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فإذا أديانهم، يف أحراًرا املغلوبني العرُب ترك ما القرآن انتشار يف عامًال تكن لم القوة «إن
رأوه ملا فذلك لهم، لغًة العربية واتخذوا اإلسالَم، النرصانية األقوام بعُض اعتنق أن حدث
اإلسالم عليه كان وملا السابقني، سادتهم من مثله يَروا لم مما الغالبني العرب عدل من

قبل.» من يعرفوها لم التي السهولة من
اعتنقته وحدها وبالدعوة وحدها، انترشبالدعوة بل بالسيف، إذن ينترشالقرآن، «ولم

واملغول.» كالرتك مؤخًرا، العرب قهرت التي الشعوب
وجوُده ندر ما السياسية العبقرية من عندهم كان الذين السابقون، الخلفاء «أدرك
كل أهل فعاملوا قًرسا؛ يُفرض مما ليست واألديان النظم أن الجديدة، الديانات ُدعاة يف
فارضني غري ومعتقداتهم، ونظمهم قوانينهم لهم تاركني عظيم، بلطف عليه استولوا قطر
حفظ مقابل يف سابًقا يدفعون كانوا بما قيست ما إذا الغالب، يف زهيدة جزية سوى عليهم
سمًحا دينًا وال العرب، مثل متسامحني فاتحني تعرف لم األمم أن فالحق بينهم، األمن

دينهم.» مثل
لوبون غوستاف





املرتجم مقدمة

الرحيم الرحمن هللا بسم

١

قلوب يف الرُّعب العرب وإلقاء َمَضت، قرون منذ والغرب الرشق اصطراع نتائج من كان
لم التي العربية للحضارة الخضوع بمذلَّة يشعرون األوربيون صار أن — األوربيني
أوربة عىل العرب فضل يُنكرون فأخذوا قريب، زمن منذ إال سلطانها من يتحرروا
يُقرُّوا لم الذين وُكتَّابها أوربة مؤرِّخي تقاليد من اإلنكار هذا وأصبح لها، وتمدينَهم
من واملسلمون العرب عليه ما هذا عىل ساعدهم وقد بتمدينها، والرومان اليونان لغري
اآلن عليه هم مما أعظَم تاريخيٍّا ُرقيٍّا للعرب يروا أن يشاءوا فلم األخري، الزمن يف التأخر
دليًال الحال اتخاذ يصحُّ ال وأنه أجيال، منذ أفل العرب حضارة نَجم أن إىل ناظرين غريَ

املايض. عىل
أوربة، تمدين يف فضٍل من للعرب ما أبرصوا مؤرخني من ذلك، مع أوربة، تخُل ولم

الكفاية. فيه ليس بما للعرب فيها اعرتفوا كتبًا فألفوا
َهَدتْه الذي وهو لوبون، غوستاف الكبري الفرنيسَّ العالمَة الجحوُد هذا راَع وقد
أوربة، نوا َمدَّ الذين هم العرب أن إىل االجتماعية ومباحثُه اإلسالمّي العالم يف ِرحالته
الحقيقية صورته يف للعالم يُبِْديَه وأن مرقده، من الذهبي العرب عَرص يبعث أن فرأى
عىل ترجمته نَعِرض الذي العرب» «حضارة كتاَب ١٨٨٤ سنة يف فأخرج استطاع، ما

بالضاد. الناطقني
أحد، إليها يَسِبقه لم طريًقا العرب» «حضارة كتاب: تأليف يف لوبون العالمة َسَلك
لعواملها، ًال مفصِّ لعجائبها شامًال العالم، يف وتأثريها الحضارة لعنارصهذه جامًعا فجاء



العرب حضارة

األوربيني أوهام عن مبتعًدا وانحطاطهم، عظمتهم أسباب ويف العرب، دولة قيام يف باحثًا
واإلسالم. العرب يف التقليدية

الكتاب هذا يف فأوضح الخصوص، عىل العلمي التحليل بطريقة لوبون استعان وقد
أخالَقهم فيه ودرس وبيئاتهم، العرب ِعْرَق فيه ووَصف واملايض، الحارض بني لة الصِّ
وتأثريَهم وصناعتهم وفنونهم وآدابهم وعلوَمهم ومعتقداِتهم ونُُظمهم وطبائعهم وعاداِتهم

وانحطاطهم. عظمتهم وأسباَب واملغرب، املرشق يف

٢

الُخلِقيَّة السجايا أن رأى وقد اإلسالم، قبل األجالف من لوبون، رأي عىل العرب، يكن لم
بغتة ولغتها أمة حضارة ظهور أمكن وإن وأنه، اتجاهه، عيَّنَت التي هي العربي للعرق
واألمم األشخاص تطور وأن بطيء، نُْضج نتيجة إال هذا يكون ال التاريخ، مرسح عىل
ال للعيان تبدو التي العالية التطور درجَة وأن بالتدريج، إال يتم ال واملعتقدات والنُّظم
هذه كانت راقية حضارة ذاُت أمٌة ظهرت ما فإذا أخَر، درجات يف الصعود بعد إال تبلغ
ال الطويل املايض لهذا الناس جهل أن أيًضا، لوبون، ورأى طويل، ماٍض ثمرَة الحضارة
أنرض من وهي سنة، مائة من أقلِّ يف العرب أقامها التي الحضارة وأن وجوده، عدم يعِني
حضارة اإلسالم قبل للعرب كان وأنه عفًوا، يأتي ليسمما التاريخ، عرفها التي الحضارات
التي القليلة اآلثار عدا للعرب، وكان تقدًما، والبابليني اآلشوريني حضارة دون تكن لم
العالم أمم بأرقى تجارية ِصالت ذوي العرُب وكان راقية، وآداب ناضجة لغٌة عنها، ُكشف
القرائح ذوي من ريب، ال كانوا، شأنهم هذا الذين فالعرُب جزيرتهم، خارج يَتِمُّ بما عاملني
عىل أدمغتهم ُصِقلت الذين والعرب مستمرة، سابقة وبثقافٍة الوراثة بتوايل إال تَِتم ال التي
مدة يف جزيرتهم من خروجهم بعد الزاهرة حضارتهم يُبدعوا أن استطاعوا الوجه هذا

قصرية.
اإلمرباطورية دعائم َقوَّضوا الذين الربابرة «إن بقوله: نظره وجهة لوبون أيَّد ثم
أنقاض عىل حضارًة يقيموا أن قبل كثرية قرونًا دامت عظيمة بجهود قاموا الرومانية

الوسطى.» القرون ُظلُمات من ويخرجوا الالتينية، الحضارة
وفقدت َضُعفت، قد كانت العرب جزيرة يف القديمَة املعتقداِت أن إىل لوبون ذهب ثم
واليهود، النصارى خال العربية، الجزيرة يف كان وأنه آلهتها، يف الَهَرم ودبَّ قوتها األصناُم

الحنفاء. وهم واحًدا، إلًها يعبدون كانوا َمْن

12



املرتجم مقدمة

بفضل أشاد العظمى، برسالتهم للقيام العرب استعداد ذكر الذي لوبون، ولكن
رابط يبدو «كان نظره يف فالرسوُل لهم، الكربى وَزعامته العرب، عىل األعظم الرسول
«كان األعظم الرسول أن إىل لوبون وذهب نُرص»، ما إذا ومعتدًال ُهِزم، ما إذا الجأش
عىل قادًرا صبوًرا … الطَِّويَّة سليم حازًما، َصُموتًا التفكري، كثري لنفسه، الضبط شديد
يَْهُرب ال فكان ماهًرا، مقاتًال وكان … وديًعا الطبع لني الهمة، بعيد ثابتًا ، املشاقِّ احتمال
الشجاعة ُخلُق إلنماء الطاقة يف ما يعمل وكان التهلكة، إىل بيديه يُلقي وال املخاطر، أمام

الِفطنة.» عظيم وكان … قومه بني يف واإلقدام
عهد ال الذين العرب، أتى صفاِته تلك كانت الذي الرسول السيد أن لوبون ورأى
متماثلة، آماًال العايل امَلثَل بهذا العرب فاكتسب به، اهتدوا عاٍل بَمثٍَل العليا، بامُلثُل لهم
سبيل يف بأنفسهم للتضحية مستعدين وصاروا واحد، غرض إىل جهودهم به هت وتوجَّ
مثَلها تِصب لم نتائَج العرب بالد يف أصاب محمًدا «إن قال: ثم الدنيا، أنحاء يف نرشه
فضل كان ولذلك والنرصانية، اليهودية ومنها اإلسالم، قبل ظهرت التي الديانات جميع
من محمد كان أعمالهم بجليل الرجال قيمة قيست ما وإذا … عظيًما العرب عىل محمد
عن الغرب مؤرخي بصائر أعمى الذي هو الدينيُّ والتعصُب … التاريخ َعَرفهم من أعظم

محمد.» بفضل االعرتاف

٣

الرومانيُّ كان حني العالم سيدَة رومة وكانت رومة، عبادة عىل الرومان عظمة قامت
ُمثَُلها واآلسيوية والرومانية اإلغريقية األمم َفَقدت ثم عظمتها، سبيل يف بنفسه ي يُضحِّ
أبنائها، نفوس يف أثر واملدينة واألمة واالستقالل والدين الوطن لحب يبَق ولم العليا،
قوٍم مقاومة عن عجزوا قوم دليل كانت إذا «واألثََرُة هؤالء، قلوب يف ما كلَّ األثرة وصارت

معتقداتهم.» سبيل يف بأنفسهم للتضحية مستعدين آخرين
واكتسب األعىل، العرب َمثََل اإلسالم وأصبح اإلسالم، بفضل واحدًة أمًة العرب وصار
املاهرين. زعمائهم بقيادة لشأنه إعالءً العالم لفتح معه استعدوا ما الحميَِّة من به العرُب
يف ل تأصَّ ِلَما واسع دائم حرب ميدان سوى اإلسالم قبل العرب جزيرة تكن ولم
جميع هوا ووجَّ العرب قلوب بني وألَّف اإلسالم جاء فقد الحربية، الطبائع من العرب
والفرس األغارقة عوا َرصَ جد، عن أبًا الشجاعة َوِرثوا الذين وهم األجنبية، البالد إىل قواِتهم

أفواًجا. العرب لغة وينتحلون اإلسالم، يف يدخلون الناس وصار يقينهم، بفضل
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اإلسالم وضوح بأن ح رصَّ فقد ذلك، أسباب بيان يف لوبون العالمة إنصاف يبدو وهنا
ِرسُّ فيه الذي املحض بالتوحيد قوله من مشتقٌّ هذا وضوحه وبأن انتشاره، أسباب من

قوته.
وما واإلحسان، العدل من به أَمَر ما لوبون، َ بنَيَّ كما اإلسالم، انتشار أسباب ومن

واكتشافاته. العلم ملناحي واملالءمة والتسامح للنفوس التهذيب من عليه انطوى
«إن قاله: فمما بالقوة»، انترش اإلسالم «إن القائل: الزعم عىل لوبون العالمة ردَّ ثم
فإذا أديانهم، يف أحراًرا املغلوبني العرُب تََرك ما القرآن انتشار يف عامًال تكن لم القوة
رأوه ملا فذلك لهم، لغًة العربية واتخذوا اإلسالَم، النرصانية األقوام بعُض اعتنق أن حدث
اإلسالم عليه كان وملا السابقني، سادتهم من مثله يروا لم مما الغالبني العرب عدل من

قبل.» من يعرفوها لم التي السهولة من
وحدها وبالدعوة وحدها، بالدعوة انترش بل بالسيف، إذن، القرآن، ينترش «ولم

واملغول.» كالرتك مؤخًرا، العرب قهرت التي الشعوب اعتنقته
يف وجوُده نََدر ما السياسية العبقرية من عندهم كان الذين السابقون، الخلفاء «أدرك
قطر كلِّ أهل فعاملوا قًرسا؛ يُفرُض مما ليست واألديان النُّظم أن الجديدة، الديانات ُدعاة
عليهم فارضني غري ومعتقداتهم، ونظمهم قوانينهم تاركني عظيم بلطف عليه استولوا
حفظ مقابل يف سابًقا يدفعون كانوا بما قيست ما إذا الغالب، يف زهيدة، جزية سوى
َسْمًحا دينًا وال العرب، مثَل متسامحني فاتحني تَعِرف لم األمم أن فالحقُّ بينهم، األَمن

دينهم.» مثَل
الرسيعة األسباب من كان وتسامحهم الفاتحني العرب حلم من املؤرخون َجِهله «وما
رسخت التي ولغتهم ونظمهم لدينهم األمم من كثري اعتناق سهولة ويف فتوحهم، اتساع يف
العالم.» مرسح عن العرب سلطان تواري بعد حتى قائمة وبَِقيَت الغارات، جميع وقاومت
ورأفتهم العرب تسامح عىل األمثلة ذكر من كثريٍة، مواضع يف لوبوُن، وأكثر
شهًرا، عرش أربعة دام حصاًرا اإلسكندرية حارصوا العرب «أن ذلك ومن باملغلوبني،
سمًحا كان العاص بن عمرو وأن العرب، من جندي ألف وعرشون ثالثٌة أثنائه يف وُقِتل
عليهم، يَْقُس ولم العرب، بها أصيب التي الخسارة تلك مع اإلسكندرية أهل نحو رحيًما
وأنفق وتَُرعهم، أسدادهم وأصلح مطالبهم، إىل وأجابهم قلوبهم، به يَْكِسب ما وصنع

العامة.» شؤونهم عىل الطائلة األموال
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تَخِفُق العربي النبي رايُة كانت حتى ينقيض الهجرة من األول القرُن يََكد لم ولذلك
وفوق الفاريس والخليج القفقاس وبني األطلنطي، واملحيط الهند بني الواقعة البالد فوق

إسپانية.

٤

إىل أوربة ُكتّاب بعض يُسِنده وفيما اإلسالم، وأصول القرآن يف لوبون العالمة وبحث
ومبدأ املرأة، وأحوال (الَجْربية) والقدر القضاء كعقيدة االنحطاط، عوامل من اإلسالم

الزوجات. د تعدُّ
فريًقا وأن األخرى، األديان يف ليس ما الجربية من القرآن يف ليس أنه لوبون رأى
وأن تتبدل، ال لُسنة تابٌع الحوادث مجرى إن يقول: وعلمائه الحارض الوقت فالسفة من
لحكم يخضُع كيف اإلنسان به يعلم الذي الهادئ التسليم من نوٌع اإلسالمية الجربية
كانوا والعرب عقدة، منه أكثر مزاٍج وليُد هذا مثُل «وتسليٌم وُمالَومة، تربُّم غري من القدر
تُؤدِّ لم أنها كما ارتقائهم، يف تأثري لَجَربيتهم يكن فلم محمد، ظهور قبل بمزاجهم َجَربيني

انحطاطهم.» إىل
الرسول، ظهور قبل كانوا، الرجال أن بنيَّ اإلسالم يف املرأة حال لوبون تناول وملا
لالستيالد أداة يرونها كانوا وأنهم واإلنسان، األنعام بني متوسطًة النساء منزلة يَُعدُّون
حال ن وحسَّ اإلسالم جاء ثم الجاهلية، عرب بني شائعًة كانت الوأد عادة وأن والخدمة،
األوربية، القوانني يف مثَلها تِجُد ال إرثية حقوًقا ومنحها شأنها، رفع ديٍن أول وكان املرأة،
املرأة شأن نقصان أن أيًضا، لوبون، وبنيَّ القوانني، تلك يف مما بأحسَن بمعاملتها وأمر
املرأة، شأن رفع دين أول كان الذي اإلسالم، وأن اإلسالم، بسبب ال لإلسالم، خالًفا حدث
أوربة يف حديثًا ألخواتهنَّ اتفق ما العرب حضارة أيام للنساء اتفق وأنه خفضه، من بريء
إذ الرشقيني، «إن فقال: املرأة، مراقبة يف للرشقيني العذر لوبون التمس ثم التقدم، من
غادرة تكون أن املرأة طبيعة من يََرون وكانوا األمور، رسائر عىل بغرائزهم مطلعني كانوا
اتخذوا نسلهم، صفاء عىل حريصني وكانوا الطري، طبيعة من الطريان أن كما وفية، غريَ

يخَشون.» ما لحدوث منًعا الحذر وسائل من يَُروقهم ما
هو الزوجات تعدد مبدأ إن قالوا: الذين أوربة مؤرخي عىل بالالئمة لوبون وأنحى
لم لوبون، أوضح كما الزوجات، تعدد فمبدأ الرشقيني، انحطاط علَّة وإنه اإلسالم، ركن
قبل الرشق أمم من وغريهم والعرب والفرس اليهود عرفه فقد باإلسالم، ا خاصٍّ يكن
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«أن لوبون: وعند فيه، جديًدا شيئًا اإلسالم اعتنقت التي األمم تَر ولم الرسول، ظهور
الذي اإلنصاف وُخلَُق األرسة، حياة إىل الشديد وميَلهم األوالد لكثرة الجمَّ الرشقيني حبَّ
ذلك وغري أوربة، يف يقع ملا خالًفا يكرهوها أن بعد الرشعية غرِي املرأة ترك عن يردعهم
الطبائع، وليدة هي التي العادات تأييد إىل الرشائع تحفِز أموٌر كلُّها الكثرية، األسباب من
الزوجات تعدد إن نقول: أن لنا كان العاداِت تطابق أن تلبث ال القوانني أن إىل نظرنا وإذا
تعدد مبدأ لجعل سببًا لوبون يََر ولم القوانني»، تؤيده أن يلبث ال أوربة يف الرشعيِّ غريَ
الذي الخبيث الرسيِّ الزوجات تعدد مبدأ من مرتبًة أدنى الرشقيني عند الرشعي الزوجات

أوربة. يف اللُّقطاء زيادة إىل يَُؤدِّي
الحربية العرب صفات إىل العرب وانحطاط العربية الدولة سقوَط لوبون عزا وإنما
ميلهم أخذ فتوحهم ت تمَّ أن بعد فالعرُب فتوحهم، َدور يف نافعًة كانت التي املتأصلة
ُقوِّض مما أكثر بسالحهم كيانهم وقوَّضوا تتجزأ، دولتهم وصارت يبدو، االنقسام إىل
من أناٍس قبض من حدث ما إىل أيًضا، العرب، انحطاط لوبون وعزا األخرى، األمم بسالح
من رجاٌل شؤونَها يُِدير كان أن بعد الواسعة دولتهم زمام عىل املتوسطة العقول ذوي
األعىل، ملثلهم الحماسة يف فتوٍر من أصابهم وما الرتف، من العرب ألفه ما وإىل العباقرة،
نشأ الذي العربيِّ الدم فساد وإىل لسلطانهم، َخَضعت التي الشعوب مختلف تنافس وإىل

الشعوب. وتلك العرب توالد عن
من أن ظنَّ حني أصاب لوبون أن نعتقد ال الصحة من األسباب هذه يف ما وعىل
وحني مطلق، سيد يد يف السلطات جميع بجمع القائَل األسايسَّ النظامَّ اإلسالم أصول
بأحكام التمسك عىل ادَّعى، كما الناس به ُحمل الذي النظام هذا إىل العرب انحطاط عزا
نظام أن لوبون أوضح أن فبعد املتحولة، الحتياجاتهم املطابقة غرِي اإلسالمية املايض
عىل ساروا الفقهاء وأن بفضله، الجميَع ساد التامة املساواة مبدأ وأن ، ديموقراطيٌّ العرب
بغداَد خلفاء عرص يف املسلمني وأن واألزمان»، األمكنة بتغري األحكام تَغريُّ يُنَكر «ال مبدأ
هذه بني قون يَُوفِّ كيف االجتهاد، رضوب من يأتون بما يعلمون، كانوا الزاهر وقرطبَة
املطلق الحكم نظام أن إىل ذهابُه الخطأ من كان انتحلتها، التي األمم واحتياجات األحكام
َويَأُْمُروَن اْلَخرْيِ إَِىل يَْدُعوَن ٌة أُمَّ نُكْم مِّ ﴿َوْلتَُكن القرآن: يف جاء اإلسالم، أصول من هو
َفِإذَا ۖ اْألَْمِر ِيف ﴿َوَشاِوْرُهْم … اْلُمْفِلُحوَن﴾ ُهُم َوأُوَلِئَك ۚ اْلُمنَكِر َعِن َويَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف
األعظم: الرسول وقال إلخ، … بَيْنَُهْم﴾ ُشوَرٰى ﴿َوأَْمُرُهْم … ِهللا﴾ َعَىل َفتََوكَّْل َعَزْمَت
لكم يرىض هللا و«إن … وعامتهم» املسلمني وألئمة ولرسوله ولكتابه، هلل النصيحة «الديُن
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من تُنَاصحوا وأن جميًعا، هللا بحبل تعتصموا وأن شيئًا، به ترشكوا وال وحده، تعبدوه أن
الظالم رأوا إذا الناس و«إن … أمرهم» ألرشد ُهدوا إال قوٌم تشاَور و«ما … أمركم» هللا ه والَّ

إلخ. … عنده» من بعقاب هللا هم يُعمَّ أن أوشك يديه عىل يأخذوا فلم

٥

بفضله العالم فتحوا وأنهم العرب، قلوب ألَّفبني اإلسالم أن لوبون العالمة أوضح أن وبعد
لهم، دستوًرا املغلوبة باألمم والرأفة والتسامح واإلحسان العدل من به أمرهم ما متخذين
مع وئام عىل يكونوا أن بقطر؛ االستقرار أرادوا ما إذا الثابتة، العرب سياسة من «كان قال:
منهم»، طفيفة جزيٍة بأخذ يكتفوا وأن ورشائعهم، دينهم يحرتموا وأن املغلوبني، األهلني

الغنائم. وأخذَ الجنود تمويَل هم همُّ كان وإال
غزوه من يهدف لم الغافقيَّ الرحمن عبد أن مجاًال، للشك يرتك ال بما لوبون، وأثبت
أحرزه الذي النَرص وأن أوربة، عىل لالستيالء قاعدًة واتخاذها بها االستقرار إال لفرنسة
عن مارتل شارل عجز بدليل املؤرخون، زعم كما ا ُمِهمٍّ يكن لم پواتيه يف مارتل شارل
بعد العرب، بقاء وبدليل فرنسة، يف عسكريٍّا العرب عليها استوىل مدينٍة أيِة اسرتداد
عىل العرب فرنسة أمراء بعض محالفة وبدليل فرنسة، جنوب يف قرنني مدَة پواتيه معركة
التي الوحيدة املهمة النتيجة «إن لوبون: قال ثم بالدهم، ينهُب أخذ الذي مارتل شارل
شمال غزو عىل ُجرأًة أقل العرب جعل أنه هي پواتيه يف مارتل شارل انتصاُر عنها أسفر

«. الفرنجيِّ القائد هذا انتصار أهمية لتكبري تكِف لم هذه مثل ونتيجٌة فرنسة،
الغربعىل تخوفمؤرخي إىل فرنسة، غزو العربمن غاية ذكر أن بعد لوبون، أملع ثم
االستيالء، غايتهم وكانت پواتيه معركة يف للعرب تمَّ قد النرص كان لو فيما أوربة مصري
شمال جوَّ وجدوا العرب وأن العرب، دحر عن عجزوا النصارى أن جدًال، «لنفرض، وقال:
يصيب كان فماذا به، الدائمة اإلقامة لهم فطابت إسپانية كجوِّ ماطر وال بارد غريَ فرنسة
الزاهرة الحضارة من إسپانية أصاب ما مثُل املترببرة النرصانية أوربة يصيب كان أوربة؟
فيها َحَدث ما ُهذِّبت، قد تكون التي أوربة، يف يحدث ال وكان العربي، النبيِّ راية تحت
ما وكلِّ التفتيش، محاكم ومظالم بارتلمي سان وملحمة الدينية كالحروب الكبائر، من

قرون.» ِعدَّة بالدماء أوربة َجت َرضَّ التي الوقائع من املسلمون يعرفه لم
إىل مرة، غريَ فيه، أشار الصليبية للحروب فصًال لوبون العالمة ص َخصَّ وقد
املغلوبني معاملة وحسن التسامح حيث من الصليبية والغارات العربي الفتح بني الفرق
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الذي عرش الحادي القرن يف فرنسُة، سيما وال أوربة، «كانت فقال: الرشيدة، والسياسة
العظيم الرصاع يكن ولم … ظالًما التاريخ أدوار أشد يف األوىل الصليبيُة الحملة فيه ُجرِّدت
من تُعدُّ وحضارٍة الهمج، من أقوام بني عظيم نزاع غريَ العالم عنه ض يَتََمخَّ كان الذي

التاريخ.» عرفها التي الحضارات أرقى
اقرتفها التي والسلب التخريب وأعماَل الوحشية الفظائع ذكَر أن بعد لوبون، وقال
واألبرياء: والعرب املسلمني من األلوف ملئات وذبَحهم القدس، إىل طريقهم يف الصليبيون
نحو الخطاب بن عمر الكريم الخليفة سلوك غريَ القدس دخلوا حني سلوكهم «كان

النصارى.»
الثالثة الصليبية الحملة قائد به بدأ ما أول أن لنا َروى الذي لوبون، قال ثم
قطع أن بعد إليه أنفسهم َسلَّموا مسلم أسري آالف ثالثة صربًا قتله هو ريكاردوس
يف الكبائر تلك تأثري درجَة املرء يتمثل أن الصعب من «ليس دمائهم: بحقن عهًدا لهم
أوغست فليب أمدَّ والذي بأذى، هم يمسَّ فلم القدس نصارى رحم الذي النبيل الدين صالح
العميقة الُهوَّة أبرص فقد مرضهما، أثناء يف وامُلرطِّبات باألَزواد ريكاردوس األسد وقلَب

ونزواته.» املتوحش الرجل وتفكري وعواطفه املتمدن الرجل تفكري بني
كان ِلما أوربة، ومنه العالم، عىل استوَلوا قد العرب يكون أن لوبون العالمة وتمنَّى
أن التوكيد، مع «يُرَوى، بقوله: ذلك عن فأعرب السجايا، وكريم الطبائع نبيل من فيهم
وأملانية، الغول بالد من سورية إىل العودة يف إسپانية، فتح بعد فكَّر، نُصري بن موىس
يَُعْقه لم وأنه القرآن، ألحكام القديم العالم إخضاع ويف القسطنطينية، عىل االستيالء ويف
بن موىس ق ُوفِّ فلو دمشق، إىل يعود بأن إياه الخليفة أمر سوى العظيم العمل ذلك عن
عىل أوربة، وألنقذ الدينية َوحدتها املتمدنة لألمم ق ولحقَّ مسلمًة، أوربة لجعل لذلك نصري

العرب.» بفضل إسپانية تعرفه لم الذي الوسطى القرون دور من يحتمل، ما

٦

عظيمة دولٍة إقامُة تعِن ولم العرب، تاريخ وجوه من وجٍه سوى الفتح دور يكن ولم
أن حضارتهم ازدهار دور يلبث ولم جديدة، حضارة أبدعوا قد والعرُب حضارة، إبداع
إىل مثله هوا وجَّ الحربية الوقائع يف الجهود من بذلوا وما فتوحهم، من َفَرغوا أن بعد بدأ
بد ال وكان القتال، رضوب يف أبدعوه ما برسعة فيها وأبدعوا ناعة، والصِّ والعلوم اآلداب

فيها. واإلبداع الحضارة ُسلَّم يف العرب لصعود عوامل وجوِد من

18



املرتجم مقدمة

وذكائهم العرب بيئة إىل تقدم، ما خال العوامل، هذه لوبون غوستاف العالمة َرَجع
وقال: وحيويَّتهم، الخصب وخيالهم الالمع

أمام أنفسهم وجدوا أن جزيرتهم صحاري من خروجهم بعد العرب يلبث لم
كما الثقايف، تفوَُّقها أدركوا وأن الالتينية، اإلغريقية الحضارة آثار من بََهَرهم ما
مستواها. عىل ليكونوا فورهم؛ من فجدُّوا، مىض، فيما الحربي تفوقها أدركوا
كانوا العرب أن أثبتنا وقد … مثقًفا ذكاءً راقية حضارة استمراءُ ويتطلب

رفيعة. أدبية ثقافة ذوي الرسول أيام
بسهولة؛ يتعلمها وإنما كثرية، أموًرا يجهل قد املثقف الرجل أن والحقُّ
يف الجديد العالم، دراسة يف العرب أظهر وقد الذهني، االستعداد من فيه ملا

لفتحه. أبَدوا الذي كاالستعداد، الحماسة من أعينهم،
بمثل فجأًة، واجهتهم التي الحضارة، تلك ِدراسة يف العرب يتقيَّد ولم
من الحرية فكانت طويل، زمن منذ الِبزنطيني كاهل أثقلت التي التقاليد
الطبيعيُّ الروحيُّ العرب استقالل تَجىلَّ أن يلبث ولم … الرسيع تقدمهم أسباب
وقت سوى يمِض لم أنه رأينا وقد الحديثة، مبتكراتهم يف إبداعهم وقوة وخيالُهم
العلمية، مباحثهم عىل ثم الفنون، وسائر العمارة فن عىل طبعوا حتى قصري

آثارهم. يف وهلٍة أول يبدو الذي الخاص طابَعهم

من مصقول ذكاء أصحاَب جزيرتهم من خرجوا العرب أن عىل لوبون استدلَّ وقد
عىل قضوا الذين واملغول الرتك عجز ومن الرومانية، الدولة عىل َقَضوا الذين الربابرة عجز
فقال: البيئة، عوامل توافر مع الغليظة، لعقولهم حضارة أية إبداع عن العربية الدولة

العربية، كاألمة الذكاء، من كبري جانب عىل تكون التي األمم بني الفرق لنا يبدو
الرومان، دولة عىل َقَضوا الذين الوسطى القرون كربابرة املنحطة، واألمِم

محمد. دولة طوفانهم غمر الذين واملغول الرتك وأجالِف
وحضارة اليونان بحضارة استعانوا أن بعد فوِرهم، من العرب أبدع فلقد
جاءت التي الحضارات من أفضَل جديدة حضارًة الفرس، وحضارة الرومان
أهلها، قهروا التي الحضارة ُكنه إدراك عن عاجزًة الربابرة عقول وكانت قبلها،
بعد إال الرقيِّ نحو بها يسريوا ولم األمر، بدء يف ممسوًخا بها انتفاعهم وكان

طويل. زمن بعد معانيها إدراك عىل قادرًة فصارت أدمغتهم ُصقَلت أن
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يَحُدث لم الرومانية الدولة هدموا الذين الربابرة أولئك تقدم أن والواقع
عىل جديدة حضارة إقامة يستطيعوا لم تقدمهم لبُطء وأنهم األجيال، بتوايل إال

كثرية. قرونًا استمرت جهود بعد إال األوىل القرون أنقاضحضارة

ولم الحضارة، ميدان يف شأٌن لوبون، رأي عىل لهم، يكن فلم واملغول الرتك أما
أيِّ إبداع استطاعتهم عدم عن فضًال كافيًا، انتفاًعا العرب بحضارة االنتفاع عىل يقدروا

القرون. بتوايل يشء
إىل جهودهم فحوَّلوا الفتوح، دور إنتهاء بعد شؤونهم يُنظِّمون أخذوا العرب إن ا حقٍّ
الذروة. وبلغت والفنون، والعلوم اآلداب فيها أينعت حضارة وأبدعوا الحضارة، ميدان

بالعالم اتصالهم ساعة منذ أثبتوا العرب أن رأى الذي لوبون، العالمة أن نذكر وهنا
تكلم حني يَسْعه، لم والتمدين، للتمدن املستعدة الناضجة العقول ذوي من أنهم الخارجي
وهي: اآلتية، الكلمات يف بحرارٍة عنهم ردِّها سوى اإلسكندرية، مكتبة حرق تهمة عن

عادات تأباها التي الهمجية األعمال فمن املزعوُم اإلسكندرية مكتبِة إحراُق وأما
العلماء بعض عىل القصة هذه جازت كيف يسأل: املرءَ تجعُل والتي العرب،
البحث إىل نعود أن نرى فال زماننا يف ُدحضت القصة وهذه طويًال؟ زمنًا األعالم
النصارى أن الواضحة، األدلة من لدينا بما نُثبت، أن من أسهل يشء وال فيها،
كالتي بعناية العربيِّ الفتح قبل اإلسكندرية يف املرشكني كتب أحرقوا الذين هم

يُحَرق. ما منها يبَق ولم التماثيل، بها هدموا

٧

بيئات يف الفتح، دور يف أنفَسهم، والحيوية الخصب والخيال الالمع الذكاء ذوو العرُب رأى
فيهم متنوع تأثريٌ البيئات لهذه وكان األطلنطي، واملحيط الهند بالد بني واقعة متباينة
يف القائمة املاثلة آثارهم يف تفاوت من ترى ما فكان بعرقهم، الخاصة صفاتهم تشابه مع

العموم. عىل بينها َشبَه أوجه وجود ومن األقطار، تلك
يف استخدموهم الذين األجانب املهندسني إىل بالنسبة العرب شأن «كان لوبون: قال
بيت يرُسم الذي املهندس أن فكما بيتًا، لنفسه يقيم الذي الغنيِّ الرجل كشأن الفتح دور
فيما العرب ذوق َراعوا قد الروم مهنديس نرى ذوقه، ريب، ال فيه، يراعي الغنيِّ ذلك

فيها. العرب عبقرية فتجلت األوىل، املباني من لهم أقاموا
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من لعمارتهم أصبح أن األجنبية، املؤثرات من تَحرَُّروا أن بعد العرب، يلبث ولم
يَُرى أن أمكن وإن بغريها، خلطها معه املتعذر من صار ما الخاصة والنقوش األشكال
يف البناء محافظة مع زخارفها بعض يف الهندي أو الفاريس أو البزنطيِّ األثر من يشءٌ

العربي.» طابعه عىل مجموعه
الذي الفن يكون فقد غريه، من أفضل لجعله يكفي ال جديد عمارة فن إبداع ولكن
إىل ينظر أن اإلنساَن «يكفي وقال: لوبون، العالمة انتبه هذا فإىل منه، خريًا قبله ظهر
ذلك كان مسجًدا العربية، الحضارة أدوار من راٍق دور يف أقيمت التي البنايات إحدى
لهذه لريى قرآٍن؛ جلد أو ِخنجر أو َدَواة من فيه ُصِنع ما إىل ينظر أن أو قًرصا، أو البناء
كبريًة العرب، مصنوعات يف والباحث أصلها، يف إليه الوهم يتطرَّق ال خاصًة طوابَع اآلثار
يف فاإلبداُع أخرى، أمة أية بمصنوعات ظاهرة صلة أية فيها يرى ال صغرية، أو كانت

… واضح تامٌّ العرب مصنوعات
الفن، عنارص من به َظِفَرت ما تحويل رسعة يف األمم يف الفني اإلبداع قوة وتتجىل
أن علمنا لدينا هذا تحقق فإذا جديًدا، فنٍّا بذلك وابتكارها الحتياجاتها مالئًما وجعله

… أمة تسِبْقهم لم العرب
تزيني حاولوا أنهم ليعلم والفنية؛ األدبية العرب آثار إىل ينظر أن إال املرء عىل وما
وَفيض والبهاء والنضارة الخيال من العربي الفن به اتَّصف ملا وذلك دائًما، الطبيعة

الجزئيات. أدق يف والتفنن الزخارف
ال شاعٍر وأيُّ شعراء، أمُة العربية (واألمة اغتنت أن بعد َرِغبت قد العربية، واألمة
الناظر إىل يُخيَّل التي الساحرة القصور تلك فأبدعت خياالتها تحقيق يف متفننًا) يكون

الكريمة. والحجارة بالذهب عة ُمَرصَّ ُرخاميٍة تخاريَم من مؤلفة أنها
وخيال مىض، فتيٍّ جيل وليدة فهي يكون، ولن العجائب، تلك مثل ألمة يكن ولم
دخل الذي الفاتر املاديِّ الحارض الدور يف مثلها قيام يف أحٌد يَْطَمَعنَّ وال ذََوى، خصب

فيه.» البرش
بآثار التََّغنِّي من الوقور، املفكر وهو نفسه، يمنع أن لوبون العالمة يستطع ولم
«واملرء القدس: يف الصخرة جامع عن قوله ذلك ومن مناسبة، كل يف ذلك وإبداء العرب،
الحقيقة دون الخيال ولكن أحيانًا، بخياله يُبرصها التي السحرية القصور تلك يف يُفكر قد

عمر.» جامع أمر يف
العجب تُوِرث وأنها اإلعجاز، يف آية العرب فنون أن رأى لوبون أن والخالصة:

العجاب.
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فعند ه، يَُرضُّ مما السابقة األجيال اذََّخَرتْه بما العربي، الفنِّ انتفاع أن لوبون يَر ولم
عىل كان إذا اقتبسه ما إىل يضيف وهو املاضية، األجيال من يقتبس جيل كل أن لوبون
من مقتبسٌة اليوناني الفن أصول أن الرفيع العلم «أثبت لوبون: قال القادرين، من ذلك
أمة وكلَّ والعربيني والفنيقيني والرومان واألغارقة العرب وأن … واملرصيني اآلشوريني
به بدأت بما أمة كل تبدأ أن ِلزاًما لكان ذلك ولوال املايض، مجهودات من استفادوا أخرى
األمم من تقتبس أنها هو األمر بدء يف األمة تفعله ما وكلُّ التقدم، باب ولُسدَّ األخرى، األمم

… أخرى أموًرا أخذته ما إىل تضيف ثم قبلها، جاءت التي
أو األندلس يف العرب أقامها التي كالقصور العربية، املباني يف النظر أنعمت وإذا
التمازج من بلغت منها تألفت التي العنارصاألوىل رأيَت القاهرة، يف أقاموها التي املساجد

منها.» اشتُقت التي املصادر إىل االنتباُه معها يتعذر درجًة

٨

كما العرب، يف قوته مثَل أمة يف قويٍّا التقدم إىل اإلنسان يَحِفز الذي النشاط يكن ولم
أتموا أن بعد الثَّقافة من رفيعة درجة العرب نال ولذلك لوبون، غوستاف العالمة به َشِهد

األولني. علوم من َوِرثوه فيما مبتكراٌت لهم وكانت قصري، بزمن فتوحهم
الجتذاب طريًقا يرتكوا لم الخلفاء وأن عظيًما، كان للعلم العرب حب أن والواقُع
قيرص عىل الحرَب َشَهَر العباس بني خلفاء أحد وأن سلكوها، إال الفن ورجال العلماء
الفن ورجال العلماء وأن ببغداد، التدريس يف املشهورين الرياضيني ألحد ليأذن الروم؛
الثَّقافة مركز كانت التي بغداد إىل يتقاطرون أخذوا والنِّحل امللل جميع من واألدباء
للعلوم مركًزا كانت التي قرطبة، األندلس، عاصمة إىل يتقاطرون أخذوا كما العاملية،

والصناعة. والفنون
العرب متعلمي لثقافة أساًسا القديمة والالتني اليونان معارف «كانت لوبون: قال
علوم من اإلنسان ورثه ما املدرسة يف ون يتََلقَّ الذين كالطالب هؤالء وكان األول، الدور يف
اإلبداع قوة عىل املفطورين العرب ولكن إذن، األولني العرب أساتذَة اليوناُن وكان األولني،
أن يلبثوا فلم الوسطى، القرون يف أوربة به اكتفت الذي الطلب بحال يكتفوا لم والنشاط

… األول الدور ذلك من تحرروا
هنالك كانت وإذا البحث، عىل العرب بها أقدم التي الهمة من يقيضالعجب واإلنساُن

… يحتمل ما عىل العرب فاقت أمة تَِجد ال فإنك ذلك، يف والعرب هي تساوت قد أمم
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أن أدركوا أن اليونان، كتب عىل معتمدين تالميذَ كانوا أن بعد العرب، يلبث ولم
أقام من أول أنه العموم، عىل بيكن، إىل ويُعزى … الكتب أفضل من خريٌ والرتصد التجربة
أن يجب ولكنه األستاذ، مقاَم الحديثة، العلمية املناهج ركن هما اللذين والرتصد، التجربة

وحَدهم. العرب عمل من كله ذلك بأن اليوم يُعرتف
رجل من مثلُهما يُنتظر ال وإبداًعا دقًة مؤلفاتهم التجربة عىل العرب اعتماُد ومنح

… الكتب يف الحوادث درَس تعوَّد
… مهمة اكتشافات إىل وصولُهم التجِربيِّ العرب ِمنهاج عن ونشأ

آخر خلًقا مخلوًقا ورثتُهم اه فتلقَّ عليه، كان ما غري إىل حوَّلُوه العرب إىل العلم آل وملا
«…

٩

يف البالغ األثُر لهم كان فقد أنفسهم، عىل الحضارة ميدان يف العرب فضل يقترص ولم
للعرب ما فيهما ألمة يتَِّفق ولم تمدنهما، يف لهم مدينان واملغرب واملرشُق والغرب، الرشق

النفوذ. من
كاآلشوريني العالم، سيادة لها كانت التي األمم «إن القائل: وهو لوبون، رآه ما ذلك
أطالٍل غري لنا تنزل ولم الدهر أعفار تحت تََوارت والرومان، واألغارقة واملرصيني والفرس
تَواَروا وإن والعرب، ذكريات، سوى تكون ال وفنونها ولغاتها أديانها وعادت دارسة،

… حيًَّة وفنونهم، ولغتهم ديانتهم فُقل: شئت وإن عنارصحضارتهم، تزل لم أيًضا،
ظهرت التي الحضارة عن االختالف كثرية جديدة حضارة برسعة العرب «وأنشأ
الجديدة، وحضارتهم ولغتهم دينهم انتحال عىل كثرية أمم حمل من وتمكنوا قبلها،
وعاداتهم العرب معتقداِت واعتنقت كشعوبمرصوالهندوس، قديمة أمٌم بالعرب واتصلت
العرب، فتحها التي األقطار عىل كثرية أمم ذلك بعد واستولت عمارتهم، وفنَّ وطبائعهم
الِبقاع جميع يف أبديٌّ النفوذ هذا رسوخ أن لنا ويلوح ثابتًا، فيها العرب نفوذ وظل

الهند.» إىل مراكش من تمتدُّ والتي دخلوها، التي واإلفريقية اآلسيوية
العرب بحضارة االنتفاع عن هؤالء عجز مع أيًضا، قاهريهم العرب فضل وَشَمل
أكثرهم واتخذ وعلومهم، وفنونهم العرب دين العرب قاهري أكثر وانتحل يجب، كان كما
فحضارُة العرب، حضارة مقاَم حضارٍة إقامُة أحدهم َخَلد يف يُدْر ولم له، لغة العربيَة
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ما املناعة من وهي زعزعتها، عىل فاتح يقِدر ولم أصولها، ثَبَتَت حلَّت أينما العرب
هدمها. حاولت التي األمم عىل به تَُهيمن أن استطاعت

اتَّصل التي األمم فجميع كالعرب، بارز أثٍر ذاَت أمًة التاريخ يف نرى «ال لوبون: قال
التاريخ مرسح عن العرب غاب وملا الزمن، من حينًا ولو حضارتهم، اعتنقت بهم العرب
لقد أَجْل، لنفوذهم، نارشين للعالم وبدوا تقاليدهم إلخ، واملغول، كالرتك قاهروهم، انتحل
سواحل من املمتدة البالد يف اليوَم يعرف ال العالم ولكن قرون؛ منذ العرب حضارة ماتت
ولغِتهم.» النبي أتباع غريَ الصحراء إىل املتوسط البحر ومن الهند، إىل األطلنطيِّ املحيط
فتح ون يُتِمُّ العرُب يكد «لم قال: األندلس عرب عن لوبون العالمة تكلم وعندما
يُحيوا أن قرن من أقل يف فاستطاعوا فيها، الحضارة برسالة يقومون بدأوا حتى إسپانية
التجارية الصالت وثيق ويُوطِّدوا املباني َفْخم ويقيموا املدن، َخِرب ويعمروا األَرضني َميِّت
اليونان كتب ويرتجمون واآلداب، العلوم لدراسة يتفرَّغون رشعوا ثم األخرى، باألمم
طويًال.» زمنًا أوربة يف للثَّقافة ً ملجأ وحدها ظلَّت التي الجامعات ويُنشؤون والالتني،

العرب جالء بعد االنحطاط من األسفل الدرك إىل هبطت إسپانية أن لوبون رأى ثم
من الفاتحني وحوش بني نجد لم بأننا االعرتاف سوى يسعنا «ال قوله: بعد وذلك عنها،
ُحِرمت أن له يُرثى ومما املسلمني، ضد اقُرتفت التي كتلك قتٍل مظالم اقرتافه عىل يؤاخذ
ناعية.» والصِّ الثَّقافية السكان إمامة لهم كانت الذين الثالثة املاليني هؤالء عمًدا إسپانية
«فقد وأخالًقا، وعلًما مادة أوربة نوا مدَّ العرب أن رأى، ما والحقُّ لوبون، ورأى
يرحمون فكانوا العظيم، تسامحهم خال امِلثالية بالفروسية يتصفون األندلس عرب كان
التي الخالل من هذا إىل وما رشوطهم، عند ويقفون باملغلوبني، ويرُفقون الضعفاء،
فهم الناس، أخالق يف األندلس عرب وأثر … مؤخًرا منهم بأوربة النرصانية األمم اقتبستها
أثمن هو الذي التسامَح يُعلِّموها أن حاولوا فقل شئت وإن النرصانية، الشعوب علموا الذين
ازدهار دور يف مطلًقا كان الديني التسامح بأن القول ويمكن … اإلنسانية إليه تصبو ما
سنة ألف من أكثر يف به قامت ما بعد أوربة إليه تِصل لم مما التسامح هذا ومثُل … العرب
الدامية.» املذابح من به ُمِنيَت وما املتأصلة، األحقاد من عانته وما الطاحنة، الحروب من
«إنه يأتي: ما إىل وانتهى ألوربة، العرب تمدين إيضاح يف لوبون العالمة أفاض وقد
وحَدهم بالعرب خاص التأثري هذا وإن العالم، يف عظيم تأثريٌ اإلسالمية للحضارة كان
بتأثريهم َهذَّبوا الذين هم والعرُب دينهم، اعتنقت التي الكثرية الشعوب فيه تشاركهم فال
كانت ما ألوربة فتحوا الذين هم والعرُب الرومان، دولة عىل َقَضوا الذين الربابرة الُخلُقي
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ستة لنا وأئمة لنا ُمَمدِّنني فكانوا والفلسفية، واألدبية العلمية املعارف عالم من تجهله
تقريبًا، وحيًدا، مصدًرا العلمية، الكتُب سيما وال العرب، كتب تَرجمات وظلَّت … قرون
بأننا تُِقرُّ أمٌة هناك كانت وإذا … قرون ستة أو قرون خمسة أوربة جامعات يف للتدريس
يعرتف أن العالم فعىل … األمة تلك هم فالعرب القديم الزمن لعالم بمعرفتنا لها َمِدينون
لم لو ليربى: مسيو قال أبديٍّا، اعرتاًفا الثمينة الكنوز تلك إنقاذ يف ُصنعهم بجميل للعرب
قرون.» ِعدة اآلداب يف الحديثة أوربة نهضة لتأخرت التاريخ؛ مرسح عىل العرب يظهر

يف العرب علماء معظم إن الكتاب بعض قول عىل يَُردَّ أن لوبون بال عن يِغب ولم
الدم وإن العرب، ملكه مما البالد تلك «إن قال: فقد عربي، أصٍل من ليسوا اإلسالم بالد
طويًال، زمنًا منه نصيٌب لها كان مما العرب علوم وإن أبنائها، عروق يف جرى مما العربي
قبيل من ذلك كان العرب مدارس عن صدرت التي اآلثار يف يجادل أن ألحٍد أبيح إذا وإنه
التي الكثرية الشعوب من أنهم ة بُحجَّ فرنسة علماء مؤلفات يف يجاِدل أن لنفسه إباحته

إلخ.» … واألكيتان ْلت، والسِّ كالنورمان، الفرنيسُّ الشعب مجموعها من تألف
الخصوص، عىل األندلس عرب من حضارتها أخذت أوربة أن لوبون العالمة وعند
يف األوربيون اقتبسه ما خال أوربة تمدين يف فضٍل كبريَ الصليبية للحروب يَر لم وهو
استفادة «إن لوبون: قال وصنائعه، ِعمارته وِطَراز الرشق، تََرف وسائل من أثنائها
من كثري إليه ذهب ملا خالًفا الغاية إىل ضعيفة كانت الخالصة العرب علوم من الصليبيني
واألصول باملعارف لتباِيلَ تكن لم للعلماء جاهلة كانت إذ الصليبية فالجيوُش املؤرخني،

الصناعي.» األسلوب أو البناء بشكل مباالتها
علماء يُنكُر «ملاذا لها: وتمدينهم أوربة عىل العرب فضل أثبت أن بعد لوبون، وسأل
يف بالحقيقة، يكن، لم الفكري استقاللنا «إن جوابُه: فكان العرب؟» تأثريَ الحارض الوقت

نريد. كما املوضوعات بعض يف الفكر أحرار من لسنا وإننا الظواهر، غري
الخاصة الدراساُت كوَّنتها التي العرصية الشخصيِة شخصيتني: ذو عندنا فاملرءُ
بفعل وتحجرت َجَمَدت التي الشاعرة غري القديمة والشخصية والثقافية، الُخلقية والبيئُة

طويل. ملاٍض خالصًة وكانت األجداد
الناس، أكثر عند تتكلم التي هي فقط، ووحدها وحَدها، الشاعرة غريُ والشخصيُة
ما فيلوح آراءَهم عليهم وتميل مختلفة، بأسماء مسماًة نفسها املعتقدات فيهم وتمِسك

فتُحرتم. الظاهر يف حرًة اآلراء من عليهم تُميل
وأنهم قرون، ِعدة إرهابًا األعداء من أوربة عرفته ما أشد ظلوا محمد أتباع أن فالحقُّ
أو الصليبية، والحروب مارتل شارل زمن يف كما بأسلحتهم، يُرِعدوننا ال كانوا ما عند
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وأننا الساحقة، حضارتهم بأفضلية يُذلوننا كانوا القسطنطينية، فتح بعد أوربة يهددون
باألمس. إال نفوذهم من نتحرر لم

جزءًا وصارت كثرية، قرون يف واملسلمني اإلسالم ضد املوروثة مبترساتنا وتراكمت
أحيانًا الخفي النصارى عىل اليهود حقِد َل تأصُّ فينا متأصلة طبيعًة وأضحت مزاجنا، من

دائًما. والعميق
مع زاد الذي املوروث ُمبتَرسنا املسلمني ضد املوروثة مبترساتنا إىل أضفنا وإذا
العلوم منبُع وحدهم والالتني اليونان «إن القائلة البغيضة املدرسية ثقافتنا بفعل القرون
يف العظيم العرب لتأثري العام جحودنا رسَّ بسهولة، أدركنا، املايض» الزمن يف واآلداب

أوربة. حضارة تاريخ
خروجها يف مدينٌة النرصانية أوربة أن يَُرى أن العار من أن الفضالء لبعض ويرتاءى

بصعوبة.» إال يُقبَل ال كهذا ظاهر فعاٌر الكافرين، ألولئك التوحش دور من
الغرب أمم جميع من أرقى ورآهم والرومان، اليونان صفِّ يف العرب لوبون وَوَضع
املعارصين العرب بعضكتَّاب من إنصاًفا أكثر هذا يف فكان عرصالنهضة، قبل عاشت التي
ألمتهم ما متجاهلني رجاَلها يسايرون فأخذوا املدرسية، األوربية الثقافُة استهوتهم الذي
حينما عنها والرومان باألغارقة راغبني الحضارة ميدان يف العريض املقام من العربية

العاملية. الحضارة تاريخ يف يتكلمون
اكتشافاتهم، بذلك تشهد كما منهم عظماء رجاٍل بظهور للعرب لوبون واعرتف
العالمة من َهْفَوًة ذلك فنَُعدُّ ولِيِبنتز، كنيُوتن منهم عباقرٍة ظهور يف ارتيابه أبدى ولكنه
كيپلر وأن الكيمياء، علم يف العرب لعلماء مديٌن الڨوازيه أن موضٍع غري يف ذكر الذي لوبون
أن املؤلفني بعُض «يرى قال: فقد مثًال، الفلك علم يف العرب لعلماء مدينان وُكوپرنيك
الكيمياء، علم ومنها العلوم، من بعلم لنا عهد ال أننا نَُسوا وقد الكيمياء، واضع هو الڨوازيه
اكتشافاٍت إىل به وصلوا ما املختربات من العرب عند ُوجد وأنه واحدًة، دفعًة ابتداعه صار
سيديو: العالمة عن نقًال وقال بغريها»، اكتشافاته إىل ينتهي أن ليستطيع الڨوازيه يكن لم
، بيِيضٍّ شكل عىل السيارة الكواكب حركات اكتشاف يف وكوپرنيك كيپلر سبقوا العرب «إن
أن به تعتقد ما النصوص من العرب كتب يف «ترى وقال: األرض»، دوران نظرية ويف
العامة الحضارة كانت فإذا املهمة»، الحديث العلم اكتشافات ببعض ثتهم حدَّ نفوسهم
نيوتن ظهوُر املتعذر من كان الحلقات تلك أهم من العرب حضارة وكانت حلقات، سلسلَة

للمتقدم. والفضُل بدونها، الحديثة الحضارة حلقة أركان من وغريهما ولِيبنِتْز
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١٠

تتسع ال كثريًة ومناحَي مطالَب ترجمته ُم أقدِّ الذي العرب» «حضارة لكتاب أن أذكر وهنا
الكتاب هذا آخر يف نُرش الذي املفصل الفهرس إىل نظرة أقلَّ وأن بها، لإلحاطة املقدمُة هذه

عليها. يدل
العالمة أن للقارئ يتبنيَّ فيه النظر وإنعام العرب» «حضارة كتاب درِس فمن
بعث فيه حاول وأنه أحد، إليه يَسِبقه لم جديًدا طريًقا تأليفه يف سلك لوبون غوستاف

الصحيح. وجهها عىل للمأل وإظهارها مرقدها، من العرب حضارة
املؤلفات أهمِّ إىل مستنًدا العرب حضارة درس يف جهًدا لوبون العالمة يَأُل ولم
حضارة تاريخ يف مما لكثرٍي جامًعا كتابُه فجاء الشخصية، مشاهداته وإىل التاريخية،
بحثهم عند منه بُجمٍل االستشهاد من ُكتَّابنا بعض أكثر وقد والعرب، العظات من العرب

العربية. اللغة إىل ِبأرسه نقله الرضوريِّ من فصار الحضارة تاريخ يف
ال املهمة، الكتب من كغريه وهو مجموعه، يف والغايات املناحي صحيُح الكتاب وهذا
العظيمة، قيمته من تَحطُّ ال الهفواِت هذه ولكن القارئ، عىل تخفى ال هفواٍت من يخلو

املقدمة. هذه يف أهمها إىل أرشت وقد
مختلف يف ونظمهم وعاداتهم العرب طبائع يف لوبون غوستاف العالمة وبحَث
يالحظ أن القارئ فعىل عرش، التاسع القرن من األخري النصف يف عليه كانت كما األقطار
تحوَّلت وعاداتهم العرب طبائع وأن ١٨٨٤م، سنة يف ظهر الكتاب هذا أن يعَلم وأن ذلك،
عالقات وبفعل والصناعة، والفنون العلوم مبتكرات بفعل التاريخ ذلك منذ التحول بعض

الحارض. الزمن يف الغرب بأمم الوثيقة الرشق أمم
القضاء أن نرى والتي واملحن، املصائب ألشد عرضٌة هي التي العربية األمة إن أال
واملغرب املرشق يف التاريخ دول أكرب سياسة من حضارتها ومقوِّمات القومي، كيانها عىل
الئًقا مكانًا لتحتلَّ وتسعى؛ تنهُض أخذت قد ذي هي وها تقاوم، تزال ال كثرية، قرون منذ
العربية لألمة وكان الكتاب، هذا نقل يف أصابني قد التوفيق كان فإذا املجيد، بتاريخها

أتمنى.1 ما ِنلت فيه، نفع
زعيرت عادل
نابلس
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هوامش

التي العربية الكتب إحياء دار ملطبعة الوافر شكري أسجل بأن الواجب يقيض (1)
هذا عىل املرة هذه يف إخراجه يف وتضحية جهد من بذلته ملا وذلك الكتاب، هذا طبع التزمت
تسهيل من إيلَّ قدمته وملا االستطاعة، جهد املظهر يف األصل يحكي الذي النفيس الوجه
بتجديد وقمت ترجمته، يف النظر أعدت أن بعد وذلك بالغ، بإتقان طبعه عىل اإلرشاف يف

عبارته. يف
واألدب الحديث كتب من كثريًا اقتطف قد لوبون العالمة أن إىل القارئ ننبه وهنا
نتوصل لم الذي وأما العربي، أصله إىل معظمه فأعدنا إلخ، والتاريخ، والفلسفة والعلم
عليه (*) إشارة وضع مع الفرنسية من ترجمناه فقد ا، جدٍّ قليل وهو العربي، نصه إىل

(املرتجم). للقارئ تنبيًها مواضعه يف
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١

تاريخ سندرس أننا ويعَلمون الجديد، فر السِّ هذا َمضامني السابقة كتبنا قراء يَعِرُف
واملجتمعات. اإلنسان يف بحثنا أن بعد الحضارات

التطور من وعقله اإلنسان جسَم اعتور ما وصف عىل وقًفا السابق1 كتابنا كان
أدوار أقدم إىل فيه َرجعنا وقد منها، املجتمعات تتألف التي العنارص بيان وعىل املتتابع،
واملجتمعات األُرس تَولَّدت وكيف األوىل، اإلنسان ُزَمر نشأت كيف فيه وأوضحنا املايض،
وبيَّنَّا األجيال، العنارصبتوايل هذه تحولت وكيف واملعتقدات، والنُّظم والفنون والصناعات

التحول. هذا عوامل فيه
نطبق أن نرى املجتمعات، تطور ويف منفرٌد وهو اإلنسان يف بحثنا أن بعد وإننا،

لربنامجنا. إكماًال العظيمة الحضارات عىل هنالك بسطناها التي قواعدنا
جعل عىل عزمنا اآلن مداه نُبْرص ال كنا وإذ لكثريٌة، مصاعبه وإن لواسٌع، العمل إن
تاريخ يف الباحثة العرشة أو الثمانية املجلدات من انتهينا فإذا ، مستقالٍّ ا تامٍّ منه مجلد كلِّ

علميٍّا. ترتيبًا ترتيبها َسُهل غايتنا بذلك وتمت الحضارات مختلف
يف عليها اطَّلعُت التي الحضارات من حضارتهم أن ذلك: وسبب بدأت، وبالعرب
وتجىل دورها، َكُمل التي الحضارات من غريها عىل اطلعت مما أحسَن الكثرية ِرحالتي
نرى التي الحضارات من وهي الكتاب، ذلك يف ها رسَّ أوضحنا التي العوامل مختلف فيها

الناس. عرفه ما أقلُّ وهو الغاية إىل مفيًدا تاريخها عىل االطالَع
شواطئ من املمتدة األقطار عىل قرنًا، عرش اثني منذ العربية، الحضارة وتسيطر
إفريقية رمال إىل املتوسط البحر شواطئ ومن ، الهنديِّ املحيط إىل األطلنطيِّ املحيط
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اآلن ويدينون واحدة، لدولة تابعني األطراف املرتامية البلدان هذه سكان وكان الداخلية،
واحدة. وفنوٌن واحدة، ونُُظٌم واحدة لغة ولهم واحدة، بديانة

عليها سيطرت التي األمم يف العرب حضارة لتأثري جامع كتاب بوضع عالٌم يُقم ولم
البحث يُد تَنَل ولم والهند، وفارس وسورية ومرص وإفريقية إسپانية يف لعجائبها شامل
القليلون املؤلفون وباء عنارصحضارتهم، ُعِرفمن ما أكثر كانت وإن العرب، فنوَن العام

واألسانيد! اآلثار نقص إىل عملهم حبوط فعزوا بالخيبة، ذلك أرادوا الذين
التي البالد مختلف فنون يف كبريًا تجانًسا أوجب املعتقدات تشابه أن ننكر وال
بني وما االختالف من اإلسالمية األمم بني ما أن الواضح من ولكن لإلسالم، خضعت
الفنون، تلك يف الغور بعيدة فروٍق إىل — أخرى جهة من — أدَّى التباين من بيئاتها
الكتاب، هذا فصول يتصفح الذي القارئ سريى الفروق؟ تلك وما التجانس؟ ذلك فما

املسائل. هذه عن الحديث العلم صموت درجَة إليه، وما البناء فن بدراسة الخاصة
— وفنونهم واخرتاعاتهم، العلمية، وكتبهم العرب، حضارة درس يف أمعنا وكلما
يف الفضل أصحاب العرب أن رأينا ما ولُرسعان واسعة، وآفاٌق جديدٌة حقائُق لنا ظهرت
خمسة مدة لها، تعرف لم الغرب جامعات وأن األقدمني، لعلوم الوسطى القرون معرفة
وأخالًقا، وعقًال مادًة أوربة نوا مدَّ الذين هم وأنهم مؤلفاتهم، سوى علميٍّا مورًدا قرون،
االبتداع يف قوم يَُفْقهم لم وأنه قصري، وقت يف أنتجوه ما أنتجت أمة يعرف لم التاريخ وأن

. الفنيِّ
اتفق ما ألمة يتَّفق ولم وأقوى، أشد الرشق يف وهو الغرب، يف عظيم العرب وتأثريُ
واملرصيني والفرس كاآلشوريني العالم، سيادة لها كانت التي واألمم النفوذ، من للعرب
وعادت دارسة، أطالل غري لنا ترتك ولم الدهر أعفار تحت توارت والرومان، واليونان
تزل لم أيًضا، تَواَروا وإن والعرب، ذكريات، سوى تكون ال وفنونها ولغاتها أديانها
مائة من أكثر وينقاد حيًة، وفنونهم، ولغتهم ديانتهم فقل شئت وإن عنارصحضارتهم،

الرسول. لرشيعة والهند مراكش بني فيما مقيمني شخص مليون
أحد َخَلد يف يُدْر ولم حلَّت، أينما ولغتهم العرب وفنوُن الرسول رشيعة أصول وثبتت
وانتحلوا العرب، حضارة مقام حضارة إقامُة العرب قهروا الذين الكثريين الفاتحني من
يف اإلسالم أمام وتقهقرت له، لغًة العربيَة أكثرهم واتخذ وفنونهم، العرب دين كلُّهم
واليونان للفرس يكن لم التي القديمة، الفراعنة مَرص اإلسالُم وجعل قديمة، دياناٌت الهند
ومرص والفرس الهند أقوام وعرفت العروبة، تامَة عربيًة قليل، نفوذ سوى فيها والرومان

30



املؤلف مقدمة

بعد مسلمني غري سادًة لهم يعرفوا ولم مىض، فيما محمد أتباع غري سادًة لهم وإفريقية
دينًا. باإلسالم رضوا أن

شديُد جامٌح شعٌب الشهري امُلتََهوِّس ذلك نداء يلبِّي أن التاريخ أعاجيب من إن ا حقٍّ
يُمسك، يزال وأال الدول أقوى اسمه أمام تنهار وأن فاتح، قهره عىل يقدر لم الشكيمة

رشعه. لواء تحت الناس من ماليني َجَدثه، يف وهو
بذوي الحديث العلم َوَصفهم وإن والدول، األديان مؤسيس أعاظم احرتام ويجب
أجياٌل تنطق وبلسانهم القوم، وعبقرية الزمن روح تتجىل ففيهم ذلك، له وُحقَّ الهوس،
املبدعون هؤالء به يأتي ما كلَّ كانت وإن والخياالت، العصور، ثنايا يف راقدٌة األجداد من
التاريُخ يكن ولم حضارة، بغريها تقوم وال الحارض كياننا أوجدت التي هي عالية، مُلثٍُل

هدمه. ثم فعبده خياًال اإلنسان بها أقام التي للحوادث َقصٍص سوى
من القوم هؤالء خرج فلما الربابرة، ِشباه من قوٍم صنع من العربية والحضارة
امتد عظيمة دولة وأقاموا والرومان، واليونان الفرس رصعوا العرب جزيرة صحارى
تُوِرث والتي اإلعجاز يف آية هي التي اآلثار تلك وأبدعوا إسپانية، إىل الهند من سلطانها

العجاب. العجب بقاياها
عظمتهم أسباُب وما ودولتهم؟ العرب حضارة بها ونمت ظهرت؛ التي العوامُل فما

وانحطاطهم؟
وطريقة النقد، سلطان أمام يقف وال الغاية، إىل ضعيف املؤرخون ذكره ما إن ا حقٍّ

العربية. كاألمة أمٍة شأن إليضاح وسيلة أفضل العلمي التحليل
أن العلماء فعىل الرشق، يف الحوادث مايض ِمفتاُح يزال وال الرشق، وليد والغرب

فيه. املفتاح هذا عن يبحثوا
سكان ويختلف الرشق، يف بارزًة العظمى الديانات وأكثر واللغات الفنون وتبدو

واملشاعر. واآلراء املبادئ يف األخرى البلدان سكان عن اآلن الرشق
أحواله يف يبحث من ويستطيع ماضيه، من حارضه ويقرتب ببطء، يتحول والرشق

الغابرة. األجيال صميم إىل يصل أن الحارضة
نخلة تحت َجَلسُت ما أكثر وما واألدب، والعلم الفن لرجال دائم مرجٌع والرشُق
سالف خاللها من وأبرصُت الخياالت، من بحر يف وُخضت ِسنٌة، فأخذتني معبد أمام أو
ومآذُن شامخٌة ومعابُد عجيبٌة وقصوٌر ُمرشفة، أبراج ذات غريبة مدٌن يل وتمثَّلْت األجيال،
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الرشقيني من وجموًعا البدو أهل من قوافل ورأيت الشمس، وهج تحت تتألأل رفيعٌة
املدن! تلك تجوب َرات ُمخدَّ ونساءً السمر، األرقاء من ورشاذم الزاهية، بمالبسهم

ذاِت وطيبَة وممفيس وغرناطة وأثينة وأوَرشليم ودمشق نينوى تواري يف مراء وال
وأطالًال، خرائب مرصصارت ومعابد آسية قصور أن يف ريب وال نجمها، وأفول الباب مائة
ولكنه ذكريات، سوى النيل ووادي وكلدة وسورية بابل آلهة من يبَق لم أنه يف شك وال
الغور، بعيدة معاٍن عىل الذِّكريات هذه وتشتمل تُحَىص، ال ِعَربٌ األنقاض هذه تحت يسترت
وما الَخصيبة، آسية ونجوِد ِهْرُكوَل َعَمِد بني ما تناوبت التي الشعوب تلك أخبار وتنطوي

وألغاز. أرسار عىل امُلْحرقة، إثيوبية ورمال ِة امُلْخَرضَّ إيجة بحر شواطئ بني
درسها ويدل بسببها، آراءه الباحث يُغريِّ وقد باملعارف، حافلة القاصية البقاع وتلك
وعىل العاملي، واإلخاء الحضارة يف مزاعمنا بُطالن وعىل الناس، بني عميقة ُهوَّة وجود عىل

البلدان. باختالف والحقائق املبادئ من ثابتًا نَخاله ما اختالف
بالحفظ، جديرة وِعَربٌ دروٌس وفيه ، حالٍّ تتطلب كثريٌة مسائل إذن، العرب، تاريخ ويف
لشأنهم، جاهلًة أوربة تزال وال الغرب، أمم عن تختلف التي الرشق أمم ُعنوان والعرُب

اقرتبت. قد مقاديرهم يف مقاديُرها ترتبط التي فالساعة تعرفهم، كيف فلتعلم
ويبلغ الحارض، الوقت يف الغاية إىل عظيم االختالف من والغرب الرشق بني ما وإن

وتفكريه. اآلخر ملبادئ أحدهما اعتناُق معه يتعذر ما ِعَظِمه يف
وتعاني عقب، عىل رأًسا واألدبي املادي الغرب كياَن والصناعة العلوم مبتكراُت وَقَلبَْت
الرشور معالجة سبيل يف ويكابد شديًدا، ويقايسخالًفا املدى، بعيد تحوًال امُلِسنة مجتمعاته
عدم من وينئ نظمه، تبديل إىل باطراد تُسوقه عامًة أزمًة الخالف ذلك عن نشأت التي
األجيال مبادئ تصدُّع من ويأَلم الجديدة، واملعتقدات القديمة املشاعر بني االنسجام

السابقة.
هذه وتصبح واملعتقدات، واألخالق والديانة والتملك األُرسَة الغرب يف التغيري يُد وتنال
وَكِلَفت الحديث، العلم عنه يتمخض بما يتكهن أن أحد يقدر وال جدل، موضوع األمور
مقدِّرٍة غري الحماسة درجة بها َكَلُفها وبلغ الحارض، الوقت يف سلبيٍة بمبادئ الجماهري

ذلك. نتائج
فمن اليوم، عنهم يدافع العلم ونشاهد اآللهة، قدماء مقام جدد آلهٍة قيام اآلن ونرى

املستقبل؟ يف عنهم يذود الذي ذا
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هي التي شعوبه بلغت وقد وسكون، ُطَمأنينة يف فالرشق ذلك، غري الرشق وحال
وال األقل، عىل السعادة ُعنوان هو الذي الهادئ التسليم من ظاهرة درجًة البرش أكثرية

الصاخبة. والحياة االنقسامات من عندنا بما له عهد
تزال ال الشعوب هذه فمعتقداُت التماسك، من َخِرسناه بما الرشق شعوب وتتمتع
القديمة، املجتمعات مقومات وبقيت القديم، استقرارها عىل ها أَُرسُ وتحافظ قويمة،
الهدم من الغرب يف أصابها التي وهي والعادات، والتقاليد والنظم واألرسة كالديانة
تبديلها. يف يفكروا أن الرشقيني عىل وليس عليه، مسيطرة الرشق يف مؤثِّرًة أصابها، ما

٢

الحوادث درس عىل بها يستعان التي واالستقصاء، البحث طرق آخر كتاٍب يف لنا فصَّ
قضايا دراسة عىل املسيطر «العلة» مبدأ إن أهمها: نذكر واآلن كافيًا، تفصيًال التاريخية،
التي واالستقصاء البحث طرق وأن أيًضا، التاريخ حوادث دراسة عىل يسيطر العلم
التاريخية الحوادث دراسة عىل بها يستعان العلمية القضايا دراسة عىل بها يُستعان
كيماوية. أو طبيعيٍة حادثة أيُة تُدَرس كما االجتماعية الحادثة درس إذن، فيجب، أيًضا،
ويعمل والوجوب، الرضورات من لنظام أي السنن، لبعض كلُّها الحادثات وتخضع
الربانية بالحكمة وآخرون أناسبالطبيعة يسميها مسيطرٌة قًوى عمله يف ه وتَسريِّ اإلنسان،
مقاومته نستطيع ال بما اللحد إىل املهد من ون ُمسريَّ ونحن املصري؛ أو والقدر القضاء أو
الوصول حد أمانينا وغايُة أقىصجهودنا تعدو وال املتماسكة، الغالبة القاهرة القوى من

الالزمة. وصفاتها مظاهرها بعض معرفة إىل
بأقدم األوىل حلقاته تتصل األجزاء متماسك واسع َرسٍد كمثل اإلنسان تاريخ وَمثَُل
وليد وهو والحاُل، منها، أقدم حادثاٍت نتيجُة تاريخية حادثة وكلُّ والعصور، األحقاب
يقرأ أن ثاقب ذكاء صاحب فيستطيع املستقبل، بذور وتضاعيفه أثنائه يف يحمل املايض،

الحارضة. الحوادث خالل من املقبلة األمور َسرْي
العوامل عىل يطَّلع أن يوًما استطاع وإن واإلنساُن، الذكاء، هذا بمثل أحٌد يتَّصف ولن
تحليُل عليه يتعذر املتقابلة، الُقوى من العوامل هذه يف ما وعىل الحال، حدوث أوجبت التي
لتأثري خاضع ِجْرٍم اتجاه بالحساب يَُعنيِّ أن الفلك علُم عليه يقدر ال ومما العوامل، هذه
واحد؟ ِجْرم يف األجرام ألوِف تأثرِي عن البحث حني املسألة تكون فما أخرى، أجرام ثالثة
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واالختبار، الحسِّ تحت هو ما غري من املزعومة التاريخية السنن جميع تُستنبط ولم
أن ويختربون، يشاهدون بما يستطيعون، الذين اإلحصاء علماء بمالحظات تُقاس وهي
مليوُن يسكنه بلد بها يُصاب التي الجرائم وأنواع والجرائم الَوَفيات بعدد مثًال، يُنبئوا،
املحال، من رضٌب هو الذي الحوادث علل صميم إىل يَخلُصوا أن غري من ما سنة يف نفٍس

الغاية. إىل كثريٌة العوامل وهذه
العلماء من فريق استخفاف االجتماعية الحوادث علل إىل النفوذ تعذُّر عن ونشأ
«إن رينان: مسيو الفاضل الكاتب قال فيها، الغوص حاولوا التي التاريخية بالعلوم
الذين من جيٌل وأوشك سنة، مائة يف وستُهمل توضع، أن بعد تُنَقض االفرتاضية العلوم
دقائق يف ُكتُبُنا تُقرأ أن قبل تندثر أن هذه، والحالة ويُخىش، يظهر، أن باملايض يبالون ال
املستقبل أن رينان ويرى ودقة»، ضبًطا منها التاريخ ينال التي الفنون وروائع األدب
إىل وما هللا، ورس العالم، ومعنى الوجود، «ُكنْه يتجىلَّ حيث الطبيعية والعلوم للفيزياء

ذلك.»
العلوم فليسيف األمانى، هذه غ يُسوِّ ما نرى ال ولكننا ريب، ال ذلك واحد كلُّ يأُمل وقد
الحديثة الوضعية العلوُم كشفت ما وكلُّ كان، حادث أليِّ األول املوجب عن يشء الوضعية
أموًرا تتناول حني وهي االرتباط، من األمور ظواهر بني ما هو قوتُها، فيه فكانت عنه،
حائر بجواب تأتي الحديثة العلوم تكاد وال والظنون، الَفرضيَّات من بحر يف تَْغَرق معقدة
تواجه التي املعضالت من واحدة تَُحلَّ لن وهي يوم، كل اإلنسان يضعها التي املسائل عن
أبًدا، فضول من قلوبنا يف تلقيه ما تُشِبع ال وهي لحده، إىل َمهده من اإلنسان بها الطبيعُة
الخامدة باألجرام الفضاء يف األرضية ُكَرتُنَا وستلحق املسائل، تَُفك وال األفكار تثري وهي

واحد. سؤال عن الخالُد الهول أبو يجيب أن قبل
والعلوم به، لها طاقة ال ما َلها فنَُحمِّ العلوم قدرة َحْول الوهُم يعرتيَنَا أال يجب إذن،
صادقة صورٍة رسم ويف املجتمع، أو النبات أو الحيوان أو اإلنسان أوصاف يف فقط، تبحث،
بأكثر املؤرخ نطاِلُب وال بعض، يف التاريخية الحوادث بعض ارتباط ويف املايض، أدوار عن

هذا. من
املواد من رضوري هو ما جمُع الصعب ومن كبرية، عنايًة ويتطلب ، شاقٌّ والعمل

املواد. هذه استخدام هذا من وأصعُب الحضارات، إحدى لتصوير
عىل هي، وإنما والفتوحات، املالحم وأخبار امللوك أنساب يف املوادُّ هذه تكن ولم
واالجتماعية، السياسية ونُُظمه ومعتقداته وآدابه وفنونه دور كلِّ لغات يف الخصوص،
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احتياجات عن بل اآللهة، مشيئة أو الرجال أهواء أو املصادفات عن املواد هذه تنشأ ولم
ا خاصٍّ نمًطا والفنون واآلداب والفلسفة الدياناُت وتتضمن ومشاعرها، وأفكارها الشعوب

هذا. غري تتضمن وال التفكري، من معينًا وَطْرًزا الشعور من
ر تصوُّ من وتمكننا ومشاعرهم، أفكارهم عن تُعربِّ وآثارهم الرجال أعمال إن نعم،
األمُم وليست طويل، ماٍض نتيجة فاألمُم يكفي، ال هذا ولكن فيه، كانوا الذي الدور
يُفرسَّ ولذا التأثري، املختلفة البيئات من له خضعت ما محصوُل وهي واحدة، ساعٍة بنَت

بماضيها. حارضها
االجتماعي، األجنَّة بعلم منها األمُة تتألَّف العنارصالتي تكوين يف البحث تسميَة ونرى
أجنة علم إىل الحياة علوم تستند كما التاريُخ إليه يستند متينًا أساًسا العلم هذا وسيكون

الحارض. الوقت يف األحياء
الرقّي، من عالية درجًة بلوغها قبل ُسفليَّة أطواًرا تقطع أن من الحياة لذوات بد وال
البحث يُفت ولم اختفائها، بعد فلية السُّ األطوار هذه عن الِغطاء لنا التاريخ يكشف وقلما
املجتمعاُت تُصب ولم سلسلتها، من حلقاٍت ضياع أسايسمن هو ما منها يجمع أن العلمي
من الغرب قطعه ما بعُد منها الكثري يجاوز ولم أيًضا، التقدم من متماثلة أدواًرا كلُّها
التاريخ أدوار يشاهد األرض يف يسري والذي الثابت، املايض عنوان هي التي املراحل
تأليُف يمكن وبهذا الحارض، الوقت حتى الحجرية العصور أقدم منذ املختلفة البرشي

عنارصحضارتها. ومعرفُة األمم، إحدى تاريخ
العظيمة املباني يف البحث بطريق ونموِّها الحضارات إلحدى تاريٍخ تأليُف املمكن ومن
بعض فإن هذا كلِّ نيُل النادر من كان وإذا إلخ، … واملعتقدات والنظم واللغات واآلداب
حيواٍن تصوير إىل الباحث بها يِصل التي العلمية فالطرق ى، تبقَّ ما الستخراج يكفي هذا
وظهور أيًضا، التاريخية املباحث يف منها يُستفاد العظميِّ هيكله من بِقَطع مستعينًا

دائًما. غريها وجوَد يتضمن والحروف الخطوط بعض
والعلم الخصوص، عىل والدقة الضبط حيث من كافيٍة غريَ املوادُّ تلك تكون وقد
تؤلَّف التي التاريخ كتب بني اختالًفا نتوقع أن السهل ومن للحفدة، إتمامها يرتك الحديث
يف تؤلَّف التي الحضارات تاريخ كتب فستقترص الحارضة، التاريخ وكتب املستقبل يف
الهندسية واملنحنيات والخرائط الصور من ومجموعة الُعنوان عىل مثًال، العرشين، القرن

االجتماعية. الحوادث تقلبات عىل الدالة
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دائًما، خطوط أو بأرقاٍم والديمومة والوزن والطاقة الجسامة عن التعبري ويمكن
ويكفي أيًضا، بأرقام عنها اإلفصاح يتعذر ُمعقدة اجتماعية أو نفسية حادثًة نرى وال
اإلحصاء علم أن جرم وال األساسية، عنارصها إىل تَُفرَّق أن بمقياس قياسها إىل للوصول
ينبِّئُنَا اإلحصاء علم بلغه وما تقدًما، النشوء، دور يف هي التي الحديثة، العلوم أقلُّ
إنتاج عىل ضوءًا األرقام، من جمعوه بما علماؤه، ألقى فقد املستقبل، يف املرجوَّة بفائدته
مشاعرها وتباين واألدبية، املادية سكانها وقوة واحتياجاتها وثروتها واستهالكها البلدان

فيها. املؤثِّرة العوامل ومختلف ومعتقداتها
االجتماعية والحوادث التاريخ وقائع عن فيه يُعربَّ الذي املستقبل، يف ذلك يقع وريثما
خلَّفها التي واألدلة اآلثار بأصحِّ نستعني أن نرى الهندسية، واملنحنيات والخرائط بالصور
صورة لوضع يكفي ذكرناها التي املواد من لدينا ما أن وعندي ضبًطا، وأكثرها املايض
آثار تُدَرس أن املواد، بتلك لالنتفاع ويجب، تكوينها، وتاريخ املاضية الحضارات عن
املايض، عن تُعرب التي هي الكتب، ال اآلثار، هذه فمناظر أمكنتها، يف املاضية الحضارات

االجتماعية. العلوم أو الطبيعية العلوم به تُعَرف ما الكتب يف وليس
العربية، كاألمة أمة، يف يُبحث عندما رضوريٍّا أمًرا أمكنتها يف البيئات ِدراسة وتكون
كيف الرحالُت وتُعلِّمنا فيها، حضارتُها ازدهرت التي األقطار مختلف يف كثرية آثاٍر ذات

وباطله. املايض وضالل املوروثة والتقاليد املتأصلة اآلراء قيود من نتحرر
أكثر عن بها ابتعدنا التي املذكورة للقواعد تطبيًقا الكتاب هذا يف القارئ وَسيَِجد
والرق الزوجات وتعدد محمد دين يف سيما وال الرشقيني، يف املوروثة التقليدية أحكامنا

ذلك. إىل وما أوربة، يف العرب وتأثري والفنون والنُُّظم الصليبية، والحروب

٣

بسهولة، الجوهرية أقسامها إليضاح تكفي وهي كثرية، العرب حضارة من الباقية اآلثار إن
والنظم والصناعات والفنون واآلداب العلوم من العرب خلَّفه بما أي بأكثرها، استعنَّا وقد

واملعتقدات.
تستوقف التي املاثلة اآلثار نسميه ما هو الكتاب هذا وضع يف إليه َرَجْعنا ما وأكثر
صادًقا، تعبريًا ومشاعره فيه قامت الذي الزمن رغائب عن وتعرب الظاهرة، بأشكالها النظر
القرون أحوال عىل الوقوف يمكن وبها البيئة، وتأثري العروق نفوذُ يتجىلَّ ففيها َغْرَو، وال
أو اإلسالمي، املسجد أو املرصي، املعبد أو العرصالحجري يف نُحت الذي فالكهف الغابرة،
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من املصنوعة الفأس أو العرصية املرأة مخدع أو الحديدية، السكة محطة أو الكتدرائية،
جميع ملعرفة أفضل ُطنٍّا، خمسني يزن الذي امِلدَفع أو امِلقبضني، ذو السيف أو وَّان، الصَّ

والجدل. البحث كتب أكداس من ذلك
فصور صورها، َعرض وهي املاثلة، اآلثار لوصف واحدٍة طريقٍة غري نرى وال
العاَلم مؤلفي جميُع وضعها التي الكتب مجموعة من أَوىل وأَفروديت والحمراء الپارتِنُون

لوصفها.
اإلكثار إىل يدفعنا الصادقة املعاني من الرُّوع يف التاريخية اآلثار صور تُلِقيه وما
حضارة عىل يطلع الكتاب هذا صور ح تصفُّ يقترصعىل الذي والقارئ الكتاب، هذا يف منها
عدا وذلك الكثرية، الكتب من عليه يَطلع مما أكثر األقطار مختلف يف وتحوالتها العرب
بفكر منها يظفر أن غري من اآلثار تلك وصف يف املطوَّلة املباحث مطالعة من إعفائه
وليس الوصف»، يف صفحة مائة من خريٌ متقنة صورة «إن قال: من أصاب ولقد صحيح،

مجلد. مائة من خري إنها يقال: أن املبالغة من
نطلع وإنما الرشقيني، آثار سيما وال الشعوب، آثار لوصف لغٍة أيَِّة ألفاظ تكفي وال
يف يؤثر أن القول أروُع يستطيع وال وعروقها، وفنونها ومبانيها مناظرها عىل باملشاهدة

الرضورة. عند صورها أو نفسها األشياء رؤية به تؤثِّر ما بمثل النفس
الفنية واآلثار لألبنية صحيحة بصور علينا تجود أن يمكن التي هي والفوتوغرافية
فما الكتاب، هذا وضع يف نستعني وبها املنزلية، الحياة ومظاهر الشعوب وأمثلة واملناظر
أيام يف الفن رجال أمهر يستطيعه ال ثواٍن بضع يف الدقة من عليه الفوتوغرافية تَقدر

كثرية.
عنده للوقت قيمة ال ماهر رسام الستطاع مثًال، املباني، تصوير عىل اقترصاألمر ولو
من ألوف تصوير يجب عندما تتعذر املنافسة هذه مثل ولكن الفوتوغرافية، ينافس أن
تستطيع التي هي وحدها فالفوتوغرافية األمة، وجود عنوان هي التي العامة الحياة مناظر
أو فيه، الناس يزدحم كشارع وذلك صادًقا، تصويًرا حركتها أثناء يف األشياء ر تُصوِّ أن

ذلك. ماثل ما أو عرس، موكب أو راكض، جواٍد حصاٍن أو سوٍق
بالفوتوغرافية، الرحالت يف يُستعان بأن الحديثة العلم طرق أْوَصت فقط أمس ومنذ
املهمة النتائج مقدار القارئ يرى وفيه بالفوتوغرافية، انتفاًعا الكتب أول هو الكتاب وهذا
وثيقة عليها اشتمل فوتوغرافية صورة وكلُّ الفوتوغرافية، بفضل إليها توصلنا التي

الوهن. إليها يتطرق ال قوية صادقة
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قيمتها، عن أناضل أن يل ُحق الشمسوحدها عمل من الفوتوغرافية الصور كانت وإذ
لريى قليًال؛ يفكر أن الكتاب هذا يحتويها التي بالصور يستخف قد الذي العاِلم وعىل
اليونان عن فيها بُحث التي الكتب ِتالل عىل الفوتوغرافية الصور من مجموعٌة ل تُفضَّ كيف

بجانبها! املؤلفاِت أحقر وما الفوتوغرافية، الصور من نتعلمه ما أكثر وما والرومان،
املباني تصوير يف منه ُطِلب بما اآلن حتى قام الذي وهو الرسم، فنُّ وليرتُك
أو التاريخ أو العلم كتب يف اليوم، إليها، يُرَكن التي للفوتوغرافية مكانه واملوجودات،
واستعمالها البعيدة البلدان إىل املعقدة الفوتوغرافية اآلالت نقل يف إن نََعم، الرِّحالت،
أن قيمٌة ألثره تكون أن يريد ثَبٍَت سائح أو عالم كل عىل يجب ولكنه كثريًة، ملصاعب

األمر. كلفه مهما الرضورة لحكم يخضع
التصوير آلة استعمال السهل من كان فإذا ألربابه، إال العمل هذا مثُل يُرتك وال
األحوال تعيني ويصُعب تصويرها يجب التي اآلثار انتخاب يعُرس فإنه الصور، والتقاط

تصويرها. وقت اآلثار هذه عليها تكون أن يجب التي
يف النظر نُنِْعم أن األوضاع، أو الصفة أو اللون يف االختالف درجة إلدراك ويكفي

كثري. مصورون يُصوِّره الذي الواحد الشخص أو الواحد البناء أو الواحد املنظر
فالبناء تتغري، التي هي الطبيعة ولكن ريب، ال كله ذلك يف صادقٌة التصوير وعدسُة
إضاءِة حني نفسه املنظر أو البناءَ يظلُّ ال الشتاء يف الشمس تضيئه الذي الواحد املنظر أو

املساء. أو الصباح يف له إضاءتها حني أو الصيف، يف له الشمس
الضبط، ي تََوخِّ مع النفس يف مؤثرة تكون حينما األشياء صور التقاط يف الفن وكلُّ
إىل العجب بعني أنظر أنني فمع النفس، يف لتؤثر صادقًة الصورة تكون أن يكفي وال
تؤثر ال صفحاته بها َزيَّن التي الجافة الشاحبة الصور أرى مرص عن پريو مسيو كتاب
إليه. يَسَعوا أن املؤلفني عىل يجب ما هذا غري وغرٌض املطلوب،2 التأثري ذاك النفس يف

النفس، يف تأثريها حسب عىل الفوتوغرافية صوَرنا بها نرشنا التي الوسائُل وتختلف
طريقة عىل كليشات إىل صوُرها ُحوِّلت تفصيًال، ال جملة، التأثري بها ُقصد التي األمور ففي
الدقائق إظهاُر فيها ُقِصد التي األمور ويف (فوتوغراڨور)، الحديثة الفوتوغرايف التجويف
فيها، عمل للرسام يكون أن غري من الخشب يف بامِلنَْقاش الفوتوغرافية ُصورها ُحِفرت
الرسم طريقة إىل البناء، فن دقائق إلظهار نلجأ، لم وجدتَنا الشواذ بعض عدوت وإذا

غريها. أخرى طريقة أية كفاية عدم عند إال بالتخطيط
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ورغبنا يشاء، كما فيها يصنع ملتفنٍن منها واحدٌة تُرتك لم صورة ٣٦٣ الكتاب ويف
الرائعة، للصور مصدٍر عن العدول مرجحني فيها حظٌّ للخيال كان التي الوثائق عن
الكتاب، هذا نارش وحازها مرص، عن مْسپريو ومسيو إيرب مسيو كتاب يف نُرشت كالتي
فرأينا فوتوغرافية، صور إىل — قليل وهو — منها استند ما عىل األسف، مع مقترصين،

صنعه. تكرار العبث من
الفوتوغرافية اتخاذي مع بأمانٍة ُصِنَعت التي الرسوم من االستفادة تُفتْني ولم
األڨينيِّ وپربس كوست مجموعات من كثرية رسوًما فاستعرُت ْفر، السِّ هذا لصور أساًسا
اآلثار من فيها عما إسپانية يف حديثًا نرشا اللذان الرائعان الكتابان سيما وال وجونس،
الرسوم هذه ُجِعلت ما أيًضا، هذا، يف عمل كبري للفوتوغرافية وكان والعمارات، الفنية

(الهيلوغراڨور). الفوتوغرايف التجويف لطريقة خاضعًة
يمكن وإنما دائًما، مرتبًا توزيًعا الكتاب هذا صور أَُوزِّع أال التزيني رضورة وقضت
والقارئُ، الصور، فهرس إىل نظره عند منها إليه يحتاج قد ما بسهولٍة يجد أن القارئ
الكتاب هذا يف منها نُرش ما ويعلم الوثائق، هذه تنوع يعلم الفهرس، هذا عىل باطالعه

غريه. دون
اعتمدنا التي املصادر نُبني أن صوره، وكثرة الكتاب هذا لضخامة علينا، تعذر وقد
يريد الذي فالقارئ آخره، يف لها شامل فهرس بنرش فاكتفينا صفحاته، هامش يف عليها

فيه. ضالَّته يجد املباحث بعض يف يتعمق أن
من أبديته وما مباحث، عدِة خالصُة هو الكتاب هذا يف فصل كل أن القارئ وليعلم

لها. ًما متمِّ عدُّه يمكن املالحظات
والذي الكتاب، هذا وضع يف اتَّبعناه الذي املنهاج ص نُلخِّ املقدمة هذه نخِتُم إذ ونحن

فنقول: يأتي، بما الحضارات، تواريخ من نؤلفه فيما نتَِّبُعه

الحوادث بني الوثيقة والصلُة التاريخية، الحوادث وقوع يف الوجوُب العامة: املبادئ من
املايض. وحوادث الحارضة

صادًقا، تصويًرا وتصويُرها الدرس موضوع هي التي الشعوب آثاُر التأليف: موادِّ ومن
لها، خضع التي والعوامُل الِعْرق، فيها نشأ التي والبيئُة وعقًال، جسًما الِعرق ووصف
ناعات، والصِّ والفنون واآلداب والعلوم واملعتقدات للنُّظم أي لعنارصالحضارة، وتحليٌل

العنارص. هذه من واحٍد كلِّ لتكوين وتاريٌخ
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بعثها، يف نرغب التي األزمنة عن واضحة صورة َعرض يف التوفيق أصابنا وإذا
نتمنى.3 ما نلنا قد نكون فإننا واملبادئ، املواد بتلك مستعينني

هوامش

مجلدين. يف يقع وهو وتاريخهما» ومصدرهما واملجتمعات «اإلنسان كتاب (1)
عن القاهرة من پريو مسيو أخذها التي الصور يف النقص درجة القارئ يدرك (2)
الصور بجيد قياسها عند وغريها الفيلة جزيرة معابد عن أخذها التي والصور األهرام،

الفوتوغرافية.
أثناء يف نفًعا منهم وجدت ملن بشكري املقدمة هذه أختم أن الواجب من (3)
املجمع يف العضو منهم بالذكر وأخص األخرية، رحالتي أثناء ويف الكتاب، هذا تأليف
ب. مسيو، كوانرب جامعة يف واألستاذ شيفر، مسيو الرشقية اللغات مدرسة ومدير العلمي
مسيو (الربتغال) غوليغان يف الفن ورجل أشبونة، يف ڨيرتبو سوزا والدكتور سيمويس،
القنصلية يف واملسجل دالوين، مسيو مراكش سلطان بالط لدى والوزير ريلڨا، شارل
ببريوت، هوركي پود والكونت سوكيه، والدكتور دومالپريتوي، مسيو بالقدس الفرنسية
بباريسمسيو الوطنية املكتبة ومديري نربغر، شلو مسيو بدمشق السلطاني البنك ومدير
ديدو فريمان ومسيو پيتي، ومسيو هوبو مسيو الرسامني واملصورين تياري، ومسيو الڨوا
الكتاب هذا طبع عىل اإلنفاق يف يقرص لم ناًرشا فيه أجد بأن النادر الحظ أسعدني الذي

كبرية. فائدة الفنية ومعارفه األخوية نصائحه يف يل كان وبأن
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األول الفصل

العرب جزيرة

العرب جزيرة جغرافية (1)

ُمحمد، خلفاء أنشأها التي الواسعة الدولة منبت وهي اإلسالم، مهد هي العرب جزيرة
الغرب، من األحمر البحر بها ويحيط صحاٍر، من العرب جزيرة من األكرب القسم ويتألف
من وتتصل الجنوب، من الهنديُّ واملحيُط الرشق، من الفاريسُّ والخليج ُعمان وبحُر

وآسية. بإفريقية ورشقها غربها أقىص
ثالثة والجنوب، والرشق الغرب من أي جهات، ثالث من العرب بجزيرة ويحيط
الذي الخط باتجاه تقريبًا يمتد وهو واضح، فغري الشمايلُّ حدُّها وأما ذكرنا، كما أبحر
البحر بجنوب مارٍّا املتوسط البحر ساحل عىل الواقعة الفلسطينية غزة مدينة من يبدأ
أقىص من العرب جزيرة طول ويبلغ فارس، بخليج وينتهي فالفرات، فدمشق امليت
البحر من عرضها ويبلغ مرت، كيلو ٢٥٠٠ أو درجًة ٢٣ نحَو جنوبها أقىص إىل شمالها

مرت. كيلو ألف نحو الفاريس الخليج إىل األحمر
تعِدل مساحة عىل أي مربع، مرت كيلو ٣٠٠٠٠٠٠ عىل العرب جزيرة مساحة وتزيد

مرات. ستَّ فرنسة
منذ ُقدِّرت وقد الحارض، الوقت يف العرب جزيرة لنفوس قاطع إحصاء لدينا وليس
هؤالء وُخمس املؤلفات، أحدث يف ماليني خمسة عىل تَِزد ولم ماليني، بعرشة سنني بضع

األقلِّ. عىل بدٍو أهل السكان
الصحراء تُشبه هضبة من مؤلًفا رأيناه العرب جزيرة سطح إىل نظرنا إذا ونحن
منبتٌة، بقاٌع تتخللها التي الصخرية، أو الرملية، القاحلة وسهولها اتساعها يف اإلفريقية

. الفاريسِّ الخليج إىل الهضبة هذه وتنحدر
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يسكنها وقرى ُمُدن ذاُت جبلية وبقاٌع أوديٌة الواسعة العرب جزيرة مجاهَل ويقطُع
يجوبونها. الذين البدو أهل غري الصحراء تَعرف وال الزراع، من فريٌق

بها تحيط َخصبة جزيرًة تُعدُّ التي نجد بالُد العربية الَهْضبَة تلك وسط يف وتقع
املاء. من بدًال والجبال الَفَلوات

من اآلخر النصف وأن خصبة، ِبقاع من مؤلٌف العرب جزيرة نصف نحو أن ويُظنُّ
الخصبة، البقاع ُرقعة وانقباض الصحاري، ُرقَعة اتساع عىل الخرائط دلَّت وإن صحاٍر،
العرب لجزيرة الجغرافية علماء ارتياد قلة عن ناشئٌ التفاوت من الخرائط يف وما

ِبيًضا. منها املجهولة البقاع ترك إىل واضطرارهم
ُعرف ما وأحسن القليل، سوى الكثرية العرب جزيرة جبال سالسل من يُعرف ولم
ذراها بعض يرتفع حيث األحمر للبحر الرشقي الشاطئ طول عىل املمتدة السلسلة منها

مرت. ٢٥٠٠
خاليًة أخاديدها وتبقى النظر، يستوقف مما العرب جزيرة يف الدائمة األنهر وُفقدان
يبلغ وقد وعرًضا، طوًال العرب جزيرة األخاديُد هذه وتُشقُّ السنة، أيام أكثر يف املاء من
املعروفة العظيمة كاألنهر تصبح وهي مرت، كيلو ١٣٠٠ ة: الرُّمَّ كوادي بعضها، طول

املطر. ماء يمألها حني
عىل والجدُب القديم، منذ العرب جزيرة به ُعِرفت ما أظهر من والحرُّ والجدُب
زيادة سوى بالتدريج غابها أشجار قطع عن ينشأ ولم تعانيه، ما أشدُّ هو الخصوص،
الحارض. الوقت يف والجديبة ، الرومانيِّ العهد يف الخصيبة الجزائر بالِد شأُن القحط،

الخراب، عمَّ احتبس ومتى العموم، عىل أشهر بضعة العرب جزيرة يف املطر ويدوم
بريح العرب جزيرة يف القحط ويقرتن تقريبًا، كن للسَّ صالحة غريَ البالُد تلك وأصبحت

الغالب. يف موم السَّ
قال أخطار، من العرب جزيرة يف القوافل تقاسيه ما أشدُّ املاء وعدم موم السَّ وريُح
األوىل، موم السَّ ريح عالماِت الصحراء، يف تتوغل وهي القافلة، «تعِرف ِديِڨْرِجيه: مسيو
أشعتها تضعف والشمس وَدْكنَاء،3 َقْهبَاء2 ثم 1 َمْغَراءَ األفق يف تظهر السماء أن وهي:
املزبد كالبحر فتغدو تثريها والرياح والهواء، الجو تمأل الناعمة والرمال حمراء، فتصبح

الهوجاء. العاصفة تحرِّكه الذي
يف ويأخذون شفاههم، وتجف عيونهم، وتحمر ياح، السُّ صدور تنقبض وهنالك
وتُمرِّغ الرمل يف نحوَرها لتَْطِمَر أخرى؛ وتِقُف تارًة تعدو التي وجمالهم هم الهرب
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الوثائق). أحدث (وفق ومرص العرب جزيرة خريطة :1-1 شكل

الزوبعة تهدأ حتى صخرة وراء تحتمَي أن القافلة استطاعت ما وإذا باألرض، مناخريها
العاصفة اشتدت أو املالجئ من بعيدة وكانت البادية يف تاهت إذا ولكنها تنجو، فإنها
غري وتصري والدُّوار، الثََّول4 عليها ويستويل البقاء، حب غريزة وتفقد يفرت، نشاطها فإن
أخرى، عاصفٌة تَُهب أن إىل مدفونة وتبقى الرمل، أكثبة تحت وتُدَفن الفرار، عىل قادرة

املبيضة.» عظامها عن وتكشف
الصحراء يف تْهِبط وال عادة، مرتفعًة العرب جزيرة داخل يف الحرارة درجة وتكون
البحر، من القريبة أو الجبلية األماكن يف معتدلة وتكون ليًال، و٣٨ نهاًرا ٤٣ من أقلَّ إىل
درجة ٢٩ عىل يوليه شهر أواخر يف تزيد ال اليمن يف الحرارة أن ِنيبُوهر شاهد فقد

الشتاء. يف قارًسا صنعاء يف الربد ويكون سنتيغراد، بمقياس
جزيرة ففي ذلك، مع كلِّها، العرب لجزيرة سائدين ليسا املحِرق والجوُّ والجفاُف
نجد وبالد اليمن، كبالد الخصب كثريُة املهمة األوربية الدول اتساع متسعة بقاٌع العرب

العالم. يف للصحة جوِّها من أنفع هو ما پلغريُڨ يَر لم التي
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ذات وواحاٌت آباٌر وفيها واسعة، رملية سهول من العرب جزيرة صحاري وتتألف
ومناجع.5 نخيٍل

لُه ويُفضِّ األعراب، قلوب بمجامع عيشها ويأخذ دائًما، الصحراء البدو قبائل وتجوب
فهم حديثًا، البادية لعيش األعراب حبُّ وليس منه، األوربيني نَْفَرة مع غريه عىل األعراب
من تقتضيه ما عىل حافظوا والذين أنبائهم، من علينا التوراة ت قصَّ الذين العرب حفدة

وعادات. وطبائع أذواق
يف اختالًفا هذا فيوجب مختلفة، وتُربة أجواءٍ ذاَت العرب جزيرة ترى تقدَّم ومما

وسكانها. وحيوانها ونباتها معايشها ُطُرق

العرب جزيرة إنتاج (2)

طعامهم، يف التمر عىل سكانها ويعتمد العرب، جزيرة تنتجه ما أهم من والبُنُّ التمر
ِليَخِة7 والسَّ اللُّبَان6 من يُصدرون مما القديم منذ العرب ويستفيد اغتنائهم، يف البن وعىل

واألدهان. املكيِّ نا8 والسَّ
املعتدلة، والبالد الحارة البالد نبات مثل فيها ينبُت العرب جزيرة جو والختالف

إلخ. … واملرَّان10 والدَّردار9 والطَّلح يِْز والُجمَّ السكر وقصب كالقطن
به يكون الذي وهو فيها، ما أظهر والنخُل العرب، جزيرة يف الغاب شجر وينُدر

خاص. شكٌل الرشق ملناظر
أوربة، يف يزرع الذي النبات ملثل العرب جزيرة من الخصبة األماكن وتصلُح
والفول والدُّخن11 والشعري والذرة والقمح والعنب واللوز والتني والخوخ كامِلشمش

إلخ. … والتبغ
من إليه تحتاج ملا شاق؛ فيها العمل فإن جيدٌة، اليمن حقول يف الزراعة أن ومع

األَْسداد. وبني اآلبار يف تُجَمع التي املطر بمياه الدائم السقي
والحمري كالبغال األهلية؛ الحيوانات من نعرف ما مثل العرب جزيرة وتعرف
كاألسد الضواري من الكثري العرب جزيرة تجهل وال إلخ، … واملعز والضأن والبقر

والفهد. والنمر
يأتي قد الذي الجراُد ففيها العرب، جزيرة سكاُن يخاف ما أشدَّ الضواري وليست
غذاء الغالب، يف فهو ذلك، مع فائدٍة من الجراد يخلو ال وقد واليابس، األخرض عىل

كثرية. أسابيَع مطاياهم وطعاُم البادية، يف املسافرين
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فوتوغرافية. صورة من البادية :2-1 شكل

وهو الجمل، فأما لإلنسان، نفًعا العرب جزيرة حيوانات أكثر والجمال والخيل
واحتماله وقوته لقناعته وهو بغريه، البادية تُقَطع فال العرب، عند أهيل حيوان أفضل
وهو األثقال، وحمل الركوب يف حيواٌن مقامه يقوم ال أياًما، العطش عىل وصربه املشاقَّ
وهو قليل، َعَلف مع رطل ٥٠٠ حامًال والبرصة حلب بني البادية يجوب أن يستطيع
هادئًا يأكل رأيته حني منه عجبت وقد الطعام، من عليه حيواٌن يقدر ال ما يأكل أن يقدر

ت. امِلَسالَّ شوكها فيشبه الطُّرق جوانب عىل تكون التي الصبار أوراق مطمئنًا
قاله ما وكان مرة، غري ُوصفت إذ وهي عاملية، شهرة فذات العربية؛ الخيول وأما

يأتي: ما منه أقتطف فإنني فيها، قيل ما أحسن من پلغريڨ

يف مختالٌة بعتقها، مفتخرة رشيقة، عصبية قويٌة وهي العربية، الخيول إن
الصغرية برؤوسها وهي صفاتها، يف والكمال شكلها يف األناقة مثال مراتعها،
وجوانبها الناهضة، وكواهلها الواسعة، ومناخريها اجة، الوهَّ وأحداقها النحيفة،
املتينة الدقيقة وقوائمها املتموجة، وذيولها الطويلة، وأكفالها القصرية، املمتلئة
أحسَن تفُضُل عْدِوها ورسعة وقناعتها وبأسها بَدعتها وهي الجمال، عنوان
خمسة من متولدة للخيل أصيلة أنواع خمسة األعراب ويَُعدُّ األوربية، األنواع
ُمهًرا األصيلة الِحْجر تلد وعندما زعمهم، عىل الرسول يركبها كان ُحُجور12
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ونسبها، أمه واسم وصفه عن شهادة ليكتبوا أناس؛ امِلَرضب13 يف يجتمع
زمرة يف بذلك فيدخل بنحره، يُربط جلدي ُكيَيٍْس يف ويضعوها ويمضوها

مرة. غري القبائل اقتتال إىل فيها الطمع أدى التي املرموقة الجياد
ومما غالبًا، الصحراء يف املقاتل حياة تنقذ التي هي الفرس عدو ورسعة
من ِعصابة عىل ١٨١٥ سنة يف هجموا الدروز من فرسانًا أن بُركهارد رواه
وأنه جانب، كل من بها وأحاطوا مضاربها، إىل ودحروها حوران، يف األعراب
خط وخرق جواده، صهوة امتطى واحد رجل سوى منها القتل من ينُج لم
الذين الُقساة وهم فرسانهم، أحسن وأن ب، يَُعقِّ ولم مدبًرا ووىل الحصار،
املنهزم ذلك وأن أثره، يف جدُّوا أبيها بكرة عىل العصابة يقتلوا أن أقسموا
أولئك أيقن فلما الزوبعة، برسعة قطعها إال وتالًال وسهوًال صخوًرا يرتك لم
قتله يف لهم أمل ال أنه ساعات، عدة دامت عنيفة مطاردٍة بعد الفرسان،
فقالوا بذلك، فَرِيضَ ويرتكوه، األصيل جواده ناصية ليقبِّلوا يقف؛ أن ناشدوه
ُغساَلتها»، ارشب ثم جوادك، حوافر «اغِسل املأثورة: كلمتهم فوه َرصَ ملا له

النجيب. جواده نحو مشاعرهم إظهاَر بذلك قاصدين

الِخطاءَ مشيتني: سوى تعِرف ال العربية الخيول إن قويل: تقدم ما إىل وأضيف
لون، يرتجَّ العرَب رأيُت ما أكثر وما بالذكر، جديٌر لصاحبها انقيادها وإن والعْدَو،

لها! أِعنَّتها تركهم مع عنهم، االبتعاد تحاول ال وخيولهم
وسبُب ، يُظنُّ ملا خالًفا العرب جزيرة يف كثريًا تتوالد ال الفائدة من الخيل يف ما وعىل
يف إال أ تُنَشَّ ال مكان، كلِّ يف تربيته يمكن الذي الجمل عكس عىل وهي الخيل، أن ذلك:
العربية الخيول أعزُّ وحَدها نجد ويف ونجد، وسورية، العراق كسهول الخصبة، البقاع

وأرشقها.
الكريمة، وأحجارها الثمينة معادنها بوفر القديمة القرون يف العرب جزيرة وُعرفت
ونحاسها، حديدها عن األنباء من علينا يُقصُّ ما غري نعلُم وال لذلك، أثر يبَق لم واليوم
فمعارفنا املعدنية، العرب جزيرة ثروة يف قاطًعا رأيًا نبدي أن نستطيع ال فإننا ذلك ومع

سطحية. بها
القرون يف عليه كانت ما عىل وتجارته العرب جزيرة من قسم صناعة وظلت
15 واملرُّ واللبان املكي والسنا والنِّيلج14 والخيل والتمور اليمنية الحيلُّ وتَُعدُّ الخالية،
يف كما تقوم، القوافل تزال وال العرب، جزيرة من اإلصدار مواد أهم إلخ، … الصايف
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فوتوغرافية). صورة (من الحج موسم يف مكة من بالقرب حجاج مخيم :3-1 شكل

إليه تحتاج ما وبإيراد أوربة، إىل العرب جزيرة من املواد هذه بإصدار اإلرسائييل، العرص
وفارس. والهند إفريقية من

العربي ويرى كله، الرشق يف كما العرب، جزيرة يف بالساعات املسافاُت وتُحسب
أن هذا عن فنجم فرسًخا، يَعدل الواحدة الساعة يف الخفيف الحمل ذي الجمل سري أن

أيام. عدة يف تُقَطع الخريطة عىل تافهًة تلوح التي املسافات
هي فيها القوافل تسلُكها التي والطرُق املعبَّدة، الطرق من خاليٌة العرب وجزيرُة
كما تزال ال التي املسالك، هذه استثنينا ما وإذا آنًفا، ذكرناها التي األخاديد أو األودية
تتعذَّر التي بآبارها تَتَعنيَّ العرب جزيرة مناحي رأينا القديم، الزمن يف عليه كانت
دمشق بني التي الطريق هي: استطراًقا العرب جزيرة مسالك وأكثر بدونها، هناك الحياُة
وبغداَد ومسقط بمكة وتنتهي النجدية الرياض مدينة من تبدأ التي والطُّرق وبغداد،

ودمشق.
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العرب جزيرة أقسام (3)

عنها ِهريُودتس يَتَحدَّث ولم القليل، اليشء سوى العرب جزيرة من القدماء يَعِرف لم
وديودورس إسرتابون بها أتى التي الناقصة لألخبار يُؤبَه وال كلمات، بضع من أكثر يف
تصدره كانت وما الغالب، يف املنتجات، من العرب جزيرة إىل أسندا اللذان وهما قيلُّ، الصِّ
جزيرة َعَرف أنه ويظهر — بطليموس وذكر الخارج، إىل فتصدرها الهند بالد إليها
املدن هذه من وعدَّ مدينة، ١٧٠ اليمن بالد يف كان أنه — أولئك َعَرفه مما أحسن العرب

كبرية. عواصم خمس
غري الرومان وحاول الغاية، إىل ضعيفًة كانت العرب لجزيرة الرومان ومعرفُة
والعطور واألبازير التوابل من تنتج أنها يعتقدون كانوا التي العرب جزيرة تدويخ مرٍة،
ولكنهم بالحقيقة، والصني الهند بالد من تستورده كانت ما الكريمة والحجارة والنسائج
احتمت التي العربية البدو قبائل يقهروا أن يستطيعوا لم العالم، سادة كانوا الذين وهم

البالد. وجوِّ الرمال بُكثبان
قبل األوربيون، عنها يعرف ولم حديثًا، إال العرب جزيرة يف األوربيون يتوغل ولم
بطليموس عن أو العرب جغراِفيِّي عن أخذوه ما سوى ١٧٦٢م، سنة زارها الذي نيبوهر
عن العلمية الخرائط أُوَىل ِنيبُوهر رسمها التي الخريطَة ونرى املبهمة، املعارف من

اليمن. بالد من قسم يف السياحة عىل اقتصاره مع العرب، جزيرة
العرب، جزيرة بارتياد آخُر سائٌح يقوم أن غري من نيبوهر بعد قرن وانقىضنصُف
العرب، جزيرة عن رائعًة أنباءً فجمع البحَث، بُركَهارد استأنف ١٨١٥ سنة كانت فلما
الوهابيني ضد غزٍو من السنة تلك حواَيل مُرص به قامت وما واملدينة، مكُة سيما وال
سيَّاٌح العرب جزيرة جاب ثم العرب، جزيرة أقسام مختلف عن واسع بحٍث فاتحة كان
(١٨٦٢ (سنة وبلغريف (١٨٥٢ (سنة وبُرتُون (١٨٤٥ (سنة َوالني منهم نذكر كثريون

تماًما.16 قبله مجهولة كانت أماكن العرب، جزيرة أواسط يف زار الذي
وهي (بطرا)، العربية الِحْجر بالد أقسام: ثالثة إىل العرب جزيرة القدماء م وقسَّ
الجنوبي القسم وهي السعيدة، العرب وبالد العرب، جزيرة من الغربيُّ الشمايلُّ القسُم

ورشقها. قلبها وهي العربية، والصحراء منها، الغربي
والبحر فلسطني بني الواقع القسم عىل فتشتمل (بطرا) الغربية الِحْجر بالُد فأما
والعراق سورية حدود من تمتدُّ التي الكربى البادية فهي العربية الصحراء وأما األحمر،
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الجنوبي القسم عىل فتشتمل السعيدة العرب بالد وأما الفاريس، الخليج فإىل الفرات إىل
إلخ. … وُعمان واليمن والحجاز نجد عىل أي العرب، جزيرة من

جزيرة من (بطرا) الِحجر بالد يََروا فلم التقسيم، ذلك العرب جغرافيُّو وَجِهل
يأتي: ما عليه اصطلحوا الذي الوحيد التقسيُم فكان العرب،

عىل الواقعة املنطقة من املتوسط الجزء عىل تشتمل رملية، جبليٌة وهي الحجاز: بالد
املقدستان. واملدينة مكة الحجاز بالد ومن األحمر، البحر ساحل

من الغربية الجنوبية الزاوية من تتألف الحجاز، بالد َجنوب يف وهي اليمن: وبالد
وأخصبها. العرب جزيرة أغنى اليمن وبالُد العرب، جزيرة

الخريطة، من يبدو كما اليمن تيل وهي واألحساء: وعمان ومهرة حرضموت وبالد
فارس. خليج أقىص إىل عدن خليج من تمتد

بها وتحيط العرب، جزيرة وسط تقع مهمة، مدن ذاُت خصبة هضبٌة وهي نجد: وبالد
جانب. كلِّ من واملفاوز الفلوات

وتقسيم التاريخ، أدوار أقدم إىل أكثرها يرجع التي التقسيمات، هذه بني مطابقَة وال
القبائل من ألوف إىل منقسمني محمد ظهور قبل العرب كان فقد السيايس، العرب جزيرة
سكان عاد ثم واحدة، أمة القبائل تلك من فتألفت العربية الدولة قامت ثم املستقلة،
جزيرة يف ترى ال وأصبحَت السابقة، حالهم إىل الدولة، تلك زوال بعد العرب، جزيرة
وال واحد، لرئيس منها واحدة كلُّ تخضع مستقلٍة وقبائل صغرية إماراٍت غري العرب

وُعمان. واليمن نجد الثالث: املمالك سوى ذلك من يُستثنى
آنًفا: ذكرناها التي األماكن مختلف عن موجًزا بيانًا وإليك

(بطرا) العربية الحجر بالد (1-3)

ال ونحن العرب، جزيرة أقسام من الِحجر بالد يَُعدُّوا لم العرب جغرافيِّي أن آنًفا ذكرنا
اإلثنوغرافية. والناحية الجغرافية الناحية من األقسام تلك من نَُعدَّها أن إال نستطيع

األحمر، البحر إىل فلسطني حدود من املمتدة سيناء جزيرة من الِحجر» «بالد وتتألف
من َطْوٌد سيناء جزيرة وسط يف يقع أنه وذلك حقيقتها، عىل الِحجر» «بالد اسم ويدلُّ
ضعيف، قليل نبات ذات صخرية بقعٌة الطَّود بهذا ويحيط سيناء، طور ى يُسمَّ وَّان الصَّ

الساحل. من بالقرب رمليًة البقعة هذه وتصبح
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البورد). دو مسيو تصوير (من سيناء طور من منظر :4-1 شكل

والعمالقة األدوميني بالد فهي فقرها، مع التاريخ يف شهرة ذاَت سيناء جزيرة وكانت
زمنًا إرسائيل بنو تاه وفيها كثريًا، العربيني كتب يف ذُكروا الذين واملديانيني واألنباط
هنالك يشريون يزالون وال امليعاد، أرض دخولهم وقبل مَرص من خروجهم بعد طويًال
بعصاه موىس رضبه الذي الحجر وإىل قومه، إىل رشيعتَه موىس منه بلَّغ الذي الجبل إىل
غضب من خوًفا إيليا النبيُّ فيه توارى الذي حوريب جبل كهف وإىل املاء، منه فانبجس

إيزابيل. امللكة
الِحْجر بالد خرائُب أخبارها علينا التوراة ت قصَّ التي القديمة البالد تلك يف وتُرى
واألطياب اللُّبان إليها تجلُب اليمن قبائل كانت التي للمخازن أنقاٌض وهي (بطرا)،

الفنيقيني. بسلع ملبادلتها

نجد بالد (2-3)

الفلوات بها وتحيط العرب، جزيرة وسط يف واقعة خصبة واسعة هضبة نجد بالد
جانب. كل من والجبال

52



العرب جزيرة

حديث، أمٌر الوهابية الدولة عليها تقوم التي الهضبة هذه شؤون عىل الناس واطِّالع
مهندسني وِبْرمنغم، شفيلد سكان بني كما بينهم، «إن سكانها: عن پلغريڨ قال وقد
كالمه أثناء يف پلغريڨ، ذكر ثم وبواخر»، آالٍت وصنع حديدية خطوط إنشاء عىل قادرين
يالقيه بما عليها يُحكم وأن بالتوحش، العرب جزيرة تُوصم أن الباطل من أن نجد، عن

العموم. عىل الساحلية بقاعها بعض سوى يقصدون ال الذين السياح
١٨١٨ وسنة ١٨١٠ سنة يف املرصيني أمام االنهزام من الوهابني أصاب ما وعىل
العظيمة الرياض مدينة يف عادًة أمريها ويقيم بنيانها، أعيد أن الوهابية الدولة تلبث لم

الشأن.
الذُّرة وفرة «تُثْبت پلغريڨ: قال وقد نجد، سكان عليه يعتمد ما أهم والزراعُة

ماهرون.» ُزرَّاٌع النجديني أن نجد يف الجيد والتمر والقمح

الحجاز بالد (3-3)

اإلسالم مهُد بأنها الخصوص، عىل وتشتهر، األحمر البحر ساحل عىل واقعة الحجاز بالد
نواحي أقىص من الحجيج ألوف سنة، كل يف يأتيهما، اللتني املقدستني واملدينة وبمكة

اإلسالمي. العالم
ونرى زرع، ذي غريُ بقاعها ُمعظم ولكن خصبة، بقاٍع عىل الحجاز بالُد وتشتمل
وإن فيها، الحكم ناصية عىل يقبض الذي هو بالطائف، يقيم الذي األكرب، مكة رشيف

باالسم. اآلستانة لسلطان تابعة كانت
العرب، جزيرة غري يف مثَلها نشاهد وال الصحراء، وسط يف الواقعة املدن من ومكُة
التي الحبوب، السكان هؤالء فيجلب سكانها، باحتياج الخصبة غريُ أَرُضوها تفي وال

األحمر. البحر ساحل عىل واقٌع ملكة ٌ مرفأ هي التي ة ُجدَّ مدينة من إليها، يضطرُّون
يستطيع وال طويًال، زمنًا القرى، بأمِّ أهلوها سماها التي مكة، األوربيون وَجِهل
زيارٍة من السياح بعُض عليه قدر وما للقتل، نفسه يُعرِّض أن غري من يدخلها أن أوربيٌّ
مىض، فيما عنها، لدينا يكن ولم العربية، اللغة من وتضلُّعهم تَنَكُّرهم بفضل كان لها
نتمثلها أن فقط، اليوم ونستطيع، الصحيح، البحث عند إليها يُركن ال ناقصة رسوم غري
املرصي، الجيش رجال أحد التقطها التي الفوتوغرافية الصور بفضل صحيًحا تمثًال
الكتاب. هذا يف ببعضها فاستعنَّا ،١٨٨١ سنة يف بأوربة إلينا انتهت والتي بك، صادق
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فيها، املاء ويندُر الكبري، نظامها بغري األخرى العربية املدن عىل مكة ل تُفضَّ وال
وتقول ساعات، بضع منها تبُعد التي َعَرَفة ينابيع من بقنواٍت املاء أطيُب إليها ويُجلب
تلك أنشأت التي هي زبيدة، لة، املفضَّ الرشيد هارون األشهر الخليفة زوجة إن القصة:

القنوات.

البورد). دو مسيو تصوير من العربية، الحجر (بالد أيلة خليج عىل الذهب واحة :5-1 شكل

تنوًعا، وأكثرها التجارية اإلسالميِّ العالم مراكز أغنى الحج موسم يف مكة وتصبح
الكعبة وتقوم القرى)، (أم شهرة بفضله ذاعت الذي الحرام املسجد وسطها يف ويقوم
الحرام، املسجد يف أنشأها، الذي هو إبراهيم إن الرشق مؤرخو يقول التي الشهرية،
بسائق الحرام املسجد تزيني يف محمد زمن منذ والفاتحون والسالطني الخلفاء وتنافس

األوىل. زخارفه من يشء يبَق فلم التقوى،
يف األبواب، أحد من يدخله أن بعد نفسه، املرء ويَِجُد الشكل، ُمَربَّع الحرام واملسجد
ِقباٌب األعمدَة هذه وتعلو األعمدة، من غابة عىل قائمة أقواٌس بها تحيط فسيحة باحة

امُلربَّع. ذلك أجزاء مختلف عىل الحرام املسجد مآذُن وتقوم كثرية، صغرية
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الخصوص، عىل سورية مساجد من كثري إنشاء يف مثاًال املكي الحرام املسجد واتُّخذ
القاهرة مساجد وتختلف املكي، الحرم طراز عىل مبنية كثريًة مساجد دمشق يف ورأيُت

االختالف. بعض زخارفها ودقائق مآذنها بشكل عنها
حجارٍة ذو ٌب مكعَّ بناءٌ والكعبة املكي، الحرم باحة يف الكعبة، الصغري، املعبد ويقع
قدًما عرشة أربع وعرُضها قدًما عرشَة ثمانَي وطولُها قدًما أربعني ارتفاعها ويبلغ ُسمر،
أقدام، سبع األرض عن يرتفع واحد باب سوى للكعبة وليس بركهارد، رواية حسب عىل
حجرة من الكعبة داخل ويتألف الحج، موسم يف يَنِْصبُونه ل ُمتنقِّ بسلَّم إال إليه يُوَصل وال

بالكتابات. ومزخرفٍة اإلبريز من مصنوعٍة بمصابيح وُمنَارٍة بالرخام، ُمبلَّطٍة واسعة
يف جاء ما هو به ُوصف ما أقدم ومن زمن، كلِّ يف بزخارفه غنيٌّ الكعبة وداخُل
إلخ. … العرب وجزيرة وفلسطني سورية يف بها قام التي املفيدة ُخرسو نارص رحلة
قال ِشيفر، مسيو العالم، الرشقية اللغات مديُر حديثًا نرشها والتي (١٠٣٥م–١٠٤٢م)،

نارصخرسو:

الناحية من بجدارها ر وتُسمَّ األلوان، شتى من ُرَخاٌم الكعبة ُجُدر يَُغطِّي
بالذهب تًة ُمَكفَّ الرجل قامة بمقدار طويلة فضية محاريب ستُة الغربية
سواعد أربعة البدء يف الُجُدر ارتفاع ويبلغ األسود، باللون ش املرقَّ واللجني17
مستوًرا السقف حتى فوقه ما وجدَت االرتفاع هذا َعدوَت فإذا األرض، من
معظمها. املذهب وبالنقوش العربية بالزخارف املزين الرُّخام من بصفائَح

الحجر قطر يزيد وال الخارجية، الكعبة ُجُدر أحد يف ٌج ُمدمَّ األشهر األسود والحجر
حني إلبراهيم َمْوِطئًا ليكون الجنة؛ من به أتوا املالئكة إن العرب يقول الذي وهو األسود،
كالحجر طويًال زمنًا الناس كرَّمه شيئًا نعلم وال قراريط، سبعة عىل الحرام، البيت بنائه

كثرية. بقرون محمد ظهور قبل وتبجيٍل احرتام موضع كان الذي األسود
األسود الحجر موضع عدا كلها تسرتها سوداء كسوًة سنة كل يف الكعبة وتُكَىس
موىشَّ بنطاق الحج، مواسم أوائل يف الكعبة، أعىل ويُعَصب أسفلها، من أقدام وبضع

ذهب. من بحروف مكتوبة قرآنية بآيات
إن القصة: تقول لينبوٍع، ساتٌر مربع بناءٌ أيًضا، الحرام، املسجد ساحة يف ويقوم
البادية يف وجهها عىل هائمٌة وهي — ترى لكيال وجهها هاجر َحَجبَْت حني ره فجَّ َمَلًكا

عطًشا. يموت إسماعيل ولدها —
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صادق املرصي الكولونيل التقطها فوتوغرافية صورة (من الحرام واملسجد مكة :6-1 شكل
بك).

فوتوغرافية). صورة (من الحج أيام بمكة الحرام املسجد يف الكعبة :7-1 شكل

ويرى األزمان، غابر يف نفس ألف مائُة مكة يسكن كان أنه العرب مؤرخو ويجِزُم
الحارض. الوقت يف نفس ألف عرشين سوى بها يقُطن ال أنه بركهارد
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يف مكة وتيل العربية، للدولة عاصمة أقدُم وهي أيًضا، الحجاز يف املدينة وتقع
أن بعد تُويفِّ وفيها محمد، هاجر املدينة فإىل الدينية، الناحية من املسلمني عند ف الرشَّ

دينه. دعائم َوطد
إليه يحتاج ما األرض هذه تُنبت وال بمكة، تحيط كما جديبٌة أرٌض باملدينة وتحيط
الواقع ينبع ميناء من منها إليه يُضطرون ما األهلون هؤالء فيجلب الحبوب، من أهلوها

األحمر. البحر ساحل عىل
بيوتها، وتتألف وبرِّهم، الحجاج تقوى بفضل وثراء غنًى ذات املدينة وأصبحت
سور بها ويحيط مبلَّطٌة، وشوارعها األقل، عىل طبقتني من املنحوتة، الحجارة من املبنية

مرتفع.
أن بعد محمد فيه ُدفن الذي املشهور مسجدها خال قديمة، مباٍن املدينة يف وليس
حج مكان الرسول، قرب بفضل املدينة، وصارت اإلسالم، أحكام فيه الناس يُعلِّم كان

تقريبًا. مكة مثل مهمٍّ وزيارة

عسري بالد (4-3)

القرن أوائل حتى يجهلونها األوربيون وكان واليمن، الحجاز بني الواسعة عسري بالد تقع
مدن ذاُت وأنها مقاتلون، قوم يسكنها أنه سوى أمرها من نعلم ال ونحن عَرش، التاسَع

كثرية. مهمة

اليمن بالد (5-3)

جزيرة أغنى وهي العرب، جزيرة من الغربيِّ الجنوبيِّ القسم من اليمن بالد تتألف
القدماء يسميها كان التي البقاع من جزء أهم وهي سكانًا، وأكثرها وأخُصبها العرب

السعيدة.» العرب «بالد
والفرس باملرصيني عالقاتهم وترجع مًعا، والتجارة الزراعة اليمن سكان ويتعاطى

القرون. أقدم إىل وغريهم والهنود
التي بصنعاء اإلماُم ويقيم «اإلمام»، يُسمونه ملن بالطاعة اليمن أهُل يدين واليوم
صنعاء: عن اإلدرييس العربي الجغرايفِّ العالم قول ومن ألًفا، ستني سكانها عدد يبلغ
شهري، متني قٌرص مللوكهم كان وأنه العرب، جزيرة وعاصمة اليمن ملوك مقرَّ كانت أنها
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بيوٍت وعىل الواسعة، الحدائق بها تحيط قصور عدة عىل زمانه يف تشتمل كانت وأنها
تعلو مسجًدا عرشين فيها وأن زجاجية، نوافذَ ومحتويٍة املنحوتة الحجارة من مصنوعة

القديمة. العاصمة هذه تزيني عىل فتساعد بٌة مذهَّ ِقباب أكثرها
يأتي: بما الجمعة يوم فيها اإلمام موكب فوصف صنعاء، يزور أن لغروتندن وأتيح
منشدون ستة ستة سائرون بالسالح جون ُمدجَّ أعرابيٍّا خمسون املسجد طريق «يشق
رماًحا حاملني الخيل ِعتاق راكبني املالك البيت أمراء خلفهم فيأتي األناشيد، بعض
أشهب جواٍد صهوة ممتطيًا األمراء هؤالء خلف اإلمام فيأتي خفاقة، راياٌت تعلوها طويلة
خيول تعدل والتي صنعاء، بشمال الجوف صحراء يف تُربَّى التي الخيل ِجياد من ناهض
فضة من قاِريَة18 ذاَت قناًة اليمنى بيده حامًال علوٍّا، عليها وتزيد ورشاقًة رسعة نجد
من الثنني العنان تارًكا ، َخِيصٍّ كتف عىل اليرسى بيده متكئًا منقوش، ذهب من ومقبض
خلف فيأتي ِفضة، من جالجل ذات مهدبة وسيعة بمظلة الشمس وهج متقيًا عبيده،
قائُد الخليفة سيف خلف فيأتي تلك، من أهميًة أقلَّ بمظلة مستظالٍّ الخليفة سيُف اإلمام

مسلح.» أعرابيٍّ فمائة ضباطه، وخواصُّ اإلمام وأقرباء الجيش
منذ زارها الذي هاليڨي مسيو وقال العرب، جزيرة مدن أهم صنعاء تزال وال
العمارة فن حسب عىل ِشيَدت التي الشهرية باملباني عمارتها فنُّ «يذكرنا قريب: زمن

اإلسالمية.»
لهوها، وبيوت بحدائقها صنعاء، من القريبة الروضُة سيما وال اليمن، مدن وتشتهر

إيطالية. يف بها يستعان كما الُعُرش صنع يف بالَكْرمة الروضة يف ويُستعان
عاصمة كانت التي سبأ أو مأرب مدينة خرائُب صنعاء من فرسًخا ثالثني بعد وتقع
، اإلدرييسِّ زمن يف تشتمل الخرائب تلك وكانت قريًة، اليوم فغدت األزمان، غابر يف البالد
أحدهما أقام قرصين أنقاض عىل امليالد، من عرش الثاني القرن يف كتابه ألَّف الذي
كما سبأ تمِلك سليمان زارت التي امللكة وكانت (!) داود نساءُ اآلخر وأقامت سليمان

اليهود. كتب روت
األحمر، البحر عىل الواقعني وعدن، مخا املرفأين، نذكر املشهورة اليمن ُمُدن بني ومن
عدن وكانت موقعها، يف اإلنكليز، عليها استوىل التي املتهدمة، عدن مدينة أهمية وتنحرص
ستمائة منذ عنها اإلدرييس الجغرايف العالم قاله ومما السكان، كثرية زاهرة مىض فيما
املرصعة السيوف كِنصال األدوات ثمنُي والصني والهند ند السِّ من إليها يُجلب «أنه سنة
والهال، واألبازير والنارجيل19 والبهار والفلفل الخيل، ورسوج واملسك امُلحبَّبة والجلود
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الطيب وجوز والكافور السلحفاء وقرش واألبنوس، واإلهليلج20 العفص وقرش والقرفة
الهند ونخل والقصدير والعاج املخملية الثمينة النباتية املنسوجات ومختلف والقرنفل،

للتجارة. الصالح املرِّ والندِّ والقصب
العالم أنحاء إىل فتصدره الحارض، الوقت يف اليمن بالد تنتجه ما أهم من والبنُّ
الجودة حيث من يبلغ لم األرض بقاع من كثري يف الوافر البن من يزرع ما ومع قاطبًة،

اليمني. البنِّ مستودع مخا وتعدُّ الخاص، الجو ذات اليمن بالد يف بلغه ما مكاٍن يف
الجالل من الخالية القرون يف ألسالفهم كان الحارضما الوقت يف اليمن مللوك وليس
مختلَف نفوذُهم يتناول وال الكربى، املدن حدود اآلن سلطانهم يعدو وال والعظمة،

البالد. نواحي يف املنترشة املستقلة القبائل

واألحساء وُعمان ومهرة حرضموت بالد (6-3)

املحيط ساحل طول عىل وتقع ُعمان، إىل اليمن رشق من ومهرة حرضموت بالد تمتد
مجهولًة. تكون تكاد مدن بضع وفيها مستقلٌة، قبائُل وتسكنها الهندي،

تريَم مدينة من يوم مسرية عىل الواقعة شيباَم مدينُة هي حرضموت وعاصمة
فريسنل. روى كما الكنائس من رومة يف ما عدَد مساجدها عدُد يبلغ التي املهمة،

الفاريس والخليج الهندي املحيط ساحل عىل مهرة، بعد تأتي التي عمان، بالُد وتقع
ال التي مسقط مدينُة سلطانها ومقرُّ خصبة، وأوديٌة كثرية واحاٌت تتخللها رمليٌة وهي

اليوم. لها قيمة
الخليج طول عىل والواقعُة الفرات، مصبِّ إىل ُعمان من املمتدُة األحساء بالُد وليست
القطيف مدينة بني الذي القسم ويُعدُّ السكان، قليلُة أنها ويُظنُّ جيًدا، معروفة الفاريس
مغاوص أشهر هي التي البحرين جزر القسم هذا تجاه وتقع واسعة، صحراء والبرصة

العالم. يف اللؤلؤ
وسنرى سكانها، أمر اآلن ندرس أن وعلينا العرب، جزيرة عن موجز ببحث أتينا لقد
العرب جزيرة طبعت كما شعب عىل طابَعه وأرضه بجوه طبع قطًرا يعرف لم العالم أن

األهلني. من يسكنها من عىل طابَعها وأرضها بجوِّها
ينفع والذي األمم، إحدى تاريخ عىل الوقوف يف امللوك وأخباُر الفتوح أنباءُ تنفع وال
العرق عامل يجيء والتي تطورها، يف أثَّرت التي العوامل مختلف يف البحُث هو ذلك يف

مقدمتها. يف إليه تنتسب الذي
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التغري من العرَق هذا اعتوَر وماذا العقلية؟ ومواهبه الخلقية العرق هذا سجايا فما
األخرى؟ باألمم والعالقات والوراثة البيئة بفعل

الكتاب. هذا يف درسه إىل نسعى وما معرفته، يف نرغب ما هذا

هوامش

املغرة. بلون لونه كان ما وهو األمغر؛ مؤنث املغراء: (1)
كدرة. تعلوه بياض وهي القهبة، لونه كان ما وهو األقهب، مؤنث القهباء: (2)

السواد. إىل مائًال لونه كان ما وهو األدكن، مؤنث الدكناء: (3)
حمق. يثول: الرجل ثول من الثول: (4)

الكأل. طلب يف الناس يقصده املوضع وهو املنجع، جمع املناجع: (5)
كاآلس. ورقها شائكة شجرة صمغ وهو الكندر، اللبان: (6)

يربب. أن قبل البان ثمر دهن السليخة: (7)
ومنه الطول، إىل مفرطح وحبه الزرقة إىل مائل زهره الحناء، كأنه نبات السنا: (8)
أيًضا له ويقال مكة، بسنا ويعرف الحجازي، وأجوده الزهر أصفر األوراق عريض نوع

املكي». «السنا
الدفىل. كقرون وثمر شائك وورق أصفر زهر له عظيم شجر الدردار: (9)

الرماح. منه تتخذ شجر املران: (10)
أملس. صغري حبه نبات الدخن: (11)

الخيل. من األنثى أي: الحجر، جمع الحجور: (12)
العظيمة. الخيمة املرضب: (13)

ما فيجلو باملاء، العظلم ورق يغسل بأن العظلم نبات من يتخذ يشء النيلج: (14)
ويجفف. عنه املاء فيصب كالطني أسفله النيلج فريسب املاء، ويرتك الزرقة، من عليه

الطعم. مر الرائحة طيب وهو فيجمد شجرة من يسيل مائع املر: (15)
العرب لدولة خضعت التي البلدان مختلف يف مباحثي أتم أن أريد كنت (16)
، حالٍّ لها أجد لم التي املسائل بعض وأوضح العرب، جزيرة قلب يف فأسيح العظمى،
أن العلمية، البعثات أموال عىل القيم وهو العامة، املعارف وزير عىل حديثًا فاقرتحت
يقبل فلم آثارها، ألهم فوتوغرافية صور والتقاط العرب، جزيرة جميع ارتياد يف إيلَّ يعهد
الخاص، مايل من العزيزة الرحلة بتلك القيام عن العاجز وأنا عدلت، ولذلك اقرتاحي،
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السياحة تسهل التي األخرى العرب دولة أقسام يف رحالتي عىل فاقترصت مرشوعي عن
فيها.

الفضة. اللجني: (17)
أعاله. أو الرمح أسفل القارية: (18)

الهندي. الجوز النارجيل: (19)
األدوية. من عقار اإلهليلج: (20)
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العرُب

الحديثة العلوم أقرَّتْه كما العرق مبدأ (1)

اإلنسان أوصاف من رضوريٌّ هو ما بدرس األمر د أمهِّ أن العرب، يف البحث قبل أرى،
الفصل. هذا عىل وقوًفا

يُظنُّ وكان عروق، إىل األرض أقطار مختلف يف املنترشة البرشية الجماعات م تقسَّ
العلم أن بيد الحيوان، أنواع بني عليه هي مما أقلُّ البرشية العروق بني الفروق أن
فيجب املتقاربة، الحيوان أنواع افرتاق أخالقها يف مفرتقٌة البرش عروق أن أثبت الحديث

«النوع». لكلمة مرادفًة اإلنسان إىل بالنسبة «الِعْرق» كلمة عدُّ
مشرتكة أخالق ذات جماعات عىل يدلُّ بأنه البرشي، النوع أو الِعرق، تعريف ويمكن

منتظًما. انتقاًال بالوراثة إليها تنتقل
مرتادفتان كلمتان و«العرق» «األمة» أن اإلنسان أوصاف علم يدرسوا لم الذين ويرى
ينتسبون، الذين الناس من جماعة هي فاألمُة: تماًما، مختلفة معانَي لهما أن مع تقريبًا،
ما صح فإذا واحدة، ومصالح واحد حكم نظاُم بينها جمع كثرية عروق إىل الغالب، يف
لم مثًال، الفرنسية األمة أو النمسوية األمة أو األملانية األمة أو اإلنكليزية باألمة اآلن ندعوه
العرق أو النمسوي العرق أو األملاني العرق أو اإلنكليزي بالِعرق تسميته تصح ما يبَق
ال ما االدِّغام ونقص واألصول املحاِتد تباين من هي األمم هذه من أمة فكل الفرنيس،
جماعات تنضوي أن الجائز من إن أجل، «العرق»، كلمة عليها تطلق أن معه يجوز
بلغة نتكلم وأن واحدة، بديانة الجماعات هذه تدين وأن واحدٍة، قوانني إىل كثرية برشية
وصفاٌت واحدة أخالق فيها تستقرَّ أن بعد إال متجانس عرٌق منها يتألف ال ولكنه واحدة،

والوراثة. والتوالد البيئة بفعل واحدة جثمانية
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كانت إذا املوروثة والصفات ا، جدٍّ طويًال زمنًا والصفات األخالق هذه كسب ويتطلَّب
وتتحول، العروق تندمج البطوء وبأقىص ببطوء، إال تزول ال فإنها ببطوء إال تستقرُّ ال
ويرتاكم التطور، يتواىل أن العرق، تكوين يف األثر أبلُغ والتوالد للبيئات يكون لكي ويجب،

واحد. غرض نحو سائًرا كثريًة قرونًا املستمرة املتتابعة الوراثة بفعل
وإثباتها، العرق صفات تحويل تستطيع التي العوامل من الغالب، يف البيئة، ويعدون
البيئة من أقوى الزمن مع وتَْرُسب وسجاياه العرق أخالق بها ترتاكم التي الوراثة ولكن
وسجاياه أخالقه استقرت ما إذا العرق أن عىل التاريخ حوادث دلَّت فقد أثًرا، وأعظم
ينقرض أن عليه أهون وصار فيه، التأثري عن البيئُة عجزت ِعتيٍّا1 الِكَرب من وبلغ بالوراثة
قطر، كل يف الثابت مثالهم عىل يحافظون إرسائيل بني نرى ذلك أجل من يتحول، أن من
تُحوِّل أن صهر، قوة من فيها ما مع الحارة، مرص بالد عىل تعذَّر أيًضا ذلك أجل ومن

فيها. واحد لكل قربًا فكانت اآلخر بعد واحًدا عليها استولت التي املِسنَّة العروق
مختلف توالد عن تنشأ التي العروق أي الحديثة، العروق يف البيئات تؤثِّر وإنما
املايض مقوِّمات بذلك وانحلت الوارثَة الوراثُة فلَّت ما فإذا املتباينة، الصفات ذات األمم

بعملها. وقامت للبيئة امليدان خال الجديدة الوراثة بفعل املوروثة القديمة
يتوالدون من ِنسب كثريًا تتفاوت وأال يتكرر، أن يجب مؤثًرا، يكون لكي والتوالُد،
الغلبة كانت املتوالدة العنارص ِنسب يف التفاوت عُظم وإذا العروق، مختلف أفراد من
حيث من أثر له يَبقى ال الذي العدد القليل العْرق لصفات ال العدد، الوافر العرق لصفات
بضعة بعد أثره يزول أن يلبث لم البيض من رهًطا أن عىل االستقراء دلَّ وقد النتيجة،
بالتوالد تزول صغرية مقهورة أمٍة صفاِت وأن الزنوج، من وقوٌم هو توالد ما إذا أجيال

كبرية. منترصة أمٍة صفات أمام
الذين أجدادهم إىل يَمتُّون ال الذي الحارض الوقت أغارقة ذلك عىل األمثلة ومن
وارثني كنا وإن الذين، الغول بالد روماُن األمثلة تلك ومن َشبٍَه،2 بوجه التماثيل خلَّدتهم
مرص، يف العرب حال أيًضا ومنها عروقنا، يف أثٌر لدمائهم يبق لم ولغتهم، لحضارتهم
ولغاِتهم والرومان واليونان الفرس حضارة عىل تمرَّدوا الذين املرصيني أن ترى فسوف
يف دخلت التي البالد أشدَّ بذلك غدت مرص وأن وتمدنهم، ودينهم العرب لغة انتحلوا
جديد مثاٍل وظهور الفاتحني والعرب املرصيني توالد كثرة مع وأنه، عروبًة، محمد دين
العديدة املرصيني نسبة تفوُق أدَّى أجيال، ثالثة أو جيلني انقضاء بعد األصل عن اختلف
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العتيد، املرصيَّ الفالح وأن املرصيني، يف العربي الدم أثر تقلص إىل النتيجة حيث من
لهم. حيًة وصورًة املرصيني لقدماء ابنًا َرَجَع ولغته، بدينه العربي

صورة (من امليت للبحر املجاورة املستقلة القبائل من أعراب ورؤساء أعراب :1-2 شكل
املؤلف). التقطها فوتوغرافية

العروق تقسيم يف األخالق أهمية (2)

الجماجم كشكل الترشيحية، والصفات السياسية والجماعات والدين اللغة تَصلُح ال
املتقاربة، األمم بني الدقيقة الفروق وإظهار العروق لتقسيم َحنَات،3 والسَّ الجلود ولون
الظاهرة البرشية األجناس لتقسيم الترشيحية األوصاف صلحت وإن مثًال، األوربية كاألمم

التباين. البادية االختالف
الصفات ثبات ثابتة ُخلُِقية، سجايا فقل شئت وإن نفسية، صفات توجد أنه بيد
أوصاف علم أغفلها التي النفسية، الصفات هذه فيه تكون يوم سيأتي وأنه الترشيحية،
باألوصاف تمسًكا الناس أشدُّ فيه يقول فال العروق، لتقسيم أساًسا الحديث، اإلنسان
أكثر معارف الترشيحية، املتقابلني العرقني صفات عىل باطالعه ينال، إنه الترشيحية:

النفسية. صفاتهما عىل باطالعه ينالها التي من
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الصفات تأتي كما دائًما متشابهٍة بنتائج املتشابهة النفسية الصفات وتأتي
تجيلِّ من يالحظه مما يَعجب األمم إحدى تطور يف النظر يُنعم ومن الترشيحية،
نُُظُم النفسية الصفات عن وتنشأ األجيال، غضون يف واحد نمٍط عىل الُخلُقية سجاياها
التي املقوِّمات تحت أي األخالق، تحت وتسترت الخصوص، عىل العالم يف وشأنُها األمة

الالشعورية. ري السَّ عوامل وفعله، شعوره ِطراَز وتَُقرِّر اإلنسان مع تُولد
النُّظم أن يف السبَب االختالف بهذا ونفرس العروق، باختالف األخالق وتختلف
علة مثًال، به، ونفرس مختلفة، أمم إىل إدخالها عند مختلفٍة بنتائج تأتي املتشابهة
الواليات جمهورية به تتمتع وما البائسة اإلسپانية أمريكة لجمهوريات السائدة الفوىض

وتلك. البالد هذه نُُظم تماثل مع والرخاء السعادة من املتحدة
تتكون الطويل املايض ويف فينا، تترسب ومنه رْي، السَّ عوامل تنَضج املايض ويف
من ذلك وغريُ العواطف، وكبح النفس وردع واملبادرة والشجاعة والنشاط املروءة
ال والتي املستقبل، جيل إىل لينقلوها الحارض؛ الجيل أبناءُ يرثها التي واملشاعر األخالق

يمنحها. أن نظام أيُّ يستطيع

أريحا). يف املؤلف التقطها فوتوغرافية صورة (من سوريون أعراب :2-2 شكل
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تتحول أن الجثمانية، كالصفات تقدر، نراها الثبات من الُخلقية السجايا يف ما وعىل
ذلك ومن والتوالد، األدبية واملؤثراُت املادية البيئُة سيما وال العوامل، مختلف بتأثري ببطء
العرص يف أجداده أخالق عن غابال لهيلو معاًرصا كان الذي الروماني أخالق اختالُف

اإلنكليز. آبائهم عن األخالق يف املتحدة الواليات سكان واختالُف ، الُجمهوريِّ
من بعيدًة تزال ال وهي الحارضة، األمم أكثر عند التحول طريق يف واألخالُق
تقابلت أن الحارضة األمم بها ظهرت التي العظيمة الفتوحات عن نشأ فقد الرُّسوخ،
يكفي ما الزمن من يمِض وملَّا قليًال، ببعض بعضها فاختلط التباين كثرية عنارص

املشرتكة. املشاعر من كثريًا الكتسابها
وهلٍة، أول إلينا، يُخيَّل حديثة شعوب أحوال ندرس حينما جيًدا يتَّضح هذا مثُل وأمٌر
والنورمان كالِكْمريني مختلفة عنارص من بالحقيقة املؤلفني كالفرنسيني متجانسة أنها
غري من خاللها وجاسوا4 ديارنا داسوا الذين من وغريهم والرومان، واألكيتان لت والسِّ

اآلن. حتى يجب، كما َحَفدتهم، يتمازج أن
مختلف األمم مقادير يف يؤثِّره الذي العميق التأثري مقداَر جديد كتاب يف وأوضحُت
النُّظم دراسة ال العنارص، هذه دراسة أن فيه بيَّنْت كما تركيبها، يف تدخل التي العنارص
يف األمم تمثله الذي الدَّور رسِّ إىل ترشدنا التي هي علٌل، ال معلوالت هي التي السياسية
درس بأهمية القارئ إلقناع يكفي الكتاب هذا يف ذلك تلخيِص من به ُقْمت وما التاريخ،
ألسباب وافيًا تفسريًا العرب أخالق يف البحث يف وسنرى ناقًصا،5 يزال ال الذي األمم روح

وانحطاطهم. عظمتهم

العرب منشأ (3)

الذين واآلشوريون، والبابليون والسوريون والعربيون والفنيقيون واليهود العرُب ُعدَّ
هذا عىل ويُطلق واحد، أصٍل من الفراِت، حتى الصغرى وآسية العرب جزيرة استوطنوا

السامية. األَرومة اسم األصل
ُجثمانية صفاٍت يف أبنائها واشرتاِك لغاتها، تجانس عىل األمم هذه قرابة وتقوم
املمكن ومن ذلك، إىل وما … ألوانهم وُكْمَدة لَُحاهم وكثاثَِة شعورهم كاسوداد متماثلة
عىل االقتصار نرى الغرض، عن بهذا نخرج إذ ولكننا الصفات، هذه قيمة يف نجادل أن

املتون. بعض يف عنها ورد ما اقتباس
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لطيف، أحدهما: الجثمانية، األمم تلك لصفات مثالني وجود إىل العلماء وذهب
الهيفاء «بقامته جريار: مسيو قال كما فيتَّصف، األول: املثال فأما غليظ، واآلخُر:
أسفله يف الدقيق الطويل ووجهه الدقيقة، ومفاصله املشتدَّة امُلكتزَّة6 وأعضائه املعتدلة
الضيق وأنفه الرقيقتني، وشفتيه دة، املنَضَّ البيض وأسنانه الصغري، وفمه املتوثِّب وذقنه
هذا ونجد املستطيل، ورأسه األزجني، وحاجبيه النجالوين، السوداوين وعينيه األقنى،
األقدمني واملرصيني والسوريني إرسائيل بني يف العموم، عىل العرب بني الشائع املثال،

أيًضا. واملعارصين
ووجهه الَعِضلة، وأعضائه الثقيلة، الطويلة بقامته فيتصف اآلخر: املثال «وأما
الغليظتني، وشفتيه الضخم، وفمه الناتئ، وذقنه البارز، القوي وفكِّه الثخني، العريض
الضيق وجبينه الكبريتني، السوداوين وعينيه املقرتنني، وحاجبيه الواسع، األقنى وأنفه
تجري الذين واملرصيني الجنوب وعرب واليهود اآلشوريني بني املثال هذا ونجد املستقيم،
أجسامهم.» ونَِسُب َسَحناتهم خطوط عليه تدل ملا وذلك ريب، ال إفريقية دماءٌ عروقهم يف
هذه أهمية تكن ومهما قيمتها، يف نجادل التي الصفات هذه َوْحدُة تكن ومهما
التاريخ، قبل ما إىل وجودها، فرض عىل ترجع، نراها بها نجزم ال التي السامية القرابة
عليه دلت كما التاريخ عصور أقدم منذ وتبايٍن اختالٍف عىل السامية األمم هذه كانت وقد

الروايات.
مبادئنا خالل من واالجتماعية، السياسية الساِميِّني مبادئ يف نحكم أن لنا جاز وإذا
حضاراٍت أقامت الساميَّة األمم بأن االعرتاف مع وذلك راقية، غريَ قبليًَّة رأيناها الحارضة،
اليهودية (وهي العالم تسود التي الستة أو الخمسة األديان من ثالثة وأن عظيمًة،

والعرب. اليهود الساميني: الفرعني عن نشأت واإلسالم) والنرصانية
األمتني تينك لغتي بني ما ذلك ودليل وثيقًة، واليهود العرب بني القرابُة وكانت

التشابه. من وتقاليدهما
قروٍن منذ ُعرف الذي واليهودي حضارته أيام العربيِّ بني قليٌل به الشَّ أن جرم وال
ال ولكن، باليهودي، يقاس أن للعربيِّ اإلهانة من وأن والطمع، والبخل والجبن بالنفاق
التي هي كثرية قرون منذ لحكمها اليهوُد خضع التي الخاصة الحياة طرق أن تنَس
أصاب ما ملثل ُعرضًة تكون أمة كل أن وعندي محرتم،7 غريَ ذليًال ِعرًقا منهم أنشأت
تلك إليها وتنتقل مكان، كل يف وتُحتَقر والربا، التجارة غريَ لها عمًال تعرُف وال اليهود،
إليه صار كما تصري فيها، وتتأصل قرنًا، عرشين مدة املتتابعة بالِوراثة املنحطة الغرائُز

محالة. ال اليهود
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الذي إبراهيم عرص إىل نعود أن والعرب، اليهود بني القرابة نتمثل لكي ويجب
البدو قبائل تغزو كما فيهم، الذعر وتُلقي جريانها، تغزو كانت الصغرية قبيلته أن نرى
يكن لم مرص يف اليهود أرس أن ح، أُرجِّ كما ولنَْعَلْم، وتخيفهم، جريانها الحارضة العربية
مرص شمال من مكان يف ابني النَّهَّ لليهود املرصيني حرص عن أسفرت غزوٍة نتيجِة سوى
من وبلوغهم طويًال، زمنًا به إقامتهم بعد إال موىس زمن يف منه الخروج يستطيعوا لم
البادية، حياة إىل سنة أربعني ملدة والرجوع الفراعنة، مقاومة من به تمكنوا عدًدا النفوس
قبائُل أَِلفتْها التي حاري الصَّ حياة عن داوَد، زمِن إىل لتختلف، اليهود حياة كانت وما

العرب. وجزيرة فلسطني يف العربية البدو

العرب شعوب ع تنوُّ (4)

األوربيني، هؤالء عند مسلم، وكلُّ العموم، عىل واحًدا ِعرًقا العرب األوربيني أكثُر يَُعدُّ
وذلك عربي، هو العرب، جزيرة إىل مراكش من املمتدة وإفريقية آسية بقاع يسكن
ونها يَُسمُّ واحدة أمة وروس وطالينة وأملان إنكليز من األوربيني جميع العرب يَعد كما

اإلفرنج.
العرب كتََمثُّل الصحة عدم من هو الوجه هذا عىل للعرب األوربيني تََمثُّل أن والحقُّ
انتهوا، قد العرب وأن أوربة، يف تُشاَهد كالتي ُمثٌُل العرب بني يوجد أنه وذلك لألوربيني،
الغاية. إىل معقدة كثرية أمزجة إىل األمم، من به اختلطوا وبما البيئات، من صادفهم بما
مزيًجا املايض، يف خالص ِعْرق منهم يتألف كان أن بعد مكة، عرُب أصبح ذلك وعىل
والذين السند ونهر األطلنطي املحيط بني فيما املنترشين الشعوب مختلف أبناء من
الذين وسورية إفريقية عرب عن هذا مثل وُقل محمد، زمن منذ سنة كلِّ يف مكة ون يَحجُّ
وال والرومان، واألغارقة والفرس والرتكمان والكلدان والرتك والرببر بالفنيقيني اختلطوا
أهلوها اختلط التي نجد، كبالد املنعزلة، الوسطى العرب جزيرة أجزاء هذا من تستثن

قرون. منذ واسعة ِنسٍب عىل بالزنوج
ارتادوها، الذين يَّاح السُّ جمع نظَر العرب جزيرة سكان يف الزنوج تأثريُ واستوقف
ود السُّ الجلود أصحاب من سكانها صار اليمن يف بُقعة وجود ُروتا روى أن ذلك ومن
باآلخرين اختالطهم قلَّ الذين اليمن أهل من الجبال سكان أن مع التقريب، وجه عىل
البقعة، تلك رؤساء أحد أرسة عن الكالم معِرض يف السائح، هذا قصَّ وإن بيًضا، ظلوا
التي للعروق تبًعا واألبيض األسود بني ترتجح التي األلوان جميع أبنائها يف «يوجد أنه
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بدمشق). املؤلف التقطها فوتوغرافية صورة (من سورية من حرضيان عربيان :3-2 شكل

وأنه الجوف، يف السود العبيد من قبائَل واِلنُي رأى أن ذلك ومن أمهاتُهم، إليها تنتسب
أن ذلك ومن وللتوالد، للون اكرتاٍث غري من العرب جزيرة بقية ويف نجد يف زنوٌج يوجد
«إنني پلغريڨ: قاله ومما ، زنجيٍّ بيد املهمة النجدية القطيف مدينِة مقاليَد پلغريڨ رأى
ويخِدمهم فضيٍة مقابَض ذات سيوًفا يحملون الخالِسيِّنِي8 من أناًسا الرياض يف رأيت

وقحطان.» إسماعيل أبناء من خلص عرٌب
نجد بالد إىل ِرحلتها يف وذلك أيًضا، اللون ألمر االكرتاث عدم من بلنت ليدي وعجبْت
كزنوج املالمح كريه أسوُد زنجيٌّ النجدية سكاكة مدينة حاكم أن فَرَوْت ،١٨٧٨ سنة يف
يزال ال الذي الزِّنجي، الحاكم بهذا يحيط أن العقل يصدقه ال مما «إن قالت: ثم إفريقية،
استحسانًا ويبتسمون أوامره، يمتثلون العروبة الخاليص البيض النُّدماء من رهٌط عبًدا،

التافهة.» ألفاكيهه
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كلُّ ويباهي العرب، من الحرض أهل لدى يكون ما أظهر العروق مختلف واختالُط
سكان يف العرق صفاءُ ويتجىل حريمه، دائرة يف األلوان مختلف من نسوٍة بوجود عربي
من أناٍس وجود مالحظة مع وذلك غريهم، يف مما أكثر العرب من البدو وأهل الجبال
بسبب العيون ُزْرِق ُشْقٍر الخصوص، عىل تَْدُمر من القريبة الرشقية، الشام بادية أهل

يَلُوح. ما عىل الشمال بأهل اختالطهم

العرب بني الفوارق وصف (5)

وهو معايشهم، وُطُرق تقاليدهم أيدته ما هو العرب بني الوحيد األسايسَّ الفارق إن
حني البال عن الجوهري التقسيم هذا يغيب أال ويجب بدو، حرضوأهل أهل إىل تقسيمهم
األطلنطي املحيط بني فيما املوزعون األعراب وهم البدو، أهل فأما تاريخهم، يف البحث
آالف منذ عليه كانت كما تزال ال وطبائُع وعادات معايش ُطُرق فلهم فارس، وخليج
إىل اإلرسائييل، العرص يف كما مون، مقسَّ وهم األبد، إىل هكذا تبقى أن ويحتمل السنني،
أهل وأما الكأل، من عليها ما مواشيهم تستنفد عندما بها املقيمة األماكن عن ترتحل قبائل
يخالطونها. التي والشعوب األماكن بتغري يتغريون العكس، عىل فهم، العرب من الحرض
قالت التي الرواية يف ما يطابق بدو وأهل حٍرض أهل إىل العرب تقسيم وإن
من املؤلَّف والعرق اإلسالم، قبل أثره وعفا باد الذي الِعْرِق عروق: ثالثة إىل بتقسيمهم
من املؤلَّف والعرق العرب، أقحاُح هم والذين اليمن ببالد استقروا الذين قحطان أبناء

املرصية. إبراهيم جارية ابن هو الذي إسماعيل ذرية
يتعذر أنه مختلٍف توالٍد وليدو هم الذين املعارصين العرب عن آنًفا قلناه مما وتعلم
وجود كتعذر التمازج من العرب له تعرَّض ما بسبب بالعرب؛ خالصخاص مثال وجود

إيطايل. أو فرنيسٍّ مثَّال
العرب من كبريًا فريًقا يطابق الذي ، الجثمانيِّ العرب مثال يف قيل وصٍف وأحسُن
اآلتية، الكلمات يف الري، املرصي، الجيش يف السابق األول الجرَّاح ذكره ما هو الُخلص،

وهي:
ُسمٌر، بيضيٌَّة وجوههم ُسْفٌع،9 ُضْلٌع وَمَرانٍَة َحَسٍن، تكوين ذوو القامة، مربوعو هم
معتدلة، وأنوُفهم المعة، ُكْحٌل وعيونُهم منفصلة، سود وحواجبهم عالية، عريضٌة وُجبُنُهم
كبرية غريُ الشكل حسنة وآذانُهم البياض، عاجية دة ُمنضَّ وأسنانُهم جميلة، وأفواُههم
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دمشق). يف املؤلف التقطها فوتوغرافية صورة (من سوري حرضي عربي :4-2 شكل

محاسُن العربية املرأة ويف ألجفانهم، تماًما محاذيٌة وُخُروتهم10 األمام، إىل قليًال مائلة
أعضائها باستدارة الخصوص، عىل نُعَجب، ونحن األخرى، األمم يف أخواتها يف كما كثرية

إلخ. … وتبخرتها قامتها وَهيَف ِرجليها، واعتدال يََديْها، وتناسب اللطيفة،
أطراف يف ُمَوزَّعة كثريٍة قبائَل إىل إجماًال العرب من الرعاة أو البدِو أهل م ويَُقسَّ
إىل مكان من تُنَقل وخياٍم بمضارَب القبائُل وتُقيم البادية، من القريبة الخصبة األرايض
نرى بَه الشَّ من املتمدنني والعرب العربية القبائل أبناء بني ما وعىل الرضورة، عند آخر
ورسعة قامتهم واعتدال مالمحهم، وغموض عيونهم بتألق يُميَّزون العربية القبائل أبناء
ونجدتهم وبأسهم وحذرهم وِعتقهم، وُخيالئهم وتوثُّبهم وقوَّتهم، وضمورهم َعْدوهم،
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مختلف الحرتاف العظيم واستعدادهم ورمايتهم، وُفُروِسيتهم النادر وذكائهم ولباقتهم،
والصناعات.» امِلَهن

شاهدته، ما هو العرَب بها الري وصف التي األوصاف من نظري استوقف ما وأشدُّ
وأرجلهم، أيديهم ة ودقَّ أسنانهم، وبياض صبيانهم، عيون التماع من الخصوص، عىل

البادية. عرب غري يف اليوَم يُرى ال مما ذلك إىل وما … قامتهم وهيف
العرب بني الذي الوحيد العميل الفارق أن وجدت األسايس التقسيم ذلك َعَدْوت وإذا
حينما نفعله ما وهذا العرب، يسكنه قطر كلِّ سكان يف البحث عىل يقوم ما هو املولَّدين
هؤالء وصفاُت والصني، وإفريقية ومرص وسورية العرب جزيرة عرَب بالتتابع نَِصُف
الفوتوغرافية صورنا نَْرشَ أن مع فيه، نبحث ما أكثر هي الجثمانية، صفاتُهم ال النفسية،

كان. مفصل بياٍن أيِّ من األمثلة هذه تََمثُِّل يف أنفع

العرب جزيرة عرب (1-5)

بأناٍس اختالطهم مع هم، األعراب، سيما وال العرب، جزيرة من الوسطى البقاع عرب
فيهم. بالبحث سنبدأ الذين وهم األقدمني، ألجدادهم مشابهًة العرب أكثُر الزنوج، من

غريهم، عىل تشتمل ال العرب جزيرة أن الكثريون يَُظن الذين األعراب، من ويتألف
نرى الدين استثنينا ما إذا ونحن كان، تاريخ أيِّ من عاطٌل التمدن من بعيد َجِليٌف ِعرق
منذ عليه كانوا ما يعرف أن يودُّ من وعىل السنني، ألوف منذ يشء فيهم يتبدل لم أنه
هريودتس به وصفهم ما عىل يطرأ لم الذين وهم حارضهم، إىل ينظر أن سنة آالف ثالثة
الخصبة، البقاع فضل من كان وإذا يتحوَّلوا، أال عليهم ُقدِّر الذين وهم يشءٌ، التوراة أو

األعراب. لغري تصلُح ال القاحلة الصحراء رمال فإنَّ حٍرض، أهَل تُنِشئَ أن كاليمن،
واحدة كل تخضع صغريٍة قبائل إىل زمن، كلِّ يف مون، ُمقسَّ العرب من البدو وسكاُن
املحاربني قيادة عىل تقريبًا، األمري، أو الشيخ هذا سلطان ويقترص أمري، أو لشيخ منها

الحفالت. بعض يف والصدارة الغنائم، وتقسيم الغزوات، يف
بني يشتعل ملا نهاية وال األعراب، به يعتني ما كلُّ هما الحيوانات وتربيُة والغزُو
اإلرسائييل والِقصاص الثأر بمبدأ عِمَلت ما األسباب، ألتفه الحروب من العربية القبائل
يقع قتٍل حادث كلَّ تبع وما بالنفس، والنفس بالسن والسن بالعني العني إن القائل:
من بدًال ية بالدِّ املتعاديتان العربيتان القبيلتان ترىض وال انتقاًما، مثله قتل حادُث بينها

الوهن. ويعرتيهما الجهد ينهكهما أن بعد إال القصاص
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طيبة). من بالقرب املؤلف التقطها فوتوغرافية صورة (من العليا مرص من عرب :5-2 شكل

هريدر: قال حياتهم، طراز عن ومحاسنُهم العرب من البدو أهل عيوب وتنشأ

يف ما عىل وهم، البدوية، أسالفهم طبائع عىل محافظني األعراب يزال ال
وردِّها، الخرافات وباعتقاد وحقنها، الدماء بسفك يتصفون غرابة، من األضداد
عىل بها يقِدرون خالدة ُفتُوَّة ذوو يظهر، ما عىل وهم، واإللحاد، وباإليمان
األنوف ُشمُّ كرام أحرار وهم جديد، بمبدأ يؤمنون عندما األعمال بجليل القيام
بقومهم. الخاصة واملساوئ الفضائل بني مثالهم يف يجمعون مقاديم، ِغضاٌب
وهو بنفسه، عيشه كسب وجوب إىل نشاطه ويعود نشيٌط، واألعرابيُّ
وهو واملحن، اآلالم احتمال من عنه محيص ال ما إىل صربه ويرجع صبوٌر،
وهو به، يتمتع أن له اتفق الذي الوحيد األمر هي والحرية للحرية، محٌب
صارٌم نفسه عىل قاٍس وهو استعباده، يحاول من كلَّ حاقًدا ويحارب محارب،

الغالب. يف باالنتقام َولُوع
ومشاعرهم، أحوالهم لتماثل والرشف؛ العزِّ أمور يف متماثلني األعراب ونرى
حقوقهم، يصونون السيف فبحدِّ والبالغة، والِقرى السيف عىل فخرهم ويقوم
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من السالح عليه يقِدر ال ما يحسمون وبالبالغة أخالقهم، كرم يتجىل وبالِقَرى
الخصام.

فالنهب األضداد، ِجماُع أنهم هو األعراب يف ما أظهر يكون «قد ديڨرجه: وقال
املقت إىل تدعو التي الصفات من ذلك وغري … والنبل والقسوُة والجود، والسلب والكرم،
لم لو األعراب به يُعذر ما هذا يف وليس األعراب، يف نراه مما واحد وقت يف واإلعجاب
أرايض أكثر هي التي املعتزلة بالدهم تنتجه بما باالكتفاء عليهم محكوم أنهم نالحظ
العيش طيَب بالدهم، لفقر محرومون، بأنهم النهب عن األعراُب ويعتذر ُجُدوبًَة، العالم
بأسنة املقدَّر الحيف هذا يُزيلون وبأنهم أخرى، أمة تعرفه لم مما والكأل ت الغالَّ ووفرة
لم مما لهم تعويًضا بأيديها ما وسلَب القوافل َدْهَم الحالل من أن معتقدين رماحهم
بأيدي ما وسلب السابلة، قطع يَُعدُّون وبأنهم القاحلة، أراضيهم به عليهم تجود أن تقدر
بني تفريقهم لعدم وذلك والية، أو مدينة كتدويخ والفخر الفتح حقوق من رضبًا الناس

والُكُمون. الحرب
لهم يُشفع ما الفضائل من األعراب عند يكن لم لو تُغتفر ال هذه مثل ومساوئُ
عند يفعل والذي واالنتقام، للنهب املتعطش املحارب، األعرابيَّ أن الفضائل هذه ومن به،
ِمَرضبه، يف أنيٌس كريم ِمضياٌف القسوة، رضوب من أذن به تسمع لم ما كرامته َمسِّ
الذي أو أعدائه، من كان ولو األعرابي، حماية تحت نفسه يضع الذي الهضيم أن ومنها
حياته عىل يعتدي أن بعدئذ أحد يستطيع فال أرسته، أفراد من يُعدُّ جواره، يف يصبح
هذا أن ظهر وإن نفسه، عن يدافع أن من أكثر األعرابيُّ ذلك عنها يدافع التي املقدسة

مرة. مائة زوالهم تمنَّى الذين أعدائه من الغريب
منه ويصنع كرًها أو طوًعا جاره َجَمل امِلضياُف األعرابيُّ يأخذ أن بمستبعد وليس
ما أخص األعراب ويعدُّه األعراب، فضائِل أفضُل والكرُم ضيوفه، إكرام يف ليمعن طعاًما؛

أمتهم.» به اتصفت
يحبُّون وإفريقية وسورية العرب جزيرة سكان من األعراب أن تقدم ما إىل وأُضيف
من ويَُعدُّونهم املدن أبناء يزدرون وهم يتصوره، أن األوربي يقدر ال ا جمٍّ حبٍّا الحرية
لسيد، والخضوع الحرية توديع معنى عندهم األرض يف االرتباط ويتضمن لذلك، األرقاء
حافظوا وقد يشء، أغىل الحرية هذه أن حريتهم سوى يملكون ال الذين األعراُب ويرى
وغريهم والفرس والرومان األغارقة من الفاتحني جميع يقدر ولم األجيال، بتوايل عليها
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إذا والقهُر زائٌل، محالَة ال لألعراب قهر وكل يُعبِّدوهم، أن العالم دوَّخت التي األمم من
األعراب. إال األعراب يُفلُّ فال آخرين، أعراب أيدي عىل كان وقع ما

الصقيلُّ ديودورس روى فقد تاريخهم، عصور أقدم إىل للحرية األعراب حبُّ ويرجع
القمح بَذر من ممنوعني كانوا (بطرا)، العربية الِحْجر بالد أعراب من وهم األنباط، أن
طوًعا، بالحرية التضحية من األعمال هذه يف ِلما البيوت وبناء املثمرة، األشجار وغرس
أهُل أعطاها وقد الجزية، فارس ملوَك يُعطوا لم الذين وهم أحد، األعراَب يستِذلَّ لم ولذا

هريودتس. ذكر كما وفلسطني فنيقية
يف الرغبة من عليه ُفطروا ملا املتمدنني؛ جريانهم قلوب يف الرعب األعراب ويُلِقي
إىل األعراب وينظر الطرق، ُقطَّاع من األعراَب املتمدنون هؤالء ويُعد القتال، وحب النهب
املدن برضب األوربيني فخر القوافل بسلب األعراب يفخُر أي أخرى، ناحية من املسألة
األوربيني احرتام رؤساءهم األعراُب ويحرتم ذلك، إىل ما أو األقطار افتتاِح أو بالقنابل

تماثيل. لهم يقيموا لم وإن القادة، ألعاظم
محاربني والقتال، النهب غرائز من عندهم كان بما العرب، جزيرة أعراب وأصبح
من القوا ما بتغري غرائزهم تتغري ولم برسعة، العالم فدوَّخوا محمد خلفاء أيام أشداء
حبُّهم فأصبح الغرائز، من الثباُت كان ما أخرى صور عىل تجلَّت بل الجديدة، األحوال
الفروسية، طبائع من مؤخًرا عنهم أوربة أخدته ما إىل كرمهم وتحول للفتح، حبٍّا للنهب
يف سببًا فكان املعقولة الحدود جاوز أن يلبث لم واملنافسة التفاخر من بينهم ما إن ثم

البداءة. يف الصالح العمل عىل لهم حافًزا كان أن بعد خرسانهم
الفاتحون األعراب وقام محمد، خلفاء جيوش من كبري قسٌم األعراب من يتألف وكان
حضارُة بهم ازدهرت الذين الفن وأرباب العلماء كان وإن الخلفاء، ألولئك الِخَدم بأجلِّ

األعراب. بني من يظهروا لم النبي أتباع
من وهذه البادية، َعيْش عليها لون ويُفضِّ الحضارة، بسلطان األعراب ويستخف
ورفض دليل، أي فيها يُؤثِّر وال أمريكة هنود عند مثلها ترى التي املوروثة املشاعر
ويَعِرف بها، ليستقروا عليهم ُعرضت أرٍض كلَّ الخصوص، عىل سورية يف األعراب،
نَعم عن يستغنون كيف سائح، كل نظَر وبأسهم نُبلُهم يستوقف الذين األعراب، هؤالء
تخلو وال الوسطى، القرون كأمراء إقطاعي أمري كل جربوت وعن املصنوعة، الحضارة
املصانع حياة عىل ترجيحها يف ثانية د أتردَّ وال ذلك، مع والجمال السحر من البادية حياة

يوم. كلِّ من ساعة عرشة اثنتي فيها العامل يقيض التي
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فوتوغرافية). صورة (من القاهرة جوار من عربيتان :6-2 شكل

أُنملة ِقيَد تحولهم وعدم الفطرة عىل بقائهم مع العرب، من البدو أهل أن وعندي
الرعاة أمم جميع من أفضُل العصور، أقدم منذ عليها كانوا التي االبتدائية الحال11 عن
مبادئ تعِدُل الحياة يف مبادئهم أن يل فظهر مرة، غريَ أحادثهم أن يل أتيح وقد العالم، يف
شعراءُ بعاداتهم األجالَف األعراب أن وسنرى الحضارة، يف العريقني األوربيني من كثري

شاعر. غريَ األعرابيُّ يكون أن ويندر بتصوراتهم،
ما التقلب من الظاهرة دعته تحت وينطوي ُخلُقه، يف صبيٌّ شاعر، وهو واألعرابي،
يكون التي الساعة بعامل إال يتأثر ال كهؤالء وهو والنساء، األوالد يف إال مثلُه يشاهد ال
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َفتْنه ويف والبَْهَرج، والضوضاء الضجيج ويبَهُره األمور، ظواهر سوى تستهويه وال فيها،
اجتذابه. رسُّ

والصبية النساء من إليها وما الفطرية، واألمم العروق، يف يشاهد هذا مثُل وأمٌر
يصعد لم ذكي ِجلٌف األعرابيَّ أن والحقُّ األويل، البرشي التطور أدوار عنوان هم الذين
التحول من املتمدن الرجل عاناه ما يُعاِن ولم السنني، ألوف منذ الحضارة ُسلَّم يف درجًة
يكفي الخلقية السجايا اختالف أن من نعتقده ما صحَّ وإذا األجيال، بتوايل املرتاكم
املتحرضين العرب من يتألف «إنه نقول: أن أمكننا الناس بني الَغْور بعيدة فروٍق لوجود

عميقة.» ُهوَّة بينهما تَفِصل عرقان واألعراب
األعراب أولئك عن اآلن، أمرهم يف نبحث الذين الحرضيون، الجزيرة عرب ويختلف
العموم، عىل يُعتََقُد كما أجالًفا يكونوا لم الجزيرة عرب من الحرض فأهل كبريًا، اختالًفا
أهمية ال التي الساحلية األماكن بعض سوى يزوروا لم الذين السياح أن پلغريڨ وعند
ُعمان أهل إىل پلغريڨ وينظر الفاسد، الرأي هذا مصدر هم الواسعة العرب جزيرة يف لها
من أناس وجوُد يرى، كما يصُعب، وال ثقافتهم، يف يبحث حيث واإلعجاب التقدير بعني
املجهول من وليس الحديد، الخطوط ومدِّ اآلالت صنع عىل كاإلنكليز، قادرين، نجد أهل
املرصية األزهر جامعة دون كانتا وإن اللتني، اليمنيتني ذمار وجامعة زبيد جامعة شأُن

األهلني. من البصائر أويل بني القويم العلم نرش عىل مثلها تساعدان أهميًة،
التي الكئيبة امُلثُل خالل من الجزيرة عرب إىل ننظر أن الحارض الوقت يف دأبنا ومن
االختالط رضوب أحطتهم أناس عىل إال تنمُّ ال والتي والجزائر، ومرص سورية يف نراها
وأن العروبة، مهد يف يسيح أن العرب اسِتبار يف يرغب الذي الباحث وعىل والعبودية،
بينهم عاش الذين الجزيرة عرب پلغريڨ عد فقد كثب، عن فيها العرب أحوال يدرس

پلغريڨ: قال ونبًال، كرًما األرض أمم أعظم من طويًال زمنًا

جديرون وهم وأكرمهم، األرض شعوب أنبل من العرب من الحرض أهل إن
وثيقة ِصالت يل وكانت العالم، أنحاء يف السياحة من أكثرُت وقد املديح، بهذا
ل يُفضَّ التي األمم أن يل فظهر واألوربية، واآلسيوية اإلفريقية األمم بمختلف

الغاية. إىل قليلة الوسطى العرب جزيرة سكان عىل أفرادها
عروقهم يف ويجري ذلك، مع األعراب بلغة العرب الحرضيون أولئك ويتكلم

الفريقني! بني املسافة أبعد وما الدماء، من األعراب عروق يف يجري ما
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املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من النوبة من مسلمون :7-2 شكل

البلدان مختلف يف الساكنني العرب من الحرض أهل بني التي الفروق أن وذكرنا
العرب جزيرة سكان بني الفروق هذه مثُل وتُشاَهُد املتمدنة، األمم بني التي كالفروق
األوربية، املمالك من كثري من أوسع هو الذي النجدي، القطر سكان بني فالفرق نفسها،
وسكاِن أوربة شمال سكان بني الذي الفرق عن يقلُّ ال العرب جزيرة سكان وبقية
عوامل وراء اندفاًعا وأقلُّ اآلخرين العرب من نشاًطا أكثر هم الذين والوهابيون، جنوبها،

الوهابيني: وصف يف پلغريڨ قال وَغريًة، مكًرا العرب أشدُّ الزمن،

ويزيدون ورصاحة، ومرًحا وإقداًما كرًما اآلخرين العرب عن الوهابيون يقلُّ
بعيدو َحَزَمٌة وهم رسائرهم، عىل كالمهم يدل أن وينُدر وحكمًة، صربًا عليهم
لغري مودتهم يف مشكوٌك أعدائهم، نحو قساٌة انتقام، ذوو جبابرٌة الهمة
تحفظ، كل ومع تجنٍّ غري من وا، يَُسمَّ بأن جديرون فهم ولذا قومهم، بني

العرب. جزيرة بإسكتلنديي
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الشمال عرب وجوه يف ِمثلُه يُرى ال مما وعبوس ُصلُود ذات ووجوههم
تفكري فبعد ساروا ما وإذا العتيدة، الساعة بدوافع يُؤخذون وال الطليقة،

نظر. وإنعام
شؤونهم تنظيم عىل وجلدهم وثباتهم القوية بإرادتهم ويقدرون
ريب وال املحدود، الذكاء من فيهم ما مع جريانهم عىل والسيطرة االجتماعية
أضعفهم الذين أعدائهم عىل املتني، اتحادهم بفضل سينترصون، أنهم يف
لدولتهم ستكون العرب جزيرة من األعظم القسم سيادة وأن انقسامهم،

وقت. أقرب يف ستتحقق وآمالهم أطماعهم وأن الوهابية،
يف يرغب من عىل ويجب األهلية، حياتهم شؤون أدق يف أخالقهم وتتجىل
يحادث عندما يفعل كما حركاِته يزن وأن كالمه، يف يسرتسل أال مفاوضتهم

أعداءه.

سورية عرب (2-5)

ولم بالبادية، يقيمون وأعراٌب املدن، يسكنون حرض أهُل الجزيرة، كعرب سورية، عرب
يزالون ال الذين أعرابها منه ع يتوجَّ ما سورية أصابت التي املتتابعة السيطرة يف يكن
ما إذا ونحن سنة، آالف ثالثة منذ املوايش وتربية النهب عىل معايشهم يف يعتمدون
األردن، نهر وراء فيما يهاجمون فهم بالحقيقة، قبضتهم سورية نرى املدن استثنينا
َخْفرها مقابل يف الِفَدى إليهم تؤدِّ لم التي والقوافل السياَح نفسها، دمشق أبواب ويف
الكرم وصفُة ه الرشَّ ِصَفُة سورية أعراب يف وتجتمع باملرور، لها والسماح وحمايتها

نزيَلهم. دام ما الضيف ويقدِّسون تقدم، فيما إليهما أملعنا اللتان املتناقضتان
منذ فيها العيش تعودوا التي البادية برتك سورية أعراب إلزام عىل أحٌد يَقِدر ولم
زراعي. عمل أي عن وامتنعوا بها، ليستقروا عليهم ُعِرضت أرض كل رفضوا وقد قرون،
شعائَر ذاَت قبائَل محمد، بدين يدينون الذين األعراب بجانب سورية، يف ونرى
املتاولة ها وأهمُّ بينها، فيما توالدها لعدم بعٍض؛ من بعِضها تمييُز يسهل مختلفة وعقائَد

والدروز. واملوارنة والنصريية
املتعصبني الشيعة مسلمي من وهم اعتزال، يف تعيش جبلية عربيٌة قبائُل فاملتاولُة:
من مزيٌج أنهم أوصافهم من ونرى كان، أجنبي أي مع الطعام تناول يأبون الذين
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القبائل بعض من منحدرون أنهم يظن الباحثني بعض أن مع والفرس، والعرب املغول
الكردية.

كلَّ منه بعيدٍة اإلسالم من مشتقة بديانة يدينون وهم أيًضا، جبلية قبائل والنصرييُة:
إلخ. … والقمر الشمس ويعبدون بالتناسخ، القائلني من النصريية أن ويُرى البعد،

ذاِت مسيحية طائفٍة أتباع وهم خاص، طابٌع السوريني، من قربهم مع وللموارنة:
ذلك. الحوادث أثبتت كما البسالة من كبري يشء عىل تكن لم صاخبٍة ُعْجب

عن انفصلت حرة عاتية إسالمية طائفٌة منهم وتتألف األعراب، يُشبهون والدروُز:
وموارنة وَلة الصَّ ذوي الشجعان الدروز بني وتوجد قرون، منذ والعرب السوريني

متأصلة. عداوٌة لبنان
واليهود والفنيقيني املرصيني من مزيٌج وقراها سورية مدن سكان من ويتألف
والرتك والصليبيني والرشكس واملغول والعرب والرومان واألغارقة والفرس والبابليني
يشاِهد ولِذا بعضها، أو كلَّها سورية عىل بالتتابع استولت التي األمم من وغريهم …
ولني بالذكاء السوريني من املدن سكان ويتصف التباين، كثرية ُمثًُال سورية يف السائح
ُولِدوا بأنهم السوريني الروماُن نََعت وقديًما العموم، عىل واملخادعة واملكر العريكة
يبَق لم كثرية، قرون منذ أصابهم أجنبي حكم بكلِّ َرُضوا وقد والسوريون، للعبودية،
بإذعانهم الدين، عقائد يََمسُّ ال فيما ُعِرفوا، وقد الدينية، منازعاتهم سوى نشاطهم من
يقف أن القارئ ويمكن ، أوربيُّ يتصوره ال مما سلطان ذي لكل املطلق وانقيادهم التام،
أيام سورية يف كان أوربي عن ُدوڨوغويه مسيو رواها التي اآلتية القصة من ذلك عىل

:١٨٦١ سنة مالحم بعد وقع الذي القمع

أن وهو: اآلتي، األمر شاهد أنه الرتك خدمة يف كان أوربيٌّ معلٌم ضابٌط روى
كان ب الكالَّ وأن نهاره، عمل يُتِمُّ كاد الوقت ذلك يف الكثريين الجالدين أحد
راكبًا هنالك من َمرَّ ُمسنٍّا مسلًما وأن به، إليه يوصل فال واطئًا والكريس عاليًا
عنقه ا مادٍّ ل فرتجَّ فأطاعه بالوقوف الجالد فأمره لحم، قطعة حامًال حماًرا
وإنما شنَقه، يقِصد لم أنه الجالد فأفهمه جاء، أجَله أن ظانٍّا طائًعا للشنق
ُعنُقه، يف الحبُل ويُوَضَع باملوت، عليه محكوم رجل فيه ليصعد حماره؛ يريد
فركب باملوت، عليه املحكوم ذلك هوى الحمار ونََخَس الحبل الجالد وضع فلما

بالفرار. الئذًا اللحم قطعة حمَل أن بعد حماره الَهِرم الشيخ
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املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من النوبة من مسلمتان :8-2 شكل

الدين، عقائد تََمسُّ ال التي األمور يف إال يتجىل ال اإلذعان ذلك إن مكرًرا: أقول وإنني
التي االضطرابات جرَّاء من يشء دمشق به تتمتع الذي العميق الهدوء عىل يطرأ ولم
جموًعا واحٌد جندي بها يرضب كان التي السهولة من وَعِجبُْت مرص، يف حديثًا وقعت
يف سمعُت فقد ذلك ومع السياح، أو األعيان أحد ملرور املجاَل ح لتَُفسِّ ويدحرها زاخرة
الذين سورية لنصارى قتل نذير كان لُعرابي نجاح أقلَّ أن مرٍة غري والقدس دمشق
١٨٦١ سنة يف يُذْبَحون كانوا الذين هم النصارى وهؤالء ُجبنهم، من خجًال الوجه يَْحَمرُّ
حدث لو أنذاًال ُجبناء ريب، ال يكونون، الذين وهم مقاومة؛ أقل يُبُْدوا أن غري من كالضأن

املأل. يتوقعه كان ما فيهم اإلثْخان من ١٨٨٢ سنة يف
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عربمرص (3-5)

٦٤٠ سنة يف مرص فتحوا الذين والعرِب األصليني مرص سكان توالِد نتيجُة مَرص عرُب
ودينهم، بلغتهم عربًا كانوا وإن بدمهم، عربًا مرصليسوا وعرُب العاص، بن عمرو بقيادة
عليه طغى أن يَْلبَث لم الغالب العربي العنرص أن عىل اإلنسان وصف علم َدلَّنا فقد
العنارص وأن املرهوب، مَرص لجوِّ احتماًال واألكثر عدًدا األوفُر املغلوب املرصي العنرص
لقدماء ابنًا َرَجَع ولغته بدينه العربيَّ الحرضيَّ املرصيَّ وأن توارت، أن تَلبث لم املتداخلة
َوْجنَتَيِْه يف ونُتُوءٍ َشَفتَيِْه يف وِغَلٍظ ووجهه، كِتفه يف َسَعٍة ذا أي األهرام، زمن يف املرصيني

اآلثار. قديم يف املنحوتة للُمثُل ومشابهٍة
َوِرثوا بل فقط، بتقاطيعهم املرصيني لقدماء أبناءً الحرضيون النيل عرب يكن ولم
رضوب من عانَوا ملا يَْخَشون؛ وهم أيًضا، الجمَّ وأدبهم ولُطفهم أخالقهم هؤالء عن
ذاعت حني استطعُت، فقد األوربيون، سيما وال السادة، جميَع قرون، منذ االستعباد
يف منفرًدا أجول أن واملالحم، بالعصيان مضطرمٌة العليا مرص بأن القاهرة يف األنباء

أذًى. يصيبني أن غري من النيل تَِي ضفَّ عىل القائمة الُقَرى
يعيش وهو سعيًدا، كان بُْلَغًة َمَلك ما إذا وهو ا، جدٍّ قليلة املرصي الفالح واحتياجاُت
عن سؤاله حني أعلم» «ال جوابه ويكون واألبعاد، والوقت املستقبل يف تفكرٍي غري من
بني السفر مدَة يعِرف وال إليها، هدته قد املتكررُة التجاريُب تكون أن يجب كان أشياء
هذا. معرفة يف مصلحًة له يرى وال بينهما، املسافة وال املجاورة القرى وإحدى قريته

والحرضيني، األعراب من وسورية العرب جزيرة يف نشاهد ما ِمثَْل مرص يف ونشاهد
العرقني الختالف آخر؛ قطر أيِّ يف مما أعظَم وحرضييها مرص أعراب بني الفرق ونرى
التوالد بفعل تحولوا قد املدن عرب كانوا وإذا املعايش، يف اختالفهما عن فضًال مرص، يف
معايشهم ُطُرق إىل نظًرا بسواهم يختلطوا لم مرص أعراب فإن مرصيني، إىل املستمر
البَيْضيَِّة وجوههم وطوِل شفاههم ة ورقَّ أنوفهم بَقنَا يُْشِبهون، األعراب وهؤالء الخاصة،

محمد. زمن يف البدويِّ العربيِّ مثال الالمعة، وعيونهم
أن يجب الذين وهم مرص، يف املرهوبون والنِّزال الحرب أهل هم فقط واألعراُب،
كما ثمن، بأي حيادهم يَشرتوا لم إذا النيل لوادي الجديد غزوهم يف اإلنكليز يخافهم

مرة. غري العارفون به أخربنا

83



العرب حضارة

من القريبة الرملية حاري الصَّ يف خيامهم مرص عرب من البدو أهل ويَنِصب
الذين الفالحني وبني بينهم ِصَلَة وال الحكومة، جانَب يخشون قلما وهم النيل، ضفتي

يُبغضونهم.
حل أينما هو هو البدوي فالعربي البادية، عرب كمعايش األعراب هؤالء ومعايُش

اتََّجه. وحيثما
والزنوج والسوريني واألقباط كالرتك أخرى عنارصكثريًة العرب، عدا مَرص، يف ونرى
وذلك ، املرصيُّ ح والفالَّ هي تتوالد أن ينُدر التي العنارص من وغريهم واألوربيني واألغارقة
من أكثَر يف الرتك، ومنهم األجانب، لتناسل يصلح ال القتَّال مرص جو أن عن فضًال

مرص. يف تثبُت أن استطاعت التي هي غريُها، ال العرب، وأصوُل جيلني،
لقدماء ُخلًَّصا حفدًة يَُعدُّون ال كانوا وإن الذين، األقباَط نذُكر الشعوب تلك ومن
سواهم، بني مما أكثر القديمة النََّواويس يف ملا مشابهون؛ أشخاٌص بينهم يُرى املرصيني،
سيما وال العليا، مرص يف ويقطنون بالعرب، يختلطوا ولم بالنرصانية، األقباط ويدين
شانپوليون، ل وتوصَّ املرصيني، قدماء لغة لغتهم وتُشبه كأسيوط، واملدن القرى ببعض
املؤلفات من كثري نصِّ ومع معلوم، هو كما الهريوغليفية الكلمات إيضاح إىل بدرسها
فيما بها يتكلمون أقباًطا سمعُت الحارض الوقت يف القبطية باللغة أحٌد يتكلم ال أنه عىل
الحارض. الزمن يف اليونانية بالحروف لغتهم األقباط ويكتب مختلفة، لهجاٍت عىل بينهم
عددهم إن مؤكدين يل قالوا وإن نفس، ألف بمئتي بمرص املقيمون األقباط ويُقدَّر
تمتُّ ال سجيتهم بها ر تُصوَّ التي املحزنة الصورة أن يل ويلوح ألف، خمسمائة عىل يزيد
ومن الحارض، الوقت عرب من الثقافة يف أفضل أنهم األمر يف ما وكل بصلة، الحقيقة إىل
يُعَطون دينهم، بسبب املراتب أعىل ينالون ال كانوا وإن وأنهم، الخصوص، عىل الرتك

ودراية. َجهًدا تتطلب التي اإلدارية املناصب
الِعرق تكوين يف تأثريهم فإن سياسًة مرص يف العرب محل حلُّو الذين الرتك وأما
يزيد وال بالسكان، تختلط ال أريستوقراطية طبقة اآلن منهم وتتألف ِصفٌر، املرصي

ألًفا. عرشين عىل عددهم
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إفريقية عرُب (4-5)

أناٌس إفريقية شمال يسكن أنه نرى عادًة الرشق من تُعدُّ التي مرص استثنينا إذا إننا
تَجِر لم وإن واحد بديٍن يدينون النِّقاط، بعض من االستواء خطِّ بعد ما إىل منترشون
ويف والزنوج، والعرب الرببر من متمازجون مطلقة، بصورة عروقهم يف العرب دماء
االستواء. خط من دنونا كلما يزيد الذي التمازُج هذا يتجىل الخصوص، عىل مراكش،

الذي الفصل يف مفصًال عنهم وسنتكلم كثريًا، العرب عن إفريقية بربُر ويختلف
اآلن. فيهم نبحث فال إفريقية، عرب تاريخ يف للبحث خصصناه

وهم عنهم، تكلمنا الذين األخرى األقطار حرضكعرب وأهل بدٍو أهُل إفريقية وعرُب
بالعرب ننعتهم الذين الساحلية مدنهم وأهل آخر، مكان أيِّ يف مما أعقَد اختالط نتيجُة
والعرب والرببر واألغارقة والَونَْدال والرومان القرطاجيني من مزيٌج الخصوص، عىل هم،
والِبقاع، السواحل تلك يف تَالَقوا الذين اآلدميني من وغريهم والزنوج واألوربيني والرتك
والحور السودان زنوج بني ح ترتجَّ التي امُلثُل جميع الشمالية إفريقية سواحل يف وشاهدُت
فعل كما ُمثُل ببضعة أو واحد بمثاٍل الجزائر عرُب يُناط أن الصواب من وليس العني،

عنها. سطحي بحث بغري يأِت لم الذي اإلنسان وصف علماء أحُد حديثًا ذلك
املولدين، صفات أحطَّ فيه ونرى بالحقيقة12 ُمَولٍَّد غري الجزائري العربي يكن ولم
سيطرة حطتهم وقد األمم، تلك تمازج نتيجة الجزائر مدن سكان من العرب وحرضيو
أقل وهم قطر، كل يف البدو كأهل حضارة كل عىل متمرِّدون وأعرابهم املتتابعة، األجنبي

العرب. حرضيي من وانحطاًطا تمازًجا
وحقِدهم لهم القاهرين األوربيني مقت عىل واألعراب الحرضيون أولئك ويُجِمع
الوضيع القانع امِلكَسال املرتدد بالخيل نصفه الذي الجزائري، ي ويُضحِّ عليهم، الشديد
الذي األجنبي حكم من للخالص وتمرد؛ عصيان كل يف ويشرتك ونفسه، بماله املتزيِّد،
إلبادة األمريكيون اتخذها كالتي منتظمة بوسائل الجزائر عرب إبادة تَِتمُّ وقد بالده، فتح
الجزائري حمل يستطيع لن الفرنيسَّ أن هو أعتقده الذي ولكن الُحْمر، الجلود أصحاب
والفرنسيني العرب بني واحد قطٍر يف السالم يسود أن املتعذر من وأن التفرنس، عىل
يف تدوينه يُجتَنَب الذي الرأي، هذا سمعت وقد مختلفني، عرقني إىل ينتسبون الذين

تامة. موافقة عليه أوافق وإني الجزائر، يف البصائر أويل جميع من عادًة، الكتب
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فوتوغرافية). صورة (من مراكشيان متسوالن :9-2 شكل

إسپانية عرب (5-5)

مع أجدادهم بهم نتمثَّل أن يصلحون الذين األحياء من آنًفا ذكرناهم الذين العرب جميع
الذراري من يرتكوا ولم بادوا الذين إسپانية عرب أمُر ذلك وغريُ التغري، من عليهم طرأ ما
مثال عن مختلًفا كان نراه مثالهم حقيقة جهلنا مع ونحن أجداَدهم، بهم ر نَتَنَوَّ من
واملوايل هو بتوالده األصيل العربيُّ املثال تغريَّ فقد إسپانية، فتحوا الذين السابقني العرب
دام الذي التوالد هذا عن ونتج إسپانية، عىل أغاروا الذين إفريقية وبربر النصارى من
كما محسوًسا اختالًفا الفاتحني الُغزاة مثال عن مثالُه يختلف جديد ِعْرٌق قرون ثمانية
حضارة آثار وتشهد الفصل، هذا بدء يف بينَّاها التي األنثروپولوجية السنن بذلك تشهد
فروسيته ُعلُوِّ عىل تاريخهم ويدل املولَّد، الجديد العرق هذا ذكاء بسمو إسپانية يف العرب
األصلية، العرب بسجايا اتصاَفه زواله ِعلَِّة كان الذي األهيل رصاُعه ويُثبت وبسالته،
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حضارتهم بدراسة إال انقرضوا الذين إسپانية عرب عىل نستدل أن نستطيع ال إذ ونحن،
وذلك الحضارة تلك يف للبحث خصصناها التي الفصول إىل القارئ نحيُل وتاريخهم،

التاريخ.

فوتوغرافية). صورة (من طنجة يف مراكيش اء سقَّ :10-2 شكل

الصني عرب (6-5)

يف وسرتى دولتهم، العرب أقام أن بعد السفراء يتبادلون الصني وملوك العرب خلفاء أخذ
وبحًرا. برٍّا منتظمًة كانت التجارية والصني العرب ِصَالِت أن الكتاب هذا من آخَر مكاٍن
ويقدِّر أتباع، له صار أن العرب، َدَخَله بلد كل يف كما الصني، يف اإلسالم يلبث ولم
نرشه كتاب يف وذلك نفس، مليون بعرشين الصني مسلمي عدَد ُدوتِريَِسان دابري مسيو

87



العرب حضارة

مسلمي عروق يف تجري عربية دماء أن املؤلف هذا ويرى الصني، يف اإلسالم عن حديثًا
والرتك العرب من مزيج عرٌق منهم يتألف وأنه ا، َحْرصً عربًا يكونوا لم وإن الصني
أربعة من املؤلفة الكتيبة من متحدرون الصني يف املسلمني «إن يقول: ثم والصينيني،
حني ٧٥٥م سنة يف ُسوتُسونَغ اإلمرباطوَر جعفر أبو الخليفُة بهم أمدَّ الذين جنديِّ آالف
لهم مكافأًة الصني مدن بأهم باإلقامة لهم العاهل هذا سمح والذين العصا، أنلُوشني شقَّ

الصني.» مسلمي أصُل بهم وكان صينياٍت، فتزوجوا الِخَدم من به قاموا ما عىل
يفوق َرشفهم أن يرى الذي أَنْدْرُسن برأي استشهد أن بعد املؤلف، ذلك وقال

الخاصة: بمالحظاته االستشهاد مع وذلك الوصف،

بعَض منهم يتقلد من وإن العموم، عىل والرشف الصدق بروح يتصفون إنهم
منهم التجارة يتعاطى من وإن ويِحبُّونه، األهلون يحرتمه الدولة مناصب
الناظر وإن الدين، يأمر كما الصدقات يؤتون وإنهم الطيبة، بالسمعة يتمتع

بعض. أْزَر بعضها يشد واحدة كبرية أرسًة يؤلفون أنهم إليه يُخيَّل إليهم
الديني وإخائهم نباهتهم بفضل استطاعوا الخاص، طابعهم مع وإنهم،
األديان لُدعاة خالًفا وذلك ويكثروا، ينموا وأن بيئتهم يالئموا أن وتسامحهم
خطوة يتقدموا فلم الصني يف شأٌن لهم يكون أن أرادوا الذين األخرى األجنبية

اآلن. حتى

عادات واحرتامهم الحرة والروح التسامح من الصني مسلمو عليه ُفِطر عما ونشأ
منهم يكون وأن الحقوق، من للصينيني بما يتمتعوا أن ومعتقداتها ورشائعها الصني

اإلمرباطور. من ومقربون وقواد حكاٌم
من لها ما مع املؤرخون أغفلها التي املسائل بعض بيان يف الفصل هذا يف أسهبت
والذهنية الُخلُقية العرق سجايا ونَُعدُّ التاريخ، حوادث ارتباط إيضاح يف الكربى األهمية
اتجاه تُعنيِّ التي هي باإلرث تنتقل التي الخلقية فالسجايا األمم، تطور يف العوامل أقوى
األمة عىل يُميل الذي هو األموال وعالم سلطانها، من يتخلص أن أحد يستطيع وال السري،

اتجاهها.
أبناء سري عوامل تنضج الحارض ويف الحارض، َسرْيِنا عوامل تنضج املايض ويف
معرفة يف يرغب من عىل فيجب املستقبل، سيُد املايض، عبُد وهو والحارض، املستقبل،

الحارض. يدرس أن املستقبل
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هوامش

الكرب. غاية بلغ عتيٍّا: الكرب من بلغ (1)
كما نادًرا، إال حقيقيون أغارقة اآلن اليونان بالد يف يُرى ال إنه قلت: إذا أبالغ ال (2)
يف ال منهم واحًدا أجد فلم طويل، زمن منذ منهم حقيقيٍّا إغريقيٍّا تَر لم اليونان بالد أن
التماثيل، من واحد شخص تمثال أجد لم أنني كما اليونان، بالد من غريها يف وال أثينة
ومع اإلغريقي، املثال يشابه أثينة، متحف يف واملحفوظة القدم من يشء عىل هي التي
يزال ال القديم اليوناني املثال أن يل بنيَّ حينًا معه سحت الذي شليمان مسيو فإن ذلك
ال بحيث القلة من هذا ولكن أزرها، لم أخرى ونواٍح وليسبوز وإيتاك ميغار يف يوجد

آنًفا. ذكرته ما ينقض
حتى البرشية العروق تقسيم يف أساسيٍّا عامًال تكن لم التي السحنات، أرى (3)
أوربة يف الكثرية رحالتي يف شاهدت حينما بأهميتها اعرتفُت وقد الغاية، إىل مهمة اآلن،
مختلف أبناء بالضبط يميزوا أن األصليني البالد سكان عىل يسهل كيف وإفريقية وآسية
تقسيم يف السحنات أهمية إثبات حاولت ثم األزياء، يف وحدة من هؤالء بني ما مع العروق
عن كاشًفا إيضاًحا القارئ يجد ففيها السحنات، يف للبحث خصصتها رسالة يف العرق

سحناتهم. يف االشرتاك من الواحد العرق أفراد بني ما بها يستنبط التي الوسائل
والفساد، بالعبث فيها داروا والدور: البيوت بني جوًسا يجوسون القوم جاس (4)

فيها. ما وطلبوا
اإلنسان كتاب من الثاني املجلد اآلتية: املذكرات أو الكتب يف املبادئ تلك فصلت (5)
العلمية) (املجلة العروق ودرس اإلنسان وصف علم وتاريخهما، ومصدرهما واملجتمعات

الجغرافية). الجمعية (مجموعة العرق تكوين يف بحث ترتة، جبال إىل موسكو من
املنقبضة. املكتزة: (6)

وما منها، خجًال وجهه يحمر من أول بالقرابة، لليهودي إقراره مع العربيَّ إن (7)
والرشق وروسية وغليسية وبولونية أملانية يف بها قمت التي الكثرية رحالتي يف شاهدته
نوع العربي نظر يف فاليهودي له، العربي كره بجانب يذكر ال لليهودي االحتقار من
الجزائر يف العربي يخاطب وال يشء، كل به يصنع أن يباح الذي النجس الحيوان من
من اليهودي فرز عىل قادر والعربي منتن»، بن منتن «يا يناديه: أن بعد إال يهوديٍّا
مؤتمر يف االشرتاك يل قدر حني ذلك تحققت وقد يتنكر، أن اليهودي حاول مهما غريه
املتعذر من يهود عىل يدلونني العرب من أناس كان حيث الجزائر يف ُعقد األوربيني من
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بسحناتهم. تمييزهم
به يعامل مما بأسوأ األوربيني نفوذ عن املستقلة العربية البالد يف اليهودي ويعامل
«يحرم مراكش: يف اليهود حال ١٨٥٥ سنة يف كوت مسيو وصف كيف وإليك الحيوان،
عليه ويحظر والشقاء، اللعنة رمز هي التي السود الثياب غري يلبس أن اليهودي عىل
عليه وجب — رشيف أو مرابط أو ويل أو زاوية أو مسجد أمام مر وإذا الخيل، ركوب
العريفة وتجلد املسلمني، مقابر يدخل أن اليهودي عىل ويمتنع بيده، وحملهما نعليه خلع
وجب يهوديٍّا مسلم رضب ما وإذا األسباب، ألتفه العامة األماكن يف اليهودية املسلمة
أكثر وما قتله، أمكن وإال االستعطاف، أو الفرار بغري نفسه عن يدافع أال اليهودي عىل
ويعضونهم ويصفعونهم بالعيص ويرضبونهم اليهود، شباب العرب صبيان يرجم ما
من النجاة ويرجون الخالص، ويتلمسون ويتلوون يركعون اليهود وشباب ويخدشونهم،

جرحه.» أو الصبيان أولئك من أحد رضب عىل يقدروا أن غري
يقيم حيث طنجة يف مثله يحدث ال مراكش، داخل يف يقع كان وإن تقدم، وما
تلك أتيت وملا العموم، عىل بهم اليهود يحتمي الذين األوربية الدول قناصل من كثري
هذا القى اليهودي البلجيكية القنصلية ترجمان وصحبني واليها، وزرت العجيبة، املدينة

رعاية. كل الوايل من الرتجمان
وأسود. أبيض أبوين من الولد الخاليس: (8)

برشته. لون فغريت يسريًا لفًحا الشمس لفحته من األسفع: (9)
األذن. ثقب وهو خرت، جمع الخروت: (10)

فيه الذي األعىل املفصل وقيل اإلصبع، رأس وامليم، الهمزة بتثليت األنملة: (11)
الظفر.

٢٥٠٠٠٠٠ من ألف مئتا الجزائر يف املحض العرب عدد أن كارتز مسيو يرى (12)
نحو ويبلغون عدًدا، الجزائر سكان أكثر الرببر أن وعنده وبربري)، وتركي (عربي مسلم

ألف. وأربعمائة مليون
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الثالث الفصل

ظهورحممد العربقبل

محمد ظهور قبل العرب همجية يف الوهم (1)

قبل العرب أن ذلك يف وحجتُهم محمد، ظهور قبل للعرب تاريخ ال أنه الكثريون رأى
األجالف من كانوا الَعنَْعنات، من عاطلة متنقلٍة قبائل من مؤلَّفني كانوا إذ محمد، ظهور

عنهم. شيئًا اإلنسان ذاكرة تَِع لم الذين
اللغات تاريخ مؤلف ومنهم املعارصين، األذكياء بعض ذهب الرأي هذا مثل وإىل
السيايسِّ العالم تاريخ يف العرب لبالد مكان «ال قال: الذي رينان، الشهري، السامية
أمًة العرب به صار الذي للعادة الخارق املفاجئ االنقالب ذلك قبل والديني والثقايف
غارقة كانت حني امليالد من األوىل القرون يف شأٌن العرب لجزيرة يكن ولم مبدعًة، فاتحًة
امليالد.» من السادس القرن بعد إال وبسالتها بأُسها يظهر ولم التاريخ، قبل ما دياجري يف
فإن العرب، مايض عن شيئًا نعلم لم ولو وهلة، أول فاسٌد الرأي هذا أن وعندنا
نُضٍج نتيجة إال هذا يكون ال التاريخ مرسح عىل بغتًة ولغِتها أمٍة حضارة ظهور أمكن
درجة تُبَْلغ وال بالتدريج، إال واملعتقدات والنظم واألمم األشخاص تطور يتم فال بطيء،

أخرى. درجات يف الصمود بعد إال للِعيان تبدو التي العالية التطور
الحضارة هذه إن قلنا التاريخ مرسح عىل راقية حضارٍة ذاُت أمٌة ظهرت ما وإذا
مباحُث وتؤدي وجوده، عدم الطويل املايض لهذا جهلُنا يعني وال طويل، ماض ثمرة

للناظرين. املايض هذا عرض إىل الغالب يف العلم
نقول أن علينا عُرس وإن ذلك، غريَ محمد ظهور قبل العرب حضارة أمر يكن ولم
تكن لم وأنها وجودها، بأيدينا التي والوثائق اآلثار أثبتت فقد الحضارة، هذه كانت كيف
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شأنهما ظهر اللتني البابليني وحضارة اآلشوريني حضارة دون — يحتمل ما عىل —
مجهولتني. كانتا أن بعد اآلثار علم بفضل حديثًا

فقط، التاريخ سكوت عن محمد ظهور قبل العرب همجية يف الناس َوْهُم ينشأ ولم
العرب. من الحرض وأهل البدو أهل بني التفريق عدم عن أيًضا، نشأ، بل

تاريخ لهم يكن لم الذين األخرى األمم كأجالف أجالٌف وبعده، محمٍد قبل واألعراب،
حضارة. وال

العرُب بجانبهم فيوجد العربية، األُرومة فرعي من فرٍع غريَ األعراُب وليس
وجود نُثبت أن علينا ويسهل الزراعة، أمور يف واملاهرون باملدن املقيمون املتحرضون

تفاصيلها. نعرف ال كنا وإن العرب من املتحرضين لهؤالء عظيمة حضارٍة
األخرى الحضارات إزاء صمتَه القديمة العرب ثقافة إزاء صامتًا التاريخ يكن ولم
العرب حضارة إزاء صامتًا التاريخ كان ولو الرتاب، عنها الحديث العلُم رفع التي
أنه نذكر أن لتمثُّلها ويكفي طويل، بزمن محمد ظهور قبل بوجودها ذلك، مع لقطعنا،
تجاريٍة صالت ذوي كانوا وأنهم راقية، ولغٌة ناضجٌة آداٌب محمد ظهور قبل للعرب كان
من حضارًة يقيموا أن سنة مائة من أقلَّ يف فاستطاعوا القديم، منذ العالم أمم بأرقى

التاريخ. َعَرفها التي الحضارات أنرض
ماٍض عىل دليًال تُتَّخذ وهي عفًوا، تأتي ال التي األمور من واللغة اآلداب أن والحقُّ
التمدن من الراقية األمم هذه عند ِلَما اقتباُسها األمم بأرقى أمٍة اتصال عن وينشأ طويل،

لذلك. أهًال كانت إذا
أقلَّ يف استطاعوا الذين العرب، أن يف ريب وال لالقتباس، أهل أنهم العرب أثبت وقد
التي القرائح ذوي من جديدة، عالية حضارة ويبدعوا عظيمة، دولة يقيموا أن قرن من
أو الحمر الجلود بأصحاب ال وبالعرب، مستمرة، سابقة وبثقافٍة الوراثة، بتوايل إال تتمُّ ال
للعلوم مراكَز قروٍن ثمانيَة ظلت التي الزاهرة املدن تلك محمد خلفاء أنشأ األوسرتاليني،

وأوربة. آسية يف والفنون واآلداب
مثَلهم تقدر لم ولكنها عظيمة، دوًال تهدم أن العرب غريُ كثرية أمٌم استطاعت أجل،
ما وكل كافية، سابقة ثقافة من العرب عند ما عندها يكن لم ِلَما حضارة؛ تبدع أن
ومن قهرتها، التي األمم حضارة من طويل، زمن بعد استفادت، أنها هو عليه قدرت
دامت عظيمة بجهوٍد قاموا الرومانية، اإلمرباطورية دعائم َقوَّضوا الذين الربابرة، أن ذلك
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ُظلُمات من ويخرجوا الالتينية، الحضارة أنقاض عىل حضارة يقيموا أن قبل كثرية قرونًا
الوسطى. القرون

عليه كانت ما — الضئيلة واآلثار الوثائق من لدينا بما — نوضح أن قبل ونحن،
يأتي. بما القديم تاريخهم عن نعرفه ما تلخيَص نرى محمد، ظهور قبل العرب حضارة

محمد ظهور قبل العرب تاريُخ (2)

األخرى. لألمم ما مثُل تاريخهم قبَل ما للعرب
واألدوات األسلحة بقايا من األرض طبقات يف األجداد تركه فيما البحث أثبت
السنني ماليني حوادثه يف التاريخ يبحث الذي القصري الزمن قبل ُوِجد أنه واملساكن
له يكن لم والتي الحيوان، ترويض وفنَّ والزراعة املعادن أمر فيها اإلنسان جهل التي
اآلثار علماء وََعثَر الحجري، بالعرص الكبري الدور ذلك ويسمى سالًحا، وَّان الصَّ غريُ فيها
الحجري. العرص لذلك آثار عىل مكاٍن كلِّ ويف وأمريكة، وأوربة العرب جزيرة يف القديمة
الحجري؛ العرص يف األمم تماثل األرضعىل طبقات يف ُوِجَدت التي البقايا تلك وَدلَّت
أََفْضت وقد األقدمني، أجدادنا عند والتفكري املعايشة طرق تصوير يسهل البقايا وبتلك

إليه. العودة يف فائدًة اآلن أرى فال األخري، كتابي يف املوضوع هذا درس يف
أن يثبت اللغات علم ولكن إبراهيم، قبل ما إىل العرب جزيرة روايات أقدم ترجع وال
العرب، جزيرة وجنوب القفقاس بني الواقعة الِبقاع تسكن كانت واحدة لغة ذات أمًما
األمم، تلك لغات أن عىل السامية اللغات درس ودلَّ واحًدا، األمم هذه ِعرق يكن لم وإن
متحدُة الُقربى وثيقُة والعربية، والكلدانية اآلشورية والرسيانية والفنيقية العربية وهي

األصل.
اتحاد مع األمم تلك اختالف يف املعايش وطرِق البيئات تأثري درجة نجهل ونحن
هم وحَدهم والعرُب العرب، من قرابتها تقرير غريَ نستطيع وال عنه، تكلمنا الذي عرقها

شؤونهم. يف اآلن نبحث الذين
العرب وروايات العربيني، كتُب هي محمد ظهور قبل العرب تاريخ ومصادُر
يف جاء وما والالتني، اليونان مؤرخي بعض كتب يف وردت التي القليلة والنصوص
من القريب الصفا موقع يف ت تَمَّ التي االكتشافات عنه أسفرت وما اآلشورية، الخطوط

دمشق.
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العربيني، من أقدم العرب وتَُعدُّ العربيني، من العرب بقرابة العربيني كتُب وتعرتف
العمالقة، أخبار من تطفح وتكاد الدائم، العرب نزاع أنباء من الكثري اليشء علينا وتقصُّ

العرب. جزيرة بجنوب يقيمون كانوا الذين سبأ وأهل سيناء، جزيرة ومديانيي
هاجر، ابن وإسماعيل قحطان أن روايتهم، مصدُر اليهود وكتُب العرُب ويَروي
والدا أي األصل، يف العرب جزيرَة َعَمرا اللذين العرقني والدا هما املرصية، إبراهيم جارية
سبأ دولة أقاموا قحطان بني أن ويَرُوون الشمال، يف واألعراب الجنوب يف الحرض أهل
وأن فلسطني، من القريبة الحجاز سكنوا إسماعيل بني وأن باليمن، الحمريية والدولة
جزيرة عاصمة عنوان اليمن وصنعاء هي تنازعت التي مكة أصحاب كانوا إسماعيل بني

العرب.
واملديانيون والعمونيون والعمالقة واملوءابيون واألدوميون األنباُط يكون ذلك وعىل
هذه أن ويُظنُّ إسماعيل، بني من التوراة يف كثريًا اسمها تََردَّد التي القبائل من وغريهم
قبل ٢٠٠٠ سنة مرص عىل واستولوا سورية، وأعراب هم تحالفوا العمالقة من القبائل

كثرية. قرونًا سلطانُهم ودام بالرُّعاة وُعرفوا امليالد،
(بطرا) العربية الحجر بالد يف والعمونيون واملوءابيون واألدوميون العمالقة ع وتجمَّ
دخول دون وحالوا العربيني، محاربُة دأبهم من وصار الصحراوية، العرب جزيرة ويف
زمن يف إال قصري، ولوقٍت نهائيٍّا، إخضاعهم يتِمَّ ولم طويًال، زمنًا كنعان أرض العربيني

وسليمان. داود
اليمن عرب عن بيشء تخربنا ولم فلسطني، حدود أعراب غري عن التوراة ثنا تُحدِّ ولم

سليمان. للملك سبأ ملكة زيارة عن فيها جاء ما خال املتحرضين
جاورها، وما سورية عرب أي فقط، الشمال عرب عن اآلشوريني آثاُر وتحدثنا
عربيتان ملكتان وأدَّت الثاني، نرص سلما بالغ يف سنة بتسعمائة امليالد قبل العرُب وذَِكَر
أمريًة حدون أرس ورفع سنة، ثمانمائة بنحو امليالد قبل نرص تيغالتفا إىل الطاعة فروض
بجيوٍش بانيبال آشور أخو واستعان العروش، أحد عىل نينوى بالد يف نشأت عربية

العصيان. راية رفع عندما عربية
صعبًا أمًرا عليها االعتماد تجعل ومبالغاٍت غموٍض من العرب تواريخ يف ما وعىل
اليونان مؤلفو رواه ما وأيَّدت املاضية، العرب جزيرة أنباء علينا ت قصَّ قد وحَدها نراها
ألقوى مقرٍّا كانت اليمن أن العربية األنباء هذه يف جاء ومما اليمن، عظمة عن والالتني
من والصني الهند بالد غزت وأنها سنة، آالف ثالثة دام ملوكها ُحكم وأن األرض، دول

املغرب. من مراكش بغزواتها وبلغت املرشق،
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تاريخ عن الصحيحة األنباء من والالتني اليونان مؤلفات من علمناه ما يرجع وال
اإلسكندر عزم يأتي: فيما تلخيصه ويمكن اإلسكندر، قبل ما إىل العرب جزيرة بعض
بأربعة امليالد قبل سكانها ِغنَى يعرفون األغارقة كان التي العرب جزيرة فتح عىل
عىل اإلسكندر تصميم نذير العرب جزيرة حول نيارك بها قام التي الغزوة وكانت قرون،
القريبة البقاع وأضحت موته، بسبب اإلسكندر غزو من العرب جزيرُة ونََجت غزوها،
حني بطليموس نصيب من يسكنونها، العرب كان والتي وفلسطني، مرص حدود من
ُقوَّاده أحد فتح الذي أنتيغون عىل بطليموس األنباط وشايع اإلسكندر، دولة مت ُقسِّ
األنباط وأباد وفنيقية، سورية سيد أصبح أن بعد بغتًة (بطرا) الِحجر بالد املاهرين
ابنه بقيادة آخر جيًشا إليهم فساق جندي ٤٦٠٠ من املؤلَّف أنتيغون جيش بعدئٍذ
األمريَ — الصقيلُّ ديودرس روى كما — (بطرا) الِحجر بالد عرب وخاطب ديميرتيوس،
من ونحن ديميرتيوس، امللك أيها تحاربنا «ملاذا يأتي: بما ديارهم بلوغه عند ديميرتيوس
من ِفراًرا القاحلة البقاع هذه يف نقَطن ترانا َخلَّة، فيها تَُسدُّ ال التي الصحاري سكان
إذا ولكنك لك، األصدقاء أوىف من سنكون كنت، حيث إىل وارجع هديتنا اقبل العبودية،
حياتنا طرق تبديل عىل إكراهنا عن عجزك ورأيت هناءة، كل ُحرمت حرصنا يف رغبت
واحًدا تجد لن أنك أيقنت بعضنا أرس عىل قدرت وإذا أظفارنا، نعومة منذ تعوَّدناها التي

أِلفناها.» التي غري حياًة يألَف أن يستطيع أرست ممن
لم بالسِّ خاتًما باملآب يرىض وأن األنباط، هديَة يقبل أن ديميرتيوُس رأى هنالك

باملصاعب. مملوءة أبرصها حربًا
تُهلك التي الكثرية، الحروب يف تنضمُّ امليالدي، التاريِخ حتى البدو، قبائل وكانت
أثارت ثم أخرى، تارة السوريني وإىل تارة املرصيني إىل البقاع، تلك يف والنسل الحرث
الفرات، إىل يمتدُّ سلطانهم كان الذين الرومان قيارصة غضَب للسوابل وَقْطُعهم غاراتُهم
الجزية دفع عىل حملهم غري تُنِتج لم كثريًة َحَمالٍت (بطرا) الحجر بالد عرب عىل فجرَّدوا
اليوم، يفعلون ما مثَل الغزو يف األعراب أولئك طريقة وكانت حني، إىل العداء وقف أو

املطاردة. عند البادية إىل يفرُّون ثم بغتًة العدو عىل يُغريون كانوا أي
ساق العرب جزيرة ثروة يف َطَمًعا ج تتأجَّ والرومان األغارقة خياالت كانت وإذ
استطاع وحده طيباريوس عهد ويف التام، الحبوط غريَ يُالِق لم جيًشا اليمن إىل أغسطس
تقريبًا، األعراب من سكانها كان التي سيناء جزيرَة العرب بالد من يفتحوا أن الرومان

بقاياها. عليه تدلُّ كما زاهية رومانية بلدًة بذلك (بطرا) الِحجر مدينة فأضحت
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فوتوغرافية). صورة (من الشام بادية من أعراب :1-3 شكل

يف العرب نفوذ وبلغ والفرس، الرومان بني تقع التي الحروب يف أثٌر للعرب وكان
سنة يف رومانيٍّا قيًرصا نُِصب العربيَّ فليب أحدهم إن حتى بعيًدا، شأًوا الرومانية الدولة
عن العرب يُْقَص ولم حني، ذات الصغرى آسية سالمة يهددون العرب وكان ٢٤٤م،
سورية وتحويل ٢٧٢م، سنة أوريليانوس عهد يف تَْدُمر بهدم إال الصغرى آسية مجاورة
حماية تحت كانوا الذين العرب الغساسنة ملوك سكانها بعض واتِّباع رومانية، والية إىل

القيارصة.
واألغارقة الفرس العرب نازع الرومانية الدولة عاصمَة القسطنطينيُة صارت وملا
سنة وأنشأت، البقاع تلك اليمن عرب من قبائل توطَّنت أن ذلك وسبق الفرات، سيادَة
مدينة عليه أقيمت الذي املكان من وبالقرب الفرات تَي ضفَّ وعىل جنوبها، يف ١٩٥م،
أكارسَة ينافسون العرب ملوكها انقلب التي الشهرية الحرية مدينَة بعد، فيما الكوفة
األثاث، بأثمن مؤثَّثة الحرية قصور «وكانت والعظمة، الرتف يف الروم وقيارصَة الفرس
تشقُّ األنوار الساطعُة األنيقة قواربها وكانت األزهار، بأعزِّ مكسوًة حدائقها وكانت
الخيال؛ ُعنَُن ألنفسهم العرب وأطلق املوسيقيني، وأمهر األمراء أغنى حاملًة ليًال الفرات
الرشق مساكن أجمَل ريب، ال أضحت، التي العجيبة الساحرة القصور أنباء علينا وا فقصُّ

وأطيبها.»
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من إلينا ينته ولم لدولة، طويلة تُعدُّ ًة مدَّ أي سنة، أربعمائة الحرية دولة وعاشت
فارسيًة مرزبًة وظلت الساسانية، للدولة ٦٠٥م سنة يف وخضعت القليل، اليشء إال أنبائها
فارس. بالد عىل واستولوا األكارسة، دولة خلفاؤه َوَدكَّ زمن، قليِل بعد محمٌد جاء أن إىل
حدودها أصاب ما خال األجنبي غزو من نجت العرب جزيرة أن تقدم مما ظهر
انتهبوا ممن وفرسوغريهم ورومان وأغارقة مرصيني من الفاتحني عظماء وأن الشمالية،

أبوابها. دونهم أْوصدت التي العرب جزيرة من شيئًا ينالوا لم العالم
املرهوب، األجنبيِّ الغزو خطر تحت محمد ظهور حني كانت العرب جزيرة إن نعم،
فيما العرب ملوك لغري تِدْن لم التي اليمن عىل ٥٢٥م سنة يف استولوا األحباش وإن
بعض تنصري فاستطاعوا ؛ التنرصُّ عىل العرب يحملوا أن حاولوا األحباش وإن مىض،
ظهور قبل أي ٥٩٧م، سنة يف اليمن من األحباش طردوا الفرس وإن العربية، القبائل
كان كله ذلك أن غري وُعمان، وحرضموت اليمن يف َمَراِزبٌَة للفرس فأضحى بقليل؛ محمد

يشءٌ. منه الواسعة والحجاَز نجد بالَد يُِصب ولم قصري، ألجل
الذي الوحيد القسُم هو العرب جزيرة من األكرب القسم إن قولنا: الصواب من إذن،

يحتمل. ما عىل املتمدن العالم بالد من الفاتحني أرجل تطأه لم

محمد ظهور قبل العرب جزيرة حضارة (3)

سبأ مدينة سيما وال ومدنهم، العرب تجارة عن األخبار بعَض إرسائيل بنو علينا يقصُّ
يف عظيمة عربية مدن وجود عىل دلت وإن األسانيد، من خالية قصصهم ولكن اليمن، يف

العصور. أقدم
من بأنها السعيدة العرب بالَد سنة، أربعمائة بنحو املسيح قبل هريودتس، ووصف
نَِرضة قصوٌر التوراة، يف ذكرها ورد التي سبأ أو مأرب، يف كان وأنه العالم، بقاع أغنى

الثمينة. املعادن من وُرسر وفضة، ذهب من وآنية عسجدية، أبواب ذاُت
مدينة عن روايته يف إسرتابون واستند هريودتس، رواه ما غري إسرتابون يرِو ولم
والحجارة والعاج بالذهب مزخرفة سقوف ذاُت قصورها «إن وقال: أرتيميدور، إىل مأرب
مرص بيوت تشابه بيوتها أن إراتوستني ورأى منقوشة»، وآنية فاخر أثاث وذات الثمينة،

مجموعها. يف
أجمعت التي العرب تواريخ يف جاء وما املؤلفني قدماء رواه ما بني مطابقٌة وهنالك

مأرب: عن تكلم حني املسعودي قاله ما واسمع اليمن، ِغنَى امتداح عىل

97



العرب حضارة

اليمن، أرض أخصب من كانت سبأ أرض أن القديم التاريخ أصحاب ذََكر
وجرس بُنيان بني مروًجا، وأفسحها وغيطانًا، جنانًا وأكثرها وأغدقها، وأثراها
وكانت متفرقة، وأنهاٍر متكاثفة، للماء ومساكب موصوف، وشجٍر مقيم،
وأن ذلك، مثل العرض ويف الحال هذه عىل املجدِّ للراكب شهر من أكثر مسرية
آخرها إىل ينتهي أن إىل أولها من الجنان تلك يف يسري كان املارَّ أو الراكب
والشجر، بالعمارة األرض الستتار الظل؛ يفارقه وال الشمس، جهة يرى ال
وأهنأ وأرفهه عيش أطيب يف أهلها فكان بها، وإحاطتها عليها، واستيالئها
املياه، وتدفق الفضاء، وصفاء الهواء، وطيب الخصب نهاية ويف وأرغده، حال
مثًال، األرض يف بالدهم فكانت اململكة، ونهاية الكلمة، واجتماع الشوكة، وقوة
القاعد عىل الفضائل وطلب األخالق رشيف اتباع من حسن طريق عىل وكانوا
ما ذلك عىل فمضوا الحال، من القدرة توجده وما اإلمكان، بحسب واملسافر
جيش، يف جبار يوافيهم وال َقَصموه، إال مِلٌك يعاندهم ال األعصار من هللا شاء

األرض. تاَج فصاروا العباُد؛ لطاعتهم وأذعن البالد، لهم فذلَّت

قائمة ثخينة جدراٌن واألسداد اليمن، بالد ثراء سبب كانت مأرب أسداد أن ويظهر
منافذ ذاُت واسعة بحريٌة تكوَّنت بينها ما امتأل إذا حتى السيول، لحجز األودية عرض يف
زارت التي بلقيس امللكة أن العرب مؤرخو ويروي األرايض، لريِّ املياه منها تجري
يف مأرب أسداد خراب عن ونشأ األسداد، تلك أنشأت التي هي زعمهم، عىل سليمان،

سكانها. وتفرُّق اليمن بالد فقر امليالد من األول القرن
مرص ملدن نضارتها يف اليمن مدن مماثلة إلثبات الروايات تلك تطابق ويكفي
تنتظر وهي الرتاب، تحت مطمورًة بقاياها تزال وال الحضارة، ميدان يف الكبري وتقدُّمها

وبابل. نينوى عن أزيل كما عنها يزيله الذي اثة البحَّ
الصالت من لها كان ما القديمة القرون يف اليمن مدن ازدهار عىل األدلة ومن
ذات أمٍة عىل التاريخ يف نعثر أن الصعب من أن وبما األخرى، بالبالد الواسعة التجارية
العاملية التجارية العرب عالقات أن وبما متمدنة، تكون أن غري من التجارة يف كبري شأن
وافٍر بسهٍم رضبوا العرب إن نقول: فإننا التوراة، يف ذكُرها ورد وقد سنة، ألفي استمرت
عظمتها. إبان يف البندقية ملخازن ما األهمية من ملخازنهم كان وإنه الحضارة، ميدان يف
تجارة تقترص ولم القاصية، الرشق وبقاع األوربيني قدماء بني واسطة العرب وكان
إفريقية من يجلبونها كانوا التي السلع تشمل كانت بل بالدهم، منتجات عىل العرب
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والترب الكريمة والحجارة واألفاويه والعطور كالعاج النفائس، وكانت أيًضا، والهند
العرب. به يتاجر ما أهم إلخ، … اء واألرقَّ

وكان سلعهم، لبيع طويًال زمنًا لغة، منهم القريبني بالفنيقيني، العرب واستعان
إىل بها يبعثون ثم صور، كمدينة الكبرية مدنهم يف العرب ِسَلع يخُزنُون الفنيقيون

لبيعها. الخارج
يَِصلون البابليون وكان الهند، مع االتجار يف يتنافسون والبابليون العرب وكان
تنُقل البابليني قوافل وكانت فارس، خليج من البحر بطريق أو الرب بطريق الهند إىل
وهليوپوليس تَْدُمر من دمشق إىل طريقها يف مارة العالم، عىل لتوزعها سورية؛ إىل السلع

السياح. عجب تثري الصحراء يف املاثلة بقاياهما تزال ال اللتني املهمتني (بعلبك)
مدن عليه كانت ما نتصور السنني مئات دامت التي التجارية العالقات تلك فبمثل
النفائس، أطيب وأِلَفت بالتجارة اغتنت التي النَِّرضة اليمن مدن سيما وال العرب، جزيرة
العجيب. املدن تلك ازدهار امتداح عىل والعرب والالتني اليونان مؤلفي إجماع رسَّ وندرك
أقدم يف جاء فما وحدها، اليمن يف محمد قبل العرب حضارة نجم يسطع ولم
محمد أتباع استعداد درجة أيًضا، يثبت، والغساسنة الحرية حضارة عن التاريخ روايات

املدنية. عالم يف برسالتهم للقيام
القسطنطينية تنافس كانت إنها وقلنا العرب، دها مجَّ التي الحرية عن تحدثنا وقد
ظهور بعد اليمن عرب أسسها التي غسان مملكُة أهميًة عنها تَِقلَّ ولم الفرس، وعاصمة
مدينًة ستني عىل واشتملت سنة، خمسمائة نحو سلطانها دام والتي قليل، بزمن املسيح

التاريخ. كتب يف جاء كما نة محصَّ
عىل املنقوشة الحمريية الكتابات حل من غسان مملكة حضارة عظمُة وظهرت
سورية، حدود عىل الواقعة ى بُْرصَ القديمة عاصمتها من بالقرب اكتُشفت التي آثارها
باألعمال للقيام الكبري االستعداد من سكانها عند كان بما تشهد التي قنواتها بقايا ومن

العظيمة.
حضارة يف هؤالء تأثريُ كان والرومان بالفرس متصلني وغسان الحرية عرب كان وإذ
الرومان، حضارة من أقدم هي التي العربية اليمن حضارة أمُر ذلك وغريُ كبريًا، أولئك
بقائها عىل نأسف والتي القديمة، العرب حضارة بقايا عن فيها يُبْحث أن يجب والتي
القديمة اليمن مدن أمر عىل اطالعنا فيظلُّ اآلن، حتى والتنقيب البحث يد من بعيدًة
رمال تحت مطمورة كانت التي اآلشوريني آثار عىل السابق اطالعنا نقصان ناقًصا

الصحراء.
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فقد النتائج، بأحسن يأتي اليمن بالد يف تنقيٍب كل أن عىل الدالئل جميع وتدلُّ
بأي يقوم أن يسِطع ولم سنني، بضع منذ اليمن بالد جاب الذي هاليڨي، مسيو َحدَّث
وأنه اليمن، خرائب بني وِفضية ذهبية تَُحف عىل أحيانًا يعثرون العرب أن كان، حفر
باُب اكتُشف وأنه كثرية، كتاباٍت ذات ِمسالٌت صنعاء من البعيد غري الحرم بجوار ُوِجَد

ونباتات. حيوانات صور حجارته عىل منقوشة حمريي معبٍد
اليمن ملوك نقود من قطعٍة مئتي حديثًا القسطنطينية يف شلونربجر مسيو واشرتى
التي النقود، ولهذه امليالد، قبل ما إىل ِقَدمها يف فرتِجع صنعاء يف عربيٌّ اكتشفها التي
أهميٌة األوربية، املتاحف جميع يف قطع ثالث أو قطعتني سوى ذلك قبل منها يُوَجد لم
بضفائر املضفور شعره يذكِّرنا ٍج ُمتوَّ مللك جانبية صورٌة وجهيها أحد فعىل خاصة،
اكتشف والذين طويًال، زمنًا مرص وملكوا العرب بالد من خرجوا الذين الرُّعاة ملوك
صورة اآلخر الوجه وعىل بوالق، متحف يف اليوم املعروضة تماثيلهم بعض ماريت مسيو
كانت التي اإلغريقية النقود من رسومها اقتبس النقود تلك ام رسَّ أن ويظهر بومة،

بالعرب. الكثرية التجارية العالقات ذاُت املتوسط البحر أمم تتداولها
قدماء روايات به تتمُّ مما فإنها ناقصًة آنًفا إليها أملعنا التي اآلثاُر تكن ومهما
يف الناس نسيها التي الغابرة العرب حضارة ازدهار خالله من نُبرص ومما املؤلفني،
العلم من عنها نعرف بما نرتدع، والتي عنها، الغطاء يكشف من فتنتظر الحارض الوقت
الرومان قبل التاريخ مرسح عىل ظهروا قد هؤالء والعرب َهَمًجا، العرب عدِّ عن القليل،
وثيقًة. األرض شعوب بأرقى عالقاتهم وكانت العظيمة، املدن وأنشأوا كثرية، بقرون

القديمة العرب جزيرة أديان (4)

الشمس عبادة وكانت الغاية، إىل كثريًة محمد ظهور قبل العربية القبائل عبادات كانت
بها تتصل كانت التي األمم عن العربية القبائل وأخذت انتشاًرا، أكثرها النجوم وأهم

الرومانية. اإلغريقية كاأللنپيا األصنام لشتى جامًعا ُزونُها1 فكان آلهتها، من كثريًا
ثمانمائة أو سنة بسبعمائة املسيح ظهور قبل ُرسمت التي اآلشوريني كتابات وتدل
آللهتهم يقيمون كانوا وأنهم مرشكني، كانوا العرب أن عىل الصفا، يف اكتُِشف وما سنة،
َحُدون أِرسْ عودة إىل تشري التي اآلشورية الكتابات إحدى يف جاء ما مثًال، وإليك، تماثيل،

الصحراوية: العرب لجزيرة غزوه من
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فوتوغرافية). صورة (من الشام بادية من أعرابيات :2-3 شكل

قدمي وقبَّل كثرية، هدايا ومعه نينوى عاصمتي إىل فالٌن العربيُّ امللك أتى
أمرت أن بعد إليه وأعدتها قلبي، له فرق آلهته، تماثيل إليه أعيد أن طالبًا
العربية األمرية وجعلُت وتوقيعها، عليها آشور ربي تمجيد ونقِش بإصالحها

آلهتها. مع بالدها إىل وأعدتها ملكًة، بالطي يف نشأت التي َطبَْوة

بعد، فيما إنماءه محمد د تعهَّ مما توحيد بذور املختلفة العبادات تلك ثنايا يف وُوجد
موضع منها العرب وجعل العرب، روى كما العرب جزيرة يف الكعبة إبراهيم بَنى وقد
وكانت وصورة، صنًما ٣٦٠ محمد ظهور حني فيها وكان القديم، منذ وحج تكريم
وكان — العرب تواريخ يف جاء كما — الصور هذه من العذراء ومريم املسيح صورة
أيًضا، لها التعظيم شديدي اليهود كان التي الكعبة تزينُي العرب عند الفخر دواعي من
العرب. بني الدينية السيادة من نوًعا بذلك نالت التي قريش قبيلة بيد ِسدانتها وكانت
يف قليًال عددهم يكن لم الذين واليهود النصارى عن فضًال العرب، بني وُوجد
هذا يحب محمد وكان بالحنفاء، هؤالء وُسمي واحًدا، إلًها يعبدون من العرب، جزيرة
بل الحنفاء، عند ما كل القرآن، مبادئ أهمِّ من هي التي التوحيد، عقيدة وليست االسم،
تسليم وقدره هللا بقضاء يَُسلِّم أن اإلنسان عىل إن بعد، فيما القرآن قال كما أيًضا، قالوا
القرآن يف محمد إخبار الخطأ من يكن لم ولذا إسحق، ابنه ذبح رأى حينما إبراهيم

ظهوره. قبل مسلمني بوجود
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(بطرا). العربية الحجر بالد من جماالن :3-3 شكل

اآللهة هذه عبادات صهر إمكاُن الكعبة يف آلهتهم وحرش العرب لغة َوْحدة عن ونشأ
بلغة الكثرية اآللهة هذه ُعبَّاِد تكلُّم الصهر هذا يرس ومما واحد، إله عبادة إىل وتحويلها

واحدة.
ويف محمد، َعَرَفه ما وهذا ، َحلَّ قد كان واحد دين عىل العرب جمع وقت أن والحق
ملا خالًفا جديد دين إقامة يف قط يفكر لم الذي وهو قوته، رس فيه عرفه الذي الوجه
إبراهيم إله أي الكعبة، باني إله هو الواحد اإلله بأن الناس أنبأ الذي وهو أحيانًا، يقال

ويُعظِّمونه. يُجلُّونه العرب كان الذي
وما كثرية، والدينية السياسية الَوحدة إىل محمد ظهور أيام العرب اتجاه وعالئُم
حيث العرب جزيرة يف مثلُه حدث الرومان قيارصة عهد يف األوثان عىل الثورة من حدث
مما واآللهة آلهتها، يف الهرم ودبَّ نفوذَها، األصنام وفقدت القديمة، املعتقدات َضُعفت

يَْهَرم. أال يجب
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هوامش

األصنام. فيه تجمع املوضع الزون: (1)
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األول الفصل

العربية الدولة نشوء حممد:

محمد ُفتُوَّة (1)

أبوه وكان ٥٧٠م، سنة أغسطس شهر من والعرشين السابع اليوم يف مكة يف محمد ُولِد
وكانت الشهرية، الكعبة أقطاب من قطب ابن بشهرين، ميالده قبل تُويفِّ الذي هللا، عبد

القبائل. إحدى زعيم بنت آمنة أمه
لوالدته، اهتزَّ العالم أن فَرَووا باآليات، األعظم زعيمهم ميالد يَقِرنوا أن العرب ورأى
تصدع وأنه ُهب، الشُّ أعىل من ُدِحَرت الرشِّ شياطني وأن َخبَْت، املقدسة املجوس نار وأن
الفرس دولة انهيار بقرب إيذانًا برًجا عرش أربعة امللوك» «ملك كرسى إيوان أبراج من

العظمى.
تزال ال عادٍة َوفق البادية يف قبيلة إىل به دفعت ثم البداءة، يف ه أُمَّ محمٌد وَرَضع
من رأيا ما الرضاعة من أبواه ورأى سنيه، من الثالثة بلغ فلما اليوم، حتى تُصاَدف
بقاءه يريدا ولم األمر، مغبَّة خافا السرية، كتب زعم عىل تالزمه، كانت التي الخوارق

عندهما.
جدُّه فغاىل املطلب، عبد لجده رعايته أمر تاركًة صبيٌّ وهو ماتت أن ه أمُّ تلبث ولم

به. االهتمام يف هذا
أنواع صغري، وهو عليه، صبَّت ُقُدًما، محمد ُمِيضَّ أرادت التي الرحمة، مالئكة ولكن
آمنة وفاة بعد جده مات فقد درجًة، درجًة عادًة اإلنسان بها يُصاب التي املصائب
بعد حاميًا نفسه غري له محمد يجد ولم يسافر، كان الذي التاجر عمه وَكَفَله بسنتني،

قليل.
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براهب بُرصى يف وتعرَّف مرًة، سورية إىل عمه مع سافر محمًدا إن القصة وتقول
التوراة. علم منه وتلقى نرصاني، دير يف نسطوري

فأظهر أخرى، وقبيلة قريش بني حرٍب يف اشرتك عمره من العرشين محمد بلغ وملا
زمن. بعد فيه تجلَّت حربية براعة التأكيد، بصيغة قيل كما فيها،

باألمني. قريش فلقبته وصدقه، بِرفقه وُعِرف فائقة، شهرًة محمد ونال

فوتوغرافية). صورة (من املدينة منظر :1-1 شكل

أرملة كانت التي خديجة، عطف الرسيف َعِلمنا ِته صحَّ ُحسن شهرته إىل أضيف وإذا
واالجتماع بذلك، سورية إىل السفر له وتهيأ إليه، تجارتها أمور وتفويضها عليه ، غنيٍّ
سورية، من رجوعه بعد وتزوج سابًقا، التوراة علم عىل أطلعه الذي بالراهب ثانية مرة
سنة، أربعني العمر من البالغة املثِرية األَيَِّم خديجَة سنة، وعرشين خمًسا عمره وكان

حياتها. يف أخرى امرأة يتزوج ولم زوجاته، أُوىل هي وخديجة
بعد انقضت التي عرشة الخمس السنني يف محمد سرية عن التاريخ يخربنا ولم
مبادئ يف أثنائها يف يفكر كان أنه ذلك، عىل دليل يُقم لم وإن ويُفَرتض، بخديجة، زواجه
مع العرب عبادات من نفور أي السنني تلك يف منه يَبُْد ولم زعيمه، سيكون الذي دينه

عقب. عىل رأًسا العبادات تلك قلب يف تفكريه عىل يدلُّ ما فيها يقع لم أنه كما ذلك،
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محمد رسالة (2)
يتحنث1 قائًما كان أن فبعد عمره، من األربعني بلوغه بعد إال بعثته عن محمد يتكلم لم
جاء سنة، كل يف يفعل كان ما مثل مكة، من أميال ثالثة يبعد الذي ِحراء، جبل عىل
إذ الجبل يف تائًها كان بينما بأنه العرب، مؤرخو روى كما وأخربها، ممتقًعا خديجة
* َعَلٍق ِمْن اْإلِنَساَن َخَلَق * َخَلَق الَِّذي َربَِّك ِباْسِم ْ «﴿اْقَرأ بقوله: أذنيه يقرع جربيل سمع
رسول أنت محمد! يا يَْعَلْم﴾ َلْم َما اْإلِنَساَن َعلََّم * ِباْلَقَلِم َعلََّم الَِّذي * اْألَْكَرُم َوَربَُّك ْ اْقَرأ

نبويَّة. بقوَّة نفسه يف يشعر وبأنه إلهي، كالٌم هذا بأن أخربها كما جربيل»، وأنا هللا
ابن إىل وانطلقت النبوية، زوجها بعثة تصديق يف خديجة، املطيعة، املرأة د ترتدَّ ولم
والذي «قدُّوس، فقال: سمعت، ما عليه ت وقصَّ العلم، من جانب عىل وكان َوَرَقة، عمها
موىس يأتي كان الذي األكرب الناموس جاءه لقد خديجة يا َصَدْقِتني لنئ بيده ورقة نفس

األمة.» هذه لنبيُّ وإنه عمران، بن
بالكعبة فطاف نفسه، واطمأنَّت ورقة، بقول وأخربته محمد، إىل خديجة ورجعت

الفداء. أبو ذكر كما عليه الوحي تواتر ثم منزله، إىل انرصف ثم مرات، سبع
الذين األقربني عشريته غري بعثته، من األوىل الثالث السنني يف محمد، يُنِذر ولم
إىل اطمأنَّ فلما وأعمارهم، مقامهم بسبب والوجاهة النفوذ ذوي من العموم، عىل كانوا،
جزيرة آلهة بيت يف مركزه كان الذي اإلرشاك عىل يحمل وأخذ بدعوته، َجَهَر جوارهم

ذلك. ذكرنا كما الكعبة، املقدس، العرب
َسَدنَِة سخرية ولكن منه، يسخرون الناس وكان األمر، بدء يف التوفيق له يُكتب ولم
بالقتل. وااله وملن له وتهديد محمد، عىل غضٍب إىل انقلبت أن تلبث لم قريش، الكعبة،

يف الشمس وضعوا «لو الفداء: أبو ذكر كما قال، وقد محمد، عزم من ذلك يَُفلَّ ولم
األمر.» هذا تركت ما شمايل يف والقمر يميني

تعوَّدته ما غريُ عليه القضاء من يمنعها ولم محمد، اضطهاد يف قريش فكََّرت هنالك
محمٍد عشرية ألَثْآر قريش تعريض من تراه كانت وما أبنائها، إجارة من العربيُة األرس

الكثريين. األقربني
يصيبه أن غري من أصحابه عدَد يزيد وأن دعوتَه، يواصل أن محمًدا أمكن ولذلك
محمد. القى كما ِجَواٍر من يالقوا لم ِلَما الحبشة، إىل األصحاب هؤالء هاجر ثم كبري، أذى
الجديد، دينهم عن املهاجرين هؤالء سأل الحبشة ملك أن العرب مؤرخو وروى

يأتي: بما محمٍد عم ابُن جعفر فأجابه
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ونقطع الفواحش، ونأتي امليتة، ونأكل األصنام، نعبد جاهلية، أهل قوًما كنا
بعث حتى ذلك عىل فكنا الضعيف، منا القوي ويأكل الجوار، ونُيسء األرحام،
لنوحده هللا إىل فدعانا وعفافه، وأمانته وصدقه نسبه نَْعِرف منا رسوًال إلينا هللا
وأَمرنا واألوثان، الحجارة من دونه من وآباؤنا نحن نعبد كنا ما ونخلع ونعبده
املحارم عن والكف الجوار وحسن الرحم وصلة األمانة وأداء الحديث بصدق
املحصنات، وقذف اليتيم مال وأكل الزور وقول الفواحش عن ونهانا والدماء،
والصيام، والزكاة بالصالة وأمرنا شيئًا، به نرشك وال هللا نعبد أن وأمرنا
نرشك ال وحده هللا فعبدنا هللا، من به جاء ما عىل واتبعناه به وآمنا قناه فصدَّ

لنا. أُحلَّ ما وأحللنا علينا ُحرِّم ما وحرمنا شيئًا، به

يوم كل يف وكان الصدر، وسعة بالصرب والتعذيب األذى رضوب يقابل محمد وكان
راغبًا الكبري الجاه ذي طالب أبي عمه إىل محمد والتجأ ببالغته، آخرين أصحابًا يجتذب

السالمة. يف
من الخمسني بلغ فلما دينه، إىل الدعوة عن ثانيًة يفُرت لم ومحمٌد عرشسنني ومضت
زوجته ووفاة يحميه، كان الذي طالب أبي عمه وفاِة كبريتني: بمصيبتني أصيب عمره

النافذين. األعيان من أقرباؤها كان التي خديجة
الطائف إىل وذهب أعدائه، مقاومة عىل قادٍر غريَ أضحى حني مكَة النبي وترك

العودة. إىل فاضطرَّ إليه، يصغوا ولم بعثته، صدق عن أهليها أمام ودافع القريبة،
اغتنم فقد عبوس، بعد ملحمد م تبسَّ أن الزمن يلبث ولم تبدَّل، أن األمر يلبث ولم
الغرية، بعني مكة إىل ينظرون كانوا اليمن من أناًسا دينه إىل ودعا الحج، موسم محمد
أنه واعتقدوا النبي، حديُث استهواهم وقد ، نبيٍّ ظهور بينهم، شاع كما ينتظرون، وكانوا
أيًضا، مكة من الغرية تأكلها كانت التي يثرب أهل بذلك ثوا حدَّ وقد املنتظر، النبي هو
منهم يطلب فلم الواضح، البسيط دينه إىل ليستمعوا كثريٌ؛ رجاٌل هؤالء من جاءه وقد
أمر إطاعة وغري األبرار، ويكافأ األرشار يجازى حيث وباآلخرة واحد بإله اإليمان غري
بأن واإلقرار الفضائل، بجميع والتحيلِّ بالوضوء الطهارة مع مساء صباح والصالِة هللا،
وصدَّقوه به فآمنوا قلوبهم؛ بمجامع الديُن هذا أخذ وقد وإطاعته، هللا رسول محمًدا

دينه. إىل للدعوة انرصفوا ثم وبايعوه،
لم الذين وهم وسِخطوا، غضبوا النجاح من محمد أصاب ما قريش علمت وملا

ليقتلوه. بمحمد فأتمروا بمصالحهم، يرضُّ قد جديد دين عىل يُْغُضوا أن يستطيعوا
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مع محمد، واستطاع منزَله، املؤتمرون حارص أن بعد إال باألمر محمد يعلم ولم
هو يصل وأن له، قريش مطاردة من يتفلَّت وأن املؤتمرين، بني من ليًال يتسلل أن ذلك

بعدئذ. باملدينة ُسميت التي يثرب إىل بكر أبو وصديقه
لتاريخهم. مبدأ العرب واتخذها ٦٢٢م، سنة يف الهجرة هذه وكانت

الهجرة بعد محمد (3)

وصارت النخل، بُسُعوف رأَسه أصحابُه وأظل الظافرين، دخول املدينة محمد دخل
قدميه. عىل ترتمي الجموع

كان الذي القرآن، وأخذ دينه، شؤون ينظم املدينة، إىل وصوله منذ محمد، وَرشع
الصعبة األحوال جميع يف محمد عىل الوحي نزول تواتر بفضل يكتمل التكوين، دور يف

ُعِرضت. قد كانت التي األساسية مبادئه خال
الخمس، الصلوات إىل املؤمنني لدعوة األذان فُسنَّ بالتعاقب، اإلسالم شعائر وُوِضَعت
شهًرا الشمس غروب إىل الفجر من الطعام عن االمتناع أي رمضان، شهر صوم وُفرض

أُقيم. الذي يَن الدِّ بها املسلم يُعني التي الزكاة وُفرضت كامًال،
أحد بواسطة أو بنفسه، الغزوات يقود املدينة، إىل وصوله بعد محمد، وصار
ة؛ املهمَّ الغزوات أوىل هي الهجرة من الثانية السنة يف وقعت التي بدر وغزوُة أصحابه،
سوى بينهم يكن لم والذين مقاتًال، ٣١٤ عىل يزيدوا لم الذين محمد، جنوُد َهَزم ففيها
بدر يف ة التامَّ النبي أعداء هزيمة فكانت مقاتل، ألفي كانوا الذين أعداءهم فرسان، ثالثة

الحربية. شهرته فاتحَة
له انتصاٌر يعقبها تصيبه مصيبة كلُّ وكانت وجريانه، محمد بني الوقائع وتوالت
عىل يقُس لم وهو نُِرص، ما إذا ومعتدًال ُهِزم، ما إذا الجأش رابط يبدو وكان الغالب، يف

خانوه. يهوديٍّ معتقل سبعمائة رقاُب تُرضب بأن أمر حني واحدة مرًة إال أعدائه
نفوذه، يُعمَّ حتى مكة فتح من له بد ال وأصبح سنني، عدة يف محمد شأن وَعُظم
املقدس البلد هذا إىل فجاء الغرض، هذا إىل وصوًال الُحسام امتشاق قبل يفاوض أن ورأى
تعظيم من قريش رسل ُدِهش وقد دخوله، له يُكتب ولم أصحابه، من ١٤٠٠ ومعه
يف َمِلًكا رأيت ما فوهللا ملكهما يف وقيرص كرسى جئت «إني أحدهم: فقال له، أصحابه

«… أصحابه يف محمد مثَل قومه
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خيرب مدينة إىل بهم فخفَّ أصحابه، ح يُروِّ أن اإلخفاق ذلك بعد محمد ورأى
والتي أيام، خمسة َمِسريَة منها والبعيدة الغربي، املدينة شمال يف الواقعة املهمة نة املحصَّ
وشعر َعنوًة، ففتحها اليهود، تجارة مقرَّ كانت والتي يهودية، قبائل فيها تقُطن كانت
فأخذ مسمومًة، شاًة إليه أهدت اليهودية زينَب أن وذلك خيرب، بعد أجله بدنوِّ محمٌد
الشاُة هذه «تخربني وقال: فيها، غريبًا طعًما ذاق أن بعد لفظها ثم والكها، قطعة منها
حني العقاب من ونجت دقيًقا، اعرتاًفا فاعرتفت اإلرسائيلية بزينب دعا ثم مسمومة»، أنها
وإن منه، اسرتحُت َمِلًكا كان إن فقلُت: عليك، يخَف لم ما قومي من بََلْغَت «لقد قالت:
بعد بتأثريها فتويفِّ له، هللا حماية مع تعاوده خيرب أكلُة تزل ولم فسيُخَرب»، نبيٍّا كان

املؤرخون. روى كما سنني ثالث

فوتوغرافية). صورة (من املدينة من بالقرب حجاج مخيم :2-1 شكل

آالف عرشة من جيًشا وألَّف مكة، فتح عىل َعَزَم سلطانه نموَّ محمٌد أحسَّ وملا
من به وفتحها مكة، أسوار محمد وبلغ مثله، جمع أن يَسبق لم جيًشا ألَّف أي محارب،

النفوذ. من له تم ما بقوة وذلك قتال، غري
وأنقذهم وحلم، بلطف سنة، عرشين له أشداء أعداءً ظلوا الذين قريًشا، محمٌد وعامل
(٣٦٠ (ال األصنام من وتطهريها الكعبة ُصَور بمسح مكتفيًا بمشقٍة، أصحابه َسْورة من
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هذا انفكَّ وما إسالميٍّا، معبًدا الكعبة وبجعل وظهورها، وجوهها عىل بكبِّها أَمر التي
اإلسالم. بيت يكون املعبد

بعُض وحاولت مكة، فتح أثر عىل اإلسالمي الدين يف املجاورة القبائل أكثر ودخل
هزيمة. رش فُهزمت تقاوم، أن القبائل

أصحابها أن يعتقد كان التي سورية غزو عىل فعزم مجده، أوَج محمد بلغ وهنالك
حدوده. يهددون الروم

آالف عرشة وُوجد مقاتٍل، ألف ثالثني من مؤلًفا جيًشا يجمع أن محمد واستطاع
املدينة بني الطريق منتصف يف الواقعة تبوك إىل وصل وملا املقاتلني، هؤالء بني فارس
من هذا زحفه يَْخُل ولم َسرْيَه، يتاِبع فلم غرضهم، عن أقلعوا الروم أن َعِلم ودمشق

وسورية. ملرص املجاورة العربية البالد أمراءُ للنبي خضع أن عنه نَتَج إذ فائدة،
الجهات، جميع إىل ُكتُبًا فأرسل مكة، فتح قبل حتى نفوذه زيادة يف محمد ورغب
كان الذي غسان ملك إىل وساق اإلسالم، إىل فيها يدعو أيًضا، األرض ملوك أقوى وإىل
وهي الغزوة، هذه وكانت الفرار، غريُ له يُكتب لم صغريًا جيًشا الروم ملوك ال ُعمَّ من
العرب يلبث فلم نفع، ذاَت حياته، أثناء يف العرب جزيرة خارَج وقعت التي الوحيدة
رواتبهم. عنهم هرقُل ر أخَّ حني النبيِّ إىل انحازوا أن الحدود حفظ أمر إليهم ُوِكل الذين
إىل وصل محمٍد رسوَل أن علينا التاريخ َقص وقد امللوك، إىل محمد كتب تُثِمر ولم
أُلقَي عندما وأنه وهرقل، كرسى بني لم السِّ معاهدة يُمضون السفراء كان حني كرسى
أن امللوك، ملُك وهو وَوَجد، اسمه قبل محمد اسم فيه ورأى كرسى، إىل محمد كتاب
أن قبل غاضبًا الكتاب مزَّق — الرشقيني رأي َوْفَق — عليه محمٍد أفضليَة يتضمن هذا
ذلك بلغه ملا النبي وأن عبدي»، وهو بهذا «يكاتبني وقال: قدميه، تحت وداسه يقرأه،

كتابي.» مزَّق كما ُملكه هللا «مزَّق قال:
فورهم. من ُمَمزَّق كلَّ كرسى ملك خلفاؤه فمزَّق النبي، دعوة ُقبلت وقد

إيلَّ ابعث «أن باليمن: عامله إىل بعث بل محمد، كتاب بتمزيق كرسى يكتِف ولم
يقوم أن قبل هذا أباه قتل كرسى ابن ولكن ،« نبيٌّ أنه الحجاز يف يَزعم الذي الرجل هذا

الصعب. األمر ذلك بتنفيذ اليمن عامل
قام حجٍّ آخر هذا وكان مكة، إىل ا حاجٍّ النبي فخرج سنني، عُرش الهجرة عىل ومىض
جحش، بنت زينب بيت يف وهو مرضه به وبدأ املدينة، إىل رجع «ثم الفداء: أبو قال به،
نساءه فجمع الحارث، بنت ميمونة بيت يف وهو مرضه اشتدَّ حتى نسائه عىل يدور وكان
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فانتقل عائشة، بيت يف يُمرض أن يف له فأَِذنَّ إحداهن، بيت يف يُمرَّض أن يف واستأذنهن
إليه.»

إلكمال توفيَقه هلل وشكر فجمعهم قومه يودِّع أن وأراد أجله، بدنو محمد وَشَعر
ومن منِّي، فْليَْستَِقْد ظهري فهذا ظهًرا له َجَلْدت كنُت من الناس «أيها قال: ثم رسالته،
فليأخذ مايل فهذا ماًال له أخذت ومن منه، َفْليَْستَِقد ِعريض فهذا ِعرًضا له شتمُت كنت

شأني.» من ليست فإنها ِقبَيل؛ من حناء الشَّ يخَش وال منه،
أهون الدنيا ُفُضوح إن «أال قال: ثم عوضها، فأعطاه دراهم، ثالثَة رجٌل عليه فادَّعى

عائشة. بيت إىل أُعيد ثم معه، قاتلوا الذين عىل َصىل ثم اآلخرة»، ُفُضوح من

فوتوغرافية). صورة (من بمكة الحج موسم يف املقدسة زمزم برئ من الوضوء :3-1 شكل

محمد يحتمل ولم ، ليصيلِّ املسجد إىل يُنقل أن أيام، بثالثة وفاته قبل محمد، وأراٌد
ألبي الخالفة أن عىل دليًال هذا املسلمون فعدَّ مقامه، بكر أبو يقوم بأن فأمر النقل، هذا

النبي. بعد بكر
عرشة الحادية السنة يف وفاته وكانت يوًما، عرش خمسة دام مرٍض بعد محمد وتُويفِّ

سنة. وستني ثالثًا عمره كان حني الهجرة من
وقد اإلسالم، إىل محمد وفاة قبل صبأت قد ُعمان، حتى العرب، جزيرة وكانت
ألهبتها واحدًة أمًة بذلك وأصبحوا ويهودهم، ومسيحيوهم العرب مرشكو باإلسالم ريض
املاهرين. زعمائها بقيادة قليل زمن بعد العالم لفتح مستعدًة وغدت الجديدة، املعتقدات
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وأخالقه محمد حياة (4)

الخاصة، وحياته أخالقه يف نبحث واآلن تقدم، فيما العامة محمد حياة عن تكلمنا
محمد وصف يف الفداء أبو العربيُّ املؤرخ قال وآثارهم، العرب بأسانيد مستعينني
— عنه هللا ريض — طالب أبي بن عيل «َوَصَفه أصحابه: عن ُروي ما إىل مستنًدا
الكفني َشثَْن اللحية كثَّ الرأس ضخَم بالقصري، وال بالطويل ليس ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان فقال:
الشعر َسبَْط العينني أدعَج كان وقيل: حمرًة، وجهه بًا ُمْرشَ الكراديس َضْخَم والقدمني
ُمَقدَّم يف كان بالشيب، هللا يَِشنُْه لم أنس: وقال فضٍة، إبريُق ُعنَقُه كأنَّ الخدين َسْهَل

… بيض شعراٌت رأسه مفرق ويف بيضاء، شعرًة عرشون لحيته
الِبرش، دائم اللغو، ويُقل الذكر، يُكثر رأيًا، وأفضلهم عقًال، الناس أرجح ملسو هيلع هللا ىلص وكان
والضعيف والقوي والبعيد القريب عنده وكان الُخلُق، َسْهَل الجانب، َلنيِّ الصمت، مطيَل
وكان مُللكه، َمِلًكا يهاب وال لفقره، فقريًا ُر يَُحقِّ وال املساكني، يُحب وكان سواء، الحق يف
وال جالسه من ويصابر رهم، يُنَفِّ وال أصحابه، يؤلِّف وكان الرشف، أهل قلوب يؤلف
يكون حتى يده فيرتَك أحد صافحه وما املنرصف، هو الرجل يكون حتى عنه يَِحيد
حتى معه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يقف لحاجٍة قاومه من وكذلك يده، يرتك الذي هو الرجل ذلك
وكان الناس، يف عما الناس ويسأل أصحابه، د يتفقَّ وكان املنرصف، هو الرجل يكون
املخصوف ويَْلِبس الثوب ويَْرَقع النعل يَخِصف وكان األرض، عىل ويجلس العنْز، يَْحِلب
الشعري، خبز من يَْشبَع ولم الدنيا هللاملسو هيلع هللا ىلصمن رسول خرج قال: هريرة أبي عن واملرقوع،
قوتهم وكان ناٌر، بيوته من بيت يف يُوَقد ال والشهران الشهُر محمد آل عىل يأتي وكان

الجوع.» من الحجر بطنه عىل يَعِصب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وكان واملاء، التمر
كان محمًدا أن من اآلخرون العرب مؤرخو رواه ما السابق الوصف إىل ويضاف
بنفسه العناية عظيم الطويَّة، سليم حازًما، َصموتًا التفكري، كثري لنفسه، الضبط شديد

اغتنائه. بعد حتى بالذات خدمتها عىل مواظبًا
وديًعا، الطبع َلني الهمة بعيد ثابتًا املشاق احتمال عىل قادًرا صبوًرا محمد وكان
ولو املدة هذه يف قط يُعزِّره لم وأنه سنة عرشة ثمانَي عنده ظل أنه خدمه أحد فذكر

واحدة. مرة
التهلكة، إىل بيديه يُلقي وال املخاطر، أمام يَهرب ال وكان ماهًرا، مقاتًال محمد وكان

قومه. بني يف واإلقدام الشجاعة خلق إلنماء الطاقة؛ يف ما يعمل وكان
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القرآن تأليف يف لَوَجدَت وإال ذلك، ونُرجح التعليم قليل كان محمًدا إن ويقال:
يون فاألمِّ جديًدا، دينًا أقام ما عامًلا كان لو محمًدا أن أيًضا ونرجح فيه، مما أكثر ترتيبًا

األميني. أمُر يُدَرك كيف يعرفون الذين هم وحدهم
بما حكمته وتُذكرنا متعلم، غري أم متعلًما أكان سواء الفطنة عظيم محمد وكان

سليمان. إىل اليهود كتب َعَزتْه
كادوا الذين قريش أقطاب بني حكًما شابٍّا، كان وقد محمد، يكون أن األقدار شاءت
الشهري األسود الحجَر ذلك الكعبة جوانب أحد يف يضع َمن يف اختلفوا حني يقتتلون،
الشاب محمد فقال إبراهيم، إىل السماء من به جاء َمَلًكا أن يعتقدون العرب كان الذي
وأخذ فنرشه، به فأُتي ثوبًا»، إيلَّ «َهلُمَّ السالح: إىل يلجأوا أن أوشكوا الذين الخصوم أمام
هذا أطراف من بطرٍف قبيلة كل كبريُ «ليأخذ قال: ثم فيه، بيده ووضعه األسود، الحجر
من محمد تناوله ثم البناء، من الحجر موضَع يحاذي ما إىل جميًعا فحملوه الثوب»،

الخالف. وانحسم موضعه، يف ووَضعه الثوب
زوجته عىل اقترص الذي وهو للنساء، الطارئ حبسه هو الوحيد محمد وضْعُف
إيلَّ «ُحبَِّب قال: فقد للنساء ُحبَّه محمد يُخف ولم عمره، من الخمسني بلغ حتى األوىل

الصالة.» يف عيني قرُة وُجعلت والنساء، الطيُب، ثالث: دنياكم من
سنني، عرش بنت وهي عائشة فتزوج يتزوجها، التي املرأة بِسنِّ محمد يباِل ولم

سنيها. من والخمسني الحادية يف وهي ميمونة وتزوج
وهي بالتَّبني ابنه زوجَة اتفاًقا رأى إنه حتى الحب، لهذا العنان محمد وأطلق
فأوحي املسلمون، فاغتمَّ محمد، ليتزوجها بعلُها حها فرسَّ يشء، منها قلبه يف فوقع عارية،
االنتقاد وانقلب ذلك، تُسوغ آيات يوميٍّا، به يتصل كان الذي جربيل بواسطة محمد، إىل

سكوت. إىل
امرأة، عرشة خمس تزوجهنَّ من عدد وبلغ واحدة، سنة يف ِنسَوة أربع محمد وتزوج
ولكن كبري، العدد هذا أن األوربي يرى وقد واحد، وقت يف عرشة إحدى منهن واجتمع
لو أولئك من أكثر نساءً يتزوج أن النبي يمكن أنه َرأوا ما فيه إفراًطا يرون ال الرشقيني
حكمة. التوراة ملوك أكثر هو الذي العظيم سليمان امللك غرار عىل يسري أن لنفسه سمح
املكاره من القى محمًدا أن ويظهر له، الكامُل محمد زوجات وفاء تماًما، يثبت، ولم
عائشة وكانت األوربيني، لدى وقوعه ويكثر الرشقيني عند وجوده يندر ما الزوجية
بعصمتها فشهد سوء قالة موضع مرة ذات وأصبحت الخصوص، عىل له قلق موضوع
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وُحِظر القرآن، يف الحساسة املسألة هذه يف شهادته وُدوِّنت دائًما، للخري املحب جربيل
الشك.

والرشور، املفاسد من الزوجات عدد زيادة عن ينجم ما األمر، آخر يف محمد وعرف
أباح الذي هو محمد يكن ولم زوجات، أربع من أكثر يَجمع أن املسلم عىل محمد وحرَّم
مللها اختالف عىل آسية أمم عرفته مما الزوجات د فتعدُّ العرب، بني الزوجات تعدد

األمم. هذه بني شائًعا الزوجات تعدد يزال وال النبي، قبل ونحلها
لم محمًدا أن ومع إليهن، الشديد َميْله مع النساء نحو املسامحة قليَل محمد وكان
ويُخاِصمن الحلية يف أْن يُنشَّ بأنهن القرآن يف َوَصَفُهنَّ التوراة رجال درجة ِته شدَّ يف يبلغ
من الحازم الرجل للبِّ أذهَب ودين عقل ناقصات من رأيت «ما وقال: سبب، غري من
من يكُمل ولم كثري، الرجال من َكُمل أنه ذكر محمًدا أن الفداء أبو وروى ،« إحداكنَّ
وبنت خديجة، النبي: وزوجة مريم، عيىس: وأم آسية، فرعون: امرأة أربع: سوى النساء

فاطمة. النبي:
األربع العالم نساء ثالثة هي التي خديجة األوىل زوجته من هم محمد وأوالد
تعدُّ بنات أربع سوى له يبَق ولم ِصغاًرا، ماتوا السبعة أوالده من ذكور وثالثة الكامالت،

فاطمُة. أشهرهنَّ
مهما لحظره احرتاًما وفاته بعد الزواج عليهنَّ وَحُرم أيامى، تسع عن محمد ومات

عزاؤهن. كان
خوارق إليه املسلمون وعزا برسالته، إيمانه مع بالخوارق يأتي إنه محمد يَُقل ولم
كاز مسيو قول وإليك خوارق، بغري نبوَّة ال إنه القائلة الشائعة للعنعنات مجاراًة كثريًة

الوجيز: يمريسكي

عىل بدعوته الشمس ووقفت املأل، من مشهٍد عىل فرقتني بطلبه القمر انشق
غفوته من النبي أفاق أن بعد العرص صالة عىلٌّ يؤدي حتى واألرض الجبال
وكان راحته، عىل حرًصا يؤدها لم بأنه أخربه الذي عيل ركبتي عىل ورأُسه
النور وكان بجانبه، يسري شخص كل من أطول القامة، املعتدل وهو يظهر،
وكانت وجهه، عىل يده يضع حني أصابعه بني من ويشع وجهه، من يسطع
الحيوانات، وكانت أمامه، وتنحني عليه تسلِّم والنباتات واألشجار الحجارة
َمشوية، وهي تخاطبه الجديان وكانت تكلمه، باب، والضِّ والذئاب كالظباء
وكان عليهم، املطلق السلطان من له ملا برسالته ويؤمنون يخافونه الجن وكان
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لعيل مائدة السماء من وأنزل املوتى، املرىضويُحيي ويشفي للُعمي البرص يَُرد
ُملك وبأن وُعدوان، جور سينالها فاطمة ذرية بأن وأنبأ جاعوا، حني وأرسته

إلخ. … أخرب كما فحدث شهر، ألف سيدوم أمية بني

ظهر عىل ليًال بمحمد أُرسي أنه الصالحني للمسلمني أُثبت فإنه ذلك عن وفضًال
وذنب الفرس وجسم املرأة وجه لها ُمجنَّحة دابة والرباق الرباق، يسمى خيايل حيوان
بلغ حتى معراجه يف السبَع السماواِت اخرتق محمًدا أن املسلمون ويعتقد الطاوس،

اإلله. عرش

فوتوغرافية صورة (من بدمشق الكربى املقربة يف محمد بنت فاطمة رضيح :4-1 شكل
املؤلف). التقطها

الَقطع يبيح ما العرب تواريخ يف أجد ولم بالرصع، مصابًا كان محمًدا إن وقيل:
كان أنه من منهم، وعائشة محمد، معارصو رواه ما هو األمر يف ما وكل الرأي، هذا يف
محمد،2 هوس عدوت وإذا فغشيان، فغطيٌط وجهيٌّ احتقاٌن اعرتاه عليه الوحي إذانزل

الفكر. سليم حصيًفا وجدته مفتون، ككل
وذلك واضح، هو كما العلمية الناحية من املتهوسني فصيلة من محمٍد عدُّ ويجب
املزاج ذوو ال وحدهم، الهوس فأولو لذلك، أهمية كبري وال الديانات، مؤسيس كأكثر
عمل يف يُبحث ومتى الناس، ويقودون الديانات ينشئون الذين هم املفكرين، من البارد
وأثاروا الدول وهدموا األديان أقاموا الذين وهم عظيم، بأنه يُعرتف العالم يف املفتونني
للتاريخ لكان العالم؛ يسود الذي هو الهوس، ال العقل، كان ولو البرش، وقادوا الجموع

آخر. مجًرى
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كان ومحمد يل، يلوح كما النقد سلطان أمام ثانية محمد بخداع قوٍل أيُّ يقف وال
عىل إيمانه يفرض أن يود من عىل ويجب عائق، كل اقتحام إىل يحفزه ما هوسه يف يجد
فيتقوى، هللا، من مؤيَّد أنه يعتقد كان ومحمد يشء، كل قبل بنفسه يؤمن أن اآلخرين

مانع. أي أمام يرتَد وال
واحد لدين خاضعة واحدة أمًة منهم وخلق العرب، كلمة وفاته قبل محمد وجمع

الكربى. آيتُه ذلك يف فكانت واحد، لزعيم مطيعًة
َقبًْال؟ اه توخَّ مما محمد بََلغها التي النتائج هذه كانت هل يف: نبحث أن العبث ومن
أو طوًعا لحكمها نُذْعن التي الحوادث ارتباط ِعَلل عن قليل علٍم سوى نُؤَت لم إذ ونحن
ومنهم الرجال، أعاظم بلغه ما أن رأيهم يف املؤرخني مجاراة إىل مضطرين ترانا كرًها
يَُسلَّم ال كان وإن هذا، مثل ورأٌي تحقيقه، إىل يَْسَعون كانوا مما هو النتائج من محمد،

الكتاب. هذا موضوع عن الخروج من ذلك يف ملا نقضه؛ يف نخوض ال ِعالته، عىل به
لم نتائَج العرب بالد يف أصاب محمًدا أن فيه ريب ال مما فإن أمر من يكن ومهما
ولذلك والنرصانية، اليهودية ومنها اإلسالم، قبل ظهرت التي الديانات جميُع مثلها تُِصْب
بن عمر رسل جواب يف العظيم الفضل هذا ويتجىل عظيًما، العرب عىل محمد فضل كان

الرسل: هؤالء قال النبي، أعمال عن سألهم حني كرسى إىل الخطاب

فلم جوعنا وأما منا، حاًال أسوأ أحد كان فما حالنا سوء من ذكرَت ما فأما
فكنا والحيات، والعقارب والِجْعالن الخنافس نأكل كنا الجوع، يشبه يكن
َغَزْلنَا ما إال نلبس ولم األرض، َظْهَر فكانت املنازل وأما طعامنا، ذلك نرى
بعضنا ويُغري بعًضا بعضنا يَْقتُل أن دينُنَا كان الغنم، وأشعار اإلبل أوبار من
طعامنا، من تأكل أن كراهية حيٌة وهي ابنته يدفن أحُدنا وكان بعض، عىل
نعرف معروًفا رجًال إلينا هللا فبعث لك، ذكرنا ما عىل اليوم قبل حالُنا فكانت
وبيته أحسابنا، خري وَحَسبُه أرضنا، خري فأرُضه ومولده، وجهه ونعرف نََسبَه
واتِّباعه، له، التصديق قلوبنا يف هللا فقذف قبائلنا، خري وقبيلته بيوتنا، أعظم
يقول: ربكم «إن لنا: فقال هللا، أمر فهو أمرنا وما هللا، قول فهو لنا قال فما
وجهي، إال هالك يشء وكل يشء يكن لم إذ كنُت يل، رشيك ال وحدي هللا أنا إنى
إليكم فبعثُت أدركتكم رحمتي وإن يشء، كلُّ يصري وإيلَّ يشء كل خلقت وأنا
وألُِحلَّكم عذابي، من املوت بعد أنجيكم بها التي السبيل عىل ألَُدلَّكم الرجل هذا

الحق. عند من بالحق جاء أنه عليه فنشهد السالم، دار داري
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عرفهم من أعظم من محمد كان أعمالهم بجليل الرجال قيمة قيست ما وإذا
بصائر أعمى الديني التعصب أن مع محمًدا يُنصفون الغرب علماء بعض وأخذ التاريخ،
أكثر محمد «كان هيلر: سنت بارتلمي العالمة قال بفضله. االعرتاف عن كثريين مؤرخني
تفوُّقه بفضل الكبري سلطانه محمد ونال رأفة، وأعظمهم تدينًا وأشدهم ذكاء زمانه عرب
التي الشعوب جميع عىل النَعم جزيل اعتقاده إىل الناس دعا الذي دينه ونَُعدُّ عليهم،

اعتنقته.»
أرشد التي الحقائق وما الناس؟ من ماليني لحكمه خضع الذي الدين هذا رس فما

قليل. ا عمَّ فيه نبحث ما ذلك إليها؟ العالم

هوامش

يتعبد. يتحنث: (1)
وال محمد، النبي كرامة مع تتفق وال املسترشقني، نبزات من العبارت هذه (2)

الواقع. من لها شاهد
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الثاني الفصل

القرآن

القرآن خالصة (1)

لسريهم، الناظم والسيايس واملدني الديني ودستورهم املقدس، املسلمني كتاب هو القرآن
هذا وأسلوب محمد، عىل هللا من وحيًا أُنزل أنه مع االرتباط قليل املقدس الكتاب وهذا
ويَسُهل كثريًا، السياق فاقد الرتتيب من خاٍل أحيانًا، بالذكر جديًرا كان وإن الكتاب،
بالحقيقة، الزمن ملقتضيات تبًعا ُكتب قد فهو تأليفه، كيفية إىل النظر عند هذا تفسري
القرآن. يف ذلك ن وُدوِّ لها، حالٍّ جديد بوحي جربيل أتاه ُمعضلة محمًدا اعرتضت ما فإذا
يف ى يتلقَّ كان محمًدا أن األمر وبيان محمد، وفاة بعد إال نهائيٍّا القرآن يُجَمع ولم
خليفته َحَمل وفاته عىل سنني عدة انقضت فلما الواحد، األمر عن نصوص عدة حياته

الرسول. أصحاب جمعه ما بني مقابًال للقرآن نهائي نص قبول عىل الرابع1
ومحمد آيات، من مؤلفة سورة وكل سورة، عرشة وأربع مائة من مؤلَّف والقرآن

الدوام. عىل هللا باسم فيها يتحدث الذي هو
رشقية مبالغٍة من هذا يف ما ومع اإلنسان، َعَرفه كتاب أفصح القرآن العرب ويَعدُّ

آخر. دينيٌّ كتاب إليها يسبقه لم رائعة موزونة آيات القرآن يف بأن نعرتف
العظيمتني الساميتني الديانتني يف مما القرآن يف الفلسفية الكون فكرة وتقرب
الفارسيَة اآلريَة العنعناِت أن وُزِعم والنرصانية، اليهودية أي اإلسالم، قبل ظهرتا اللتني
اإلسالم يف اآلريَّ النفوذ نرى ونحن واإلسالم، النرصانية يف ظاهر نصيٍب ذات الهندية أو

ا. جدٍّ ضعيًفا
بمؤسيس يقاسون الذين املتبحرين املفكرين من أي كبريًا، فيلسوًفا محمد يكن ولم
بأن ِمثلهم يَُقْل ولم ِهيُّوَن، البُدَّ أنكره كما األسباب سبَب يُنكر لم فهو ِهيَّة، والبُدَّ الربهمية
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مؤلفي عند ما بنصف يتصف ولم دائمني، وتركيب انحالل ذو بالرضورة موجود الكون
تجدها التي اآلتية التأمالت مثل القرآن إىل يُدخل ولم الشك، من املقدسة الرباهمة كتب
ينظر من ذلك يَْعَلُم ال؟ أم خالق صنع من أهو الكون؟ هذا أتى أين «من الويدا: كتب يف

يعلم.»2 ال وقد الفلك، فوق من
من يكتب أنه يزعم لم ومحمد الفالسفة، غري تنفع ال هذه مثل مجردة أقواًال ولكن
ق ُوفِّ وقد قومه، يستمرئه سهًال دينًا يقيم أن محمد مقاصد من وكان الفالسفة، أجل
قط، جديد دين إبداع يف محمد يُفكِّر ولم يالئمهم، ما األخرى األديان من أخذ حني لذلك
إىل إبراهيم من إرسائيل بني أنبياء من تقدمه من ِغرار عىل يسري أنه أعلن الذي وهو
فروٌع واإلسالم والنرصانية اليهودية أن والحقُّ صحيٌح، إليهم أوحي ما إن قائًال عيىس

وشيجة. ُقربَى ذات وأنها واحد، ألصل ثالثة
القليلة بالكلمات محمد َعرَّفه وقد ا، جدٍّ سهل الناس إليه النبيُّ دعا الذي والدين
وأن هللا إال إله ال أن تشهد «أن وهي: عنه، وسأله العرب بزيِّ جربيل أتاه حني اآلتية
ملن البيت وتحجَّ رمضان، وتصوَم الزكاة، وتؤتي الصالة، وتقيم هللا، رسول محمًدا

واضح. هو كما تامٌّ جربيل َقِبله الذي التعريف وهذا سبيًال»، إليه استطاع
إال إله «ال وهما: إيجاُزهما، يُنَكر ال اللتني الكلمتني هاتني يف اإلسالم املسلم ص ويُلخِّ

هللا.» رسول محمٌد هللا
آياته من نقلته ما وأرتب مهم، موضوع كل يف آيات بضع القرآن من أنقل وإنني
فيه مبعثر الواحد املوضوع يف اآليات من ورد ما أن إىل نظًرا املوضوعات حسب عىل

اتفاًقا.
التي املقدسة بالكتب الوشيجة ُقْربَاه وعن مصدره عن القرآن يف جاء بما أبدأ وإنني

قبله: أتت

ِكتَاٌب﴾ أََجٍل ﴿ِلُكلِّ

الرعد) سورة (من

لِّْلُمتَِّقنَي﴾ ُهًدى ۛ ِفيِه ۛ َريَْب َال اْلِكتَاُب ﴿ٰذَِلَك

البقرة) سورة (من
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ِمَن ِلتَُكوَن َقْلِبَك َعَىلٰ * اْألَِمنُي الرُّوُح ِبِه نََزَل * اْلَعاَلِمنَي َربِّ َلتَنِزيُل َُّه ﴿َوإِن
اْألَوَّلِنَي﴾ ُزبُِر َلِفي َُّه َوإِن * ِبنٍي مُّ َعَرِبيٍّ ِبلَِساٍن * اْلُمنِذِريَن

الشعراء) سورة (من

* َرٍة َطهَّ مُّ ْرُفوَعٍة مَّ * َكرََّمٍة مُّ ُصُحٍف ِيف * ذََكَرُه َشاءَ َفَمن * تَذِْكَرٌة إِنََّها ﴿َكالَّ
بََرَرٍة﴾ ِكَراٍم * َسَفَرٍة ِبأَيِْدي

عبس) سورة (من

إِذَا بِْح َوالصُّ َعْسَعَس5 * إِذَا َواللَّيِْل اْلُكنَِّس4 * اْلَجَواِر ِباْلُخنَِّس3 * أُْقِسُم ﴿َفَال
ثَمَّ َطاٍع مُّ * َمِكنٍي اْلَعْرِش ِذي ِعنَد ُقوٍَّة ِذي * َكِريٍم َرُسوٍل َلَقْوُل َُّه إِن * َس تَنَفَّ

أَِمنٍي﴾

التكوير) سورة (من

لِّيُنِذَر َعَرِبيٍّا لَِّسانًا ٌق َصدِّ مُّ ِكتَاٌب ذَا َوٰهَ ۚ َوَرْحَمًة إَِماًما ُموَىسٰ ِكتَاُب َقبِْلِه ﴿َوِمن
ِلْلُمْحِسِننَي﴾ ٰى َوبُْرشَ َظَلُموا الَِّذيَن

األحقاف) سورة (من

ِبِه يْنَا َوصَّ َوَما إَِليَْك أَْوَحيْنَا َوالَِّذي نُوًحا ِبِه ٰ َوىصَّ َما يِن الدِّ َن مِّ َلُكم َع ﴿َرشَ
ِفيِه﴾ تَتََفرَُّقوا َوَال يَن الدِّ أَِقيُموا أَْن ۖ وَِعيَىسٰ َوُموَىسٰ إِبَْراِهيَم

الشورى) سورة (من

له: النبي تعريف واسمع السماء، يف واحد محمد وإله

َفيَُكوُن﴾ ُكن َلُه يَُقوُل َفِإنََّما أَْمًرا َقَىضٰ َوإِذَا ۖ َواْألَْرِض َماَواِت السَّ ﴿بَِديُع

البقرة) سورة (من

اْلَقيُّوُم﴾ اْلَحيُّ ُهَو إِالَّ إِٰلََه َال ﴿هللاُ

البقرة) سورة (من
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ُهَو إِالَّ إَِلَه َال ۚ ِباْلِقْسِط َقاِئًما اْلِعْلِم َوأُولُو َواْلَمَالِئَكُة ُهَو إِالَّ إِٰلََه َال َُّه أَن هللاُ ﴿َشِهَد
اْلَحِكيُم﴾ اْلَعِزيُز

عمران) آل سورة (من

ِيف تَْجِري الَِّتي َواْلُفْلِك َوالنََّهاِر اللَّيِْل َواْخِتَالِف َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿إِنَّ
بَْعَد اْألَْرَض ِبِه َفأَْحيَا اءٍ مَّ ِمن َماءِ السَّ ِمَن هللاُ أَنَزَل َوَما النَّاَس يَنَفُع ِبَما اْلبَْحِر
َماءِ السَّ بنَْيَ ِر اْلُمَسخَّ َحاِب َوالسَّ يَاِح الرِّ يِف َوتَْرصِ َدابٍَّة ُكلِّ ِمن ِفيَها َوبَثَّ َمْوتَِها

يَْعِقلُوَن﴾ لَِّقْوٍم َآليَاٍت َواْألَْرِض

البقرة) سورة (من

ما يفعل انتقام ذو عزيٌز جباٌر التوراة، إله شدة شديًدا يكن لم وإن الواحد، القرآن وإله
القرآن: يف جاء يفعل، عما يُسأل وال يشاء،

اْلِعَقاِب﴾ َلَشِديُد َربََّك َوإِنَّ ۖ ُظْلِمِهْم َعَىلٰ لِّلنَّاِس َمْغِفَرٍة َلذُو َربََّك ﴿َوإِنَّ

الرعد) سورة (من

ٰذَِلَك ِيف َهْل * يَْرسِ إِذَا َواللَّيِْل *6 َواْلَوتِْر ْفِع َوالشَّ * َعْرشٍ َوَليَاٍل * ﴿َواْلَفْجِر
َلْم الَِّتي * اْلِعَماِد ذَاِت إَِرَم * ِبَعاٍد َربَُّك َفَعَل َكيَْف تََر أََلْم ِحْجٍر7* لِِّذي َقَسٌم
ِذي َوِفْرَعْوَن * ِباْلَواِد ْخَر الصَّ َجابُوا8 الَِّذيَن َوثَُموَد * اْلِبَالِد ِيف ِمثْلَُها يُْخَلْق
َربَُّك َعَليِْهْم َفَصبَّ * اْلَفَساَد ِفيَها َفأَْكثَُروا * اْلِبَالِد ِيف َطَغْوا الَِّذيَن * اْألَْوتَاِد

َلِباْلِمْرَصاِد﴾ َربََّك إِنَّ * َعذَاٍب َسْوَط

الفجر) سورة (من

انِتَقاٍم﴾ ذُو َعِزيٌز َوهللاُ ۗ َشِديٌد َعذَاٌب َلُهْم ِهللا ِبآيَاِت َكَفُروا الَِّذيَن ﴿إِنَّ

عمران) آل سورة (من
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َشِديٌد﴾ أَِليٌم أَْخذَُه إِنَّ ۚ َظاِلَمٌة َوِهَي اْلُقَرٰى أََخذَ إِذَا َربَِّك أَْخذُ ﴿َوَكٰذَِلَك

هود) سورة (من

الرَّْعُد َويَُسبُِّح * الثَِّقاَل َحاَب السَّ َويُنِشئُ َوَطَمًعا َخْوًفا اْلَربَْق يُِريُكُم الَِّذي ﴿ُهَو
َوُهْم يََشاءُ َمن ِبَها َفيُِصيُب َواِعَق الصَّ َويُْرِسُل ِخيَفِتِه ِمْن َواْلَمَالِئَكُة ِبَحْمِدِه

اْلِمَحاِل﴾ َشِديُد َوُهَو ِهللا ِيف يَُجاِدلُوَن

الرعد) سورة (من

والجنة، آدم وَخْلق أيام، ستة يف واألرض السماوات خلق عىل نص من القرآن يف جاء وما
التوراة. من مقتبٌس الحساب ويوم منها، آدم وهبوط

الحساب: ليوم محمد وصف وإليك

َوَصاِحبَتِِه * َوأَِبيِه ِه َوأُمِّ * أَِخيِه ِمْن اْلَمْرءُ يَِفرُّ يَْوَم ُة9 * اخَّ الصَّ َجاءَِت ﴿َفِإذَا
َوبَنِيِه﴾

عبس) سورة (من

َوإِذَا * َرْت ُفجِّ اْلِبَحاُر َوإِذَا * انتَثََرْت اْلَكَواِكُب َوإِذَا * انَفَطَرْت َماءُ السَّ ﴿إِذَا
َرْت﴾ َوأَخَّ َمْت َقدَّ ا مَّ نَْفٌس َعِلَمْت * بُْعِثَرْت اْلُقبُوُر

االنفطار) سورة (من

إِذَا واللَّيِْل * َها َجالَّ إِذَا َوالنََّهاِر * تََالَها إِذَا َواْلَقَمِر * َوُضَحاَها ْمِس ﴿َوالشَّ
* َسوَّاَها َوَما َونَْفٍس َطَحاَها10* َوَما َواْألَْرِض * بَنَاَها َوَما َماءِ َوالسَّ * يَْغَشاَها
اَها ﴾11 َدسَّ َمن َخاَب َوَقْد * َزكَّاَها َمن أَْفَلَح َقْد * َوتَْقَواَها ُفُجوَرَها َفأَْلَهَمَها

الشمس) سورة (من

َوتََرى * اِر اْلَقهَّ اْلَواِحِد هلِلِ َوبََرُزوا ۖ َماَواُت َوالسَّ اْألَْرِض َغرْيَ اْألَْرُض ُل تُبَدَّ ﴿يَْوَم
اْألَْصَفاِد ﴾12 ِيف َقرَّننَِي مُّ يَْوَمِئٍذ اْلُمْجِرِمنَي

إبراهيم) سورة (من
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هللاُ َشاءَ َمن إِالَّ اْألَْرِض ِيف َوَمن َماَواِت السَّ ِيف َمن َفَصِعَق وِر13 الصُّ ِيف ﴿َونُِفَخ
َربَِّها ِبنُوِر اْألَْرُض َقِت َوأَْرشَ * يَنُظُروَن ِقيَاٌم ُهْم َفِإذَا أُْخَرٰى ِفيِه نُِفَخ ثُمَّ ۖ
يُْظَلُموَن َال َوُهْم ِباْلَحقِّ بَيْنَُهم َوُقِيضَ َهَداءِ َوالشُّ ِبالنَِّبيِّنَي َوِجيءَ اْلِكتَاُب َوُوِضَع
َكَفُروا الَِّذيَن َوِسيَق * يَْفَعلُوَن ِبَما أَْعَلُم َوُهَو َعِمَلْت ا مَّ نَْفٍس ُكلُّ يَْت َوُوفِّ *
يَأِْتُكْم أََلْم َخَزنَتَُها َلُهْم َوَقاَل أَبَْوابَُها ُفِتَحْت َجاءُوَها إِذَا َحتَّٰى ۖ ُزَمًرا َجَهنََّم إَِىلٰ
بََىلٰ َقالُوا ۚ ذَا ٰهَ يَْوِمُكْم ِلَقاءَ َويُنِذُرونَُكْم َربُِّكْم آيَاِت َعَليُْكْم يَتْلُوَن نُكْم مِّ ُرُسٌل
َخاِلِديَن َجَهنََّم أَبَْواَب اْدُخلُوا ِقيَل * اْلَكاِفِريَن َعَىل اْلَعذَاِب َكِلَمُة ْت َحقَّ َوٰلَِكْن
َحتَّٰى ۖ ُزَمًرا اْلَجنَِّة إَِىل َربَُّهْم اتََّقْوا الَِّذيَن َوِسيَق * ِيَن اْلُمتََكربِّ َمثَْوى َفِبئَْس ۖ ِفيَها
َفاْدُخلُوَها ِطبْتُْم َعَليُْكْم َسَالٌم َخَزنَتَُها َلُهْم َوَقاَل أَبَْوابَُها َوُفِتَحْت َجاءُوَها إِذَا

َخاِلِديَن﴾

الزمر) سورة (من

ذلك: ومن محمد، يرى كما العذاب رضوب النار ويف

أَْمَعاءَُهْم﴾ َفَقطََّع َحِميًما14 َماءً ﴿َوُسُقوا

محمد) سورة (من

ن مِّ َوِظلٍّ * َوَحِميٍم َسُموٍم ِيف * َماِل الشِّ أَْصَحاُب َما َماِل الشِّ ﴿َوأَْصَحاُب
يَْحُموٍم15﴾

الواقعة) سورة (من

اْلُكَربِ﴾ َإلِْحَدى إِنََّها * أَْسَفَر إِذَا بِْح والصُّ * أَْدبََر إِذْ َواللَّيِْل * َواْلَقَمِر ﴿َكالَّ

املدثر) سورة (من

ذلك: ومن األعني، وتلذ األنفس تشتهيه ما الجنة ويف
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لَّبٍَن ن مِّ َوأَنَْهاٌر آِسٍن16 َغرْيِ اءٍ مَّ ن مِّ أَنَْهاٌر ِفيَها ۖ اْلُمتَُّقوَن وُِعَد الَِّتي اْلَجنَِّة ثَُل ﴿مَّ
اِرِبنَي﴾ لِّلشَّ لَّذٍَّة َخْمٍر ْن مِّ َوأَنَْهاٌر َطْعُمُه ْ يَتََغريَّ لَّْم

محمد) سورة (من

ُمْشِفِقنَي أَْهِلنَا ِيف َقبُْل ُكنَّا َّا إِن َقالُوا * يَتََساءَلُوَن بَْعٍض َعَىلٰ بَْعُضُهْم ﴿َوأَْقبََل
اْلَربُّ ُهَو َُّه إِن ۖ نَْدُعوُه َقبُْل ِمن ُكنَّا إِنَّا * ُموِم السَّ َعذَاَب َوَوَقانَا َعَليْنَا هللاُ َفَمنَّ *

الرَِّحيُم﴾

الطور) سورة (من

َونََهٍر﴾ َجنَّاٍت ِيف اْلُمتَِّقنَي ﴿إِنَّ

القمر) سورة (من

آَالءِ َفِبأَيِّ * َداٍن اْلَجنَّتنَْيِ َوَجنَى ۚ إِْستَْربٍَق17 ِمْن بََطاِئنَُها ُفُرٍش َعَىلٰ ﴿ُمتَِّكِئنَي
َجانٌّ َوَال َقبَْلُهْم إِنٌس 18 يَْطِمثُْهنَّ َلْم الطَّْرِف اُت َقاِرصَ ِفيِهنَّ * تَُكذِّبَاِن َربُِّكَما
َربُِّكَما آَالءِ َفِبأَيِّ * َواْلَمْرَجاُن اْليَاُقوُت َكأَنَُّهنَّ * تَُكذِّبَاِن َربُِّكَما آَالءِ َفِبأَيِّ *
َوِمن * تَُكذِّبَاِن َربُِّكَما آَالءِ َفِبأَيِّ * اْإلِْحَساُن إِالَّ اْإلِْحَساِن َجَزاءُ َهْل * تَُكذِّبَاِن
َربُِّكَما آَالءِ َفِبأَيِّ تَاِن19 * ُمْدَهامَّ * تَُكذِّبَاِن َربُِّكَما آَالءِ َفِبأَيِّ * َجنَّتَاِن ُدونِِهَما
َفاِكَهٌة ِفيِهَما * تَُكذِّبَاِن َربُِّكَما آَالءِ َفِبأَيِّ اَختَاِن20 * نَضَّ َعيْنَاِن ِفيِهَما * تَُكذِّبَاِن
آَالءِ َفِبأَيِّ * ِحَساٌن َخرْيَاٌت ِفيِهنَّ * تَُكذِّبَاِن َربُِّكَما آَالءِ َفِبأَيِّ * اٌن َوُرمَّ َونَْخٌل

تَُكذِّبَاِن﴾ َربُِّكَما

الرحمن) سورة (من

نُضوٍد مَّ َوَطْلٍح ْخُضوٍد21 * مَّ ِسْدٍر ِيف * اْليَِمنِي أَْصَحاُب َما اْليَِمنِي ﴿َوأَْصَحاُب
* َمْمنُوَعٍة َوَال َمْقُطوَعٍة الَّ * َكِثريٍَة َوَفاِكَهٍة * ْسُكوٍب مَّ َوَماءٍ * ْمُدوٍد مَّ َوِظلٍّ *

ْرُفوَعٍة﴾ مَّ َوُفُرٍش

الواقعة) سورة (من
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إيرب). (من القاهرة يف قديم مصحف زخارف من :1-2 شكل

للمرشكني وال للملحدين ال يُظن، ملا خالًفا والنصارى لليهود املسامحة كثري محمد وكان
عنهم: قوله وإليك بمقاتلتهم، يُويص الذين

يُْؤِمنُوَن﴾ َال َفُهْم َكَفُروا الَِّذيَن ِهللا ِعنَد َوابِّ الدَّ َرشَّ ﴿إِنَّ

األنفال) سورة (من

ُهْم َوالَِّذيَن ِبَها َواْطَمأَنُّوا نْيَا الدُّ ِباْلَحيَاِة َوَرُضوا ِلَقاءَنَا يَْرُجوَن َال الَِّذيَن ﴿إِنَّ
يَْكِسبُوَن﴾ َكانُوا ِبَما النَّاُر َمأَْواُهُم أُوَلِئَك * َغاِفلُوَن آيَاِتنَا َعْن

يونس) سورة (من

﴾ اْلَغيِّ ِمَن الرُّْشُد َ تَّبنَيَّ َقد ۖ يِن الدِّ ِيف إِْكَراَه ﴿َال

البقرة) سورة (من

التَّْوَراِة ِمَن يََديِْه بنَْيَ لَِّما ًقا ُمَصدِّ َمْريََم ابِْن ِبِعيَىس آثَاِرِهم َعَىلٰ 22 يْنَا ﴿َوَقفَّ
َوُهًدى التَّْوَراِة ِمَن يََديِْه بنَْيَ لَِّما ًقا َوُمَصدِّ َونُوٌر ُهًدى ِفيِه اْإلِنِجيَل َوآتَيْنَاُه ۖ
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ِبَما يَْحُكم لَّْم َوَمن ۚ ِفيِه هللاُ أَنَزَل ِبَما اْإلِنِجيِل أَْهُل َوْليَْحُكْم * لِّْلُمتَِّقنَي َوَموِْعَظًة
اْلَفاِسُقوَن﴾ ُهُم َفأُوٰلَِئَك هللاُ أَنَزَل

املائدة) سورة (من

َجِميًال﴾ َهْجًرا َواْهُجْرُهْم يَُقولُوَن َما َعَىلٰ ﴿َواْصِربْ

املزمل) سورة (من

إِنََّك ۖ َربَِّك إَِىلٰ َوادُْع ۚ اْألَْمِر ِيف يُنَاِزُعنََّك َفَال ۖ نَاِسُكوُه ُهْم َمنَسًكا َجَعْلنَا ٍة أُمَّ ﴿لُِّكلِّ
ْستَِقيٍم﴾ مُّ ُهًدى َلَعَىلٰ

الحج) سورة (من

مارسل. مسيو أظهرها طولون ابن بجامع قديمة كتابة يف جاء كما محمد اسم :2-2 شكل

اْآلِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ آَمَن َمْن اِبئنَِي َوالصَّ َوالنََّصاَرٰى َهاُدوا َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ
يَْحَزنُوَن﴾ ُهْم َوَال َعَليِْهْم َخْوٌف َوَال َربِِّهْم ِعنَد أَْجُرُهْم َفَلُهْم َصاِلًحا وََعِمَل

البقرة) سورة (من
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َخاِشِعنَي إَِليِْهْم أُنِزَل َوَما إَِليُْكْم أُنِزَل َوَما ِباهللِ يُْؤِمُن َلَمن اْلِكتَاِب أَْهِل ِمْن ﴿َوإِنَّ
يُع َرسِ هللاَ إِنَّ ۗ َربِِّهْم ِعنَد أَْجُرُهْم َلُهْم أُوٰلَِئَك ۗ َقِليًال ثََمنًا ِهللا ِبآيَاِت يَْشَرتُوَن َال هلِلِ

اْلِحَساِب﴾

عمران) آل سورة (من

َوُقولُوا ۖ ِمنُْهْم َظَلُموا الَِّذيَن إِالَّ أَْحَسُن ِهَي ِبالَِّتي إِالَّ اْلِكتَاِب أَْهَل تَُجاِدلُوا ﴿َوَال
ُمْسِلُموَن﴾ َلُه َونَْحُن َواِحٌد َوإِٰلَُهُكْم َوإِٰلَُهنَا إَِليُْكْم َوأُنِزَل إَِليْنَا أُنِزَل ِبالَِّذي آَمنَّا

العنكبوت) سورة (من

العلماء من كثري كذلك، به يعاب أن يمكن وما الرشقيون، به يُعاب ما القرآن يف أِجد ولم
التوراة، يف مما جربيًة أكثَر محمد به يُعد أن ز فيَُجوِّ املزعومة الجربية من املعارصين

املسألة: هذه حول القرآن يف جوهريٍّا أجده أن استطعُت ما ذلك، مع وإليك،

اْلَعاَلِمنَي﴾ َربُّ هللاُ يََشاءَ أَن إِالَّ تََشاءُوَن ﴿َوَما

التكوير) سورة (من

َلَربََز بُيُوتُِكْم ِيف ُكنتُْم لَّْو ُقل ۗ َهاُهنَا ُقِتْلنَا ا مَّ ءٌ َيشْ اْألَْمِر ِمَن َلنَا َكاَن َلْو ﴿يَُقولُوَن
َمَضاِجِعِهْم﴾ إَِىلٰ اْلَقتُْل َعَليِْهُم ُكِتَب الَِّذيَن

عمران) آل سورة (من

أَنتُْم ثُمَّ ۖ ِعنَدُه ى َسمٍّ مُّ َوأََجٌل ۖ أََجًال َقَىضٰ ثُمَّ ِطنٍي ن مِّ َخَلَقُكم الَِّذي ﴿ُهَو
تَْمَرتُوَن﴾

األنعام) سورة (من

يَْستَْقِدُموَن﴾ َوَال ۖ َساَعًة يَْستَأِْخُروَن َال أََجلُُهْم َجاءَ َفِإذَا ۖ أََجٌل ٍة أُمَّ ﴿َولُِكلِّ

األعراف) سورة (من
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يَْستَأِْخُروَن﴾ َوَما أََجَلَها ٍة أُمَّ ِمْن تَْسِبُق ﴿َما

املؤمنون) سورة (من

َوَال ٰذَِلَك ِمن أَْصَغُر َوَال اْألَْرِض ِيف َوَال َماَواِت السَّ ِيف ذَرٍَّة ِمثَْقاُل َعنُْه يَْعُزُب ﴿َال
ِبنٍي﴾ مُّ ِكتَاٍب ِيف إِالَّ أَْكَربُ

سبأ) سورة (من

ِمْن يُنَقُص َوَال ٍر َعمَّ مُّ ِمن ُر يَُعمَّ َوَما ۚ ِبِعْلِمِه إِالَّ تََضُع َوَال أُنثَٰى ِمْن تَْحِمُل ﴿َوَما
ِكتَاٍب﴾ ِيف إِالَّ ُعُمِرِه

فاطر) سورة (من

تَْعَلُموَن﴾ ُكنتُْم َلْو ۖ ُر يَُؤخَّ َال َجاءَ إِذَا ِهللا أََجَل ﴿إِنَّ

نوح) سورة (من

َقْلبَُه﴾ يَْهِد ِباهللِ يُْؤِمن َوَمن ۗ ِهللا ِبِإذِْن إِالَّ ِصيبٍَة مُّ ِمن أََصاَب ﴿َما

التغابن) سورة (من

َحِنيًفا﴾ إِبَْراِهيَم ِملََّة َواتَّبََع ُمْحِسٌن َوُهَو هلِلِ َوْجَهُه أَْسَلَم ْن مَّ مِّ ِدينًا أَْحَسُن ﴿َوَمْن

النساء) سورة (من

العالم يف انتشاره — القرآن فلسفة (2)

النرصانية، عن مبسطًة صورًة اإلسالم عدُّ أمكننا الرئيسية عقائده إىل القرآن َرَجْعنا إذا
التوحيد يف سيما وال األصول، من كثري يف النرصانية عن يختلف اإلسالم فإن ذلك ومع
عىل مهيمٌن اإلسالم، إليه دعا الذي الواحد، اإلله أن وذلك أسايس، أصل هو الذي املطلق
ولإلسالم تقديسهم، يُفَرض ممن وغريهم والقديسون املالئكة به تَُحفُّ وال يشء، كل

العالم. إىل التوحيد أدخل دين أوُل بأنه يباهَي أن وحده
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قوة رسُّ السهولة هذه ويف املحض، التوحيد من العظيمة اإلسالم سهولة وتُشتَقُّ
السليم، الذوق ويأباه األخرى األديان يف نراه مما خاٍل سهٌل، وإدراُكه واإلسالُم، اإلسالِم،
اإلسالم أصول من غموًضا وأقل وضوًحا أكثر يشء وال والغوامض، املتناقضات من غالبًا،
الجنة يدخل فروض وببضعة هللا، أمام الناس جميع وبمساواة واحد، إله بوجود القائلة
أية من مسلم بأي اجتمعت ما إذا وإنك عنها، يَعرض من النار ويدخل بها، يقوم من
كلمات بضع يف اإلسالم أصول لك ويُرسُد يعتقد أن عليه يجب ما يَعرف رأيته طبقة،
واالستحالة التثليث عن حديثًا يستطيع ال الذي النرصانيِّ عكس عىل بذلك وهو بسهولة،
دقائق عىل الواقفني الالهوت علماء من يكون أن غري من الغوامض من ماثلهما وما

الجدل.
عىل املساعدة كلَّ واإلحسان العدل من به أََمَر وما البالغ، اإلسالم وضوح وساعد
لإلسالم، النرصانية الشعوب من كثري اعتناق سبب املزايا بهذه ونُفرسِّ العالم، يف انتشاره
حني مسلمني فأصبحوا القسطنطينية قيارصة حكم أيام نصارى كانوا الذين كاملرصيني
باإلسالم رضيت أن بعد أمة أية ِ تنرصُّ عدم يف السبب نُفرس كما اإلسالم، أصول عرفوا

مغلوبة. أم غالبًة األمة هذه كانت سواء دينًا،
الفلسفية قواعده إىل ينظر أال ديني كتاب بفائدة الحكم يف يرغب من عىل ويجب
هذه من إليه نُِظر ما إذا واإلسالم عقائده، تأثري مدى إىل بل العموم، عىل الضعيفة
األمر يف األديان ألكثر مماثلته مع وهو، الناس، يف تأثريًا األديان أشد من ُوِجَد الناحية
وهو الجميع، يستمرئها بسهولة األمور هذه يُعلِّم إلخ، … والصالة واإلحسان بالعدل

الشبهات. تزعزعه ال ثابتًا إيمانًا النفوس يف يصب أن ذلك، عن فضًال يعرف،
بالد كانت فقد الغاية، إىل عظيًما كان واملدني السيايس اإلسالم نفوذ أن يف ريب وال
محمد ظهر فلما دائًما، متقاتلٍة وقبائل مستقلة إمارات من مؤلفًة محمد قبل العرب
وكانت إسپانية، إىل الهند من ممتدة العرب دولة كانت واحد قرٌن ظهوره عىل ومىض

فوقها. النبي راية َخَفَقت التي امُلُدن جميع يف الوهاج بنورها تسطع الحضارة
للنفوس تهذيبًا أعظمها ومن العلم، الكتشافات مالءمة الديانات أكثر من واإلسالم
الساِميَّة األديان جميَع فاقت وإن والبُدَّهيُة، والتسامح، واإلحسان العدل عىل وحمًال
دون شك، ال وهي الجموع، لتستمرئها ا تامٍّ تحوًال تتحول أن مضطرة تراها فلسفًة،

هذا. املعدَّل شكلها يف اإلسالم
التي الحضارات جميع سنة عىل محمد، أتباع أوجدها التي العرب، حضارُة وجرت
الدُّثور، من العرب حضارة أصاب ما ومع فموت، فهبوط فاعتالء نشوء الدنيا: يف ظهرت
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يف له ما النفوذ من له الذي النبي دين الزمن يَمسَّ لم قبلها، ظهرت التي كالحضارات
أقدم هي التي األخرى األديان أن مع النفوس، عىل كبري سلطاٍن ذا يزال ال والذي املايض،

قوتها. من شيئًا يوم كلَّ تَخرس منه
جزيرة واعتنقته شخص، مليون مائة من أكثر الحارض الوقت يف باإلسالم ويدين
والصني، وروسية الهند من كبري وجزء الصغرى وآسية وفلسطني ومرصوسورية العرب

تقريبًا. االستواء خط تحت ما إىل إفريقية جميع ثم
الت والصِّ اللغة وحدة لها دستوًرا القرآن اتخذت التي الشعوب مختلف بني وتْجَمع

اإلسالمي. العالم بالد جميع من مكة إىل الحجيج مجيء عنها يُْسِفُر التي
واللغة اإلمكان، بقدر العربية باللغة القرآن تالوُة محمد أتباع جميع عىل وتجب
الشعوب بني ما وعىل يحتمل، ما عىل انتشاًرا العالم لغات أكثر لذلك، هي، العربية
تحت به جمعها يُمكن ما الكبري التضامن من بينها ترى العنرصية الفروق من اإلسالمية

األيام. أحد يف واحد َعَلم
فعَزوها العظيمة القرآن انتشار رسعة من العجب املؤرخني من اإلسالم أعداء وقىض
تقوم ال املزاعم هذه أن نثبت أن علينا ويسهل وبطشه، محمد تََحلُّل من زعموه ما إىل
وإن الرصامة، من األخرى األديان يف ما فيه يجد القرآن يقرأ َمن إن فنقول: أساس، عىل
قبل َعَرفته التي املسلمة الشعوب عىل غريبًا يكن لم الزوجات تعدد من القرآن أباحه ما

السبب. لهذا القرآن يف جديًدا نفًعا تجد لم الشعوب هذه وإن محمد، ظهور
طويل، زمن منذ بيُل الفيلسوف العالمة نقَضه محمد تََحلُّل حول دليل من قيل وما
ومبادئ الخمر وتحريم الصيام قيود من بالتزامه النبي أمر ما أن أثبت أن بعد بيُل، وقال

النصارى: به أُِمَر مما أشد هو األخالق

أنه إىل الدنيا أنحاء يف الرسيع اإلسالم انتشار يُعَزى أن إذن، الضالل، من إن
يُبيح وأنه الصالحة، واألعمال التكاليف من شق ما اإلنسان كاهل عن يُلقي
الكريمة باألخالق طويلة قائمًة هوتنجر دوَّن وقد األخالق، سيئ عىل البقاء له
هذه أن اإلسالم، مدح يف القصد مع فأرى، املسلمني، عند الحميدة واآلداب
األخالق، بمكارم التحيل من إنساٌن به يُؤمر أن يمكن ما أقىص تحتوي القائمة

واآلثام. العيوب عن واالبتعاد
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اإلسباني). (املتحف اإلسكوريال مكتبة يف قديم مصحف صوان :3-2 شكل

وُِعد ما عىل تزيد ال املسلمون بها وُِعَد التي الجنة مالذ أن بيل العالمة إليه نبَّه ومما
قلب عىل يخطر ولم أذن تسمع ولم عنٌي تَر «لم اإلنجيل: يف جاء اإلنجيل، يف النصارى به

يُحبونه.» للذين هللا أعده ما إنسان
تكن لم القوة أن انتصاراتهم، وأسباب العرب فتوح يف نبحث حني القارئ، وسريى
اعتنق أن حدث فإذا أديانهم، يف أحراًرا املغلوبني العرُب ترك فقد القرآن، انتشار يف عامًال
العرب عدل من َرأَوا ملا فذلك لهم؛ لغة العربية واتخذوا اإلسالم، النرصانية األقوام بعض
التي السهولة من اإلسالم عليه كان وملا السابقني، سادتهم من مثَله يروا لم ما الغالبني

قبل.23 من يعرفوها لم
األندلس عرَب النصارى قهر فلما بالقوة، تُفرض ال األديان أن التاريخ أثبت وقد

اإلسالم. ترك عىل آخرهم عن والطرد القتل هؤالء ل فضَّ
اعتنقته وحدها وبالدعوة وحدها، بالدعوة انترش بل إذن، بالسيف القرآن ينترش ولم
الهند، يف االنتشار من القرآن وبلغ واملغول، كالرتك مؤخًرا العرب قهرت التي الشعوب
مليون خمسني عىل املسلمني عدد معه زاد ما سبيل، عابري غري فيها العرب يكن لم التي
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اإلسپاني). (املتحف اإلسكوريال مكتبة يف قديم مصحف من صفحة آخر :4-2 شكل

يف الهند سادة هم الذين اإلنكليز، أن مع فيوًما يوًما الهند مسلمي عدد ويزيد فيها، نفس
مسلميها لتنصري الهند إىل تباًعا ويرسلونها التبشريية البعثات زون يجهِّ الحارض، الوقت

جدوى. غري عىل
قط، منها جزء أيَّ العرب يفتح لم التي الصني يف انتشاًرا أقل القرآن يكن ولم
عرشين عىل مسلميها عدد ويزيد فيها، اإلسالمية الدعوة رسعَة آخر فصل يف وسرتى

الحارض. الوقت يف مليونًا
وليس عليه، رددنا ما عىل خطًرا يزيد ما الجربية من اإلسالم به يوَصم فيما وليس
كالتوراة األخرى األديان كتب يف ليس ما الجربية من آنًفا ذكرناها التي القرآن آي يف
تتبدل، ال لُسنَّة تابع الحوادث مجرى بأن يعرتفون الهوت وعلماء فالسفٌة وهنالك مثًال،
الكتاب بنصوص وإرادته اإلنسان اختيار عىل «يُحتجُّ لوثر: القدير الدينيُّ املصلح قال

املقدس.» الكتاب يف ورد ما بكل فقل شئت وإن تُحىص، ال التي املقدس
ووضع بالقدر، القدماء يسميها التي بالجربية مفعمة الدينية األمم جميع وُكتُُب
مناص ال مطلقًة سلطًة إياه عادِّين أمر كل رأس عىل لحكمه، رادَّ ال الذي القدَر، القدماءُ
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الذي الغيب هاتف إىل ع يَْرضَ أن جدوى، غري إديب، وحاول إطاعتها، من واآللهة للناس
الجبار. القدر لحكم ا ردٍّ يستطع فلم أمه ويتزوج أباه سيقتل بأنه أخربه

يسبق ولم قبله، ظهروا الذين األديان مؤسيس من أكثر جربيٍّا إذن محمد، يكن ولم
الفيلسوف رأي الپالس العالمة مع أيَّدوا الذين الحارض الوقت علماء جربيَّته يف محمد
من فيه ما ومواضع العالم قوى جميع لوقٍت، يَعرف، ذكاءٌ ُوجد إذا «إنه القول: يف ليبنتز
ذرَّاته، وأصغر العالم أجرام أعظم بمحركات ويحيط يحللها، أن ويستطيع املوجودات،

نظره.» يف حاًال واملستقبل املايض ويصبح ، ُمعنيَّ غري يشء عنده يبقى ال فإنه
مفكري من كثري إليها ويستند العرب، فلسفة عليها قامت التي الرشقية والجربيُة
ِلُحكم يخضع كيف اإلنسان به يعلم الذي الهادئ التسليم من نوع هي الحارض العرص
وليَد يكون أن من أكثر مزاج وليد هو هذا مثل وتسليم ومالومة، تربُّم غري من القدر
يف تأثريٌ لجربيتهم يكن فلم محمد، ظهور قبل بمزاجهم جربيني العرب كان وقد عقيدة،

انحطاطهم. إىل تؤدِّ لم أنها كما ارتقائهم

هوامش

الرابع الخليفة إىل عزوه فكان ذلك، فعل الذي هو الثالث الخليفة أن الصحيح (1)
(املرتجم). املؤلف من سهًوا

األديان تطور وتاريخ بدهة، فلسفة عىل الوقوف يف يرغب الذي القارئ أحيل (2)
من لها التي البدهية، أن يجد ففيه واملجتمعات»، «اإلنسان كتابي: من الثاني املجلد إىل
تدعو وأنها ا، تامٍّ إنكاًرا ألوهية كل إنكار عىل قائمة مجتمعة، األخرى لألديان ما األتباع
املتشددين النرصانية علماء أحد به اعرتف كما األخالق، بأطيب التحيل إىل ذلك، مع الناس،
أناس املسيح، ظهور قبل الفاضلة، األخالق إىل «دعا قال: الذي موللر مكس املشهورين
رجع [لقد املعروف.» غري للرب حتى هيكًال يقيموا فلم باطلة أشباح اآللهة أن اعتقدوا
أن بعد فقال العربية، إىل ترجمناه الذي الهند» «حضارات كتابه يف هذا رأيه عن املؤلف

(املرتجم). اآللهة] بتعدد تقول البدهية إن الهند: يف ساح
لتأخرها. خنًسا وسميت الربج، أول إىل ترجع التي السيارة الكواكب الخنس: (3)
والقمر، الشمس مع تجري ألنها الغيب؛ السيارة الكواكب الكنس: الجوار (4)

الشمس. ضوء تحت تختفي حتى الربج أول إىل وترجع
تنفس﴾. ﴿إذا لقوله: املناسب وهو أدبر، أو بظالمه أقبل عسعس: (5)
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هو والوتر الزوج، هو والشفع عرفة، ووترها العرش، الحجة ذي ليايل الشفع: (6)
الفرد.

العقل. الحجر: (7)
قطعوه. الصخر: جابوا (8)

تصمها. أي اآلذان تصخ ألنها القيامة، الصاخة: (9)
بسطها. طحاها: (10)
أخفاها. دساها: (11)

القيود. يف مشدودين األصفاد: يف مقرنني (12)
البوق. الصور: (13)

رشبه. يستساغ ال الحار املاء الحميم: (14)
مكفهر. دخان أي أسود، يحموم: (15)

والطعم. الرائحة متغري غري آسن: غري (16)
حريًرا. ولحمته سداه كان ما والديباج النسيج، الثخني الديباج إستربق: (17)

يمسسهن. لم يطمثهن: لم (18)
سوداوان. مدهامتان: (19)
فوارتان. نضاختان: (20)

فيه. شوك ال مخضود: (21)
وأرسلنا. أتبعنا آثارهم: عىل قفينا (22)

والنصارى لليهود محمد مسامحة أن آنًفا ذكرناها التي القرآن آي من رأينا (23)
كاليهودية قبله ظهرت التي األديان مؤسسو بمثلها يقل لم وأنه الغاية، إىل عظيمة كانت
بذلك اعرتف وقد سنته، عىل خلفاؤه سار كيف وسنرى الخصوص، عىل والنرصانية
يف النظر أنعموا الذين القليلون املؤمنون أو املرتابون أوربة علماء بعض التسامح
يف رأينا أن تثبت منهم الكثريين كتب من أقتطفها التي اآلتية والعبارات العرب، تاريخ
املسلمني «إن شارلكن»: «تاريخ كتابه يف روبرتسون قال بنا، ا خاصٍّ ليس املسألة هذه
األخرى، األديان أتباع نحو التسامح وروح لدينهم الغرية بني جمعوا الذين هم وحدهم
التمسك يف أحراًرا فيه يرغبوا لم من تركوا لدينهم، نًرشا الحسام امتشاقهم مع وإنهم،
الذي القرآن «إن الصليبية»: الحروب «تاريخ كتابه يف ميشود وقال الدينية.» بتعاليمهم
وخدمهم والرهبان البطاركة أعفى وقد األخرى، األديان أتباع نحو متسامح بالجهاد أمر
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بن عمر يمس ولم العبادات، عىل لعكوفهم الرهبان؛ قتل محمد وحرَّم الرضائب، من
اليهود وحرقوا املسلمني الصليبيون فذبح القدس، فتح حني بسوء النصارى الخطاب
«ومن الرشق»: يف دينية «رحلة كتابه يف ميشود الراهب وقال دخلوها»، وقتما رحمة بال
بني اإلحسان آية هو الذي التسامح املسلمني من النرصانية الشعوب تقتبس أن املؤسف

بالقوة.» عليهم معتقد أي فرض وعدم اآلخرين، عقائد واحرتام األمم،
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محمد زمن يف العالم حال (1)

التي الروم دولة إحداهما: عظيمتان: دولتان محمد وفاة حني العالم سيادة يتنازع كان
األدنى والرشق أوربة جنوب عىل السلطان صاحبَة وكانت القسطنطينية، عاصمتها كانت
الفرس دولة واألخرى: األطلنطي، املحيط إىل األحمر البحر من املمتد إفريقية وشمال
فريسًة وغربها أوربة شمال وكان آسية، من بعيد مكان إىل ممتًدا سلطانها كان التي

وغنائمهم. الرومان أسالب عىل يتقاتلون وكانوا فوىض، أمورهم كانت الذين للربابرة
عوامل تعاني كانت والتي الفرس، لدولة محارباتها نهكتها التي الروم دولُة وكانت
لتداعيه. صدمٍة أقلُّ يكفي نَِخٍر هيكٍل غري تكن ولم االنحطاط، دور يف الكثرية، االنحالل
الحروب تلك أوهنتها التي الفرس دولة عىل باديًة االنقراض عالئم كانت وكذلك

أيًضا.
شعوبها تستغل القسطنطينية وكانت مرصوإفريقية، كاهل الروماني الحكم وأثقل
تقوض الحكام ومظالم الدينية االختالفات وكانت سياستهما، تحسن أن غري من

دعائمهما.
لدولة مقرٍّا ستصبح التي إسپانية، يف الحكم فكان حاًال، أحسَن أوربة تكن ولم
والذين يتمدنوا، أن يستطيعوا لم الذين املسيحيني القوط بيد العربي، الحكم تحت زاهرة
أعداء صاروا أن حلفاؤهم يَُعتِّم فلم الروم، بقيرص فاستغاثوا الدينية االنقسامات أكلتهم
محتقًرا الروماني اسم وأصبح القديم، نفوذَها اإليطالية رومة وَفَقَدت محاربتهم، تجب

عليها. السيطرة يتناوبون الربابرة وصار مكان، كل يف
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استوىل قطٍر أوُل هي التي سورية يف ظهورها مكان يف ظاهرًة الفوىض تكن ولم
الرومية الحروب يف التخريب أيدي تنلها لم التي السورية، املدن همُّ وكان العرب، عليه
التجارية املعامالت عىل مقتًرصا النضارة، من يشء عىل تزل لم والتي الدائمة، الفارسية
ولم أرياُفها، تُهَجُر وكانت أبوابها، خارج يقع كان بما تباِل ولم الدينية، واملجادالت
يِعُد فاتٍح أي نداء لتلبية مستعدين وكانوا القومية، املبادئ من ليشء أهلوها يكرتث
توالُدهم أفسدهم الذين سورية، فاتحي ساللة من األريستوقراطيون وكان بإطعامهم،

ونفوذهم. قيمتهم فخرسوا الحضيض إىل انحدروا قد اآلسيوية، واألمَم

تليها التي والنقود النقود هذه صور (أخذت األولني الخلفاء نقود من قطع ثالث :1-3 شكل
مارسيل). مسيو مجموعة من

تطور يف تؤثِّر التي العوامل مختلف عن السابق كتابنا يف بحثنا عندما ونحن،
الديني واملعتقد الوطن عبادة أن وذكرنا أهمها، من هو األعىل املثل إن قلنا: املجتمعات،
من الخياالت من هي العليا املثل من وغريها … واملدنية واألمة واملجد االستقالل وحب
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النُُّظم أمر وأن دائًما، الناس تقود التي هي الخياالت هذه ِمثل وأن الفلسفية، الناحية
الرومان عظمة وأن بفضلها، استقام قد اآلن حتى البَرش َوَقِت التي واالجتماعية السياسية
الروماني كان حني العالم سيدة كانت رومة وأن الخصوص، عىل رومة عبادة عىل قامت

سلطانها. زيادة سبيل يف بنفسه ي يَُضحِّ
ُمثَُلها َفَقَدت قد محمٍد، ظهوِر وقت واآلسيوية، الرومانية اإلغريقية األمم وكانت
وكانت أبنائها، نفوس يف أثٌر اآللهة وعبادة الوطن، لحبِّ يبَق فلم طويل، زمن منذ العليا
قوم مقاومة عن عجزوا قوٍم دليَل كانت إذا واألثَرُة األبناء، هؤالء قلوب يف ما كلَّ األَثََرة

معتقداتهم. سبيل يف بأنفسهم للتضحية مستعدين آخرين
باملثل لها عهد ال التي العربية للشعوب قويٍّا عاليًا مثًال يُبدع أن محمٌد استطاع وقد
هو الجديد األعىل املثُل وذلك الخصوص، عىل محمد عظمة تتجىل اإلبداع ذلك ويف العليا،
ما الحقائق من تَِجد ال ولكنك قبله، ظهرت التي العليا امُلثُل شأُن ريب، ال الخياالت من
هذا سبيل يف بأنفسهم التضحية يف النبي أتباع د يرتدَّ ولم الخياالت، هذه قوَة قويٌّ هو

الدنيا. الحياة هذه متاع من يشءٌ يعِدلُها ال التي الجنة يف طامعني األعىل املثل
َمنَّت ما ِمثل لسلطانه خضعت التي الشعوب جميع عىل منَّ أن اإلسالم يلبَث ولم
ًها موجِّ مشرتكة وآماًال مشرتكًة، مصالَح الشعوب تلك فمنح الرومان، عىل رومة عظمُة به

ذلك. قبل مختلفٍة مصالح ذاَت كانت أنها مع واحد غرض نحو جهوَدها بذلك

(١٠٨ه / ٧٢٥م). بدمشق هشام، األموي الخليفة نقود من قطعة :2-3 شكل

من تعطيها ال األمة، تجانس إىل تؤدي كانت وإن واملعتقدات، املصالح َوحدة وإن
اإلغريقية كالدولة متداعيًة العالم أركان كانت ولو ، العامليِّ الفتح عىل به تقِدر ما الوسائل
مرهوبتني الدولتان تانك كانت فقد محمد، ظهور زمن يف الفارسية والدولة الرومانية
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(١٦٢ه / ٧٧٩م). املهدي الخليفة نقود من قطعة :3-3 شكل

(٢١٨ه / ٨٣٣م). املأمون الخليفة نقود من قطعة :4-3 شكل

ذاَت تكون أن من محاربتهما تريد التي لألمة بد ال فكان وهنهما، من يبدو كان ما مع
ولم واحد، غرض إىل جهودها ه تُوجِّ التي معتقداتها عن فضًال عظيمة، حربية صفاٍت
َوِرثهما ما القتال وحبِّ الشجاعة من الجليل العمل هذا مثُل يتطلبه ما إىل العرب يحتج
عىل حرصهم من الجديد العرب إيمان عن نشأ ما إىل ذلك مضاًفا جدٍّ، عن أبًا العرب

بها. وُِعدوا التي للجنة حبٍّا الشهادة
هذا مقام الشجاعة تقوم وال ا، تامٍّ جهًال الحرب فنَّ يجهلون كانوا العرب ولكن
أعدائهم عىل ون يَنَْقضُّ الذين الربابرة اقتتال نوع من بينهم فيما العرب اقتتال وكان الفن،
الذين والروم الفرس أمُر هذا غريَ وكان نفسه، أجل من إال واحد كلُّ يحارب وال نظام، بال
يلبَث ولم بالعرب، األول اشتباكهم من ظهر كما ا جدٍّ عظيمًة الحرب لفنِّ معرفتهم كانت
من اقتبسوا وأن يُعِوُزهم، كان ما سورية يف أصابتهم التي الهزائم من َعِلموا أن العرُب
اجتذبهم الذين الرجال من بهم التحق عمن وأخذوا الحرب، شؤون من كثريًا قاهريهم
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تم وقد الحرب، وأعتدة والنظام الجيش تعبئة فنون من يجهلون كانوا ما الجديد اإليمان
مجهزين ورأوهم دمشق، العرب حارص حني الروم بُِهت وقد سنني، بضع يف استعدادهم

الجيدة. الكاملة الحربية اآلالت من عندهم كان ما بمثل

العرب فتوح طبيعة (2)

َعَجل، عىل اكتسبوها التي الحربية براعتهم عن السياسية األولني الخلفاء براعة تَِقلَّ لم
يبغي كان الذين األصليني املجاورة البالد بسكان األوىل الوقائع منذ اتصلوا أنهم وذلك
وحبور برتحاب يستقبلوا ألن مستعدين كانوا والذين كثرية، قرون منذ قاهروهم عليهم
يسلكوها أن الخلفاء عىل يجب التي الطريق وكانت عنهم، الحياة وطأة ُف يخفِّ فاتح أي
كيف وعرفوا دينه، ترك عىل بالقوة أحد حمل عن يُحِجمون كيف فعرفوا واضحة،
عقائد يحرتمون أنهم مكان كلِّ يف وأعلنوا يُْسِلم، لم فيمن السيف إعمال عن يبتعدون
عما تقل زهيدًة جزيًة حمايتها، مقابل يف بأخذهم، مكتفني وعاداِتها، وُعرفها الشعوب

الرضائب. من السابقني سادتها إىل تدفعه كانت
للوفاق، رشوًطا إليه حاملني ُرُسًال يرسلون بلد، فتح إىل يَْسَعوا أن قبل العرب، وكان
أهايل عىل العاص بن عمرو عرضها التي للرشوط مماثلًة تكون الرشوط هذه وتكاد
عىل ُعِرضت التي وللرشوط الهجرة، من عرشة السابعة السنة يف لها حصاره حني غزة
رواه كما — هي العاص بن عمرو عرضها التي الرشوط وتلك فارس، وأهل املرصيني
ديننا يف تكونوا أن إىل نقاتلكم أن صاحبنا «أمرنا يأتي: ما املكني، — العربي املؤرخ
كلِّ يف الجزية أعطيتم أبيتم فإن إليكم، نتعرَّض فال يلزمنا ما ويلزمكم إخوتنا، فتكونوا
الوجوه، من وجٍه يف إليكم تعرَّض إن ناوأكم من عنكم ونقاتل وبقيتم، بقينا ما أبًدا عام
تفيئوا حتى فنقاتلكم السيف إال وبينكم بيننا فليس أبيتم فإن علينا، عهٌد لكم ويكون

هللا.» أمر إىل
الرفق مقداَر القدس مدينة يف الخطاب بن عمَر املؤمنني أمري سلوك لنا ويُثِبت
اقرتفه ما ناقضه والذي املغلوبة، األمم الفاتحون العرُب به يعامل كان الذي العظيم
مدينَة يدخل أن عمر يُرد فلم تامة، مناقضًة قرون بضعة بعد القدس يف الصليبيون
يف يرافقه أن صفرونيوس البطرك من وطلب أصحابه، من قليل عدٍد غريُ معه القدس
كنائسهم باحرتام عهًدا لهم وقطع األمان، األهلني وأعطى املقدسة، األماكن لجميع زيارته

ِبيَِعهم.1 يف املسلمني عىل العبادة وبتحريم وأموالهم،
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(١٥٧ه / ٨٧٠م). طولون ابن نقود من قطعة :5-3 شكل

(٣٢٧ه / ٩٣٣م). الريض الخليفة نقود من قطعة :6-3 شكل

املرصيني عىل َعَرض فقد ذلك من رفًقا أقلَّ بمرص العاص بن عمرو سلوك يكن ولم
خمسة عىل تزيد ال ثابتة سنوية وجزيًة لألموال واحرتاًما مطلًقا وعدًال تامة، دينية حرية
املرصيون فرِيضَ الباهظة، الروم قيارصة رضائب من بدًال رأس كلِّ عن فرنًكا عرش
عند الوقوف يف العرب بالغ وقد سلًفا، للجزية دافعني الرشوط بهذه شاكرين طائعني
عمال ظلم من األمرَّين ذاقوا الذين املرصيون فأحبهم بها؛ والتقيد الرشوط، هذه حد

إقبال. أيَّما ولغتهم العرب دين اعتناق عىل وأقبلوا النصارى، القسطنطينية قيارصة
مرص َمَلَك من بمثلها يَْظَفر ولم مرة، غري قلت كما بالقوة تُنال ال هذه مثل ونتائج

العرب. قبل الفاتحني من
العرب، بعد جاءوا الذين الفاتحني لدى مثَله تجد ال خاص طابٌع العربية وللفتوح
استطاعوا وإن وغريَهم، والرتَك الروماني العالم عىل استولوا الذين الربابرة أن ذلك وبياُن
ٍة بمَشقَّ يستفيدوا أن جهودهم غاية وكانت حضارة، يؤسسوا لم عظيمة، دوًال يقيموا أن
حضارًة برسعٍة أنشأوا الذين العرب أمر ذلك وعكُس قهروها، التي األمم حضارة من
اجتذاب من تمكنوا والذين قبلها، ظهرت التي الحضارات عن االختالف كثريَة جديدًة
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و١٠٧٢م). و٤٦٥ه/١٠٥٠ ٤٤٢) املستنرص الفاطمي الخليفة نقود من قطعتان :7-3 شكل

أحد وعىل ٥٨٣ه / ١١٨٧م سنة بدمشق ُرضبت الدين صالح نقود من قطعة :8-3 شكل
ببغداد. العبايس الخليفة اسم وجهيها

قديمة، أمٌم بالعرب واتصلت الجديدة، حضارتهم عن فضًال ولغتهم دينهم إىل كثرية أمٍم
عمارتهم، وفنَّ وطبائَعهم وعاداِتهم العرب معتقدات واعتنقت والهنود، مرص كشعوب
العرب نفوذ فظلَّ العرب فتحها التي األقطار عىل كثرية أمم الدور ذلك بعد واستولت
واإلفريقية اآلسيوية البقاع جميع يف األبد إىل النفوذ هذا رسوُخ لنا ويلوح ثابتًا، فيها
أن استطاعوا الذين هم وحَدهم واإلسپان الهند، إىل مراكش من تمتد والتي دخلوها، التي
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الُعضال االنحطاط يف ليقعوا إال هذا يصنعوا لم ولكنهم العربية، الحضارة من يتخلصوا
بيانه. يأتي كما

األولون محمد خلفاء (3)

رضوب وكانت التكوين، دور غري يف ٦٣٢م سنة يف وفاته حني محمد عمل يكن لم
يده عىل ت تَمَّ التي السياسية العرب بالد َوحدة وكانت األبد، إىل بزواله تنذُر األخطار
الدينية الوحدُة هذه تنقَيض أن املمكن من وكان أنشأها، التي الدينية الوحدة نتيجَة

موجدها. بانقضاء
وجوب عىل يشءٌ يدلَّ لم ولكن هللا، من لرسوٍل يدينوا أن العرب استطاع أجْل،
عىل حقد من فيها ما ونزعت بحريتها ت ضحَّ كثرية، قبائل وهنالك بعده، خليفة نصب
حتى عنهم يَُحدِّث لم خلفاء لحكم تخضع أن تَر لم هللا، رسول لدعوة إجابًة سلطان أي

سلطانه. مثِل ممارسَة يَدَّعوا

الدين. صالح نقود من أخرى قطعة :9-3 شكل

فقد مهده، يف محمد عمل بخنِق ُد تُهدِّ تلك من أعظُم أخرى أخطاٌر هنالك وكانت
أيًضا، النبوة يدَّعوا أن ورأوا التوفيق، من محمد نال ما هزَّهم كثريون متهوسون ظهر
إياه املؤمنني بعض قتل ولوال أتباعه، من اليمن نصف سكان يجعل أي أحدهم فاستطاع
القرآن، إىل ور السُّ بعض إضافة عىل آخر متهوٌس واقترص والياته، أحسن اإلسالم لخرس

األولني. الخلفاء نفوذ من يقرب ما معني، لزمٍن النفوذ، من وبلغ
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الذين أصحابه عبقرية بفضل اقتُحمت كثرية عوائُق محمٍد دين أمام كانت إذن،
يف العرب يُِطعهم ولم واحرتامها، القرآن رشيعة تنفيذ غري يف يفكروا لم خلفاء اختاروا

فيه. يجادلوا لم إلهي مصدر ذات رشيعًة أطاعوا بل الظاهر،

امليالد، من عرش الثالث القرن أوائل يف ُرضبتا الكامل امللك نقود من قطعتان :10-3 شكل
ببغداد. العبايس الخليفة اسم وجهيها أحد وعىل

وعثمان (٦٣٤م–٦٤٤م) وعمر (٦٣٢م–٥٣٤م) بكر أبو وهم األولون، الخلفاء وكان
الخلفاء هؤالء اقتدى وقد محمد، صحابة من (٦٥٥م–٦٦٠م)، وعيل (٦٤٤م–٦٥٥م)
يَْلبَُسه، كان الذي ثوبه غري وفاته حني بكر أبو يرتك فلم عاداته، وبسيِط ُزهده يف بمحمد
حياته يف املال بيت من يأخذ ولم يخُدُمه، كان الذي ومواله يَْرَكبُه، كان الذي وبعريه
درج عىل وينام ُمرقًعا، ثوبًا يلبس عمر وكان بها، ليعيش ُمياومًة دراهم خمسة سوى

كثرية. مغانم وجنوُده هو اقتسامه مع املساكني بني املسجد
وكانت بالتدريج، إال امللكي النظام إىل الديمقراطيِّ النظام من العرب ينتقل ولم
بني عيلٌّ فَمثََل السواء، عىل للجميع الرشيعة وكانت األولني، الخلفاء عهد يف تامًة املساواة
اعتنقوا الذين وقومه غسان ملك وأتى سالحه، سارق أنه اعتقد من ملقاضاة القايض يدي
ورأى عمر، إىل العربيُّ واشتكى إزاَره َوِطئ عربيٍّا ولطم بعمر، لالجتماع مكة اإلسالم
املؤمنني، أمري يا ذلك «كيف امِللك: فقال الحد، إقامة من الرشيعة به تأمر بما العمَل عمُر
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بيربس. السلطان نقود من قطعة :11-3 شكل

يف والسوقة امللك بني وسوَّى جمعكما، اإلسالم «إن عمر: فقال سوقة؟» وهو َمِلٌك وأنا
الحد.»

اإلسپاني). العاديات (متحف األندلس عرب نقود من قطع تسع :12-3 شكل

بقي وإنما مستبدين، ملوًكا الخلفاء صار فقد طويًال، زمنًا العدل ذلك يَُدم ولم
الحارض. الزمن حتى القرآن أمام متساوين العرب

مقامه يقوم أن مرٍَّة، ذات أمره، قد محمٌد وكان األول، النبي خليفُة هو بكر وأبو
هذا وأخذ شقاق، عامَل االنتخاب وصار خليفًة، انتخابه يف عامًال هذا فكان الصالة يف
بعد بكر، ألبي ُخطبة أول أن العرب مؤرخو وروى الخلفاء، نصب عند يحدث الشقاق

يأتي: ما كانت بالخالفة، مبايعته
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اإلسپاني). العاديات (متحف العربي املوحدين شعار :13-3 شكل

أسأت وإن فأعينوني أحسنت فإن بخريكم، ولست عليكم ولِّيُت قد الناس، أيها
حتى عندي قويٌّ فيكم والضعيف خيانة، والكِذُب أمانة، الصدق فقوِّموني،
منه الحقَّ آخذ حتى عندي ضعيف منكم والقوي هللا، شاء إن حقه عليه أُِريح
فال ورسوله هللا عصيت فإذا ورسوله، هللا أطعت ما أطيعوني … هللا شاء إن

… عليكم يل طاعة

التي القبائل محاربة وإىل الخالفة، يف الطامعني مقاومة إىل مضطًرا بكر أبو وكان
وسيلة أحسن أن رأى أن بكر أبو يلبث ولم الزكاة، من القرآُن فرض ما أداء عن امتنعت
يف عاداِتهم يمارسون كيما األخرى البالد إىل العرب ه يوجِّ أن هو العرب انقسام ملعالجة
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اإلسپاني). العاديات (متحف والقصور املدن لبعض عربية مفاتيح :14-3 شكل

انترش التي الرشيدة السياسة هذه عىل بعده أَتَوا الذين الخلفاء وسار والقتال، الحرب
اإلسالم. بها

تفرُّق ساعُة وحلَّت يفتحونه، بلد من العالم خال أن بعد يتقاتلون العرب وأخذ
األمم بسالح قوِّض مما أكثر بسالحهم كيانهم وَقوَّضوا االنحطاط، دور ودخلوا كلمتهم،

لسلطانهم. خضعت التي
إن أجل، فقط، الخطاب بن عمر الثاني الخليفة زمن يف الكبرية الفتوحات وبدأت
كانت الحربية مهارتهم ولكن بكر، أبي خالفة يف سورية يف انتصاراٍت ة عدَّ نالوا العرَب
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إىل نوازُل االنتصارات تلك يتخلَُّل فكان — قلنا كما — العظيمة شجاعتهم مع ضعيفة
كأعدائهم. السالح صنع حذقوا أن

واإلنصاف، العدل عنوان وكان ماهًرا، وسياسيٍّا بارًعا قائًدا الخطاب بن عمر وكان
أيها «يا وقال: الخالفة إليه أفضت حينما باملدينة املنرب عال أنه العرب مؤرخو روى وقد
عندي أضعُف وال له، الحق آخذ حتى الضعيف من عندي أقوى أحد فيكم ما وهللا الناس،

منه.» الحقَّ آخذ حتى القوي من
القيرص وأما الخطاب، بن عمر خالفة يف بدأت العظمى العربية الدولة أن والحقُّ
أن أدرك فقد القسطنطينية عاصمته إىل وااللتجاء سورية مغادرة عىل أُكره الذي هرقل

جدد. سادة له سيكون العالم

العرب تاريخ خالصة (4)

فيها دامت التي الثمانية القرون يف املهمة الحربية العرب وقائع تاريخ يأتي فيما نلخص
حضارتهم:

الخاضعة العراق بالد يف األوىل محمد خلفاء فتوحات كانت الهجرة: من األول القرن
بدء وكان هرقل، القسطنطينية لقيرص الخاضعة سورية بالد ويف الفرس، لدولة
الذي عمر فَواَصَله تُويفِّ أن يلبث لم الذي األول الخليفة زمن يف القطرين هذين فتح
لها حاكمني ظلوا التي سورية بالد سنني، سبع يف الروم، فَخِرس بنفسه القدس دخل

سنة. سبعمائة
بني عرش لثلِّهم كفى أْي فورهم، من وفارس العراق بالد عمر جنود خ ودوَّ

شهرين. حروُب الِقدم يف العريقة الفارسية الدولة وهدِمهم ساسان
الغرب يف العاص، بن عمرو الشاعر املجاهد يقودها كان التي عمر، كتائُب ونالت
ُولدت التي العربية الدولة وكانت والنوبة، مرص بالد عىل واستولت رسيعًة، انتصاراٍت

٦٤٤م. سنة يف عمر وفاة حني االتساع من كبري جانب عىل سنة عرشين منذ
وأتمَّ الفتوح، عىل ُعُمره، من الثمانني بلغ الذي عثمان، الثالث الخليفة وداوم

الهند. ترتاد وأخذت القفقاس، بالد إىل جيوشه ووصلت فارس، بالد فتح ُقواده
كادت التي للدسائس هدًفا (٦٥٥م)، النبي صهر وهو عيلُّ، الرابع الخليفة وكان
بوفاته فُختم سنني، خمس دامت خالفة بعد عيلٌّ وُقتل بسببها، تنهار العربية الدولة
اإلسالم. آباءَ املعدودين السابقني محمد أصحاب من كانوا الذين األولني الخلفاء دور
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والسالح السالح (هذا العربي الفاريس الطراز عىل مرص يف عربي أمري دبوس :15-3 شكل
األڨيني). پريس تصوير من اآلتي

إىل الخالفة َمَقرَّ هؤالء ونقل (٦٦٠م)، بمعاوية أمية بني خلفاء دور وُفتح
آسية. ملوك نمط عىل يسريون وصاروا دمشق،

منفصلة، حكومة منه جعل الذي إفريقية شمال إىل كتائب الجديد الخليفة وأرسل
١٢٠٠ من مؤلَّف أسطوٌل املتوسط البحر وجاب األطلنطي، املحيط غري زحفها يَُعق ولم

صقلية. عىل وأغار ُجُزره عىل فاستوىل قطعة،
وَرَفع جيحون، نهر وُعِرب جدوى، غري عىل سنني سبَع القسطنطينيُة وحورصت

سمرقند. حتى رايته الخليفة ُقوَّاُد
سنة. عرشين دام ُحكٍم بعد (٦٨٠م) معاوية ومات
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واملحيط الرشق من الصني حدود جيوشهم وبلغت الفتح، عىل أمية بنو وثابر
ودخلوا ٧١٢م، سنة يف طارق جبل مضيق العرب وجاوز الغرب، من األطلنطي
َخَضعت مملكًة فيها وأقاموا النرصانية، القوط مملكة من لنزعها قوا ووفِّ إسپانية،

قرون. ثمانية نحو العرب لسلطان
إىل الهند من تخفق النبي راية كانت حتى الهجرة من األول القرن ينقِض ولم
إحدى هي التي إسپانية، وغدت الفاريس، الخليج إىل القفقاس ومن األطلنطي، املحيط

محمد. لرشيعة خاضعًة أوربة، يف الكربى النرصانية املمالك
من الثاني القرن يف قليًال العربية الفتوح نطاُق اتسع الهجرة: من الثاني القرن
الخصوص، عىل العظمى دولتهم تنظيم إىل مرصوًفا العرب هم وأصبح الهجرة،
واستقروا مارتل، شارل دحرها حيث اللوار حتى الغول بالد يف جيوشهم وتوغلت

نهائيٍّا. منه شارملان طردهم أن إىل فرنسة بجنوب
أنشأها التي بغداد إىل دمشق من الخالفة مقرُّ الهجرة، من الثاني القرن يف ونُِقَل،
الذين النبي) (عم العباس لبني فيه الخالفة تمت أن بعد ٧٦٢م، سنة يف املنصور
اتفاًقا، يفر أن استطاع منهم طريٍد خال وقتلوهم ٧٥٢م، سنة يف األمويني دولة هدموا

٧٥٦م. سنة إسپانية يف مستقلة دولة يقيم وأن
من وبلغت الهجرة، من الثاني القرن أوائل منذ العربية الدولة رقعة واتَّسعت
إىل طارق وجبل الربنات جبال من حكمها باسطًة مجاوزته عىل تقدر لم ما الحدود

الصحراء. رمال إىل املتوسط البحر شواطئ ومن الهند،
إىل العرب جزيرة من املمتد الخلفاء لسلطان خاضًعا آسية معظم وصار
ملوك وصار فارس، بالد وُعبِّدت طوروس، جبال إىل كشمري وادي ومن الرتكستان،
مالكني أوربة يف العرب وأضحى الجزية، يُعطون السند وادي أمراء وجميع كابل

وملرص. لشمالها مالكني إفريقية يف وأضَحوا املتوسط، البحر ولجزر إلسپانية
ميدان إىل نشاطهم الفاتحون ل وحوَّ التنظيم، دور وبدأ الفتوح، دور وانتهى
الرشق، يف العرب لحضارة ازدهار عهد األولني العباس بني عهُد وكان الحضارة،
ساطعًة حضارة أبدعوا أن يُعتِّموا فلم اليونان، ثقافة فيه العرب اقتبس عهًدا وكان

والفنون. والعلوم اآلداب فيها ازدهرت
الرشيد هارون زمن يف برسعة والتجارة والصناعة والعلوم الفنون ونهضت
بذكر يُشيدون الفن وأرباب والعلماء الشعراء وصار الخصوص، عىل (٧٨٦–٨٠٩)
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مرص. يف عربي أمري خنجر :16-3 شكل

إليه وأرسل جزيًة، القسطنطينية وأعطته العالم، أقايص يف وليلة ليلة ألف بطل
الرشيد سلفه عرص عن املأمون عرص يَِقلَّ ولم وفًدا، شارملان، الغرب، إمرباطور

نضارًة.
العظمى العربية الدولة راية تحت اجتمعت التي األمم بني الروابط تكن ولم
تباًعا تستقل أخذت أن األمم هذه تلبث ولم انحلت، أن الروابط هذه تلبث ولم متينًة،
شاهًدا الهجرة من الثالث القرُن وسيكون طويًال، زمنًا سريها عىل الحضارة دوام مع

الثاني. القرن أواخر منذ يبدو أخذ الذي االنقسام هذا عىل
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انقسام نذيَر ذلك قبل الغرب يف قرطبة خالفة قيام كان الهجرة: من الثالث القرن
تنَشب ولم كثرية، إماراٌت بغداد برشق والهند فارس بالد يف فظهرت العرب، دولة

مستقلون. أمراء بها أحاط أن العاصمة هذه
حبل ويُلَقى مملكة، فيها ويقيم بمرص، السيايس استقالله طولون ابُن ويشرتي

ا. تامٍّ استقالًال مستقلون خلفاء إسپانية ويملك غاربها، عىل إفريقية
من الرابع القرن يف االنقسام عىل العربية الدولة استمرت الهجرة: من الرابع القرن
للعواصم ما بغداُد وخرست والياتها، من كثري يف مستقلة دوٌل وقامت الهجرة،
مقر أنرض إسپانية وأصبحت الحقيقية، اإلسالم قاعدَة القاهرة وصارت املزايا، من
الساطعة، أشعتها إلقاء عىل القديمة الخلفاء عاصمة دوام مع العربية للحضارة
العرب جامعات النرصانية، أوربة ومنها األرض، أقطار جميع من العلم طالبو ويقصد

وقرطبة. وغرناطة طليطلة يف الكبرية
وهما: مهمني؛ أمرين الهجرة من الخامس القرن شهد الهجرة: الخامسمن القرن
بهؤالء جيء قد وكان العربي، العالم يف السلجوقيني األتراك وظهور الصليبية، الحروب
حرُس منهم تألَّف ثم األمر، بدء يف حرب كأرسى الرتكستان من الربابرة السلجوقيني
السلطة من للخلفاء تاركني غري فشيئًا شيئًا الحقيقية السلطة فابتلعوا ببغداد، الخلفاء

املظاهر. سوى
الواليات جميع ملكوا أن بعد القسطنطينية أمام مقرهم السلجوقيون وجعل
ونهوا العرب، تسامح محل تعصبهم وأحلوا سورية، عىل واستوَلوا لبغداد، املجاورة
وثارت، أوربة فاضطربت حجيجهم، عىل وجاروا دينهم، بشعائر القيام عن النصارى

طويل. زمن منذ املسلمني تقدم تخىش كانت أن بعد
األوربيون جرَّد أن الثاني أوربان البابا ودعوة الراهب بطرس مواعظ عن ونشأ
وأنشأ عليها، واستوَلوا فلسطني، عىل وانقضوا ١٠٩٥م سنة يف األوىل الصليبية حملتهم

الهزيلة. النرصانية القدس مملكَة البويوني غودفروا
حالف وأن صقلية، من العرب ُطرد أن الهجرة من الخامس القرن يف حدث ومما
هذا فكان طليطلة، عىل القشتايل األذفونش فاستوىل التوفيق، بعُض إسپانية نصارى

قرون. أربعة جهود بعد إال يتم لم الذي الفتح بداءة
الحماسة زيادة إىل الرشق يف األوُل النصارى انتصار أدى الهجرة: السادسمن القرن
فكانت ١١٤٧م، سنة يف اإلسالم عىل ثانية صليبية حملًة أوربة فجرَّدت أوربة، يف
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مرص. يف عربي أمري حربة :17-3 شكل

العالم عىل بعدئذ أوربة جردتها حملة كأية الصليبيني عىل وباًال الحملة هذه نتيجة
فلسطني، بالد عىل األيوبي الدين صالح الشهري مرص سلطان استوىل فقد اإلسالمي،
الثالثة الصليبية الحملة من الرغم عىل املقدمة املدينة سيد وبقي النصارى، منها وطرد
وقلب أوغست وفليب باروس بار فردريك بقيادة ١١٨٩م سنة يف أوربة جردتها التي

ريكاردس. األسد:
كان صليبية حمالت عدة اإلسالم عىل األوربيون جرَّد الهجرة: من السابع القرن
يف جردوها التي الرابعة حملتهم يف الصليبيون واكتسح الذريع، الحبوط نصيبُها
فيها وأقاموا املسلمني، مقاتلة من بدًال املسيحية القسطنطينية مدينة ١٢٠٢م سنة
الحمالت تكن ولم القدس، لدولة ُكتب مما أكثر البقاء لها يُكتب لم رشقية التينية دولة
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مرص. يف عربي أمري فأسا :18-3 شكل

الحملة يف لويس سان امللك وأُرس تقدمها، مما حظٍّا أوفر األخرية األربع الصليبية
بالطاعون الثامنة الحملة يف امللك هذا ومات عظيمة، بفدية نفسه وافتدى السابعة،

أمريها. تنصري يف طامًعا تونس أسوار من اقرتب حني

العربي). الفاريس الطراز (عىل مرص يف عربي أمري خوذة :19-3 شكل
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بها النرصانيُّ العالم وأدرك الصليبية، الحمالت آخر الثامنة الحملة هذه وكانت
اإلسالمية الراية وظلت فلسطني، فتح عن وعدل املسلمني، قهر عن عاجًزا يزال ال أنه

اآلن. حتى فوقها تخُفق
ويخرجون الصليبية، الحروب أثناء يف الغرب نصارى يدفعون العرب كان وبينما
تيار الترت نجود قذفت فقد مخيف، عدوٌّ األقىص الرشق يف ظهر — ظافرين منها
والهند، وفارس الصني بالد واكتسح جنكيزخان، بقيادة آسية عىل انقض الذي املغول
لهم كان الذين العباسيني عىل وقضوا ١٢٥٨م، سنة يف بغداد عىل املغول استوىل ثم

سنة. خمسمائة منذ السلطان
للثَّقافة، استعداًدا أكثر املغول كان الهمجية يف َشبٍَه من واملغول الرتك بني ما وعىل
أن استطاعوا العرب، أبدع كما جديدة حضارة إلبداع أهًال يكونوا لم وإن فاملغوُل
تُهيمن حضارتهم ظلت الرشق، يف ملكهم زال وإن الذين، العرب بحضارة ينتفعوا

عليه.
الفاتحني. أولئك أمام ش تكمَّ أن بعد وإسپانية مرص يف العرب سلطان وانحرص
واملغول الرتك باقتتال حافًال الهجرة من الثامن القرن كان الهجرة: من الثامن القرن

اآلخرين. هؤالء انحطاط ساعة ت دقَّ وقد الرشق، يف العرب مرياث عىل
ملكوها التي إسپانية يف وحضارتها العرب دولة عىل ُقِيض الهجرة: من التاسع القرن
يف غرناطة األخرية العرب عاصمة عىل استوىل فردياند أن وذلك سنة، ثمانمائة نحو
خلفاءه وأن جماعات، جماعات وترشيدهم قتلهم يف يمعن أخذ وأنه ١٤٩٢م، سنة
شعلة األبد إىل فخبت نفس، ماليني ثالثة د ورشُّ العرب من ُقِتل وأنه سنَِّته، عىل ساروا

قرون. ثمانية منذ أوربة تنري كانت التي العرب حضارة
الرشق يف للعرب يبَق ولم الهجرة، من التاسع القرن يف العرب دولة خاتمة وكانت
العرب قهرت التي األمم وحاولت وحضارتهم، ولغتهم دينهم غري يف الكبري الشأن من
باسم الهالل فأحلَّت الرومان، قهروا الذين الربابرة صنع كما العرب نحو عىل تسري أن
فرائص فارتعدت الروم، عاصمة كانت التي القسطنطينية يف الصليب محلَّ القرآن

ذلك. من فرًقا النرصاني العالم
سلم يف ليصعدوا أهًال يكونوا لم وقتال، حرب أهل كانوا وإن الرتك، ولكن
إنمائه، عن فضًال الثقايف، املغلوبني العرب برتاث االنتفاع عىل يقدروا ولم الحضارة،
فسرتى ينبت، لم أنه والحق الرتك»، يطأها أرض عىل العشب يَنبُُت «ال العرب: ويقول

158



العرب فتوُح

أيدي بني برسعة القديمة العرب دولة إليها هبطت التي االنحطاط دركة آخر فصل يف
الجدد. سادتها

هوامش

للنصارى. املعبد وهي البيعة، جمع البيع: (1)
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األول الفصل

العربيفسورية

العرب القاها التي البيئات اختالف (1)

مختلف يف العرب شأن يف البحث عىل الباب هذا فصول يف يليه وما الفصل هذا َوقفنا
وإيضاح مجمًال، بيانًا العرب حضارة بيان ذلك من وغايتُنا عليها، استَْوَلوا التي البلدان
العرب حضارة نُقدِّر أن ونرى فيهم، األمم هذه وتأثري عارشوها، التي األمم يف تأثريهم
فصول يف ندرس، أن أمكننا ذلك لنا تيرس فإذا افتتحوه، بلد كل يف آثارهم يف بالبحث

العرب. حضارة مجموعها من تتألف التي العنارص مختلف الكتاب، هذا
عليها وأقاموا وأوربة وإفريقية آسية يف عليها العرب استوىل التي البالد أمم كانت
أمًما بينها ترى كنت إذ فأنت، العربي، الفتح حني التباين أشد متباينة العظمى دولتهم
الذروة بلغت أمًما منها ترى كنت إفريقية، أجزاء بعض يف كالتي الربابرة، أنصاف من

سورية. يف كالتي الالتينية والحضارة اليونانية الحضارة من
الحق من وكان األماكن، باختالف مختلفة العرب صاقبت التي األحوال كانت إذن،

البيئات. لتفاوت تَبًَعا حضارتهم درجات يف تفاوتًا اإلنسان يجد أن
وتشتمل تفصيالته، يف توغلنا كلما العرب حضارة تاريخ يف لنا يتجىلَّ ما ذلك
املؤرخون إليه ذهب ملا خالًفا كثرية درجات عىل قرون ثمانية دامت التي العرب حضارة
واحدة أمة خالل من إليها ينظروا أن العرب، حضارة يف البحث حني تعوَّدوا، الذين
مختلفٌة تطوٍر درجاُت والدين والفلسفة والعلوم واآلداب للعمارة وكان واحد، ودور
للعرب يكون أن من ذلك يمنع ولم العرب، لسلطان خضعت التي األقطار باختالف
لغتهم، والعربية دينهم اإلسالم دام ما اللغوية والناحية الدينية الناحية من مشرتك تراٌث
خضعت التي البلدان مختلف يف العرب حضارة وحدة تعني ال والدين اللغة َوحدة ولكن
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الوسطى القرون يف النرصانية األمم حضارة تخِلَط أن تستطيع ال أنك كما محمد، لرشيعة
الحارض. الوقت يف أو النهضة عرص يف بحضارتهم

بسورية العرب استقرار (2)

قرون، سبعة بنحو العربي الفتح قبل رومانيٍّا أصبح قد سورية، الغني، البلد كان
فأما لسورية، العرب فتح إىل أدت التي األوىل املعارك أخبار يف وغموض ارتباك ويوجد
الحقائق َمَزجوا فإنهم العموم، عىل إليه يُرَجع الذي الواقدي رأسهم وعىل العرب، مؤرخو
رأيته الواقدي روايات يف النظر أنعمت إذا فأنت َقَصصهم، قيمة من ذلك فَحط بالخيال،
تلك يف املرأة لقيمة رفٍع مع أومريث بأبطال الحربية، العرب وقائع يف بحثه حني يُذكِّر،
كله كان الذي سورية فتح عن الصمت جانب التزموا فقد الروم مؤرخو وأما الوقائع،

القوية. بزنطة دولة عىل عاًرا

فوتوغرافية). صورة (من دمشق أسوار :1-1 شكل

بعد العرب لحكم خضعت سورية فإن لسورية العربي الفتح دقائق تكن ومهما
والروم. العرب بني ِسجاٍل حرب

أصبحت أن الشهرية دمشق تلبث ولم سورية، يف العرب فتوح أهمِّ من دمشق وفتُح
املدينة. من بدًال العربية الدولة عاصمَة األموي العهد يف

الهجرة من عرشَة الثالثَة السنة يف بكر أبي األول الخليفة وفاة يوم دمشق فتُح وتمَّ
سورية!» يا «وداًعا قائًال: دمشق سقوط خربُ أتاه حني هرقل ورصخ (٦٣٤م)،

التي الشهرية، الريموك معركة بعد العرب استوىل فقد سورية، الروُم َخِرس لقد ا حقٍّ
تَْدُمر َعنَْوًة وفتحوا سورية، مدن جميع عىل العرب، بانتصار وانتهت أيام ثالثة دامت
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مغادرة القيرصعىل وأُكره وغريها، وطرابلس والقدس ونابلس وطربية وأنطاكية وبعلبك
قرون. سبعة منذ أسالفه ملكها أن بعد األبد إىل سورية

وكان املسلمون، عليها استوىل التي املدن بني عظيٌم دويٌّ القدس لفتح وكان
تقديس يقدسونها كانوا التي املدينة هذه فتح عىل كبريًة أهميًة يعلقون املسلمون
وفيها األنبياء، أعاظم من املسلمني عند هو الذي املسيح تويف ففيها لها، النصارى

السماء. يف محمد منها َعَرج التي الشهرية الصخرة
صفرونيوس البطرك وحث عنها، للذَّبِّ أُبديت كالتي بشدَّة القدس عىل العرب هجم
بأن قىض الذي القدر تجاه نفًعا ذلك يُجد فلم الرب قرب عن الدفاع عىل النصارى الحماَة
حصاٍر بعد يُذِعن أن صفرونيوس ورأى يسوع، قرب فوق الصليب محلَّ اإلسالم راية تحلَّ
عمر فركب ذلك، فُقِبَل بنفسه القدس عمر الخليفة يتسلم أن واشرتط أشهر، أربعة دام
شعري وجراب ماء قربة سوى الزاد من معه يأخذ ولم تقريبًا، وحده املدينة وغادر بعريًا،
دخل فلما قصري، وقت يف القدس إىل ليصل نهار؛ ليل السري يف عمر وأََغذَّ وتمر، وأرز
وعاداتهم، وأموالهم دينهم عىل به أَِمنوا ما أهلها نحو العظيم التسامح من أبدى القدس

عليهم. زهيدة جزية سوى يفرض ولم
جميع يلبث ولم كلِّها، األخرى السورية املدن تجاه هذا مثل تسامًحا العرب وأبدى
النرصانية، من بدًال اإلسالم السكان أولئك أكثر واعتنق العرب، بسيادة َرضوا أن سكانها
أوائل يف كانت كما إسالميٍّا عربيٍّا بلًدا سورية وظلت العربية، اللغة تعلم عىل وأقبلوا

ذلك. بعد لسيادتها الفاتحني من كثرٍي تداول مع العربي الفتح
الذين العرب من عظيم خوف عليهم استحوذ سورية يف الروم هزائم توالت وملا

ازدرائهم. يف أمعنوا
يطالبه هرقل إىل الخطاب بن عمر أرسله الذي اآلتي الكتاُب ذلك عىل األدلة ومن

الوقائع: إحدى يف الروم أرسه عربي قائٍد بإطالق فيه

رسوله، عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل الحمد الرحيم، الرحمن هللا بسم
عبَد املسلم، األسريَ أطلقوا الروم، ملك هرقل إىل الخطاب بن عمر هللا عبد من
أن هللا من رجوت ذلك فعلتم فإن إليكم، هذا كتابي وصول حني حذافة، بن هللا
تلهيهم ال رجاًال إليكم أبعث فإنني تفعلوا لم وإن املستقيم، الرصاط يهديكم

الهدى. اتبع من عىل والسالم هللا، سبيل يف الجهاد عن بيٌع وال تجارٌة
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مصحوبًا األسريَ أطلق فقد الشديد، الكتاب هذا من ليغضب هرقل القيرص يكن ولم
دوَّخوا الذين الجبارين القيارصة عرش وارث هو هذا وهرقل الخليفة، إىل ثمينة بهدية

عظمتهم. رسُّ فيها كان التي املشاعر فقدوا خلف بعدهم من فخلف العالم،
موصيًا الفتية الدولة شؤون ونظَّم سورية، فتح تم أن بعد املدينة إىل عمر وعاد
الروم من املسلمون أخذها التي العظيمة الغنائم عمر ع ووزَّ ُرقعتها، بتوسيع قواده
بني ترتجح سنوية رواتَب ِخَدِمِهم، ِقَدم حسب عىل لهم، وجعل أصحابه، عىل والفرس

درهم. آالف وخمسة درهم ألف

العرب سلطان أيام سورية حضارة (3)

درجًة وبلغت طويل، زمن منذ الرَّخاء من أضاعته ما العربي الحكم أيام سورية اسرتدت
بني العدل وكان العبايس، العهد من األول والصدر األموي العهد يف الرقي من رفيعة
العرب وأظلَّ دينهم، أمور يف أحراًرا الناس العرب وترك السيايس، العرب دستوَر الرعية
الدَّعة من سابًقا يعرفوه لم ما هؤالء فنال بحمايتهم، الالتني ومطارنة الروم أساقفة
كربياُت برسعٍة وازدهرت سورية، يف رفيعة درجًة والزراعة الصناعة وبلغت والطُّمأنينة،

ودمشق. وصيدا وصور كالقدس السورية املدن

املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من بدمشق امليدان حي :2-1 شكل

ذات فهي التخريب، أيدي تَنَْلها لم ما دائًما العالم أقطار أغنى من سورية وكانت
من والربتقال والليمون والزيتون والتوت واألُرزَّ والشعري والقطن الُربَّ تُنْبت كانت أرض
… يْز والجمَّ والدُّْلب1 البلوط كشجر األشجار، بأعز مستورًة لُبنان جبال وكانت عناء، غري
بأرض له العربيني تسمية واستحقَّ األرض، جنة القديم البلد هذا لكان اإلنسان ولوال إلخ،
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الشتاء يحمل بأنه فيه جبل كل العرب شعراء َوَصَف الذي العجيب البلد ذلك امليعاد،
عىل متثاقًال الصيُف يَْرُقد حني عىل صدره عىل والخريف كتفيه، عىل والربيع رأسه، عىل

قدميه.

فوتوغرافية). صورة (من دمشق يف شارع :3-1 شكل

يزال ال وبما الُكتَّاب، رواه بما العرب سلطان أيام سورية حضارة عىل ويُستَدلُّ
املباني. من فيها قائًما

َجدَّ فقد العرب، فتحها أن بعد ازدهرت أن تلبث لم سورية أن املؤرخون وروى
املدارس وأنشأوا القتال، ميادين يف َجدُّوا مثلما والرومان اليونان كتب دراسة يف العرب
والشعر العلوم وأنهضوا تالميذ، كانوا أن بعد فورهم من أساتيذ وصاروا مكان، كل يف

إنهاض. أيما الجميلة والفنون
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ولم يَنُْقص، وأخذ الخالفة، دولة زلزل الذي االنقسام دور حتى سورية رخاء ودام
كان مما شيئًا فيها ترى ال فِرصت الرتك، لدولة تابعة سورية غدت حني إال زواله يتم
القديمة، الكبرية املدن وأصبحت والصناعة، والفنون النفائس من العربي الحكم أيام يف
بعد الغنية الحقوَل الناُس وهجر تماًما، الجبال وتعرَّت حقرية، ُقًرى وصور، كَصيدا
وطأة عليها ثَُقَلت ما عشبًا تُنبت ال الخصبة األماكن هذه وأضحت مىض، فيما ازدهارها

سورية: عن تاريخه يف داڨيد مسيو قال الرتك،

والرومان، األغارقة أدَّى كما قرنني، يف الخلفاء حضارة أدَّت أن العبث من كأن
ووضع الراقية، اللغة ونرش الفاخرة، النفائس وصنع الرائعة، املباني إنشاء إىل
سقت أن العبث من وكأنَّ البليغة، أشعارها وقول املنطقية، نحوها طرائف
ُربَا يَّنت ازَّ أن العبث من وكأن الالمع، الحريَر حلُب وَغَزلت الفوالذ، دمشق
نشاًطا أهلوها أبدى وأن الذهبية، الفاكهة وأشجار بالزرع وهضابُها حوران
الفاتحني قدماء جميع بزُّوا الذين القفقاس، أجالُف عمد، عن َحرَّق، فقد فائًقا،
العمال، وقتلوا املصانع، وهدموا والعلوم، الفن آثاَر وطمًعا، وقسوة جهًال

نقله. يستطيعوا لم يشء كل وسحقوا

نُدرة واستوقفت الحارض، الوقت يف َخِربة جديبة بالد غري تكون ال سورية وعادت
كأل بغري معه تأتي ال ما الفقر من بلغت أنها يل والح فيها، ُطفت حني نظري نباتها
ما غري يف للنبات أثًرا أجد فلم ودمشق بريوت بني الواقعة الطريق من ومررُت قليل،
وليس عارية، صخور سوى يكونان ال لبنان وراء وما لبنان وعاد املدن، أبواب من َقُرب
والصخور، الحجارة سوى مكان كل يف ترى وال ذلك، من أقلَّ القدس أبواب يف الَجدب

الكأل.2 من شيئًا تجد وال

سورية يف العرب تركها التي املباني (4)

ِلِقَدمها كثريًا درُسها يفيد وإنما كثرية، سورية يف العرب تركها التي املباني تكن لم
وروعتها.

الشهرية الكعبة يف كان وأنه محمد، ظهور قبل مهمة ُمُدٌن للعرب كان أنه آنًفا ذكرنا
قبل العربية العمارة فن كان كيف األسف، مع نجهل، وإننا صنم، ثالثمائة من أكثُر
من املعروف، الوحيد القديم العربي البناء وهو املكي، الحرم يف حدث ما وأن اإلسالم،
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فوتوغرافية). صورة (من دمشق يف الكبري املسجد ساحة :4-1 شكل

نتصوره ما وكلُّ صعبًا، أمًرا الجاهلية أيام عليه كان ما َوْصف يجعل املتصل الرتميم
األول. ترتيبه عىل حافظوا املسلمني أن هو

تكن لم األول اإلسالمي الدَّور مباني أن فيه ريب ال مما فإن أمٍر من يكن ومهما
لتكون الكنائس؛ معالم وا غريَّ الذين هم لهم دانت التي البالد عمال وأن العرب، صنع من
الفرس عمال وأن الكنائس، بأنقاض العرب مبانَي أقاموا وأنهم املسلمني، لعبادة موافقة
أهًال يكونون ريثما سورية يف يستخدموهم أن األكثر، عىل للعرب، أتيح الذين هم والروم

لذلك.
الفتح دور يف استخدموهم الذين األجانب املهندسني إىل بالنسبة العرب شأن وكان
الغنيِّ ذلك بيَت يرُسم الذي املهندس أن فكما بيتًا، لنفسه يقيم الذي الغني الرجل كشأن
من لهم أقاموا فيما العرب ذوق راَعوا قد الروم مهنديس نرى ذوَقه ريب، ال فيه، يراعي

فيها. العرب عبقرية فتََجلَّت األوىل، املباني
من لعمارتهم أصبح أن األجنبية، املؤثرات من تحرروا أن بعد العرب، يلبث ولم
يشء يَُرى أن أمكن وإن بغريها، خلطها معه يتعذر صار ما الخاصة والنقوش األشكال
مجموعة يف البناء محافظة مع بعضزخارفها يف الهندي أو الفاريس أو البزنطي األثر من

العربي. طابعه عىل
سورية: يف العرب تركها التي املهمة املباني بعض يف اآلن ولنبحث
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عمر جامع (1-4)

الحرم بعد األرض يف مكان أقدس املسلمني عند هو القدس يف القائم الشهري عمر جامُع
وإال أوربي، كل عىل ُمحرًَّما األخرية، السنني حتى دخوله، كان وقد املدني، والحرم املكي
معبد عدُّوه وقد القدس، اقتحموا حني العجب أعظم منه الصليبيون قىض وقد ُقتل،
وقد ِطرازه، عىل كثريٌة كنائُس فيها فأقيمت أوربة يف عظيمًة شهرًة نال وقد سليمان،
والنصارى واليهود املسلمني عند املقدس الوحيد العامليَّ الدينيَّ البناء عمر جامع يكون

السواء. عىل
وأُعجب هريودس، جدَّده الذي الشهري سليمان هيكل مكان عىل عمر جامع بُنَِي
إبراهيم أراد التي الصخرة وعىل اللهب، من إنقاذه حاول حني ساعة، ذات تيطس، بأُبهته
من العالم يف تجمع التي واألماكن القصة، تقول كما هللا ألمر امتثاًال عليها ابنه ذبح
اتفق ما التقديس من له اتفق مكانًا تجُد وال الغاية إىل قليلة املكان هذا مثُل الذكريات
الرومان كان وعليه القادر، اليهود رب يعبد سليمان كان ففيه ريب، ال املكان لهذا
صورة الصليبيون وضع وفيه العظيم، پيرت جو والناس اآللهة ملك بحمد يسبِّحون

محمد. النبيِّ إله فيه املسلمون يعبد واآلن املسيح،
شاده ما أهم من هو بل فقط، الذكريات من يثري بما عمر جامع قيمة تكن ولم

بالحقيقة. فلسطني يف النظر يستوقف بناء أعظم وهو أيًضا، اإلنسان
وتَعِدل مرت، خمسمائة طولها يبلغ فسيحة ساحة َوَسط يف عمر جامع ويقوم
الحرم اسم عليه العرب يُطلق سوٌر بها ويحيط تقريبًا، القدس مساحة ربَع مساحتها

الخصوص. عىل األقىص املسجد منها نذكر كثرية مهمة مباٍن عىل وتشتمل الرشيف،
التي ُمِريَّة جبل ذُرَوة القديسهي الحرم ساحة أن الحديثة اآلثار علم مباحث وأثبتت
هريودس، سيما وال اليهودية، ملوك ع ووسَّ هيكله، عليها وأنشأ وسوَّاها سليمان دها مهَّ
كانت عمر جامع وسط يف الواقعة املقدسة الصخرة أن ح ونُرجِّ مرة، بعد مرًة نطاقها

التسوية. تلك أثناء يف سليمان فاحرتمها ُمريَّة؛ جبل ذروة يف نقطة أعىل
أرض من أمتار ثالثة مرتفعة الزوايا قائمة الرخام من ُرقعٍة عىل عمر جامع وبُني
ويُرَقى التحقيق، عىل إرسائيل هيكل فيه كان الذي املكان عىل عمر جامع وقام الحرم،
عىل قائمٌة البيكارين رسم عىل مصنوعة حنايا تعلوها الدرج قليلِة كثرية بمراٍق إليه

ا. جدٍّ حسن تأثرٍي ذاِت ُرخامية أعمدة
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بدمشق. الكبري املسجد يف عيىس مئذنة :5-1 شكل

بعض ويُرى إلخ، … للصالة ومحاريب للوعظ منابُر الحرم من الرقعة تلك ويَُزيِّن
الغاية. إىل طريًفا اآلثار هذه

يف مسجًدا ليس البناء فهذا عمر، جامع املسجد ذلك يُسمون حني األوربيون ويخطئُ
قصري، زمن سوى القدس يف يَمكث لم الذي عمر، أشار وإنما عمر، يُنشئه ولم الحقيقة،
الجامع هذا بناء أن دوڨوغيه مسيو ويرى عليه، مسجد إقامة يف رغب الذي املكان إىل
وال (٦٩١م)، الهجرة من والسبعني الثانية السنة يف أي طويلة، بمدة عمر وفاة بعد تم
التي املقدسة الصخرة عىل بالحقيقة، الشتماله، الصخرة؛ ُقبة اسم بغري العرب يه يُسمِّ

عنها. تكلمنا
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املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من دمشق يف وتالميذها وأساتذتها مدرسة :6-1 شكل

ملوك ولكن البزنطي، بالطراز مجموعه يف القديم اإلسالمي البناء ذلك ويُذكِّرنا
يف العربي للفن مهمة نماذج عىل فاشتمل األدوار، مختلف يف وأتموه أصلحوه املسلمني

األدوار.3 تلك
ويكسو األربع، للجهات مقابلة أبواب أربعة من ويُدَخل الزوايا، ن ُمثمَّ عمر وجامع
تصفيحها تّم التي العليا جوانبه الجميل الفاريس امليناء ويسرت السفلية، جوانبه الرخام

.(١٥٦١ (سنة القانوني سليمان السلطان زمن يف أي طويل، بزمن إنشائه بعد به
جامع عىل تَها أِشعَّ الشمس تُلِقي حني الكريمة كالحجارة الجميل امليناء ذلك ويتألأل
األوربية املباني لجوانب عهد ال خياليٍّا سحريٍّا منظًرا الجامع هذا خارج فيكتسب عمر
ولكن أحيانًا، بخياله يبرصها التي السحرية القصور تلك يف يفكر قد واملرء بمثله، الدُّكن

عمر. جامع أمر يف الحقيقة دون الخيال
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واحد، مركز ذوا نان مثمَّ ِنطاقان ففيه التعقيد، من يشء عمر جامع داخل وليس
هذا وسط يف هي التي الرشيفة الصخرة حول ُمدور بسياج النِّطاقان هذان ويحاط

الجامع.
الرخام من األول ِنطاقه أعمدة وسيقان الغاية، إىل غنية عمر جامع داخل وزينُة
يف األعمدة هذه تيجان وتختلف وارتفاًعا، شكًال واملختلف القديمة املباني من املأخوذ
الجامع هذا جدران أعىل ويسرت البزنطي، العرص أوائل إىل أكثرها ويرجع أيًضا، الشكل
ُقبَّته بقاعدة ويحيط ، يُظنُّ كما امليالد من العارش القرن إىل ترجع باهرٌة ُفسيفساء

ذهبية. كوفية بخطوط مكتوبٍة املسيح عن قرآنية بآيات مزيَّنة عريضة عصابٌة

املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من القدس يف عمر مسجد :7-1 شكل

وهي العربي، الفنِّ ازدهار زمن يف أي ١٠٢١م، سنة يف عمر جامع ُقبة وُجدِّدت
الجميلة العربية والرسوم والنقوش بالفسيفساء مكسوٌَّة أي رائع، داخيل زخرف ذات

الغاية. إىل املعقدة املتشابكة
والرسوم والفسيفساء بامليناء مستورٌة فحواجزه جميعه، باهٌر املسجد وداخل
القرن يف ُملونة زجاجية بقطع ُمزينٌة ونوافذُه امُلَطرَّقة، الربونز وصحائف الذهبية
يف كما بالرصاص ال ، بالِجصِّ منسجًما وصًال ببعض بعضها موصوٍل عرش، السادس

والنور. الظل من كنائسنا يف نراه ال ما املنسجم الوصل هذا عن وينشأ أوربة،
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الفوتوغرايف). املؤلف تصوير (من بالقدس عمر جامع :8-1 شكل

وإبراهيم َمْلِكيَصاَدق إن يقال: التي الرشيفة الصخرة تلك عمر جامع وسط يف وتُرى
هي الصخرة تلك أن ذلك، مع ونرى عليها، بقرابينهم يُضحون كانوا وسليمان وداود
فاتخذها آنًفا، ذكرنا كما الجبل، لهذا توطئته حني سليمان احرتمها التي مريَّة جبل ذروة

ريب. ال هيكله يف مذبًحا
ويحيط مرتين، ارتفاعها ويبلغ مرتًا، عرش سبعة املقدسة الصخرة تلك طول ويبلغ
الصخرة تلك تحت الذي الغار يف ويُشار الصليبيني، زمن يف مصنوٌع حديدي سياج بها

فيه. َصليا وسليمان داود أن ُروي الذي املكان إىل
آنًفا عنها تكلمنا التي الخيالية الدابة عىل ذهب محمًدا إن العربية: القصة وتقول
الدابة لتلك ُرخامي َرسج بوجود القصة هذه وتؤيَّد هللا، ليكلم الصخرة تلك ذُروة من
تلك منع الذي هو جربيل أن إىل القصة هذه وتذهب الصخرة، قبة يف مرصًعا يزال ال
تلك وأن أمتار، بضعة األرض من ارتفعت أن بعد رحلته يف محمد مصاحبة من الصخرة
وهذا كانت، حيث إىل العودة عن راغبة الحني ذلك منذ الهواء يف معلقة بَقيت الصخرة
دراستي أثناء يف يل أتيح فقد ذلك، ومع بإخالص، للزائرين عمر جامع َسَدنَة يردده ما
فرأيته ذلك يف رأيه عن الَقيِّم هذا أسأل أن َقيِّمه مع الكثري وحديثي عمر لجامع الطويلة
حظر الحارض الوقت يف العثماني القدس حاكم أن يل وظهر بصحته، اإليمان ضعيف

للنصارى. األسطورة هذه رواية الجامع ذلك سدنة عىل
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املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من عمر مسجد داخل :9-1 شكل

عظيم. هالٌل عمَر جامع قبة ويعلو
األبيض الرخام من مصنوع جميل عربي ِمنرب عمَر، جامع أمام الحرم، يف ويُرى
املنرب هذا ى ويسمَّ الفرس، نعل شكل عىل مصنوعة حنايا عىل قائمة صغرية قبة وتعلوه

امليالد. من عرش الخامس القرن يف أي طويل، بزمن عمر بعد أُنشئ وإن عمر منرب
أو لِسلة السِّ بقبَِّة املعروف البناء الحرم يف القائمة املهمة األبنية بني من ونذكر
ومستوٌر البزنطي الطراز عىل مبني أنيق حجري َجْوَسٌق البناء وهذا داود، محكمة

هنالك. قائمة كانت داود محكمة إن القصة: وتقول الفاريس، بامليناء
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األقىص املسجد (2-4)

كنيسة األقىص املسجد وأصل أيًضا، قديم وهو القديس، الحرم يف األقىص املسجد بُنِي
عمر، الخليفة بأمر مسجٍد إىل العرب وحوَّلها للعذراء، تبجيًال جوستنيان القيرص بناها
وأكسبته اإلصالح يد نالته ثم ٧٨٥م، سنة يف بناؤه وُجدِّد األقىص، املسجد الزلزال هدم ثم
سنة يف الدين صالح مه َرمَّ ثم األقل، عىل الجزئيات يف ولو الزمن، مع عربية مسحًة
كُرواقه أجزائه، بعُض امليالد، من عرش الخامس القرن يف ُجدد ثم (٥٨٣ه / ١١٨٧م)،

مثًال.
صحونه أن ونرجح كثرية، مباٍن من أُخذت أعمدة عىل األقىص املسجد ويشتمل

السابع. القرن يف أُنشئت البزنطي، الطراز عىل هي التي املركزية،
الصليبيون وَسَكن العموم، عىل البيكارين رسم عىل األقىصمصنوعة املسجد وأقواُس

الهيكل. فرسان ألسلحة مستودًعا دهليَزه واتخذوا األقىص، املسجد
أن عىل كتابته وتدل بالفسيفساء، ُمزيَّن أنيٍق محراٍب عىل األقىص املسجد ويحتوي
املصنوع العجيب ِمنَربه وأقيم (٥٨٣ه / ١١٨٧م)، سنة يف أنشأه الذي هو الدين صالح
زجاج ويعود (٥٦٤ه / ١١٦٨م) سنة يف والصدف بالعاج ع املرصَّ املنقور الخشب من

امليالد. من عرش السادس القرن إىل محرابَه تعلو التي نوافذه
أعمدة ذات إحدهما: للصالة؛ طريفتان ُكوَّتان األقىص املسجد جانبي يف ويُرى
عمر أن زعم عىل عمر محراب وتُدعى البيكارين، رسم عىل مصنوعة وحنايا مربومة،

عادًة.4 زكريا محراب األخرى: وتدعى فيه، صىلَّ

القدس يف األخرى العربية املباني (3-4)

منها: نذكر بأن ونكتفي آنًفا، ذكرناه مما أهمية أقل القدس يف األخرى العرب مباني
سنة يف مه، َرمَّ َفُقْل شئت وإن بناءه، سليمان السلطان جدد الذي الجميَل دمشَق باَب

(٩٤٤–١٥٣٧م).
القدس يف نََر لم القيامة،5 ككنيسة القليلة، األخرى األثرية املباني استثنينا إذا ونحن
الرشقي طابعها نزع إىل مؤدٍّ ظاهر أثٌر القدس يف األوربي وللنفوذ العرصية، املباني غري
يرى فهو أحالمه، بتبدد يشعر يافا، طريق عن القدس من يقرتب حينما واملرء بالتدريج،
الكبرية، املدن إحدى ضاحية يف نفسه فيظن الكثرية والقنصليات واملشايف الرهبان أدياَر
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الخصوص، عىل الزيتون جبل يف فليصعد وجاللها القدس عظمة اجتالء يف يرغب ومن
الرشفات ذات والربوج واألسوار واملآذن بالقباب الزاخرة القدس لريى البرص لرَيِجع ثم

الباحات. ذات والبيوت
الحجاج والجتذاب تمجيد، موضع لجعلها وحده؛ يكفي الذكريات من القدس يف وما
املؤمنني قلوب يف َلَروَعِتها ويا الذكريات تلك َلِسحر ويا األرض، أقطار أقىص من إليها
ورضيح شافاط يهو ووادي قدرون ووادي الزيتون وجبل املقدس القرب يزورون الذين
األمكنة من ذلك إىل وما … صهيون وجبل املقدس والطريق اليهودية ملوك وتربة العذارء

الِجوار! يف تَكثُر التي
إحدى َمنِبت هي التي للقدس يكرتث أال يستطيع ال فإنه ملحًدا املرء يكن ومهما
شهدت التي القدس عىل يُِرشف املسيح ِظلَّ أن اإلنسان إىل ويُخيَُّل الكربى، الديانات
األماكن هذه أمر يف عميًقا بحثًا يُبحث أن بجائز وليس فيها، يَِطنُّ اسمه يزال وال وفاته،
دل الذي هو املتني اإليمان أماله الذي والخيال لنفوذها، حطٍّ من هذا يف ملا املقدسة؛
ندب التي الزيتون حديقة هي الحديقة تلك فهل طويل، زمن منذ أثرها ضياع مع عليها
وهل ليُصَلب؟ املسيح عليها مىش التي الطريق هي الطريق تلك وهل حظَّه؟ فيها املسيح

موته؟ بعد املسيح ُجثمان َضمَّ الذي القرب هو النصارى يُعظمه الذي القرب ذلك
القدس إن يقول: فهو األسئلة، هذه عن أجوبته يف شديٌد الحديث اآلثار علم إن
فيتعذر تيطس، بهدمها أمر التي املاضية القدس أنقاض عىل أمتار، عدة قائمٌة، الحارضة
يقدِّس ال فاإلنسان غرو، وال املؤمن، يكفي وحده اإليمان ولكن القديمة، ِخَططها رسُم

أُكرم. ما أكثُر ألنه يُكِرُم؛ ما أكثر منها والقديم الخياالت، غري

العربيُّ الرملة برج (4-4)

الربج هذا ويقوم سورية، يف القليلة القديمة العرب مباني بني من الرملة برج أذكر
ويافا. القدس بني الواقعة الصغرية الرملة مدينة من بالقرب

فيه ُدفن أنه العرب ويؤكد األربعني، الشهداء بربج الرملة برج العرُب ي ويُسمِّ
املسلمني. من شهيًدا أربعون

النور ويدخله الشكل، مربع وهو العربية، العمارة لفن جميل مثاٌل الرملة وبرج
ال درجة ١٢٠ من مؤلفة بمِرقاٍة ذُروته وتُبَْلغ البيكارين، رسم عىل مصنوعٍة نوافذ من

منها. األخرية الدرجات خال جيدة حالة يف تزال
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التقطها فوتوغرافية صورة (من عمر جامع يف الداخيل األول الرواق سقف :10-1 شكل
املؤلف).

الصليبيون نقله الذي بالطراز يُذَكِّرنا وهو صليبيٍّا، أثًرا الرملة برج بعضهم وعدَّ
بنائه، وفنِّ بدقائقه الثابت العربي أصله يف الشك ينبغي ال ولكنه الحقيقة، يف أوربة إىل
أحد رواه ما تطابق والتي (٧٠٠ه / ١٣١٠م)، سنة يف أُنِْشئ أنه عىل تدل التي وبالكتابة
عليها التي الحالة وتَنِفي بناه، الذي هو قالوون السلطان ابن أن من العرب مؤرخي
الرملة. برج إىل مؤخًرا الحجر هذا بإضافة احتمال كلَّ الكتابُة تلك عليه املنقوشة الحجر

دمشق يف العرب مباني (5-4)

تجارة مستودع كانت دمشق أن محمد، ظهور قبل العرب أحوال يف بحثنا حني ذكرنا،
قرون ِة بعدَّ محمد ظهور قبل دمشق يعرفون العرب وكان التاريخ، فجر يف الرشق
من دمشق وكانت نظرهم، يف الدنيا جنَّة دمشُق وكانت إليها، بالدهم محاصيل لجلبهم
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القيرصجوستنيان قال التي هي ودمشُق اآلن، هي كما القرون غابر يف العالم مدن أروع
الرشق.» «نور إنها

املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من األقىص املسجد يف زكريا محراب :11-1 شكل

املدينة، من بدًال لدولتهم عاصمة معه العرب اتخذها ما األهمية من دمشق وكانت
طويل. زمن بعد دمشق مقام بغداد قامت كما

عادت أن بعد حتى الرشق يف والصناعة والعلوم للتجارة كبريًا مركًزا دمشق وظلَّت
وقصورها الفلكي ومرصدها الطبية ملدرستها وكانت العرب، لدولة عاصمًة تكون ال

عاملية. شهرة ومساجدها
اآلشوريني استيالء مع موجودًة األهرام، لَدْور معارصًة كانت التي دمشق، وظلت
ولكن بالتتابع، عليها والرتك والعرب والرومان واألغارقة والفرس واملرصيني وامليديني

تقريبًا. قصورها عىل أتى مما وإحراقها انتهابها
وقد ولغتهم، وعاداتهم بدينهم يملكونها دمشق، عن سيادتهم زالت وإن والعرب،
النفوذ من دمشق نجت وقد العرب، بصبغة اصطباًغا العالم مدن أكثر من دمشق تكون
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املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من األقىص املسجد يف عمر محراب :12-1 شكل

وليست سورية، لبقية خالًفا وذلك نادًرا، إال لألوربي مكان من لَعَطلها تماًما؛ األوربي
وثبت القاهرة، أنشأوا الذين هم العرب أن مع يوم كل تتفرنج التي كالقاهرة دمشق
يف مما قيمًة أعظَم عربية أبنية عىل تشتمل القاهرة أن ومع قرون، عدة فيها ملكهم

دمشق.
يف ويعيش التاريخ، منبع إىل يرجع وأن الرشق، طبائع عىل يطلع أن يريد من وعىل

دمشق. يزور أن املايض،
ساحر منظر ذاُت بعيد من للناظر وُغوَطتُها الجميلة، املآذن ذات دمشق وتبدو
قال قلعتها، فوق من الفتَّان القاهرة منظر يعدل أََرُه لم وإن امتداحه عىل السياح أجمع

داڨيد: مسيو

وروعتها عظمتها يَْعِدل يشء ال أنه دمشق من يقرتب الذي السائح يرى
تتخللها والتي واسع، سهل بني تقع التي ة النَِّرضَ ُغوَطتُها فلدمشق وسحرها،
فيها ما وأسطع الدنيا يف ما بأغرب تحيط والتي وحدائقهم، القوم منازُل
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األسوار، هذه وتبدو القذرة، الكامدة الشاحبة الغرب ملعاقل خالًفا أسوار من
مع شكل ألف عىل ومثلثٍة ومربعٍة مدورٍة وُسود ُصفر حجارة من املؤلفة

الرشق. شعراء وصفها كما بالزبارج اًة ُموشَّ َخْمَلًة االنسجام،
املدينة داخل يف أسواٌر فهنالك لألعني، يبدو ما كل النطاُق ذلك وليس
جوانبها، عىل قائمٍة مربَّعٍة أبراج ذات أسوار وهنالك أحيائها، بني تفصل

عمائم. شكل عىل زخارف تعلوها أسوار وهنالك
أسنى املدينة فصميم املنظر، من األوىل املرحلة سوى ليس هذا ولكن
شجر من ا صفٍّ هنا أن وذلك بيوت، من تَأَلَُّفُه أشجار من يتألف وهو وأبهى،
والعطاء، لألخذ سوًقا وهناك عربية، أقواًسا وهناك للنزهة، محالٍّ وهنا و، الرسَّ
لعنٍي دائرة نصف شكل عىل حوض فوق الجميلة رءوسها تَُهزُّ نخًال وهنالك
قٍرص داخل الشطرنج رقاع شكل عىل مصفوفة مثمرة أشجاًرا وهنالك عظيمة،
الرفيعة واملآذن النحاسية األِهلَُّة تعلوها قبة ألف من أكثر هنالك ثم إسالمي،

جوانبها. عىل القائمة
النفوس يف َوْقٍع ذات جميلة وحدائق عالية أشجاٌر املزهرة الروضة ولتلك
تََهُب التي الفضية يُة امُلتََلوِّ السبُع بََرَدى ُشَعُب ولها اجة، الَوهَّ الشمس كأشعة
والشام بالشام، العرب يُسميها التي دمشق هي تلك أيًضا؛ األلوان سحر دمشق

سورية. بالَد العرب به ي ُيسمِّ ما

أول تستهويه ال الرشق، ُدرة العرب يسميها التي دمشق يدخل حني واألوربي،
جدران ذات َخِربة بيوت َطَرَفيْها عىل تقوم َقِذَرة ة ُمْعَوجَّ ُطُرٌق فيه تؤثر وإنما وهلة،
وال اإلنسان، يتصوره ال بما األبصار تُعمي أعفاٌر فيه وتؤثُِّر وتبن، طني من مصنوعة

تَأَلُّفها. بعد إال األوربي عن السيئ التأثري هذا يزول
عظيمة حياة تمنحها الرشق بقية وبني بينها القائمة الواسعُة دمشق وتجارة
والهند، فارس منتجات إليها تُوِصل بغداد من تأتي التي والقوافل ا، خاصٍّ رشقيٍّا وطابًعا
املدبوغة وجلودها وبُُزوَزها املشهورة الحريرية نسائجها البلدين ذينك إىل القوافل وتَْحِمُل

بالفضة. ت املَكفَّ ونحاسها
يزور أن الالمعة وألوانه الرشق اجتالء يف يرغب من عىل يجب إنه مكرًِّرا: وأقول،
ُطُرقها هو متنوًعا ويبدو القديمة املدينة هذه يف النظر يستوقف ما وأهمُّ دمشق،
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ففيها ساعات، بضع يف الرشق أمم مختلف أمثلة واستجالء الطريفة، التجارية وأسواقها
الُحَلل ذوو السوريون ويُرى الزُّنَّارية، والخناجر الَفْرِوية القالنس ذوو الُفرس يُرى
التي البيض املآزر ذوات العربيات النساء وتُرى الَوبَِريَّة، والُعُقل والكوفيات املخطَّطة
العمائم أو الُحمر الطرابيش ذوو الدمشقيون ويَُرى ِخاللها، من املتوقدة عيونهن تلمع
ويُرى بزنانري، واملشدودة وسود بيض بخطوط املخططة الحريرية واأللبسة البيض
واملالبس السياط ذوو القناصل َقوَّاسو ويُرى الرَّثة، الثياب ذوو الحرام البيت حجاج
الرسمية األَْردية ذوو العثمانيون املوظفون ويُرى املوزونة، والَخَطَوات الزُّرق اة امُلوشَّ
الخيل ِعتاق والراكبون بالسالح امُلنَطُِّقون الُعْجب ذوو الدروز فرسان ويُرى القاتمة،
ُقُطر وتُرى والفضة، الذهب من المعة بقطع مزينة ِقْرِمِزيَّة جلدية رسوج تعلوها التي
األكراد ويُرى الفرات، وشواطئ واألناضول كرمان من آتون تجاٌر يحرسها الجمال
يف اختالف األخالط هذه يف ويُرى األرخبيل، وروم واليهود واملوارنة واألرمن واألعراب
الحالك السواد وذوو الناصع البياض ذوو فيها ويُرى ُقَزح، قوس يف يُرى كالذي األلوان

اللونني. بني التي األلوان وذوو
بدمشق، العربية القهوات إحدى يف متكأ عىل جالًسا كنت حينما إيلَّ، ُخيِّل وقد
السحري املنظار هذا خالل من أي نارجيلتي، ُدخان خالل من الناس أولئك أتأمل وكنت
غابر يف آسية ألمم حاوية بيئة إىل ولساعة، فوري، من نقلتني ساحرة قدرة أن الغريب،

األزمان.
إىل َغَلَطَة من املمتد الجرس عىل كذلك ُمنوًعا منظًرا يحتمل، ما عىل رأيت، أجل،
هنالك الغالب هو األوربي العنرص ولكن اآلستانة، يف الذهبي القرن من األخرى فة الضَّ
من فيها ما مع اآلستانة يف وحده يتجىل ال عاد الرشق أن أرى ثم ومن فمقداًرا، مقداًرا

العالم. شعوب ملختلف املتباينة األمثلة
يَِجدون ملا بدمشق؛ اإلقامة طول الفن ورجال التحف وهواُة اآلثار علماء ويستعذب
زمن بعد يزول أن يُخىش وما ضخًما، مجلًدا وصفه يتطلب ما املباني بقايا من فيها
مدخل عىل الواقعة امليدان ضاحية من خطوة كل يف ويُرى يوم، بعد يوًما لتداعيه قليل
ثالثمائة أو سنة مئتي قبل ما إىل ترجع أخرى وأبنية وعيوٍن مساجَد أنقاُض مكة طريق
اآلثار تلك يف ويشاَهد العرب، تقاليد َوْفَق القديمة الزينة من رضوب عىل وتشتمل سنة،

قليل. غريُ الفاريس للفن أثٌر
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القديم العربي الطراز عىل قصوًرا وحدها دمشق يف يالحظ أن الباحث ويمكن
أوربة، مساكن أرقى يف مثلها يَُرى ال الذوق مع والرفاهية للراحة وسائل عىل مشتملًة

فتزول. القصور هذه عىل حكمها تُجِري الكون سنة نرى أن األسف دواعي ومن

الفوتوغرايف). املؤلف تصوير (من بالقدس ومنربه األقىص املسجد محراب :13-1 شكل

بذكر اآلن أكتفي فإنني القصور هذه أحد عن آخر فصل يف سأتكلم أنني وبما
دمشق. مباني أقدم هو الذي الكبري الجامع

بزمن الهجرة بعد ما إىل األقل، عىل منه، قسم يرجع الذي الكبري، الجامع بُني
سنة يف النريان التهمته ثم كنيسة، إىل النصارى َله َحوَّ َوثَِني معبد أنقاض عىل قليل،
من أهميًة وأقلُّ األوىل، حالته عليه كانت ما دون وهو بناؤه، فُجدِّد (٤٦١ه / ١٠٦٩م)

الخصوص. عىل القاهرة مساجد
مثلُها يتألف فهو األوىل، اإلسالمية املساجد هيئة عىل الكبري دمشق جامع وأقيم
أركانها عىل وأقيمت للصالة، بعضها ص ُخصِّ أروقٍة ذاِت الزوايا قائمة كبرية ساحة من
الطراز. هذا من كثرية مرصمساجد عرب عن فيه نتكلم الذي الفصل يف وسنصف مآذن،
الجامع، املسجد ذلك جدران أسفل يسرت كان النادر الرخام أن العرب مؤرخو وروى
الخشب من مصنوًعا كان سقفه وأن ُقبته، تسرت كما أعالها تسرت كانت الفسيفساء وأن
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فوتوغرافية). صورة (من الرملة برج :14-1 شكل

كانت محاريبه وأن اإلبريز، من كانت ستمائة، وعددها مصابيحه، وأن بالذهب، امُلَموَّه
الثمينة. بالحجارة مرصعًة

جميلة، خطوٌط اآلن جدرانه وتُزيُِّن القليل، اليشء سوى الزينة تلك من يبَق ولم
القديمة. للفسيفساء أثٌر منه مواضع يف ويشاَهد كثرية، ألوان ذو زجاج نوافذه ويُزيِّن

أنيقة ثالثة مئذنة وعىل الشكل، مربََّعتَي ِمئذَنتني عىل الكبري الجامع ذلك ويشتمل
املآذن هذه أقدم العروس ومئذنة وهالل، بُكَرة ومنتهية دة ُمنضَّ أروقة ذات الشكل نَة ُمثمَّ
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وهي عيىس، ومئذنة يُعتََقد، كما الهجرة من األول القرن إىل ِقدمها يف وتَرِجع الثالث،
ذروتها عىل سينزل عيىس إن العربية: القصة وتقول الشكل، ُمَربَّعة املآذن، هذه إحدى

ريب. ال الحساب يوم
ولم َمَلكوها التي األمم آثار األول، الفتح دور منذ احرتموا العرب أن تقدم مما ظهر
التي الفاتحة األمم من لكثري خالًفا وذلك وترقيتها، بحضارتها االنتفاع غري يف يفكروا
أساتذتهم، فاقوا أن يلبثوا لم األمر بدء يف أميني كانوا الذين العرب وأن بعدهم، جاءت
الرومية؛ الحصار آالت واستعمال الحرب، فنون من يجهلون كانوا ما برسعٍة تعلموا وأنهم
األمم ماثلوا والفنون العلوم يف مبتدئني كانوا أن بعد وأنهم ذلك، يف أعداءهم فسبقوا
عاملني غري كانوا أن بعد وأنهم، تقدموها، ثم املدارس من أنشأوا ما بفضل فيها األخرى
مبانيهم، تشييد يف والفرس الروم من مهندسني استخدموا أن وبعد العمارة، بفنون
التغيري من أحدثوا بما أجنبي مؤثِّر كل الخالصمن كلَّ يتخلصوا أن بالتدريج استطاعوا

قليل. ا عمَّ ذلك نرى كما الفني ذوقهم َوفَق العمارة فنون يف والتبديل

هوامش

ثمرة. وال له زهر ال الورق عريض عظيم شجر الدلب: (1)
عن الناشئ الجفاف ومنها أسباب، عدة إىل سورية يف الزراعة انحطاط يعود (2)
ما أن يعلم الذي فالفالح، الباشوات؛ ظلم ومنها األعراب، غارات ومنها غابها، قطع
من نوع لسورية ُقدر ولو العمل. عن يتقاعد محالة، ال للنهب عرضة يكون يذخره
أوربة، بالد أغنى بلغه ما زراعتها لبلغت األموال؛ رءوس تحمي التي الرشيدة اإلدارة
يثري وبما عناء غري من الزيتون وينمو التوت شجر ويربى القمح ينبت سورية ففي
جمعتها التي اآلتية باملعلومات تنتجه أن سورية أرايض يمكن ما عىل ويستدل العجب،
الربتقال، زراعة يف سنة أربعني منذ وصيدا يافا سكان بعض فكر وهي: أمكنتها، يف
برتقال حديقة ٣٥٠ وحدها يافا ففي البالد، موارد أهم من الزراعة هذه فأصبحت
بني منها الواحدة ثمن ويرتجح شجرة، ٢٠٠٠–٣٠٠٠ عىل منها واحدة كل تشتمل
فرنك آالف أربعة بني السنوي دخلها ويرتجح فرنك، ألف وخمسني فرنك ألف أربعني
كل ثمن ويبلغ وأوربة، وتركية مرص يف الحدائق هذه ثمار وتباع فرنك، آالف وخمسة
يف الربتقال زراعة تبلغه قد الذي املدى تقدر أن ويمكنك فرنًكا، أربعني برتقال حبة ألف
الصالح مربع) مرت آالف أربعة (نحو الواحد األملس الفدان ثمن أن علمت إذا البالد تلك
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األرايض يف فرنكات بضعة عىل يزيد ال وأنه فرنك، ١٢٠٠٠ يافا جوار يف الربتقال لزراعة
التي األرايض الربتقال لزراعة تعد أن وينتظر ساعات، ثالث أو ساعتني منها تبعد التي

الحارض. الوقت يف لها قيمة ال والتي العوجة، نهر من ريها يسهل
وهو رضورة، عن مخترص العربية املباني من وغريه عمر لجامع وصفنا إن (3)
من واحد كل وصف ويتطلب الصادقة، الكتاب هذا صور إلتمام يكفي اختصاره مع
مجلد عن يقل ال ما جامًعا، وصًفا السفر هذا يف نذكرها التي املهمة، العربية املباني أكثر
أوين وخصص عمر، جامع لوصف واحًدا مجلًدا دوڨوغيه مسيو خصص فقد واحد،
األڨينى پريس وخصص وحدها، الحمراء لوصف ضخمني مصورين مجلدين جونس
بعد، مفصًال توصف لم كثرية عربية أبنية وهنالك القاهرة، مباني لوصف مجلدات ثالثة
لكل صورة نرش يف وإن الغالب، يف صورها ينرشوا أن غري من بذكرها املؤرخون واكتفى
لدى تكون أن نأمل هذه، والحالة ونحن، صفحة، مائة بيان عن يغني ما منها واحد
عرضناها التي الصور يف النظر إنعامه بعد العرب مباني يف صائبة جامعة فكرة القارئ
جامع داخل عن نوعها من األوىل هي التي الفوتوغرافية، صورنا أن ونرى الكتاب، هذا يف
فبهذه اآلن، حتى نُرش كتاب أي يف عنه جاء رسم أي من أصدق الخصوص، عىل عمر
اعرتضنا ما مع وذلك الدقائق، من الجامع هذا داخل يف ما ظهر الفوتوغرافية الصورة
دفع وتعذر الجامع، هذا داخل نور تفاوت بسبب املصاعب من الصور هذه التقاط حني
من لنيله وفقنا ما كبرية مصاعب غري من وليس االقتضاء، عند الوراء إىل التصوير آلة

الكتاب. هذا عليها يشتمل التي الصور
األقىص املسجد أقسام مختلف بها عرضنا التي واأللواح الصور جميع رسمت (4)
بعد، آخر كتاب أي يف تظهر ولم الفوتوغرافية، صورنا وفق الداخل من عمر وجامع
النوافذ زجاج عن الفوتوغرافية صورنا تلوين يف نافع عون مالپرتوى بمسيو لنا وكان

هما. حيث واملحراب
من قريبة قوطية وحنايا هندسية رسوم ذو العجيب القيامة كنيسة مقدم (5)
املباني من أو العربية، املباني من مختاًرا فأعده الفرس، نعل شكل عىل املصنوعة الحنايا

األقل. عىل العربي الطراز فيها أثر التي
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بغداد العربيف

ببغداد الخالفة َدْوِر يف الرشق يف العرب حضارة (1)

وملا العربي، الحكم أدوار أنرض بإسپانية قرطبة يف وَدْوُرها بآسية بغداد يف الخالفة َدْوُر
واحد أصل لهما كان عظيمة، مساوُف بينهما وَفَصلت برسعة، الدولتان تانك استقلَّت
الكبريتان، املدينتان وكانت قرون، عدة متوازيٍّا تقدًما َمتا تََقدَّ واحدة، ولغة واحد ودين
الحضارة مراكز من لإلسالم فيهما السلطان كان اللتان القاعدتان وهما وقرطبة، بغداد

الهمجية. دياجري يف غارقة أوربة كانت أيام الوهاج بنورها العالم أضاءت التي
بذلوا وما فتوحهم، من َفَرغوا أن بعد بدأ أن العرب حضارة ازدهار َدْور يلبث ولم
والصناعة، والعلوم اآلداب إىل مثله ُهوا وجَّ البُداءة يف الحربية الوقائع يف الجهود من

الحربية. الفنون يف تقدمهم مثَل لميِّة السِّ الفنون يف فتقدموا
قبض فلما املدينة، بعد العربية األمويني دولة عاصمة أصبحت دمشق أن ورأينا
العاصمة، تبديل عىل عزموا (١٣٢ه / ٧٤٠م) سنة يف الخالفة زمام عىل العباسيون
أشهر صارت أن تلبث لم التي بغداد مدينة ِدْجَلة، شاطئ وعىل بابل من بالقرب فأقاموا

الرشق. مدن
ما ولكن سورية، يف بقي ما مثُل بغداد يف الخلفاء شادها التي املباني من يبَق ولم
يكفي مؤرخيهم كتب يف ورد وما الدور ذلك يف واألدب العلم يف العرب آثار من إلينا انتهى
الفصول يف نَْدُرسه وما اآلن، نذكره وما امليالد، من التاسع القرن يف حضارتهم لتمثل
العربية الحضارة نواحي من مهمة ناحية عىل نوًرا يُلقي والفنون، العلوم تاريخ من اآلتية

السابق. الفصل يف نوضحه لم
الشهري الرشيد هارون وليلة ليلة ألف رواية بطل عرص يف الرخاء ذروة بغداد بََلَغت
صيت وذاع الرشق، مدن أهمَّ وصارت (٨١٣م–٨٣٣م) املأمون وابنِه (٧٨٦م–٨٠٩م)
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عاهل وأرسل بالطه، إىل رسًال والصني والهند الترت بالد فأرسلت اآلفاق، وطبَّق الرشيد،
بني ما يملك كان الذي شارملان، اإلمرباطور ْوكة، والشَّ الَحْول وصاحب الحقيقي الغرب
ليُبلِّغ وفًدا — الَهَمج من أناس غري يملك لم الذي وهو اإللب، ونهر األطلنطي املحيط
سؤاله، إىل الرشيد فأجابه القدس، لحجيج الحماية منه ويلتمس تحياته، أطيب الرشيد
تجهله كانت والفيل جهاز، بأفخر ز مجهَّ فيٌل بينها ومن عظيمة، هدايا مع وفَده إليه وَردَّ
تدل اقة دقَّ وساعٌة حريرية ونسائج وعطور وعاج وحيلٌّ وجواهر وآللئُ تماًما، أوربة
وحاشيته هو الساعة هذه من العجب شارملان الغرب إمرباطور قىض وقد الوقت، عىل
عبثًا شارملان حاول والذين ُكنْهها، إدراك عىل َقَدر من بينهم يكن لم اللذين املترببرون

الرومان. حضارة إحياء عىل يَْحِملهم أن
تنظيم وكان سنيه، من والعرشين الثالثة يف الخالفة عرش عىل الرشيد وجلس
منظمة، نقٍل بوسائل الدولة واليات فُوِصَلت فيه، فكر ما ل أوَّ الواسعة دولته شؤون
بحمام وُعني عَجل، عىل الكبرية املساوف قطع من بها الُربُد لتتمكن مرابُط؛ وأُنشئت
الحارض، الوقت يف املدن بعض بني واقع هو كما بالرسائل املدن بني ما لربط الزَّاجل

الحديثة. أوربة يف كما الدولة وظائف أهم من ببغداد الربيد إدارة وكانت
مقاَم يقوم وكان الخليفة، أوامر يمتثلون وكانوا الواليات، رأس عىل الُوالة وكان
استقالًال الزمن مع استقلوا ِوَراثيُّون أُمراءُ إفريقية، كشمال النائية، الواليات يف الخليفة

ا. تامٍّ
والخراج الجزية عىل قائًما الدولة دخل وكان الضبط، دقيقَة الدولة مالية وكانت
الخالفة َدخل أن العرب مؤرخو وَرَوى املعادن، واستخراج املوات وإحياء واملكوس

الزمن. ذلك يف عظيًما مبلًغا أي فرنك، مليون مئتي بلغ السنوي
األعمال ديوان «إن خلدون: ابن قال الديوان، تُدعى لجنة الجباية بأعمال يقوم وكان
وحفظ الجبايات، أعمال عىل القيام وهي: للُمْلك، الرضورية الوظائف من والجبايات
ورصف أرزاقهم وتقدير بأسمائهم العساكر وإحصاء والَخْرج، الدَّْخل يف الدولة حقوق
وَقَهاِرَمة األعمال تلك َقَوَمُة يرتبها التي القوانني إىل ذلك يف والرجوع إباناتها، يف أعطياتهم
عىل مبنيٍّ والخْرج الدخل يف ذلك بتفاصيل شاهد كتاب يف مسطورة كلها وهي الدولة،
الكتاب ذلك ى ويسمَّ األعمال، تلك أهل من املهرة إال به يقوم ال الحساب من كبري جزء

لها.» املبارشين ال الُعمَّ جلوس مكان وكذلك بالديوان،

188



بغداد يف العرب

وهو الحارض: الزمن لدواوين مماثلة دواوين أربعة بني موزعًة الدولة إدارة وكانت
الدخل َرقابة وديوان الجباية، وديوان الرضائب، وديوان الجند، ونفقات الغنائم ديوان

والخرج.
يأتون من فيه إليها لريِجع َمُصون؛ سجل يف تُكتَب الخلفاء أوامر جميع وكانت

بعدهم.
مقاليد له يرتكون الخلفاء أكثر وكان األعىل، الدولة شؤون مرجع الوزير وكان

أيامنا. يف الوزراء رئيس منصب الخلفاء عرص يف َمنِصبه ويشابه تماًما، الحكم
للتجار وكانت واملالية، الربيد من انتظاًما أقلَّ الخلفاء عهد يف الرشطة تكن ولم

والتدليس. الغش ومنع والرشاء البيع أمور لرقابة مسئولٌة نقابة
بالخري، الناس عىل تعوُد عظيمة بأعمال القيام يف سببًا الخلفاء مالية انتظام وكانت
وال الدولة، نواحي جميع يف واملدارس واملشايف واملساجد الفنادق وإنشاء الطرق كتعبيد

إلخ. … وامَلْوِصُل والبرصة بغداد سيما
إىل يصدر وصار وأصبهان، شرياز نبيذُ واشتهر والصناعة، الزراعة نطاق واتسع
وصار ودمشق، وحلب املوصل يف الحريرية للنسائج مصانُع وأنشئت البعيدة، البالد
بطرق إلخ، … والرصاص والحديد والرخام الكربيت ومناجم املمالح يستغلون العرب

فنية.
وبلغ العالم، أقطار مختلف من األساتذة واستُدعي العام، التعليم دائرة عت وُوسِّ
يف إال األوربيون إليها يَنْتَه لم نتائج إىل وانتهى التقدم، من رفيعة درجة الفلك علم
اليونان علماء كتُب العربية اللغة إىل ونُِقلت النهار، نصف دائرة كقياس الحارض، العرص
وبحث املدارس، جميع يف تدرَّس وصارت والرياضيات، الفلسفة كتب سيما وال والالتني،

قرون. ببضعة ذلك إىل األوربيني فسبقوا القدماء، آثار يف العرب
وأكثروا ونشاط، بشوق بها، عهد لهم يكن لم التي املباحث، تلك عىل العرب وأََقَدَم
مهمة اكتشافات لهم وكانت مكان، كل يف واملختربات واملدارس العامة املكتبات إنشاء من

حضارتهم. تفاصيل فيها ندرس التي الفصول يف ذلك سرتى كما العلوم أكثر يف
أتموا أن بعد الثقافة من رفيعة درجًة بلغوا العرب أن السابقة الخالصة من وترى
العمارة، وطراز كالتعدين املعقدة والفنون الرشيدة اإلدارة ولكن قصري، بزمن فتوحهم
الحضارات مواصلة غريَ العرب يفعل لم عفًوا يأتي ال مما كانت إذ الفلك؛ كعلم والعلوم
من ورثوه فيما مبتكرات لهم فكانت الالتينية، اليونانية كالحضارة قبلهم، ظهرت التي
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العرب إىل سلموا الذين الروم نقيض عىل بذلك وكانوا ُحكمها، وطرق وفنونها علومها
االنحطاط. َدَركات أسفل يف سقطوا والذين به، ينتفعوا أن غري من الحضارات تلك تُراث

فالندان). تصوير من (العراق، أورفة مسجد :1-2 شكل

أشهر الجتذاب طريًقا بغداد يف الخلفاء يرتك ولم عظيًما، للعلم العرب حب وكان
الحرب الخلفاء أولئك أحد َشَهر أن ذلك ومن سلكوها، إال العالم يف الفن ورجال العلماء

ببغداد. التدريس يف املشهورين الرياضيني ألحد ليأذن الروم؛ قيرص عىل
وأقباط وفرس يونان من والنحل، امِللل جميع من واألدباء الفن ورجال العلماء وكان
الفرج أبو وقال الدنيا، يف للثقافة مركًزا منها ويجعلون بغداد، إىل يتقاطرون وكلدان،
منه ِعْلًما بمذاكرتهم ويلتذ بمناظرتهم، ويأنس بالحكماء، يخلو «كان إنه املأمون عن
العلم أهل كان السبب فلهذا … عباده من ونخبته خلقه من هللا صفوة هم العلم أهل بأن

لفقدهم.» الدنيا وأوحشت البرش، وسادة الدجى مصابيح
قرصهم يَُعدُّوا أن الخلفاء هؤالء يمكن وكان بغداد، بخلفاء يحيطون أولئك وكان
به وصف الذي اآلتي بالقول الرشقية بغداد أُبهة لنا وتتجىل وأنرضها، العالم قصور أول
سنة يف الروم قيرص لسفري العباسيني الخلفاء أحد استقباَل الفداء، أبو ، العربيُّ املؤرُخ

٣٠٥ه.
الفداء: أبو قال
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ت وُصفَّ العساكر لهم ُعبِّئَت استُْحِرضوا فلما بغداد، إىل الروم ملك ُرُسل َقِدَم
ألف مائة حينئذ املصفوفون العساكر وكان الزينة، وأنواع باألسلحة الدار
واملناطق الحجرية الزينة ذوو الغلمان ووقف وواقف، راكب بني ما ألًفا وستني
خادم آالف أربعة آالف، سبعة وكانوا كذلك، الِخصيان ام الخدَّ ووقف ة، امُلَحالَّ
سبعمائة حينئذ وهم كذلك، اب الحجَّ ووقف أسود، خادم آالف وثالثة أبيض
الخالفة، دار وُزينت زينة، بأعظم دجلة يف والزوارق املراكب وألقيت حاجب،
ألًفا عرش اثنا منها سرت، ألف وثالثني ثمانيًة عليها املعلقة تور السُّ فكانت
وكان ألًفا، وعرشين اثنني البُُسط وكانت ب، امُلذَهَّ الديباج من سرت وخمسمائة
وفضة ذهب من شجرة الزينة جملة يف وكان َسبَّاع، مائة مع َسبٍُع مائة هناك
والعصافري الطيور والقضبان األغصان وعىل غصنًا، عرش ثمانية عىل تشتمل
واألغصان والفضة، الذهب من الشجرة أوراق وكذلك والفضة، الذهب من
الرسل وشاَهَد ُمرتبة، بحركات ر تَُصفِّ والطيور موضوعة، بحركاٍت تمايل
يبلِّغ الوزير وصار املقتدر، يدي بني وأُحرضوا رشحه، يطول ما العظمة من

الخليفة. عن الجواب ويَردُّ الخليفة، إىل كالمهم

فالندان). تصوير (من جك بريه عند الفرات عبور :2-2 شكل
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ما اجتالء ويمكننا دولتهم، أهمية تُناسب بغداد يف الحربية الخلفاء قوة وكانت
اليونان لعظمة الوارث بزنطة قيرص عليه أكره بما الخارج يف الهيبة من عليه كانت
اإلمرباطورة خليفُة رفض فلما عبثًا، إعطائها عن تَمنَّع حني الجزية دفع من والرومان
أجابه الرشيد هارون الخليفة إىل أرسله كتاب يف الجزية إعطاءَ نيقفور، القيُرص إيرين،
له ُعْرَضًة أضحى الذي االحتقار درجة عىل الدالِّ العنيف املوجز بالكتاب الرشيد هاروُن

وإَليَكُه: الضعفاء، والرومان اليونان أبناء

كلب نيقفور إىل املؤمنني أمري الرشيد هارون من الرحيم، الرحمن هللا بسم
تسمعه. ما ال تراه، ما والجواب الكافر، ابن يا كتابك قرأت قد الروم،

قيرص وأرغم تماًما، بالده الرشيد هارون خرَّب فقد الجواَب، الروم» «كلُب رأى
املؤمنني. أمري إىل الجزية دفع عىل النرصاني القسطنطينية

أقىص املأمون وابنه الرشيد عرص يف السيايس العرب سلطان ُعدَّ أن اإلنصاف ومن
يف العرب لدولة ا حدٍّ الصني بالد كانت فقد الرشق، يف العرب سلطان إليه انتهى ما
إىل الروم ودحروا الحبشة، بالد حدود إىل املتوحشة إفريقية قبائل العرب وَدَحر آسية،
الشجعان القوم هؤالء أن والحقُّ األطنلطي، املحيط عند إال الغرب يف يقفوا ولم البُسفور،
من الرمان دولة بلغته ما بلغت دولًة أقاموا واحدًة، أمًة وَغَدوا محمد، دعوة لبُّوا الذين

وتمدنًا. هيبًة األرض دول أكثر بدت الدولة هذه وأن قرنني، من أقلَّ يف االتساع
كان فإذا أمورها، ُوالة القتدار تابٌع املطلقة العظمى الحربية الدول مصري أن بيد
وإذا وتقدَّمت، الدول تلك أينعت املأمون، وابنه الرشيد كهارون العباقرة، من الوالة هؤالء

بها. قامت التي من أعظم برسعٍة هبطت بَْجَدتها أبناء يكونوا لم
يبدو كان ما تجاه هيبتها للخالفة يحفظوا أن الرجال أعاظم عىل كثريًا يكن ولم
غري من الزمن من حينًا دحروها التي األمم وتجاه الدولة، أنحاء يف العرب كلمة تََفرُّق من
يَْقِبضون الرتك أخذ وقد األندلس، استقالل بُعيَْد الرببر استقل وقد أركانها، يُقوِّضوا أن

يوم. ذاَت بسالحهم كاملًة سينالونها التي السلطة عىل بدسائسهم
الخالفة ولكن امليالد، من العارش القرن يف إال العباسيني الخلفاء ُشعَلة تَْخُب ولم

التاريخ. عن غابت حينما طويل زمن منذ سلطانها ت َخِرسَ قد كانت العباسية
أعجبت الذين املوايل أو األرسى غري من بغداد إىل بهم جيء الذين الرتك يكن لم
صنعوا أن املوايل هؤالء يلبث ولم ِحراستهم، أمر إليهم الخلفاء ففوَّض ُقُدوُدهم الخلفاء
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ُسلطة سوى الخلفاء لسادتهم تاركني غري باألمر فانفردوا بمرص، املماليك صنع كما
اسمية.

فانقسمت بهم، تَِحيق كانت التي املطامع جميع مقاومة عىل الخلفاء يقِدر ولم
االدعاء تستطيع ال بغداد عادت العباسيني آخُر توارى فلما مستقلة، إمارات إىل دولتهم

وآدابه. الرشق لعلوم األوَل امللجأ كونها غري آخر بلقٍب

فالندان). تصوير (من كهيا أحمد مسجد من بالقرب بغداد يف منظر :3-2 شكل

البدويني اآلدميني من جيٌل واملغوُل العباسية، الخالفة عىل َقَضوا الذين هم واملغوُل
التي الواسعة الوسطى آسية هضبة أجالَف منها نَُعدُّ مختلفة عروًقا الرتك مع يؤلِّف
وبحر والتبُت الصني تحدها والتي الشمال، من سيربية عن لها الفاصلة الجبال تَُحدُّها
، دايلِّ األستاذ العالم صديقي سيما وال اإلنسان وصف علماء ويرى الجنوب، من قزوين
األرومة يُدعى واحد أصل من يحتمل، ما عىل التبت وأهل واملماليك، واملغول الرتك أن
الكامدة امُلصَفرَّة وجلوُدها الخاصة وجوهها هيئُة هي األُرومة هذه وظاهرُة املغولية،
الشبه هذا ومثل واملغول، الرتكمان بني شبًها نجد نزال وال إلخ، … املَسنَْدرة1 وشعورها
يف الدين رشيد ذكر فقد ريب، ال واملغول الُخلَّص الرتك بني القرون غابر يف موجوًدا كان
تشابًها متشابهون والرتك املغول أن عرش، الثالث القرن يف ألفه الذي املغول، عن تاريخه

األزمان. غابر يف واحًدا كان الجيلني هذين اسم وأن النظر، يستوقف
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ريب، ال ذلك، ويرِجع أوربة، وترك املغول بني قرابًة اليوم ترى أن املستحيل ومن
والرشكسيات، كالُكرجيات القفقايسِّ العرق من بنساء كثرية قرون يف تزوجهما إىل

الخصوص. عىل والفارسيات
آخر وخنقوا تماًما، وخرَّبوها (٦٥٦ه / ١٢٥٨م) سنة بغداد عىل املغول واستوىل
األموال، من بغداد يف ما ونهبوا «هوالكو» الغالبني رئيس بأمر باهلل، املستعصم العباسيني،
دجلة، نهر إىل وألَقْوها العلم محبو الهائلة الكارثة هذه قبل جمعها التي كتبها وحرَّقوا
دجلة ماء وأصبح وُركبانًا، رجاًال عليه يمروا أن الناس يمكن كان جرس منها فتألف

الحنفي. الدين قطب روى كما مدادها، من أسود

فالندان). تصوير (من بغداد يف منظر :4-2 شكل

الكتب، وأحروقوا املباني، يف النار أرضموا الذين الضارية الوحوش أولئك ولكن
إن حتى بدورهم، املغلوبني حصارة لسلطان خضعوا أيديهم نالته يشء كل وخربوا
بهرته أسوارها تحت العباسيني آخر جثة بَجرِّ وأمر بغداد خرَّب الذي «هوالكو»
املدرسة ويف حماتها، من صار أن يلبث فلم نظره، يف الجديدة العرب حضارة عجائُب
وعلماءهم العرب متفنني وشملوا وحضارتهم، العرب دين واعتنقوا املغول، تَمدَّن العربية
وذلك يقال، أن يمكن كما فورهم من عربيًة قويًة دولًة الهند بالد يف وأقاموا برعايتهم،
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يزال ال العرب حضارة سلطان وألن القديمة، الحضارة محل العرب حضارة أحلوا ألنهم
اليوم. حتى هناك مسيطًرا

فالندان). تصوير (من بغداد يف منظر :5-2 شكل

قرون ثالثة بعد عليها استولوا الرتك ولكن األنقاض، تحت من بغداد قامت أجل،
األبد. إىل والعلماء الفن ورجال املكتبات عنها فغابت تامٍّ، بانحطاط فأصيبت

ال عرصية مدينة ولكنها التجاري، موقعها بفضل ا مهمٍّ مركًزا بغداد تزال ال واليوَم
املتداعية األبنية، من اليوم فيها يصاَدف وما الخلفاء، مباني من األنقاض غري فيها تجد
«تتوارى فالندان: مسيو قال عربيٍّا، منه أكثر فاريسٌّ وهو نسبيٍّا، حديٌث العموم، عىل
وُزبيدة، الرشيد هارون أثر فيها تجد تكاد وال املباني، أسس الغبار من كثيفة طبقة تحت
اسمها أضاعت أنقاٍض وبني الشاطئ وعىل األسواق زوايا بعض يف يُكتََشُف وهناك وهنا
عىل خرابُها يشهد ومئذنٌة كوفية، خطوط من ِقَطع بصعوبة عليها يُقَرأ جدراٍن وحوُه
املَحطَّم. البناء أساس عىل تنفصُل المعٍة فسيفساء وذي ميناءٍ ذي ِرتاٍج2 وبقايا ِقَدمها،
ونحن بزنطة، لحضارة منافسة حضارة عىل األدلة هذه بضياع الرتك يباِل «ولم
الغبار إزالة العبث من كان مًعا الفائدة من املجرَّدة النادرة البقايا تلك استثنينا ما إذا
األعزاء بخلفائها يذكِّر ما فيها يبَق لم العظيمة املدينة هذه أن فالحق ببغداد، املرتاكم

يقال.» أن يُمكن كما
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وبابَل بطيبة املايض، أعفار يف الخلفاءَ، بغداُد َلِحَقت وقد اليوم، بغداد حال هي هذه
العالم عىل تسيطر لم املدن هذه ولكن الدنيا، سيدة كانت كبرية عاصمة وكل وَمنِْفيَس

الخصوص. عىل بحضارتهم العالم ملكوا بغداد وخلفاء السالح، بغري
التزمناها التي اإلجمال، دائرة من نخرج أن الحضارة، تلك تقدير لنُحِسن ويجب،
العلوم من عنه أسفرت ما فندرس التفصيل، دائرة ندخل وأن كتابنا، من الجزء هذا يف
املخترصة دراستنا نُِتمَّ أن بعد أخرى فصول يف نفعله ما وهذا والصناعة، والفنون واآلداب

عليها. استوَلوا التي األقطار مختلف يف العرب لتاريخ
اإلشارة غري نفعل لم جوهريان أمران بوضوح، لنا، بدا الكتاب يف تقدمنا وكلما
بما مستعينني جديدة حضارة يبدعوا أن استطاعوا العرب أن وهما: اآلن، حتى إليهما
ما املناعة من لها كان العرب حضارة وأن والرومان، واليونان الفرس من استعاروا
أمم جميع أن لنا ظهر وقد هدمها، حاولوا الذين الربابرة عىل به تهيمن أن استطاعت
نرش عىل استثناء بال أعانت الرتك، ومنها العرب، قهر عىل ساعدت التي الكثرية الرشق
العرب به جاءها ما اعتنقت والهنود، كاملرصيني العالم، ِقَدم قديمة أمًما وأن العرب، نفوذ

واللغة. والدين الحضارة من َوَرثَتهم أو

هوامش

املنبسطة. املسندرة: (1)
العظيم. الباب الرتاج: (2)
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فارسواهلند بالد العربيف

فارس بالد يف العرب (1)

هذه درُس كان وإذ عليها، استوَلوا التي البلدان باختالف العرب حضارة بقايا تختلف
فإننا الصناعية، أو الفنية أو األدبية أو العلمية العرب آثار يف البحث عىل يقوم الحضارة
يف اعتمدنا أننا رأيت وقد واحد، نهج عىل الكتاب هذا فصول يف نسري أن نستطيع ال
بغداد أمر يف بحثنا حينما آخر طريًقا سلكنا وأننا املاثلة، اآلثار عىل سورية عن كالمنا
العرب بتنظيم التنويه عىل عنها الكالم حني فاقترصنا شاخصة، آثاًرا فيها تَجد ال التي
بعضها املختلفة العنارص تلك َوَصلنا ما فإذا ذلك، إىل وما واإلداري واملايل السيايس

األزمنة. مختلف يف العرب لحضارة جامعًة صورًة نرسم أن أمَكننا ببعض
فارس كبالد لهم، دانت التي البلدان بعض يف العرب آثار عن القليل إال نعرف وال
عنها القليل علمنا يُثبت ذلك ومع ذلك، يف اإليجاز إىل مضطرين فرتانا الخصوص، عىل

ا. جدٍّ عظيًما كان الشأن ذلك أن
قديمة حضارٍة تجاه الفارسية، ساسان بني دولة هدموا حني أنفسهم، العرب رأى

الخصوص. عىل فنونها من الكثري اليشء فاقتبسوا قويمة،
يف لهم اتفق كما اإلسالم، من األول الدور يف فارس بالد عىل للعرب النرص وتَمَّ
السلطان ودام (٦٤٥م)، الخطاب بن عمر خالفة يف أصبهان عىل واستوَلوا سورية،
بغداد تاريخ يف مرتبًطا فارس بالد تاريخ وكان قرون، ثالثة مدة فارس بالد يف للخلفاء
ونَُعدُّ منها، يَُداُل كان مؤقتة مستقلٌة دوٌل فارس بالد ُحْكَم تداولت ثم االرتباط، بعض
الثالث القرن يف سلطانهم عىل املغول قىض الذين السلجوقيني الرتك دولة الدول تلك من

١٤٠٣م. سنة يف فارس بالد من املغول َطَردوا الذين الرتكمان دولة ثم عرش،
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يف ساسان وبنو العرب شادها التي القديمة املباني هدُم الغزو تتابع عن ونشأ
نراه وما ا، تامٍّ زواًال الخصوص، عىل أصبهان، مدينة يف منها كان ما وزوال الفرس بالد
ُملكه قاعدة اتخذها الذي عباس الشهري الفاريس الشاه صنع من هو أصبهان يف اآلن
ذلك أن ويظهر فارس، بالد معظم الرتك من اسرتدَّ والذي (٩٩٨ه / ١٥٨٩م) سنة يف
الهند يف املغول دولة منصورين الفرُس قاتل فقد قرن، ملدة القديم رخاءه اسرتد القطر
الفوىض سادت ثم السند، نهر غرب واقعة كثريًة والياٍت منها وانتزعوا ١٥٣٩م، سنة
يف يرغبون الذين الروس بني الواقعة فارس، بالد اليوم ونرى فارس، بالد واالنحطاط
قتال ميدان تكون بأن دًة مهدَّ ذلك، يف يمانعون الذين واإلنكليز الهند بالد نحو التقدم
تكون أن فارس بالد عىل ُكِتب فكأنه منهما، للغالب فريسًة تقع وأن الفريقني، لهذين

الغابرة. القرون يف تمَّ كما عاملية دولًة الغالب األجنبي إلقامة تمهيًدا حروب مرسح
شيوع ومن ونُُظمهم، العرب لدين الفرس اعتناق من الفرس يف العرب تأثري وثَبَت
أن غري من وذلك الوسطى، القرون يف أوربة يف الالتينية اللغة شيوع بينهم العربية اللغة
علم ي تلقِّ عىل الحارض الوقت إىل الفرس استمرار من ثَبَت كما الدارجة البالد لغة تكون

العرب. كتب من األخرى والعلوم والتاريخ التوحيد
تكفي ال ما الِقلَّة من فارس بالد يف املاثلة اآلثار من العرب تركه ما بقايا وتبدو
الفاريس العمارة فن حال نعرف وال األخرى، يف إحداهما األمتني هاتني تأثري لبيان معه
يخرج لم املباني من الرواد بعض فيه بحث وما العرب، ظل ويف بالضبط اإلسالم قبل
ونقول مىض، فيما عليها كانت التي الحالة بيان معها يصعب التي األنقاض حد عن
أكارسة قصور إن املؤرخون: رواه وفيما البقايا تلك يف النظر إنعام وبعد ذلك، مع
كانوا الفرس وإن والزينة، الزُّخرف من عظيم جانب عىل كانت العربي الفتح قبل الفرس
العرب وإن بامليناء، املباني يكسون كيف يعلمون كانوا وإنهم القباب، إقامة يعِرفون
اقتبسه ما أهمَّ وإن التبديل، من قليل مع الفاريس الِعمارة بفن الفتح دور يف َرُضوا
عىل امليناء واستعمال الزخرف جزئيات هو األول الدور ذلك يف الفرس ُمتََفنِّني من العرب
ومرص سورية يف البزنطيني من البُداءة، يف استعاروه الذي البناء طراز ال الخصوص،

األقل. عىل
من الفرس فاقتبس الفرس، يف يَُؤثِّرون العرب فصار الزمن، مع األوضاع تغريت ثم
وسنعود كالكتابات، الزينة ورضوب (املقرنصات) املتدلِّية والنقوش قبابهم شكل العرب

العرب. فنون يف للبحث خصصناها التي الفصول يف املسائل هذه إىل
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كوست). تصوير (من أصبهان يف ستون چهل جوسق :1-3 شكل

كبقايا قليل، عدد سوى األولني العرب خلفاء دور مباني من فارس بالد يف يبَق ولم
من بقايا مشهد مدينة يف أن ويظهر آخر، فصل يف صورتها نرشنا التي همذان مسجد
عنها تكلم التي وهي الفاريس، بالطراز العربي الطراز فيها امتزج الدور ذلك مباني
الشكل املخروطة ومآذنها ومينائها أقواسها الفاريسيف الطراز فتجىل دوكانيكوف، مسيو
وأعمدتها املزخرفة خطوطها يف العربي الطراز وتجىل رأسها، غري يف لها ُرواق ال التي

إلخ. … وُمتدلِّياتها الِهيِف

كوست). تصوير (من أصبهان يف مسجد داخل :2-3 شكل
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كوست). تصوير (من الكبري أصبهان جامع :3-3 شكل

عباس الشاه أقامها التي واملباني فارس بالد يف الخلفاء عرص مباني بقايا بني وما
وسنرى واحد، قديم نمط عىل املهندسني سري لنا يُثبت التقارب من مؤخًرا أصبهان يف
القديم النمط ذلك عىل طرأ أنه العربية، العمارة فن تاريخ فيه ندرس الذي الفصل يف
كانت أن فبعد القباب، شكل يف سيما وال الزمن مع املهمة الجزئيات يف التغيري بعض

الشكل. بَصِليَّة ًة َ مخرصَّ صارت ُكَرة، نصِف ذاَت ثم منخفضة، الِقباب
املخروطة املآذن ونَُعدُّ ا، خاصٍّ طابًعا الفاريس العمارة لفن فإن أمٍر من يكن ومهما

الشكل
ما أهم من امللوَّن بامليناء املزيَّنة والجدران القناطر املفرطحة العظيمة واألبواب

ذلك. يف نقطع كما الهند مباني يف التأثري ذو الفاريس العمارة فن به اختص
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يف واستخدموا وحضارتهم، العرب دين العرب، قهروا أن بعد املغول، وانتحل
هؤالء فمزج والفرس، الهندوس من مهندسني عليها استوَلوا التي والهند فارس بالد
يف اآلثار بقايا وتدلُّ قليل، بعد تراه كما أقاموها التي املباني يف الفنون مختلف املهندسون
فأصبحت ١٤٠٤م، سنة لدولته عاصمًة تيمورلنك اتخذها التي العظيمة، سمرقند مدينة
كان ما ذلك من وأعظم العمارة، فن يف الفارسية امُلَؤثِّرات عىل — اليوم متداعيٍة نصف

األقل. عىل األمر بدء يف الهند يف التأثري من للعرب
هذا يف عنرص أيَّ يُبِْدعوا لم أنهم مع خاص، عمارة فن للمغول صار أنه ويظهر
لحكمهم خضعت التي األمم مختلف فنون َمزج عىل الفن هذا قام وقد الخاص، الفن

نرشناها. التي الصور عليه تدل كما املباني من شادوا فيما
والعلوم الدين أمور يف كبريًا كان فارس بالد يف العرب تأثري أن هي والخالصُة
خالًفا الفرس، وأن العمارة، وفن العادات يف الضعف بعض ضعيًفا كان وأنه واللغة،
الغالبني، بحضارة صلتها مع األساسية القديمة حضارتهم أقسام عىل حافظوا للمرصيني،

للمرصيني. خالًفا وذلك

الهند بالد يف العرب (2)

وللعرب، فارس، بالد يف لهم كان مما أعظم سيايس شأٌن الهند بالد يف للعرب يتَّفق لم
يخضع الهند ففي القديم، منذ الهند بالد يف كبري مدني ونفوذ قوي ديني تأثري ذلك، مع

الحارض. الوقت يف النبي لرشيعة نفٍس مليون خمسني نحو
خرجت فقد (٦٣٧م)، الهجرة من األوىل السنة منذ الهند يف العرب ظهور وبدأ
الجزية كابَُل ملك أدى ثم السند، َمصابِّ إىل وتقدمت والبحرين، ُعمان من عربية أساطيل
كانت التي السند مملكة ٧١١م سنة يف العرب جيش وفتح ٦٦٤م، سنة يف العرب إىل

الغرب. من والبحر السند ونهر الرشق من كشمري إىل تمتد
الُحكم فآل ٧٥٠م، سنة يف انتهى فقد كبرية، أهمية هنالك العرب الستقرار يكن ولم

اإلسالم. اعتنقوا الذين واملغول الرتك فإىل الهندوس، من ملوٍك إىل فيها
سنة حوايل الهند بالد يفتحون أخذوا والغزنويون وأقدمهم. أولئك أََهمُّ َغْزنة وملوُك
خمس يف بها قاموا معركة عرشة إحدى بعد السبيل هذه يف قتالهم وانتهى ١٠٠٠م،
والهور والپنجاب كشمري وعىل الرشقية السند ة َضفَّ عىل نهائيٍّا واستولوا سنة، وعرشين
وحضارتهم، العرب دين دعاة أنهم مكان كل يف أنفسهم عن الغزنويون وأعلن وأجمري،
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كوست). تصوير (من أصبهان يف املرايا جوسق :4-3 شكل

األجانب من للفاتحني الهند خضعت وهكذا املؤمنني، أياِمِن لقب بغداد خلفاء ومنحهم
اإلسكندر. زمن منذ األوىل للمرة

قرون ثمانية فيها ورسخ الهند، بالد يف قويٍّا والديني السيايس اإلسالم سلطان وكان
بالد يف قائًما الديني اإلسالم سلطان يزال وال حكمها، تداولوا الذين اإلسالم ملوك بفضل

االتساع. نحو ُقُدًما يميض وهو عنها، السيايس سلطانه توارى وإن الهند،
وعرفوا حضارتهم، من أرقى قديمة حضارًة الهند، يف أوَغلُوا حني املسلمون، ووجد
نرشهم من قصري زمن يف استطاعوه ما النظر يستوقف ومما بها، يمزجونها كيف

الواسع. القطر هذا من كبري قسم يف ملعتقداتهم
الغزنوي محمود قاله ما واسمع املغلوبني، الهندوس بمباني املسلمني ُغزاة وأُعِجَب
القرن يف أيًضا، مشهورة كانت التي مرتا، مدينة عن ُقواده أحد إىل أرسله كتاٍب يف

امليالد: قبل عرش الخامس

أهل متانة املتينة املباني من ألف من أكثر عىل العجيبة مرتا مدينة تحتوي
معابد عىل العدد هذا يشتمل وال الرخام، من أكثرها واملصنوع اإليمان،
األلوف ألوف بلغ املباني هذه إنشاء عىل أُنفق الذي املال ُعدَّ وإذا الكافرين،
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دهيل» من «بالقرب الحديد من املصنوع دهاوا امللك وعمود قطب مسجد باب :5-3 شكل
الفوتوغرايف). فريث تصوير (من

وَوَجد قرنني، من أقلَّ يف املدينة هذه مثل يقام لن أنه عن فضًال الدنانري، من
ياقوٍت من عيوٍن ذواِت الذهب من أصنام خمسة املرشكني معابد يف جنودي
الذهب من آخر صنًما فيها وَوَجدوا دينار، ألف خمسني قيمتُه تساوي أحمَر
وزنها بلغ نََصَمٍة وذا األزرق، الياقوت من مثقال أربعمائة ِزنَتُه بما مزخرًفا
فضًال فيها، ووجدوا الخالص، الذهب من مثقاًال وتسعني ثمانية الصهر عند

بعري. مائة حمل وزنها يعدل الفضة من صنم مائة نحو ذلك، عن

تنبيه نرى وهنا محلَّهم، فحلُّو املغول جاء ثم غزنة، أصحاب مقام ُجُدٌد ملوٌك وقام
من كانوا وإنما بدمائهم، عربًا يكونوا لم الهند عىل السلطان لهم تم الذين أن إىل القارئ

وحضارتهم. العرب دين ُدعاة
إحدى إىل بها، اختلطوا التي األمم يف العرب تأثري يدرس حني الباحث، ويِصُل
األمة حضارة محل َحلَّت قد العرب حضارة تكون أن إما وهما: اآلتيتني، النتيجتني
حدث كما املغلوبة األمة بحضارة امتزجت قد تكون أن وإما مرص، يف حدث كما املقهورة
مبلًغا الهند بحضارة العرب حضارة امتزاج بلغ الهند بالد ويف والهند، فارس بالد يف
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الفارسية، الحضارة عنرص بعدئذ أتى أن حدث ثم الدينية، املذاهب عىل حتى عالئمه بدت
االمتزاج. ذلك يف أيًضا العنرص هذا فاشرتك

األدوار، مختلف يف فيها العرب تأثري درجة عىل الهند بالد يف املباني درس ويدلُّ
األول، الدور ملباني سائًدا العرب تأثري وكان الثالثة، العنارص تلك تمازج درجة وعىل
يبدو ال والذي موجود، غريَ فيه الفاريس الفن أثُر يكون يكاد الذي الدين عالء كباب
الحضارة ملناحي القديمة الهند معابد مالءمة لعدم تفرعاته؛ غري يف الهندي الفن أثر

املعابد. هذه أجزاء ببعض االنتفاع عىل النبي أتباع فاقترص الجديدة،
توارى وإن أخرى قرون بضعة واضًحا املباني تلك يف العربي الفن تأثري وظل
عىل النفوذ له فتمَّ الفاريس للفن يتسع املجال أخذ ثم بالتدريج، العالم مرسح عن العرب

يضيق. نطاقهما أخذ اللذين الهندويس والفن العربي الفن حساب

فوتوغرافية). صورة (من دهيل من بالقرب قطب منارة :6-3 شكل
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التي املباني ظهور زمن وتأخر طويًال، اإلسالم بعد الهند مباني تحول دور وكان
يكونوا لم الرسول رشيعة دعاة أن إىل هذا سبب ويرجع فيها، أثٌر العربية للعبقرية كان
الروماني، العالم عىل استوَلوا الذين للربابرة املشابهني واملغول الرتك من بل العرب، من

طويل. زمن انقضاء بعد إال املغلوبني حضارة يهضموا لم والذين
األسايس الفرق لنا يبدو البطء وبهذا طويل، زمن بعد إال يهضموها لم إنهم ا حقٍّ
واألمم العربية، كاألمة برسعة، فتتطور الذكاء من كبري جانٍب عىل تكون التي األمم بني
الرومان، دولة عىل َقَضوا الذين الوسطى القرون كربابرة ببطء تتطور التي املنحطة

محمد. دولة طوفانُهم غمر الذين اآلسيويني وكأجالف
التي الحضارات من أفضل جديدة حضارًة تقريبًا، فورهم من العرب أبدع ولقد
الفرس، وحضارة الرومان وحضارة اليونان بحضارة استعانوا أن بعد وذلك قبلها، جاءت
انتفاعهم وكان أهلها، قهروا التي الحضارة كنه إدراك عن عاجزًة الربابرة عقوُل وكانت
أدمغتهم، ُصِقَلت أن بعد إال الرقي نحو بها يسريوا لم وهم األمر، بدء يف ممسوًخا بها

طويل. زمن بعد معانيها إدراك عىل قادرًة وصارت
بتوايل إال يحُدث لم الرومانية الدولة هدموا الذين الربابرة أولئك تقدم أن والواقُع
حضارة أنقاض عىل جديدة حضارة إقامة يستطيعوا لم تقدُّمهم، لبطء وأنهم، األجيال،

كثرية. قرونًا استمرت جهود بعد إال السابق العالم
من هم الذين الغوريُّون، وحل ١١٨٦م سنة حتى غزنة أصحاب سلطان ودام
١٢١٠م، سنة تُويف الذي الدين قطب املشهورين ملوكهم من ونذكر محلهم، الرتكمان،

ذلك. بيان سيأتي كما قيمة ذات مباني الهند بالد يف أقام والذي
الغرباء، من والفن العلم لرجال ً ملجأ ١٢٥٠م، سنة يف دهيل، مدينة وأصبحت
الدولة يغزون وصاروا املغول، أتى ثم مىض، فيما بغداد َحَدَب عليهم تحَدب وصارت
خمسمائة أمامه فَوَجَد ١٢٩٧م سنة يف دهيل أسوار تحت الدين عالء ونازلهم الجديدة،

فَدَحرهم. يُرَوى، ما عىل رجل، ألف
سبيل، عابر غري أمره يكن ولم ١٣٧٨م، سنة يف َعنَوًة دهيل مدينة لنك تيمور وفتح
وهنالك، هنا مؤقتة مستقلة دولة قيام فتوحه عنها أسفرت التي الفوىض عن نشأ فقد
دهيل، مدينة عىل تيمورلنك، ذرية من هو الذي كابل، ملك استوىل ١٥١٧م سنة حلَّت وملا
اإلنكليز. قىضعليها ثم قرون، ثالثة مدة البقاء لها ُكتب التي الكربى املغول دولة وأسس
كان التي املباني أو العربية املباني من الهند يف ما أهم طريقتنا عىل ندرس واآلن

الكتب. يف جاء مما أفصح الحجارة عىل نُقش فما فيها، واضح أثٌر العربي للفن
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الفوتوغرايف). فريث تصوير (من دهيل من بالقرب الدين عالء باب :7-3 شكل

فوتوغرافية). صورة (من سكندرا يف أكرب مزار :8-3 شكل
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قطب منارة (1-2)

من عرش الثاني القرن أواخر إىل الهند يف العربية املباني من إلينا انتهى ما أقدم يرِجع
ومنارة — دهيل من بالقرب ١١٩٠م سنة يف أقيم الذي — قطب مسجد ونَُعدُّ امليالد،

املباني. تلك أهم من قطب
عربية نقوش ذو مخطط طويٌل برٌج امُلَخرَّمة، الكثرية الرشف ذات قطب، ومنارة

بالكتابة. ُمزينة بنُُطق مشدود الشكل مخروط
أتم أو أقامها، وقد وأروقتها، زخارفها سوى قطب منارة يف عربي هو ما نرى وال
باسم أوربة يف فُعرفت االختصار، مع اسمه إىل اسمها فأضيف الدين، قطب إنشاءها،

قطب. منارة
الهند يف ويعدونها الهندوس، من مهندسيها أن الخاصعىل قطب منارة شكل ويدل
مخطوًطا دوتايس غراسني مسيو عنه َعَرف الذي خان، أحمد السيد قال العجائب، من
كما وصفه يمكن ال مما وجمالها املنارة هذه عظمة «إن بدهيل: ا خاصٍّ ا مهمٍّ هندوسيٍّا
الهندويس امللك أن املؤلف ذلك ويرى األرض»، وجه عىل له نظري ال مما فهي يجب،

الدين. قطب فأتمها ١١٤٣م سنة يف بإنشائها بدأ الذي هو پيثوره
مسجد، إىل ل ُحوِّ قديم هندويس أنقاضمعبد الدين قطب منارة من بالقرب ويشاهد

٥٨٧ه / ١١٩١م). (سنة إىل إنشائه تاريخ ويَرجع

الدين عالء باب (2-2)

األخرى املهمة اآلثار من كثري عىل ومنارتَه قطب مسجد يحوي الذي النطاق ذلك يشتمل
سنة يف الدين عالء أنشأه الذي الشهري العظيم الباب اآلثار تلك وأهم پيثوره، كمعبد
والذي املسلمني، عند الفن تاريخ حيث من الرائع بجماله النظر يستوقف والذي ١٣١٠م،
سوى يماثله ما األبواب بني أشاهد ولم إلينا، انتهت التي العربي الفن آثار أهم من هو
بني كالذي االتساع يف التفاوت من وبينه بينها ما مع الداخلية الحمراء أبواب بعض

والكتدرائية. الفسطاط
الكتاب هذا يف نرشناها التي الصادقة الباب ذلك صورة يتأمل الذي القارئ وإن
باب فأقاموا الفنون، مختلف يمزجوا أن استطاعوا الذين املهندسني عبقرية من ليَْعَجب
ومعظم قناطره وتبدو هندوسيًة، أطره أعمدة تبدو الذي املنسجم املبتكر الدين عالء
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الفارسية باألبواب مجموعه يف يذكِّرنا الدين عالء باب ويكاد عربية، زخارفه دقائق
الضخمة.

فوتوغرافية). صورة (من مرته من بالقرب بندرابن معبد :9-3 شكل

الذي اآلُجرِّ مقام حجارته قامت فقد ضخامتَه، الدين عالء باب متانة وتُناِسب
الحمراء قوالب نقوُش محل حجارته نقوش وحلَّت األندلس، يف العرب قصور به ِشيدت

السهلة.

ألتمش مزار (3-2)

(٦٣٣ه / ١٢٣٥م) سنة يف أُنشئ الذي ألتمش امللك مزار قطب مسجد من بالقرب نجد
الهند. يف العربية املباني أقدم من فيُعد آنًفا، املذكور البناء طراز عىل
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بندرابن معبد (4-2)

العربي. بالفن القديمة مبانيها تطعيم الهند يف العرب تأثري به تجىلَّ ما أول كان
طراز عىل بُني الذي بندرابن معبد من لقسم صورة نرش عىل ذلك، لبيان وأقترص،

العربي. الفاريس الطراز عىل بابه قنطرة وأقيمت الهند، شمال

سكندرا يف أكرب مزار (5-2)

فوتوغرافية). صورة (من أغرا يف محل تاج :10-3 شكل

العرب شأن انتهى قد وكان املغول، سلطان أيام اآلن نذكرها التي املباني قامت
الفرس نفوذ أشال وقد والدين، والفنون العلوم يف نفوذهم فُحرص الهند، يف السيايس
التأثري ترى َال فِرصْت األخرى، بالفنون امتزاجه ذلك عن فنشأ العرب، فن َة ِكفَّ والهندوس

فيها. حيٍّا بقائه مع كان كما الهند مباني يف العرب لطراز البالغ
بالقرب الواقعة ِسكندرا يف ١٦٠٠م سنة حواَيل أقيم الذي — أكرب امللك مزار ويعد
أكرب، امللك زمن يف بناؤه ع ُرشِ املزاُر وهذا الجديد، الدور ذلك مباني أهم من — دهيل من

شاهجهان. زمن يف وانتهى
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الداخل. من وقبته الكربى املثمنة محل تاج قاعة :11-3 شكل

الهند، بالد َعَرَفتهم من أعظم من — تيمورلنك َحَفَدة من هو الذي — أكرب وكان
تعرفه لم ما ١٦٠٥م، سنة إىل ١٥٥٠م سنة من دام الذي عهده، يف الهند بالد بلغت فقد

الهند. يف الذهبي العمارة فن عرص عرصه وكان قبله، الرخاء من
سنة من بدأت سنني، عرش يف أقام فقد املباني، َشيْد يف راغبًا أكربُ كان لقد ا حقٍّ
أنقاضها تُذَكرنا التي وقصورها پور فتح مدينة أغرا، من القريبة الصحراء وعىل ١٥٦٠م،
وهي قليل، بعد املدينة هذه َجوُّ أعياه وملا البائدة، وليلة ليلة ألف رواية بمدن العجيبة
وسكانها هو عنها ارتحل لها، عاصمًة تكون أن العظمى األوربية الدول بعض يتمنَّى التي

بعدئذ. الزَُّهاد وبعض للنُُّمر مأوى أصبحت التي ومساجدها ولقصورها لها هاجًرا
َعنَّ فقد أيًضا، الفلسفة بشؤون يُعنى كان بل املباني، إقامة عىل أكرب يقترص ولم
دين يف األديان جميع يَصهر أن العقيدة، متني غري متسامًحا كان الذي وهو يوم ذات له
ِخطته. لهم ليَبُْسط النرصانية؛ ومنها املعروفة، األديان رجال من مؤتمًرا فعقد واحد،
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عىل أنه يعتقد كان مستمعيه من واحد كل أن أكربُ نيس أن األسف دواعي ومن
املستحيل، من املؤتمرين بني التوفيق وأن املبني، الضالل عىل اآلخرين وأن الواضح الحق

وتالعنهم. هؤالء تشاتم غري عن املؤتمر ذلك يُسِفر فلم
الصحراء، يف والقصور املدن بناء عىل مثَله َقَدروا وإن امللوك، أن بذلك أكرب وأيقن
يعرف لم فالتاريخ الناس، قلوب عىل تسيطر التي القوية األوهام يُبَدُّدوا أن من ألعجُز

العقل. أمالها باردة مناقشات عىل قامت ديانًة

أغرا يف محل تاج (6-2)

محل. تاج يف وزوجه شاهجهان بقرب املحيط املنقوش األبيض الرخام من حاجز :12-3 شكل

العربي، الفاريس الهندويس الطراز عىل قامت مهمٍة أبنيٍة عدُة أغرا مدينة يف يُرى
امللك بدأ مجلد. من أكثر الكامل وصفه يتطلب الذي الشهري محل تاج مزاُر سيما وال
عىل يقدر لم التي لزوجه رضيًحا ليكون ١٦٣١م سنة يف محل تاج ببناء شاهجهان
شاهجهان امللك ودعا اإلنسان، بنو َعَرَفه ما كلِّ من أجمَل لها أثر إقامة عىل فعزم َسْلوها،
الحجارة أغىل جلب عىل البالد أقىص وَحَمل رسمه، وضع يف التسابق إىل الرشق مهنديس
خال العظيم، األثر ذلك إنشاء سبيل يف مليونًا ستني يقال، ما عىل وأنفق، لرفعه، وأعزها
اقتضت محل تاج إقامة أن تاڨرنيه ورأى يُسخرون، كانوا الذين الَفَعلة أعمال ِعَوض
يف يقام ال محل تاج مثل فبناء سنة، وعرشين اثنتني يف العمال من ألًفا عرشين جهود

املبلغ. هذا أمثال بثالثة أوربة
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كفايتها عدم مع الكتاب، هذا يف الصادقة صوره بعَض نرشنا الذي محل تاج بُني
عن أمتار خمسة تعلو رخامية فسيحٍة قاعدة َوَسط يف األبيض املرمر من جماله، إلظهار
أربُع األربع القاعدة تلك زوايا عىل ويقوم جانب، كل من مرت مائة وتمتد األرض، وجه
الجميل النبات ذات الحدائق وتحيط جنباتها، إحدى أسفل النهر ماء ويلمس َمنَاِوَر،
سوٌر الحدائق تلك حول ويحف القلوب، بمجامع تأخذ إحاطًة األخرى الثالث بجنباتها

الفاريس. الطراز عىل أُنشئ كبري باب من وتُدَخل رشفات، ذو
مرتًا، ثمانني من أكثر األرض سطح عن قبته فرتتفع كبرية، أبعاٌد محل ولتاج
تاج وسط يف ويرى مرتًا، عرشين منها واحد كل ارتفاع يبلغ أبواب أربعة من ويُدَخل

املحبوبة. زوجته ورضيح شاهجهان رضيح محل
يف باسمه يرصح لم كاتٌب قاله ما وإليك الدنيا، عجائب من محل تاج السياح ويَُعدُّ
الفوتوغرافية الصور صحَة صحيحٍة هندي ميناء من مقتبسة صورة مع املصوَّر مجلة

تقريبًا:

من يخطف البرص ويكاد املصقول، الناصع املرمر من مصنوع محل تاج إن
نور تجد ولذا عليه، أشعتها الشمس تُلقي حينما العجيب البناء هذا نور
من به يجود أن الفن يمكن ما كلَّ وإن األنيق، محل بتاج أليَق الشاحب القمر
بما املنقوشة املرمرية الجدران فيه فرتى الساحر، محل تاج يف صبُّه الكمال
الزاهية، العربية والزخارف والورد واألوراق األزهار من اإلنسان يتصوره ال
والنقوش ة النَّريِّ واألورقة الغانية واألُُطَر الهيَف الصغرية األعمدة فيه وترى
من جميلة كتاباٍت فيه تََرى الباهرة، الثمينة املتقنة والفسيفساء املتدلِّية
عىل الفن به يسمح ما جميع الساحر املكان ذلك يف وترى األسود، الرُّخام

األكمل. الفيَّاض الوجه
ُمثَْقَلنْي رأيتهما الناصع املرمر من املصنوعني الرضيحني إىل نظرت وإذا
أزهارهما أن وعلمت وَظْرف، إتقان عظيم مع الغنية والزينة بالكتابات
ما أجمل من األعىل، إىل األسفل من بها تطفح والتي بالفسيفساء، املرصعة
املتنوعة امللونة الصقيلة الحجارة من مائٍة من زهرة كلُّ فتتألف اإلنسان، صنع
الحجارة وتلك أرادها، التي الصورة فأكسبها ماهر صانع بينها ما َجَمع التي
واملرمر ماقيِّ السُّ والرُّخام واليَْصب والعقيق والزبرجد َزَوْرد الالَّ من هي امللونة
بما منه القريبة والُغَرُف ن املثمَّ اإلطار أسفل وُزيَِّن إلخ، … الذهبي األصفر
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فوتوغرافية). صورة (من دهيل يف الكبري املسجد :13-3 شكل

فوتوغرافية). صورة (من بدهيل املغول ملوك قرص يف ردهة داخل :14-3 شكل
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النقوش ذات الكبرية الناصعة الرخامية األلواح من سنتيمرتًا و٣٠ مرتٌ ارتفاعه
مما األلواح تلك ومثل األزهار، وأواني األزهار شكل عىل الفسيفساء من البارزة
بالخطوط املزيَّنة محل تاج مداخل تعلو التي القباب أسفل يف أيًضا يشاَهد

األسود. بالرخام املكتوبة العربية

اإلنكليزية التخريب يد من تََفلَّتت التي النادرة اإلسالمية املباني من هو محل وتاج
الحاكم رأى فقد اإلنكليز، ُعدوان من محل تاج أنقذت التي هي واملصادفة املنظمة،
وتباع فضته وتنزع يُهدم أن فاقرتح شيئًا، يُِدرُّ ال محل تاج أن ِبنِْتنك لورد اإلنكليزي
اإلنسان، شادها التي املباني أعظم من هو الذي محل، لتاج ما ولوال األسواق، يف قطعه
والحق بهدمه، العالم لنُِكَب الهند لزيارة وحدها تكفي التي الكربى العاملية األهمية من
دخوله إىل العالم عىل طغيُها يؤدي قد التي التجارية الطبائع يالئم ال مما الفني الذوق أن
أجراٌن منه لتُْصنَع دوميلو) (ڨينوس أفروديت كتمثال تمثال تحطيُم فيه يُْستَباح دور يف

وهواوين!

أغرا يف اللؤلؤ مسجد أو املعطي مسجد (7-2)

شاهجهان بإنشائه أمر الذي املعطي» «مسجد أيًضا أذكر املهمة أغرا مباني بني ومن
رآه حني إيربت األَُسُقُف صاح الذي املسجد هو وهذا عهده، طراز َوْفق ١٦٥٨م سنة يف

هذا. هللا بيت مثل إقامة عن دينه أبناء عجز يف يفكر وقتما ليعرتيه الخزي إن قائًال:

دهيل يف الكبري املسجد (8-2)

املغول، زمن يف اإلسالمي الطراز عىل أقيمت التي املباني من كثرٍي عىل دهيل مدينة تشتمل
(١٠٦٠ه / ١٦٥٠م)، سنة يف أقيم الذي الكبري واملسجد باختصار، بعَضها نَعدُّ والتي

منها. نذُكر ما أول هو
عظيمة بدرجات إليها يُوَصل فسيحة ساحة ذُْرَوة عىل الضخم املسجد هذا بُني
ويسرت ُحْمر، رملية حجارة من وبُني الفاريس، الطِّراز عىل أُنشئ هائل مدخل إىل مؤدية
املباني تلك ِطراز عن يَِشذَّ ولم بديًعا، تداخًال متداخالن أسود ورخاٌم أبيض رخام مقدَّمه
التي الصورة يف وتِجد الهندي، والفن الفاريس والفن العربي الفن فيها تمازج التي

الخاص. شكله عىل للوقوف يكفي ما نرشناها

214



والهند فارس بالد يف العرب

شاهجهان) قلعة (أو دهيل يف قرصاملغول (9-2)

القرصهو وهذا (١٠٥٨ه / ١٦٤٨م) سنة يف شاهجهان، أنشأه الذي القرص، هذا بناء تمَّ
الفسيفساء من ِرداهه يف وما وفارس، الهند بالد يف أقيمت التي اإلسالمية القصور أجمل

الحيل. من قطًعا يجعلُها
به ضنَّ والذي البرش، شاده ما أعجب من هو (الذي الشهري القُرص هذا ينل ولم
من يستحق ما اإلنكليز من يَُخرِّبوه) فلم ونهبوها مرة غري دهيل َدوَّخوا الذين الربابرة
ومن مكانها يف وأقاموا بها، ينتفعون ال أنهم رأوا التي أجزائه جميع هدموا فقد العناية،
علمنا مع وذلك لهم، النفع بعض فيها رأوا التي الرِّداه سوى يحرتموا ولم ثَُكنًا، أنقاضها
وزخارفها فسيفسائها من الرِّداه تلك تنظيف نفقَة ًما مقدَّ َحَسبُوا الذين اإلنكليز، أن
ما النفقة تلك من للخالص يََروا لم للجنود، ومراقد إسطبالت إىل تحويلها عند الجميلة
وجوه منه تحَمرُّ الذي الهمجي العمل هذا عىل العاَلم فَسِخط تكليسها، من أسهل هو
وما حقري، عمل من أيديهم َجنَت ما َكشط إىل اإلنكليز فاضُطرَّ خجًال، الربابرة وحوش
تُِصيبَه أن قبل حاله عليه كانت ما لبيان ذلك، مع يكفي، القرص ذلك من اإلنكليز أبقاه
يف نرشناها التي الصورة إىل نظره عند بسهولٍة يتمثله أن القارئ ويمكن امة، الَهدَّ يُدهم

ِرداهه. إحدى عن الكتاب هذا
ُزيِّنَت فقد أذن، تسمعه لم مما القرص ذلك داخل أُبَّهة «إن روسله: مسيو قال
الكريمة بالحجارة ُرِسمت التي العجيبة العربية بالنقوش وأُُطُرُقبَّته وحناياه أساطينه
من القرص ذلك ُفسيفساء عىل أشعتها تُلقي وقتما الشمس وتََهب الرُّخام، يف املرصعة
ال وما واليَْصب، والعقيق الَّالَزَورد من املصنوعة زهوره لطاقاِت الحياَة حناياه، خالل

الثمينة.» الحجارة أنواع من يُحَىص
برينيه، اسمه طبيٌب أحدهما: فرنسيان، عظمته إبان يف الشهري القرص هذا وزار
وأُِذَن ١٦٧٧م، وسنة ١٦٧٠م سنة يف كنوزه دقائَق ووصفا تاڨرنيه، اسمه صائغ واآلخر:
ورسوًما تقديًرا كتابه يف وتجد ورسمها، الكريمة حجارته فحص يف تاڨرنيه للصائغ
هذه أهمِّ ثمن وأن باألملاس، ُمرصعة تيجاٍن سبعَة القرص يف أن فيه جاء ومما ألهمها،

فرنك. ١٦٠٥٠٠٠٠٠ ب يَُقدَّر السبعة التيجان
من املتقدمني كتب يف جاء وبما آنًفا، ذكرناه بما نستعني أن الصعب من وليس
لويَس فرنسة مللك املعارصين الهند ملوك بالط عليها كان التي الحال فنتصور الوصف،
القباب من غابة األفق يف يُشاهد دهيل من يقرتب الذي فالسائُح تقريبًا، عَرش الثالَث
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القصور بمئات نظره — دهيل يدخل أن بعد — يمتِّع ثم السماء، تناطح التي واملناور
غريُ جماله عن اإلعراب عىل يَقِدر ال الذي امللون بامليناء املكسوة الساحرة واملباني
عن يسأل أن العجائب، تلك سيد طلعة اجتالء يف َرِغب ما إذا عليه، ويجب التصوير،
تلك أُُزوَف صابًرا انتظاره أثناء يف يشاهد، وهو املسجد، إىل فيها يذهب التي الساعة
ُرخامها واملنعِكس بالفسيفساء املغطاة امُلَخرَّمة الجواسق ذات الُغنَّ الرِّياض الساعة،
وشجر والياسمني الُجلول1 أزهار بني من والبارزة العميقة والِحياِض الفساقي مياه يف

مثلها. بالدنا تَعِرف ال التي الرائحة الطيبِة الَعِطرة واألشجار والليمون الربتقال
رواية مالئكة إن نفسه: يف فيقول العجائب، تلك من الَعَجب السائح يقيض وبينما
إيذانًا تُدقُّ نُوج الصُّ ألوَف يَسمُع منها، أروع هو ما تُبِْدع أن تستطيع ال وليلة ليلة ألف
املترسبلني الَخَدم من كبري جمٌع الهائل القرص باب من يَخرج أنه ويرى امللك، بمجيء
الخالخل ذوي مر السُّ العبيد ومن الالمع، بالسالح املدججني الجنود ومن برَّاقٍة، برسابيل
من موكٍب وسط يف ويرى، املخملية، ت امِلظالَّ ذات الزاهية للمحامل والحاملني الِفضية،
األمراء أكابر ومن املرَهفة، الهند سيوف الحاملني والرتكمان والفرس الهندوس فرسان
صاحب الكريمة، والحجارة والفضة بالذهب امُلطرزة الثياب أفخر الالبسني واألعيان
املطرز الحرير من ِمظلٌَّة تُظلِّله والذي الُخطا، ُمتَّزن ضخًما فيًال الراكب امللَك الجاللة
سيد هو الذي املطلق امللك لذلك ساجًدا يخرُّ وهو الجمهور ويرى والزمرد، باألملاس
َمِلك هو والذي مملكة، عرشة لخمس واملالك األرض، يف املرهوب الحي هللا وظلُّ الهند،
من فريًقا جوانبه عىل ويرى وأجمري، وبنغال ومالوا وكجرات والهور وكابل ودهيل أغرا
الكريمة بالحجارة مرصعة أهداٍب ذواِت الطاووس ريش من مراوح يَُحرِّك امللك حاشية

الباهر. الرشقيِّ امللكيِّ املوكب ذلك عىل الذهبية أشعتها الشمس تُلقي حني عىل

هوامش

وأصفره. وأحمره أبيضه الورد وهو الجل، جمع الجلول: (1)
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العرُبيفمرص

العربي الفتح مرصحني حال (1)

العرب إقامة طالت التي البلدان من فمرص عظيمة، فائدة ذو مَرص يف العرب شأن درُس
تأثريُهم كان التي البلدان من وهي مهمة، دولة فيها أنشأوا التي البلدان من وهي بها،
الذين املرصيني قدماء كَحَفدة النظر يستوقف يشءَ وال آخر، بلد أي يف مما أعظم فيها
العرب ولغة العرب دين اعتنقوا ثم الخصوص، عىل والرومان األغارقة نفوذ قاوموا
امتزجت والهند فارس ويف العروبة، خاليص عربًا وصاروا الغالبني، العرب وحضارة
الجديدة النبي أتباع حضارة أمام توارت مرص ويف السابقة، بالحضارة العرب حضارة
من قليل يف فوقها دت تنضَّ التي والرومان اليونان وحضارة القديمة الفراعنة حضارُة

املدن.
لم والعرب ا، تامٍّ كان االستبدال ذلك أن مرص يف املاثلة العرب آثار دراسة وتُثبت

املرصي. القطر أنحاء يف وجدوها التي الكثرية القديمة املباني من شيئًا يقتبسوا
وقد اإلثنوغرافية، الناحية من عظيمة فائدة عىل مرص يف العرب دراسة وتنطوي
بني َوَسٌط جديد ِعْرٌق واملرصيني العرب توالد عن ينشأ لم أنه سابق فصل يف ذكرنا
عربًا يصريوا لم والحضارة والدين باللغة عربًا صاروا الذين املرصيني وأن العرقني،
املنقوشة أجدادهم ووجوه املعارصين النيل شواطئ فالحي بني الوثيُق فالشبه بدمائهم،
مرص. أهل عروق يف يجري يزال ال القدماء َدم أن عىل يدل الفرعوني العرص آثار عىل

وبيئتها معايشها بطرق تختلف بالد يف أنهم مرص عىل استوَلوا حينما العرب ورأى
، وجوٍّ وأرٍض وسكاٍن حضارٍة من مرص، يف يشء كلُّ وكان وسورية، العرب جزيرة عن

لديهم. مألوف غريَ جديًدا



العرب حضارة

املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة من العليا، (مرص النيل وادي عرب من :1-4 شكل

أسباب إلدراك فيها الخاصة العيش وأحوال مَرص تاريخ إىل النظر من لنا بُدُّ وال
فيها. تأثريهم ِرسِّ ولَفْهم مرص، عىل العرب استيالء يف الرسعة

آالف ثمانية أو سنة آالف سبعة قبل ما إىل القديمة املرصية اآلثار بعض وترجُع
وجدنا التاريخ عصور إىل الرجوع يف بَُعْدنا ومهما الحديثة، املباحث عليه دلَّت كما سنة،

راقية. حضارة أصحاب املرصيني
جميع من أقدم أنها نعلم كنا وإن تماًما، املرصيني قدماء حضارة مصدر ونجهل
قبل النيل ِتي ِضفَّ عىل قامت وأنها املتوسط، البحر شواطئ عىل أينعت التي الحضارات

كثرية. بقرون ومعتقداتها فنونَها منها اإلغريقية الشعوب تقتبس أن
مع تتبدل لم أنها الغابرة، مرص بمباحثهم أحيَوا حني املعارصون، العلماء وظنَّ
تشذ لم أنها عىل يدل األدوار مختلف يف ت تَمَّ التي آثارها يف النظر إنعام ولكن الزمن،

مىض. فيما ببطء حضارتها سارت وإن العامة، التطور ُسنة عن
التي أهرامها ويف الهائلة، األبواب ذات معابدها يف خالد ثابٌت يشء كل أن ويظهر
تغيري كل تَُحرَّم التي ونُُظمها الزمن، بسنَّة يُزري الذي تحنيطها ويف الدهر، تتحدى

وتبديل.
تتابع فلقد حضارتها، تلك أمٍة يف يَُؤثِّروا أن الفاتحني عىل هذه، والحالة يَسهل، ولم
من مرص عىل والرومان األغارقة واستوىل قديمها، عىل ثابتة فظلَّت ملرص األجنبي َغْزُو

218



مرص يف العرُب

فوتوغرافية). صورة (من الجيزة نخيل :2-4 شكل

إيرب). تصوير (من القاهرة يف الروضة جزيرة :3-4 شكل

ِطراز عىل مرص يف والقيارصة البطاملة شادها التي املباني يف ونرى فيها، يؤثروا أن غري
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القديمة املرصية الحضارة ثَبَات إلثبات يكفي ما األدلة من القديم املرصي العمارة فن
القرون. بتوايل

منذ الفاتحني للغزاة ُطْعَمًة التاريخ َمَرسح عىل العرب ظهور حني مرص، وكانت
وأقام منها الفرس وطرد ٣٣٢ق.م، سنة يف عليها اإلسكندر استوىل فقد كثرية، قرون
سنة يف عليها َمِلًكا بنفسه سوتر، بطليموس ُقوَّاده، أحد نادى ثم فيها، اإلسكندرية مدينة
مرصمن أموَر تََولَّوا من آخر وكان سنة، ٢٧٤ مرصمدة البطاملة أرسة وملكت ٣٠٤ق.م،
معركة وأنطونيوسيف كليوپاترة أكتاڨيوس َهَزم وملا الشهرية، كليوباترة امللكة األُرسة تلك
عىل الرومانية الدولة مت ُقسِّ وملا رومانية، والية مرص أصبحت م، ٣٠ق. سنة يف أكسيوم
وظلت الرومانية، الرشق دولة نصيب من مرص كانت ٣٩٥م سنة يف ثيودوز وفاة أثر

فيها. العرب فتحها التي السنة أي ٦٤٠م، سنة حتى الدولة لهذه تابعة مرص
ٍوَرخاء، َرَغد عيش فيه وعاشت القديمة، تقاليدها عىل البطاملة زمن مرصيف وداومت
عظيمة أبنية فيه وأقيمت ثقافيٍّا، وملجأ ا مهمٍّ تجاريٍّا مركًزا فيه اإلسكندرية وصارت
جزيرة يف قائمة تزال ال التي األبنية تلك بعض بذلك تشهد كما الفرعوني، الطراز عىل
وأنت املرصيني، لتقاليد الجدد الفاتحني جميع انتحال من قلناه مِلا قًة ُمَصدِّ فتَُعدُّ الفيلة،
لم مثًال، كاإلسكندرية مرص، يف أقيمت التي الرومانية اإلغريقية املدن استثنيت ما إذا

مرص. يف الُغزاة ألولئك كان تأثري بأي تشعر تكد
ثيودوز، القيرص أمر الرسمي القسطنطينية دولة دين النرصانية أصبحت وعندما
يُذكِّر ما وجميع ومعابدها القديمة املرصية اآللهة تماثيل جميع بهدم ٣٨٩م، سنة يف
يَقِدر لم بحيث املتانة من كانت التي املرصية املعابد كتابات بتشويه واكتفى بها، الناس

بسهولة. هدمها عىل
األعمال تلك وتُعدُّ التعصب، أماله الذي التخريب ذلك بأنقاض مألى مرص تزال وال
كان أن األسف دواعي ومن والرببرية، التسامح عدم أثر من التاريخ عرفه ما أفظع من
هدُم والرومان، األغارقة دين محل حل الذي الجديد، الدين نارشي أعمال بواكري من

سنة. آالف خمسة منذ الفاتحني أكثر احرتمها التي املباني
الخط َدْوِر وزوال املرصية، الحضارة إمحاء إىل برسعة الوحشية األعمال هذه وأدَّت
النرصانية، انتحال عىل مرص وأُكرهت الحارض، الزمن يف رموزه ُحلت الذي الهريوغليفي

العرب. جاء أن إىل فمقداًرا مقداًرا االنحطاط َدَركات إىل بذلك وهبطت
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فوتوغرافية). صورة (من الصورة أول يف قاغباي مسجد ويرى القاهرة، منظر :4-4 شكل

أحد بقيادة مرص فتح العرب حاول حينما مرص سيد هرقُل الروم قيرص وكان
قتاٍل ميدان َغَدت التي مرص تعانيه مما والشقاء البؤس أشد وكان الثاني، الخليفة رجال

وتتقاتل. وتتالعن الزمن ذلك يف تَكثُر املذاهب هذه وكانت النرصانية، للمذاهب
أشد تحقد الحاكم مظالم ونهكتها الدينية، االنقسامات أكلتها التي مرص وكانت
القسطنطينية قيارصة أيدي من يَُحرِّرونها من تَُعدَّ وكانت الكئيبني، سادتها عىل الحقد

للعرب. الشأن هذا فُحفظ ُمنِقذين،
يف الخاصة حياتها طرق عن ولنتكلم النبي، أتباع ظهور عند مرص حال هي تلك

الزمن: ذلك
وطرق املرصيني، قدماء أخالق عىل نَطَّلع لكي النيل؛ وادي إىل ننتقل أن يجب
فيها الحياة جعل ما الزمن بتقادم الثابتة الخواص من وجوِّها مرص وألرض حياتهم،
عليه كان ما تمثل يتضمن املعارصين وسكانها الحارضة مَرص وَوصُف متحولة، غري

القطر. هذا يف العرب ظهر عندما وأهلوه النيل وادي
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ويبلغ الصحراء، سواء يف النيُل أوجده الذي الضيُق الوادي هي مرص أن املعلوم من
نحو البحر إىل النوبة بالد حدود عىل الواقع األول الشالل من مستقيًما الوادي هذا طول
فرسخ. ثالثمائة من أكثر البحر إىل الشالل ذلك من ا معوجٍّ طولُه ويبلغ فرسخ، مئتي

مرص يف مرتات كيلو خمسة عىل يزيد ال تراه فبينما عرًضا، النيل وادي ويختلف
إال االتساع عظيم يكون ال وهو الوسطى، مرص يف مرتًا كيلو عرشين عىل يزيد تراه العليا
إحداهما ابتعاد من يتألف اللتني ِضلعيه إىل ينقسم حيث النيل نهر مصب من بالقرب
اليوناني الحرف ملشابهته بالدلتا؛ بينهما الواقع السهل فيسمى ،٧ شكل األخرى عن
أربعني نحو الوجه هذا عىل يتألف الذي املثلث يف طول أكرب ويبلغ االسم، هذا يحمل الذي

فرسًخا. ستني البحر، ناحية من أي املثلث، هذا يف عرض أكرب ويبلغ فرسًخا،
نَْضحه من أكثر إىل يحتاج ال وهو ا، جدٍّ َخْصٌب مرص منه تتألف الذي والِغْريَُن1
للرَّي، نظام مرص ويف فيضانه، حني بذلك يقوم الذي هو والنيل َزْرَعه، ليُخِرج باملاء
ال التي األرض أقسام بني املياه توزيع إىل يؤدي ريب، ال الفراعنة زمن يف كان كالذي

بنفسه. النيل إليها يصل
كل يف معه تُخِرج مبلًغا الِخصب من العجيبة األرضني تلك من كثرية أقساٌم وبََلَغْت
أي تقريبًا، عناء غري من األرضني تلك زرع ويتم الجهات، من كثري يف زروع ثالثة سنة
األخرى البلدان أَراِيض من أكثَر تُِغلُّ وهي لبَذرها، يُثريها من إىل الغالب يف تحتاج ال أنها
أخصب يف أمثالها وعرشة أمثالها خمسة بني يرتجح ما الُربَّة تعِطي فبينما ذلك، مع

أرايضمرص.2 يف ِمثًال عَرش خمسَة تُعطي تراها فرنسة أرايض
الثياب، ثقيل إىل وال القوت، وفرة إىل الحار،3 َجوها بسبب مرص، سكان يحتاج وال
الخبز من يابسة ِكَرس عىل طعامه يف يقترص املرصي فالفالح املنازل،4 ُمحكم إىل وال
واملاء، بالتبن املجبول النيل تراب من حقريًا كوًخا ويَسكن والبقول، الفواكه من وقليل
وقد الُعراة، من كان سنة عرشة أربع من أقل عمره كان ما وإذا أزرق، جلبابًا ويَلبَس
يكاد ال كثريين عماًال الخصوص، عىل النوبة، حدود من وبالقرب العليا مرص يف رأيُت
وترتجح َوَسِطه، عىل مشدود سنتيمرتات بضعة َعرضه ُزنَّار عىل منهم واحد كل ثوب يزيد
بني اإلنسان، نفقات فيه َكثُرت الذي زماننا، يف السنوية املرصي الفالح نفقات جميع
وأنبأني سنتيًما، خمسني عىل اليومية أجرته تزيد أن ويَنُدر فرنًكا، و١٢٠ فرنًكا سبعني
وزوجه هو السنوية، نفقاته أن الناس، ِسفَلة من يكن لم وهو أحمد، األقرص، يف دلييل

كثريًا. الئًقا عيًشا املبلغ بهذا يعيش وأنه فرنك، أربعمائة نحو األربعة، وأوالده
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وال الفراعنة، زمن يف عليه كانت ما مرص يف واالستغالل الزراعة طرق تتقدم ولم
األسمدة عن فيها يُغِنيان والشمس النيل دام ما تغيريها إىل يَحِفُزها ما الفوائد من نرى

والحرث.

فوتوغرافية). صورة (من القاهرة يف عيل محمد ومسجد القلعة منظر :5-4 شكل

إصالحه يمكن ما كل هو ع والرتُّ الَقنَوات بزيادة فمقداًرا مقداًرا الرِّي شؤون وتنظيُم
النيل ماء إليها يصل التي مرص أجزاء إنقاذ يمكن فبهذا بإصالحه، املصلحة تقيض وما

َخِصبَة. حقول إىل وتحويلُها الصحراء، من
الذين الفاتحني العرب يف حسنًا تأثريًا أثرت قد الغنية مرص تكون أن من بد وال
وعامله الخطاب بن عمر تبادلهما اللذان اآلتيان فالكتابان بالدهم، صحاري من جاءوا

مرص. لفتح تقديرهما درجة يُثبتان العاص بن عمرو
«أطلب له: يقول العاص بن عمرو عامله إىل الخطاب، بن عمر بكر، أبي خليفة كتب
البلد ذلك ألَتََمثَّل هذا؛ كتابي أخذَك عند دقيًقا وصًفا مَرص يل تَصف أن َعمرو يا منك

عليك.» والسالم الجميل

223



العرب حضارة

العاص: بن عمرو جواب واسمع

يا اْعَلْم مرص، عن يسألُِني بقاءه، هللا أطال املؤمنني، أمري كتاب إيلَّ ورد
وعرُضها شهر، طولها خرضاء، وشجرة غرباء، تربة مرص أن املؤمنني، أمري
الَغَدوات، مبارك نهٌر وسَطها يَُخطُّ أعفر، ورمل أغرب، جبل يكتنفها عرش،
أوان، له والقمر الشمس كَجري والنقصان بالزيادة يجري الرَّْوحات، َميُْمون
يمكن فال الجانبني، عىل فتفيُض أمواجه، وتَْعُظم َعجاجه، ويكثُر حالبه، يدرُّ
القوارب، وِخفاف املراكب، صغار يف إال بعض إىل بعِضها الُقرى من التخلص
عىل نََكص زيادته يف تكامل فإذا األصائل، ُوْرُق6 أو املخايل،5 كأنهن وزوارق
محقورة ِملة تَخرج ذلك فعند درَّته، يف وطما7 ِجْريته يف بدأ ما كأول عقبه
الرب، من النماء بذلك يرجون الحب، بها ويَبذرون األرض، بطون يحرثون
الزرع أرشق فإذا ِجدِّهم، بغري أناس عنهم فناله َكدِّهم، من َسَعوا ما َلِقيَهم
املؤمنني أمري يا مرص فبينما الثرى، تحته من وَغذَّاه الندا، سقاه وأرشف،
هي فإذا خرضاء، زمردة هي فإذا سوداء، عنربة هي فإذا بيضاء، لؤلؤة
ويُِقرُّ البالد هذه يُصلح والذي يشاء، ِلما الخالق هللا فتبارك َرْقشاء، ديباجة
يف إال ثمرة خراج يُستأَدى وأال رئيسها، يف خسيسها قوُل يُقبَل أَالَّ فيها قاطنَها
الحال تََقرَّر فإذا وتُرعها، جسورها عمل يف ارتفاعها ثلُث يُرصف وأن أوانها،
الحال. حسن إىل ُق يَُوفِّ وهللاُ املال، ارتفاع تضاعف األحوال هذه عىل العمال مع

فيضانه كان ما فإذا بؤسها، سبَب مَرص ِغنى رس فيه الذي النيل نهر يكون وقد
ِعدَّة مرص يف القحط دام وإذا مرص، يف أطنابها املجاعة بَت َرضَ الكافية الدرجة دون
الذي الهائل القحُط ذلك ومن جوًعا، املوت سوى الفالحني من الكثريين أمام يبَق لم سنني
أنه العرب مؤرخو َرَوى فقد العربي، الحكم أيام (٤٦٢ه / ١٠٦٩م) مرصسنة به نُِكبَت
القمح جلب وتََعذَّر متتابعة، سنني خمَس الكفاية درجة عن النيل فيضان نََقص حني
مرص يف املجاعة بلغت السنني تلك يف تقع كانت التي الكثرية الحروب بسبب الخارج من
بخمسة الواحدة والِهرَّة فرنًكا عرش بخمسة الواحدة البيضة معه تُباع صارت مبلًغا
كان التي وأفراسه الخليفة ِجمال املجاعة تلك أثناء يف أكلوا الناس وأن فرنًكا، وأربعني
ذاهبًا كان حينما بغلته ظهر عن الخليفة وزيَر إبَّانها يف َرَموا وأنهم آالف، عرشة عددها
بسبب ُقِتلوا الذين ُجثث أكلوا ثم منه، مرأى عىل وأكلوها فذبحوها املسجد يف الصالة إىل
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فكان بعًضا، بعُضهم الناُس أكل دامت كلما وكانت املجاعة، تلك ودامت االعتداء، هذا
أن حدث ومما عويله، مع لحمه ويُؤكل والنساء األوالد من البيوت من يخرج من يُذبح
الناس فكان األيام، تلك يف بعُضها أُِكل أن بعد حيًة البقاء حظُّ لها وُكتب امرأة نجت

املجاعة. انقضاء بعد زمن لطويل إليها يشريون

العربعىلمرص استيالء (2)

يف مرص بالد عمر، الثاني، الخليفة ال عمَّ من هو الذي العاص، بن عمرو القائد فتح
العاص بن عمرو عليه كان ما ذكرنا وقد (٦٣٩م)، الهجرة من عرشة الثامنة السنة
وال نُُظمهم إىل وال ديانتهم، إىل يَتََعرض لم فهو مرص، سكان نحَو واملهارة الِحذق من
مقابل رأس كل عن فرنًكا عَرش خمسَة قدُرها سنوية جزية بغري يطالبهم ولم عاداتهم،
واملوظفني الجنود أي الروم، سوى يَنِدَّ ولم شاكرين، بذلك املرصيون فريض حمايتهم،
العرب فحارصها اإلسكندرية، إىل فالتجأوا للُغزاة يخضعوا أن أَبَوا الذين الدين ورجال

العرب. من ألًفا وعرشون ثالثة أثنائه يف وُقتل شهًرا، عرش أربعة دام حصاًرا
التي الخسارة تلك مع اإلسكندرية أهل نحو رحيًما سمًحا العاص بن عمرو وكان
مطالبهم، إىل وأجابهم قلوبهم، به يكِسب ما وَصنَع عليهم، يَِقُس ولم العرب، بها أُصيب

العامة. شؤونهم عىل الطائلة األموال وأنفق وتَُرَعهم، أسدادهم وأصلح
عادات تأباها التي الهمجية األعمال فمن املزعوم؛ اإلسكندرية مكتبة إحراق وأما
زمنًا األعالم العلماء بعض عىل القصة هذه َجاَزت كيف يسأل: املرء تجعل والتي العرب،
أسهل يشء وال فيها، البحث إىل نعود أن نرى فال زماننا يف ُدحضت القصة وهذه طويًال؟
يف املرشكني كتب أحرقوا الذين هم النصارى أن الواضحة األدلة من لدينا بما نُثبت أن من
يُحرق. ما منها يبَق ولم التماثيل بها هدموا كالتي بعناية العربي الفتح قبل اإلسكندرية
ملرص فتحهم عن أسفر فقد القدس، كفتح العرب لدى ا ُمِهمٍّ اإلسكندرية فتح وكان
إليها يستندوا أن يَقِدرون ارتكاز ونقطة قوي، ثراء مصدر به لهم وكان نهائيٍّا، فتًحا

أخرى. جديدة بفتوح لقيامهم
أن نرى العالم، يف تأثريه ومقدار لإلسكندرية العرب فتح أهمية نُقدِّر لكي ونحن،

مرص. بالد العرب دخول حني عليه كانت ما نوجز
إىل ٣٣٢ق.م) (سنة اإلسكندر أنشأها منذ العالم مدن أهم من اإلسكندرية كانت
مركز وهي عدُّها، يمكن وكان سنة، ألف مدة يف أي العاص، بن عمرو فتحها أن
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تأتي التي املدينة أي الرشقية، اإلمرباطورية ُمُدن ثانية بأرسه، املتوسط البحر لتجارة
وكانت وفالسفته، العالم علماء أشهر إليها اجتذبوا قد البطاملة وكان القسطنطينية، بعد

واملدارس. املكتبات أشهر عىل تشتمل
(سنة قيرص بقيادة الرومان فتحها حني فكانت، يَُدم، لم العلمي الرقيَّ ذلك أن بَيْد

طويل. زمن منذ الذبول يف أخذت قد ٤٨ق.م)
املدن ثانية وصارت وتنتعش، تنهض أخذت حتى يتم لها الرومان فتُح يََكد ولم
مرسًحا صارت أن تلبث لم فهي مؤقتًا، كان الرَّخاء هذا ولكن الرومانية، الدولة يف
به قام ما مع الثالث القرن منذ والفتن الثورات فيها وتوالت الدينية، لالختالفات
القيرص أََمر الرسمي الدولة دين النرصانية أصبحت وملا القمع، أعمال من القيارصة
الوثنية وكتبها وتماثيلها معابدها بإبادة الخطاب، بن عمر الخليفة ال ثيودوز، النرصاني

آنًفا. ذلك ذكرنا كما
يف النقص من أصابها ما مع التجارية مكانتها من يشء عىل اإلسكندرية وحافظت

الخطاب. بن عمر عاِمل أدهش ما املهمة البقايا من فيها وكان الروم، قيارصة عهد
عندنا يكن لم وإن ونحن، اإلسكندرية، انتظام منتظمًة مدينًة العرب يشاهد ولم
يف عليه كانت ما بالضبط نعرف العربي، الفتح حني عليها كانت التي بالحال قاطع علم
أنه حنا َرجَّ الهدم، من مبانيَها أصاب عما أغضينا ما إذا ونحن، امليالد، من الثاني القرن

القرن. ذلك منذ كبري تبديٌل رسمها عىل يطرأ لم
مرت، ١٨٠٠ عرض وذات مرت ٥٠٠٠ طول ذات الشكل مستطيلة اإلسكندرية كانت
قسمني. إىل الطرق هذه إحدى فتفِصلها وعرًضا، طوًال مستقيمة طرٌق تَْقَطعها وكانت
والقصور الكربى، الصناعة دار اإلسكندرية: يف كانت التي املهمة، اآلثار من ونَُعدُّ
والتيمونيوَم بعيد، من املالحني نظر تستوقف أساطينه كانت الذي نپتون ومعبد الفخمة،
أكسيوم، يف هزيمته بعد معتزًال فيه عمره بقية يقيض أن أنطونيوس رأى الذي
اآلثار من وغريهما وامِلَسلَّتنَْي، بالحصار، قيامه منذ قيرص به أقام الذي والسيزاروم
واملوزيوم العاملية، السلع تباع كانت حيث األرصفة طول عىل القائم واألمپوريوم الكثرية،
ذلك يف يكن ولم الحني، ذلك يف مكتبة أعظم هي التي الشهرية املكتبة كانت حيث
وكان الدين، ورجال واللغويني والنُّحاة الكرامات أصحاب غري العلماء من املنحط الدور
الضخمة األبواب ذو الرساپيوم معبد اليوم، بونپيوس عمود ينتصب حيث تلٍّ، عىل يقوم

الغرانيت. من املصنوعة الهائلة والتماثيل
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كوست). تصوير (من العاص بن عمرو مسجد داخل :6-4 شكل

ُصنعت التي الشهرية املنارة عليها وتقوم اإلسكندرية، تواجه فاروس جزيرة وكانت
من فتَُعدُّ البحر، من فراسخ عرشة مسافة من يُرى نورها كان والتي الناصع، الرخام من
١٢٠٠مرت. طولها ُمَعبَّدٍة بطريٍق بالرب الجزيرة تلك تتصل وكانت السبع، الدنيا عجائب
كتائبه وأرسل عليها، االستيالء بعد اإلسكندرية يف حاميًة العاص بن عمرو أقام
وأنشأت ُفْسطاطه، نََصب حيث النيل شاطئ عىل مكانًا فاختارت مرص، داخل إىل
وكانت للقادة، وقصوًرا للجنود بيوتًا قصرية، مدة بعد َلت، بُدِّ أن تلبث لم مؤقتًة أكواًخا
إىل نسبًة بالفسطاط، يت وُسمِّ لبغداد، القادمة املنافسة القاهرة ملدينة نواًة األبنية هذه

عليه. نُصبت الذي الفسطاط
نه فحصَّ له عاصمًة جعله عىل فعزم العاص، بن عمرو الفسطاط مكاُن وَراق
منذ أي عمرو، زمن من ملرص عاصمًة املكان ذلك ظلَّ وقد بيته، عليه مقيًما باألسوار

قرنًا. عرش اثني من أكثر
وعامل حكمته، عظيم عىل مرص تنظيم من العاص بن عمرو به قام ما ودل
وأنشأ طويل، زمن منذ واإلنصاف العدل من يعرفوه لم بما الفالحني العاص بن عمرو
مرصيٍّا الخصوم أحد كان فإذا استئناف، ومحاكم دائمة منظَّمة محاكم وحدهم للمسلمني
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وعاداتهم املرصيني نُُظم العاص بن عمرو واحرتم تتدخل، أن القبطية للسلطات ُحقَّ
ومعتقداتهم.

العذارى إحدى اختطاف عادة سوى املرصيني عادات العاصمن بن عمرو يمنع ولم
تحتاج بما مرص عىل النيل إله يَُمنَّ لكي النيل؛ يف وقذفها سنة، كلِّ يف أبويها من الحسان
العادَة العادِة بتلك العاص بن عمرو استبدل وقد الفيضان، وقت املاء ارتفاع من إليه
يوٍم يف النيل يف العروس، يُْدَعى َخَزيف، تمثاٍل َقذف وهي يومنا، إىل موجودًة تزال ال التي
إىل القدم يف ترجع التي العادة، هذه تكون أن املحتمل من أرى وإني سنة، كل من معني

األوىل. املرصية الديانة يف البرشية القرابني تقريب عادة من أتت قد سنة، آالف ستة
فشمل القدس، يف الخطاب بن عمر غرار عىل مَرص يف العاص بن عمرو وسار
كما لهم بطرٍك اختيار عىل يستمروا بأن لألقباط وسمح بحمايته، النرصانية الديانة
التي اإلسالمية املدينة يف الكنائس إنشاء يف للنصارى أِذن أن تسامحه ومن املايض، يف

أسسها.

إيرب). تصوير (من ومئذنته وحوضه طولون ابن مسجد ساحة :7-4 شكل
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أقام النصارى، من أسلم من عدد زاد وإذ مرص، يف مساجد للمسلمني يكن لم وإذ
الذي الشهري املسجد يزال وال املكي، الحرم ِطراز عىل جميًال مسجًدا العاص بن عمرو

لتصدُّعه. املرصية الحكومة اكرتاث عدم مع قائًما أنشأه
أي النوبة، بالد إىل بجيشه زحف بل الدنيا، مرص بفتح العاص بن عمرو يكتِف ولم
الحملة هذه تخرج ولم جندي، ألف عرشين رأس عىل القديمة الرومان إثيوبية يف أوغل
النوبة ببالد يستقروا لم العرب دام ما ِجدِّي تنظيم إىل تُؤدِّي ال التي الغزوات صفة عن
النوبيون اعتنق فقد ذلك ومع وآخر، وقت بني غزوها عىل اقترصوا بل ثابتًا، استقراًرا
يل أتيح وقد النوبيني، إىل نظرت إذا واليوم املرصيون، اعتنقهما كما ولغتهم العرب دين
البيض فمنهم واملالمح، األلوان مختلفي قوًما رأيتهم لهم، فوتوغرافية صوًرا ألتقط أن
الِخْلقة، َحَسنو هم من ومنهم الجلود، ُسود ومنهم الحجاز، عرب إىل ينتسبون الذين

عظيمة. مشابهًة الفرعوني العرص مرصيات يشابهن من النوبيات ومن
األقل، عىل األحمر للبحر منها املجاور القسَم أو الحبشة، بالَد مرٍة غري العرب، وغزا
انتحلوا الذين األحباش، حافظ فقد النوبة، بالد يف تأثريهم دون فيها تأثريهم فكان
أخالًطا وصاروا بينهم العربية اللغة شاعت وإن دينهم، عىل الرابع، القرن منذ النرصانية

اآلدميني. من
نحو ١٥١٧م سنة لها الرتك وفتح ٦٣٩م سنة يف ملرص العرب فتح بني واملدة

دول: تسع أثنائها يف مرص حكم تداولت سنة تسعمائة
الدولة فأسسوا ُوالتها استقل ثم (٦٣٩م–٨٧٠م)، املرشق لخلفاء مرص خضعت
قصرية ملدة عليها سلطانهم العباس بني خلفاء اسرتدَّ ثم (٨٧٠م–٩٠٥م)، الطولونية
ثم (٩٣٤م–٩٧٢م)، األهمية القليلة األخشيدية الدولة فيها قامت ثم (٩٠٥م–٩٣٤م)،
إفريقية شمال عىل دولتهم اشتملت الذين (٩٧٢م–١١٧١م) الفاطميون عليها استوىل
عهدهم مرصيف فبلغت وسورية املتوسط البحر وجزر صقلية وجزيرة َرسدينية وجزيرة

والرخاء. الرقي ذُروة
من صنف عليهم استحوذ فقد بغداد، خلفاء أصاب ما مثل مرص خلفاء أصاب ثم
كانوا والذين حرسهم، منهم تألف والذين املماليك، باسم التاريخ يف ُعرفوا الذين املرتزقة
السلطة من شيئًا لهم يرتكوا ولم بغداد، مرتزقة إليه ينتسب الذي الشعب إىل ينتسبون
سلطانهم دام وقد نهائيٍّا، بالحكم املماليك استبدَّ ١٢٥٠م سنة جاءت فلما الحقيقية،

سنة. ٢٦٧
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إيرب). تصوير (من طولون ابن مسجد داخل :8-4 شكل

دولة فهي األوىل: الدولة فأما مختلفني، أصلني من دولتني مَرص يف املماليك وأقام
بغداد، يف كما الرتك، من أناس َقَوامها كان التي (١٢٥٠م–١٣٨١م) املماليك الرتكمان
امِلالح من هم الناس فهؤالء اء، كاألِرقَّ فِبيعوا قزوين؛ بحر جاور وفيما القفقاس، يف أُِرسوا
منظر ذوي كانوا والذين للخلفاء، مختار حرس منهم سيتألف أنه الح الذين األقوياء
الفرسان بها قلََّدهم التي باألشِعرة املرصعة الجميلة وأسلحتهم الزاهية، بمالبسهم رائع
ِلَما بالتدريج؛ املناصب أعىل رؤساؤهم تقلد والذين الرشف، عالئم فاخرتعوا الصليبيون

دولتهم. فأقاموا بامُللك فانفردوا الُحظوة من نالوا
املماليك الرشاكسة بدولة التاريخ يف املعروفة الدولة فهي الثانية املماليك دولة وأما
والذين (١٣٨٢م–١٥١٦م)، الرشكس بالد من بل العليا؛ آسية ترك من يكونوا لم الذين
الذين األرشار الرتكمان كيد بهم ليدرأوا قوَّتهم؛ يف املماليك الرتكمان دولة سالطني َطِمع
بالحكم، فاستبدوا ظنَّهم، الرشاكسُة هؤالء َخيَّب وقد مىض، فيما العرَب أسالُفهم خان
وَحوَّل األول، سليم السلطان عليها َقَىض حني ١٥١٦م سنة إىل دامت التي دولتهم وأقاموا

تركية. والية إىل مرص
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فلم الَخِفيُّ الحديث األوربيني سلطان َشِملها ثم مرص، انحطاط ساعة حانت هنالك
انحطاًطا. إال يزدها

إليهم عاد أن األمر بدء يف ُقهروا الذين املماليك يلبث ولم تركية، واليًة مرص وصارت
إال منهم مرص تنُج ولم ناپليون، حاربهم من أشد من املماليك وكان الحقيقي، نفوذهم

أبيهم. بَكرة عىل قتلهم الذي عيل محمد الذكي الجبار بفضل
مرص رشاكسة كان أي الخارج، من إليهم أناس بانضمام يُجَمعون املماليك وكان
تناسل يالئم ال الَقتَّاُل مرص جوُّ دام ما َعَددهم إلتمام الرشكس؛ بالد من املوايل يشرتون
أجمل يختارون َظلُّوا الذين بََكَواِتهم من لفريٍق ينقادون مرص رشاكسة وكان األجانب،

لكتائبهم. الرشكس ِغلمان

العربيفمرص حضارة (3)

سورية يف حضارتهم منه استقت الذي اليَنبُوع من مرص يف العرب حضارُة استََقت
الخصوص، عىل البزنطيني من اقتبسوها بعناَرص مرص يف حضارتهم وقامت وبغداد،
من تحرروا أن العرب يلبث ولم املصدر، ذلك عىل مرص يف األوىل العرب مباني ودلَّت

األول. الزمن مباني بعد أقيمت التي مبانيهم عليه تدلُّ كما األجنبية املؤثرات
الرقي، ذروة بمرص فيه العرب حضارة بلغت الذي الفاطميني، عرص ويتصف
ال الفنون يف بغداَد القاهرُة وبَارت الصناعات، من الفنون إليه تؤدي وما الفنون، بنُضج
هذا إىل وسنعود بغداد، جامعات بلغته ما الشهرة من تبلغ لم القاهرة فمدارس العلوم،
املادي قسمها غري يف نبحث ال التي العرب حضارة من الثقافية النواحي يف نبحث حينما

اآلن.
ِخْصِب بفضل وذلك األمر، نهاية يف بغداد خلفاء دخل عىل مرص خلفاء دخل وزاد
مرص خلفاء وكان آخر، فصل يف عنها سنتكلم التي التجارية وِصالتها مرص أََريض
يف اإلنشاء نفقات تكن ولم القصور، وبناء الرتف أمور عىل الدخل ذلك معظم يِقُفون
الحارض القرن أوائل يف اليومية َّاء البَن أجرة دامت ما النيل وادي يف باهظًة العهد ذلك
ومنه املكعب، البناء حجر مرت وثمن سنتيًما، عرش خمسة ار الحفَّ وأجرة سنتيًما، ثمانني

سنتيًما. وعرشين واحًدا فرنًكا ونقله، َقْلِعه أجرة
يف الكمال يف كبري بسهم والزخرفة والنِّجادة والحياكة والصياغة الصناعُة بَت وَرضَ
البحث جاء الذي املقريزي العربي املؤرخ روى كما (٩٧٢م–١١٧١م) الفاطميني زمن
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كوست). تصوير (من القاهرة يف األزهر بالجامع السيدة باب :9-4 شكل

أو امَلطِيلِّ القاشاني بألواح تُغطَّى البيوت جدران فكانت لروايته، ًقا مصدِّ زمانه آثار يف
بسهولٍة نتمثله كما العربية والنقوش الزاهية بالزخارف املزين الرخامي الكليس باملالط
تُفَرش القصور تلك أرض وكانت القاهرة، يف الحارضة العربية القصور بعض من
بالصدف ع امُلرصَّ الثمني الخشب من يُصنع أثاثها وكان املوشاة، البُُسط أو بالفسيفساء،
نمارقها وكانت الحيوان، بصور لُحمته يف ُمزين رياش ذات متكآتُها وكانت العاج، أو

الرائعة. األرجوانية بالنسائج تُكَىس
بذلك يشهد كما أيًضا، بعيد حدٍّ إىل الفاطميني زمن يف املعدنية الصناعة وارتقت
ألوف من وغريها واملصابيح، واألطباق واألباريق واألكواب األواني من إلينا انتهى ما

الكتاب. هذا يف لها كثرية نماذج ُصور نرشنا التي املصنوعات
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املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من األزهر الجامع مآذن من األعىل القسم :10-4 شكل

القديمة، املرصية املساجد يف نراه ما ويثبت فخمًة، الفاطميني الخلفاء قصور وكانت
املبالغة. من يشء لها الُكتَّاب وصف يف يكن لم أنه الزخرف ِمن قائمة، ظلت التي

طولون ابن خمارويه بناه الذي القديم العربي القرص نبأ علينا املؤرخون وَقصَّ
عىل القرص، بذلك يُحيط كان فقد الفاطميني، ظهور قبل أي (٢٧١ه / ٨٨٤م)، سنة
القرآن، من آٍي شكل عىل زهور ذات واسعة رياٌض العربية، األخبار يف جاء ما حسب
له وكانت ثمينة، ثياب ذات ونسائه األمري لذلك تماثيل امُلْقه8 الذهبية ِرداهه يف يُرى وكان
زئبق حوض الرخامية أروقته أحد تحت يوجد وكان الكثرية، للحيوانات جميلة حظرية
من يُشاهد وكان والنجوم، القمر ة وأِشعَّ النهار نور عليه فينعكس مرتًا ثالثون َعرضه

والريف. وللنيل لحدائقه جميٌل منظٌر فيه أنيٍق َجْوَسٍق
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قالوون. السلطان جامع يف نافذة :11-4 شكل

يف العربية القصور عن العرب كتب يف جاءت التي املخترصة األوصاف تكفي وال
الصوري غليوم يُدعى أوربيٌّ رواه بما إتمامها إىل مضطرين فرتانا سنة، ألف منذ مرص
السفراء ه َقصَّ ما إىل مستنًدا فلسطني يف النصارى أمراء حروب عن التاريخي كتابه يف

الصوري: غليوم قال مرصي، ملٍك بالط إىل أُرسلوا الذي

ه َقصَّ ما عىل زماننا يف نظري له يكن لم الذي الرائع األمري قرص وصف يف نعتمد
والنضارة الجالل من غريه يف ليس ما فيه فرأوا زاروه الذين السفراء أولئك
كثرية، وقاعاٍت مسالك من مروا أن بعد السفراء، أولئك وصل فقد والعظمة،
الدقيقة الذهبية والسقوف املرمرية، العماد ذات والرياضة النزهة، أروقة إىل
تشبع ولم فبُهتوا، رأَْوا ما جماُل وبََهرهم األلوان، الزاهي والبالط الصنعة
ومما قلوبهم، عىل لتخطر تكن لم التي البدائع تلك إىل النظر من عيونهم
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التي الرباقة امللونة املغرِّدة الطيور وأنواع الرخامية، السمك حياض شاهدوه:
حسنًا تقدم ما تفوق ُغرف يف بهم الِخصيان طاف ثم بها، علم لنا يسبق لم
عىل يَقِدر ال التي العجيبة، األربع القوائم ذات أنواع هنالك رأوا ومما وُرواءً،
روحه يسبح من أو متحلل شاعر أو لهواه تابع رساٍم ريشِة سوى تصويرها
تراها، ال التي الغرب بالد ال والرشق الجنوب بالد تنتجها والتي الليل، أحالم يف

شيئًا. عنها تسمع قلما والتي

قائمة إىل النظر عند الثراء من الفاطميون الخلفاء عليه كان ما ر تصوُّ ويمكن
إىل اضُطر (٤٢٧ه / ١٠٣٧م) املستنرص الخليفة أن املقريزي املؤرخ روى التي األموال
تقريبًا، بامللك استبدوا إنهم وقلنا: آنًفا، عنهم تكلمنا الذين املرتزقة ألولئك إرضاء بيعها؛
الدولة، نارص الوزير وكيل َمحَرض إىل استند الذي املقريزي رواية صحة يف يُطعن وال
لكي كثرية؛ قرون منذ مرص يف وتكدَّست التَقت العالم ثروات أن يرى يقرأها حني فاملرء

مارسيل. مسيو قال كما األمر آخر يف الجنود أحطِّ عىل تُنثر
املقريزي: عن نقًال مارسيل مسيو قال

والآللئ والياقوت الزمرد أَْمَداد9 من له حرص ال ما العجيبة القائمة تلك يف ذُكر
آنية من ١٨٠٠٠ فيها وذُكر الكريمة، الحجارة من ذلك إىل وما واملرجان،
من أخرى قطعة و٣٦٠٠٠ فرنك)، ١٥٠٠٠) دينار ألف بعضها ثََمُن الِبلَّور،
الذهب، من كبري قفٍص وأربعمائة أوقية، ٥٤ َوْزنُُه الذهب من وِبساط الِبلور،
دينار ١٣٠٠٠ قيمتها بالجواهر مرصعة وِعمامة العنرب، من ِحْلية و٢٢٠٠٠
مصنوعة طبيعي حجم ذاُت وغزالن وطواويس وديوٌك فرنك) ١٩٥٠٠٠٠)
كبريٌة اليَْصب من مصنوعة وموائد والياقوت، بالآللئ ومرصعة الذهب من
ُصَوان يف الذهب من ونخلة مًعا، كثريون آكلون حولها يجلس أن يستطيع
وحديقٌة والياقوت، اللؤلؤ من طبيعي حجم ذات وأزهار وثمار الذهب، من
وثمرات الفضة من وأشجار العنرب، من وأرض املذهبة، الفضة من تراب ذات
املوىشَّ والديباج امُلْخَمل من مصنوعة وخيمة الكريمة، والحجارة الذهب من

قدًما) ٩٠) ذراًعا ٦٤ وارتفاعها قدم) ٦٢٥) ذراع خمسمائة دائرتُها بالذهب،
عىل قائمة اإلبريز من مصنوعة أخرى وخيمٌة بعري، مائة حمل تعدل وبُُسطها
املزخرفة الزَّرابيِّ من وألفان قناطري، ثالثُة وزنها وأخبيٌة الفضة، من أعمدة

235



العرب حضارة

دينار ألف أقلِّها وثمن فرنك) ٣٣٠٠٠٠) دينار ٢٢٠٠٠ إحداها ثمُن بالذهب
بالذهب املوشاة الحريرية النسائج من قطعة ألف وخمسون فرنك)، ١٥٠٠٠)

إلخ. …
مائة من أكثر قائمته يف ذكر العزيز عبد ابن املال بيت أمني أن إىل وذلك

أمامه. ُسلَمت السالح من قطعة ألف ومئتي ثمينٍة سلعة ألف

فوتوغرافية). صورة (من القاهرة يف شارع :12-4 شكل

كان ينبوع أي ومن أتت؟ أين من الثروات: تلك مقدار يعلم عندما اإلنسان، ويسأل
واحد أي مثَله يَمِلك ال ما الكنوز من يجمعوا أن استطاعوا الذي دخلهم يأخذون الخلفاء

الحارض؟ الزمن ملوك من
الزراعية الحاصالت مختلفني: مصدرين إىل تستند الفاطميني الخلفاء ثروة كانت
وجزيرة والهند أوربة بني للتجارة مستودًعا كانت مرص أن والواقع التجارية، واألعمال
الغرب. إىل اإلسكندرية طريق من ُمضطرًَّة، ، تَُمرُّ كانت الرشق ِسَلع جميع وأن العرب،
يف القاهرة ميناء يف السفن من يُرى كان أنه الفلورنيس بالدي فريسكو وَرَوى
نهر يف الزوارق عدد وأن البندقية، أو جنوة يف مما أكثر ١٣٨٤م، سنة يف أي زمانه،
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يف ذُِكَرت التي السلع أثمان من ويُرى والتفريغ، الَوْسق يف فتُستخدم ،٣٦٠٠٠ كان النيل
الغاية، إىل وافرة كانت منها مرص خلفاء مكاسب أن ڨاسكودوغاما أصحاب أحد رحلة
مرات. خمس كلكتة يف عليه مما أعىل بثمن القاهرة يف تُباع كانت والتوابل األبازير وأن
رأس ١٤٩٧م، سنة يف ڨاسكودوغاما، جاوز أن إىل هذا الواسع الثراء مصدُر ودام
أحد إليه يختلف لم والذي قبَله، أوربي يََره لم الذي َمَلبَار شاطئ وبلغ الصالح، الرجاء

التاريخ. ذلك حتى العرب غري
ولم ا، جدٍّ عظيمة االكتشاف هذا مرصبسبب خلفاء بثروة نََزلت التي الرضبة وكانت
القضاء ومن بالهند، االستقرار من الپرتغاليني بأساطيلهم يمنعوا أن الخلفاء يستطع

مرص. ملوك لثروة األصيل املصدر عىل أي األقىص، الرشق يف العرب تجارة عىل

العربيفمرص مباني (4)

اإلسالمي ْور الدَّ منذ القائمة العربية املباني فيها تُرى التي الوحيدة البالد هي مرص
األدوار. مختلف يف العربي العمارة فن ل تحوُّ فيها يَدُرس أن الباحث يمكن والتي األول،
وجه عىل املساجد من هو القائمة القديمة العربية املباني تلك جميع كان وإذ

درُسها. السهل من كان القاهرة، يف ها أهمُّ وكان التقريب،
األقل، عىل األوربيني من البعيدة أقسامها فقل شئت وإن القاهرة، مدينة وظلت

الخلفاء. عرص يف عليه كانت عما فكرٌة الحارضة، بحالها ولنا تماًما، عربية
يراها أي النظر، يستوقف رشقي طابع ذاَت يراها بعيٍد من القاهرة إىل والناظر
بيض بيوت من مؤلفٌة فهي يحتمل، ما عىل أخرى مدينة أية يف مثلُه يشاَهد ال طابع ذات
ارتفاًعا، النخل عن منفصلة الِهيِف املآذن من مئاٌت عليها يُِرشف مستوية سقوف ذواِت
بمنظرها القلوب تسحر مدينًة أعلم وال القلعة، أعىل من إليها ينظر من القاهرة وتسحر

كالقاهرة.
وتكاد رشقية، مدينة كل كشوارع منتظمة غري يٌة متلوِّ ضيقٌة القاهرة وشوارع
ضيق يف والحكمة تتماس، الخصوص، عىل القديمة، مرص أحياء يف البيوت نوافذ أطناف
القاهرة شوارع يَقَطع ومن الرطوبة، واستبقاءُ الظل من االستكثار هي الشوارع تلك
تفضيل ِرسَّ يَْعَلم الشمس َوَهج تحت األوربي النمط عىل أنشئت التي الكبرية وميادينها
التي الواسعة الشوارع عىل بالظل اململوءة الضيقة للشوارع الجو، ذلك مثل يف الناس،

الدوام. عىل الشمس نار تُلهبها
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إيرب). تصوير (من حسن السلطان جامع منظر :13-4 شكل

ويُغري حني، كل يف السياح نظَر القاهرة شوارع يف األقدام تزاحم ويستوقف
تأملها. يف كثرية ساعات قضينا فقد دمشق، زيارة مع النفوس منظرها

والبدوي املتواضع، الفالح املتزاحم، األنمر10 الجمهور يف «يُرى، إيزانرب: الدكتور قال
األلباني والَقوَّاس اليقظ، النشيط واليوناني العبوس، اليهودي أو والقبطي املتبخرت،
بالسوداني الخاص األبنويس بني ألوانهم ترتجح الذين الزنوج وأصناف امُلتََزيُِّد، الثقيل
من اآلتية القوافل من األجنبي منه يََملُّ ال منظٌر ويتألف بالرببري، الخاص واللمعان
الحمري ومن الُخطا، املتزنة امليش الوئيدة الِجمال ومن العرب، وجزيرة إفريقية نواحي
بأُزٍر املتحجبات النساء أو الرشقيني من السادة صغار يركبها التي الَخطو الرسيعة
قائني السَّ ومن الخيل، صهوة الرسمية بمالبسهم يمتطون الذين الباشوات ومن قاتمة،
الذين الصخابني وَّاس السُّ ومن الحمالني، أنواع ومن لزجة، جلدية أسقية يحملون الذين

املتباطئات.» البائسات الفالحات ومن بسياطهم، البليد العربي يرضبون
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الفسطاط مدينة تضم وهي (٣٥٩ه / ٩٧٠م)، سنة الجديدة القاهرة مدينة أُنِشئْت
تكون ال الفسطاط مدينة وعادت مقامها، فقامت العاص بن عمرو أقامها التي القديمة
بن عمرو مدينة كانت وإن القديمة، مرص باسم اآلن تُعَرف املدينة لتلك ضاحيًة إال اليوم

لألصل. املطابق غري االسم هذا سابًقا تحمل لم هذه العاص
الفاطميون وأنفق سنني، بثالث األول حجرها ُوِضع أن بعد القاهرة إنشاء وتمَّ
أن يف ُجهًدا عاهٍل كلُّ يأُل ولم وزخرفتها، تجميلها عىل الواسع دخلهم من كبريًا جزءًا
هؤالء غرار عىل العرب الخلفاء محل حلَّوا الذين املماليك سار ثم ذلك، يف سلفه يسبق
فقد تركية، والية مركز أصبحت أن بعد إال ُعمرانها أمر ينقطع ولم القاهرة، تزيني يف
الخراب، إىل املهمة مبانيها تتدرج واليوم لها، زخرفتهم عدم عن فضًال الرتك، أهملها
يف القوم ِعليَة أحُد يل قال وقد إصالحها، لعدم القريب املستقبل يف زوالها يُخىش وصار
بعد املشاهدة يستحقُّ يشء منها يبقى ال فقد املباني، لتلك زيارتي يف أصبت إنني مرص:

قليلة. سنني
مساجد من اخرتنا وقد ِقَدِمها، وفق القاهرة مباني أهمَّ َعَجل، عىل ندرس، واآلن
فن تطور عىل أدل هو ما مسجد، وخمسمائة مسجد أربعمائة بني ترتجح التي القاهرة،

األخرية: األزمنة حتى إنشائها منذ أي أدوارها، جميع يف العمارة

العاص(٢١ه / ٦٤٢م) بن عمرو جامع (1-4)

ثمانون بناءَه َشِهد وقد وأقدسها، املسلمني معابد أقدم من العاص بن عمرو جامع
َصَحابيٍّا.

الجامَع املسجَد وكان اسمه، فحمل العاص بن عمرو مرص فاتح املسجد هذا وأنشأ
زمن ويف األولني األربعة الخلفاء عهد يف الفسطاط مدينة عليه اشتملت الذي الوحيد

األوىل. املساجد مثال بدا ما طويًال زمنًا نموذًجا رسمه اتُّخذ ثم األموية، الدولة
كلها، يُميِّْزها أحدها يف النظر يُنعم ومن بسيط، األوىل اإلسالمية املساجد ورسُم
ذات واسعة بأَْرِوَقة محاطة مستطيلة ساحة من املساجد هذه من واحد كل ويتألف
مكانًا األربعة األروقة هذه أكرب ص ويُخصَّ األعمدة، من كثرية صفوف إىل مستندة سقوف
أبراٌج املسجد أركان عىل وتقوم للوضوء، ِبْرَكة الساحة هذه وَسط يف ويقع للعبادة،

مآذن. ى تُسمَّ مرتفعة
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صورة (من الحارض الوقت يف هي كما حسن السلطان جامع يف وضوء بركة :14-4 شكل
فوتوغرافية).

وإصطبالٍت للغرباء، بمساكَن محاطة ساحٌة القديمة املساجد أكثر أمام ويوجد
أماكن ليست األوىل املساجد أن وذلك للرشب، ومناهل للعامة، اَمات وَحمَّ والجمال، للخيل

أيًضا. للمسافرين منازل هي بل وحدها، للعبادة
والرومانية، اليونانية املباني مختلف من العاص بن عمرو جامع أعمدة واستُعريت
وبأشكالها أعالها، يف خفيف بانكسار إال القديمة األقواس عن تختلف ال أقواٌس وتعلوها
العمارة فن صفات من تعديل، بعد أصبحت، والتي أسفلها يف الفرس نعل تشابه التي
هذه ذلك، بعد الِقباب قاطع عىل بتطبيقه الفرس، نعل شكُل وَمنََح الزمن، مع العربي

البزنطية. القباب َفَطس يف تجده مما أسنى وروعة َهيًَفا الِقباَب
سوى األَْرِوقة بها تحيط التي املستطيلة العاص بن عمرو جامع لساحة يبَق ولم
من واحد َصفٌّ الجانبني هذين أحد يف ويوجد منها، متقابلني جانبني يف قائمة أعمدة
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فوتوغرافية). صورة (من القاهرة يف آخور مسجد :15-4 شكل

وتبلغ األعمدة، من صفوف ستُة للصالة مكان هو الذي املقابل اآلخر الجانب ويف األعمدة،
األعمدة مجموع بذلك، ويكون، قوًسا، وعرشين إحدى الصفوف هذه من واحد كل أقواس
فرأيناه الصالة مكان من األول الصف إىل نظرنا وإذا عموًدا، ١٢٦ الصالة مكان يف التي

عموًدا. ١٤٧ الصالة مكان ألعمدة الحقيقي الحاصل كان ُمَضاَعَفة أعمدة ذا
يَتَّجه ُمَقنَْطٌر ِمحراب إسالمي، جامع كل يف كما العاص، بن عمرو جامع يف ويوَجد
املذكوران وامِلنرب واملحراب للوعظ، ِمنرب وفيه صلواِتهم، أمامه املسلمون ويقيم مكة، نحو

الغاية. إىل بسيطان
سوى منهما واحدٍة لكل يكن لم اللتان االرتفاع، القليلتا ِمئذَنَتاه بساطة ومثلُهما

دقيق. ورأٍس واحد ُرواٍق
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فوتوغرافية). صورة (من الخلفاء قبور عىل املشتمل برقوق مسجد :16-4 شكل

والدقائق البارزة والنقوش الزينة من شيئًا العاص بن عمرو جامع يف ترى وال
روعٌة العاص بن عمرو لجامع ويُوَجُد املستقبل، يف العربيُّ العمارة فن بها اتصف التي
أكثر يعرتي كما الوهن يَُه يَْعَرتِ أن ا حقٍّ املحزن ومن وأقواسه، أعمدته وغابة بساطته مع

القاهرة.11 يف القديمة املساجد

(٢٤٣ه / ٨٧٦م) طولون ابن جامع (2-4)

عمرو، جامع من ُزخرًفا أكثر كان وإن البسيط، الطراز عىل طولون ابن جامع قام
تحيط مربعة ساحة من مؤلَّف عمرو، كجامع وهو، عمرو، جامع رسم مثُل العامُّ فرْسُمه
البيكارين، رسم عىل أعالها املصنوع األقواس، هذه وتقوم جانب، كل من األقواس بها
أركاٍن عىل عمرو، جامع يف مما أبرز هو بما الفرس نعل شكل عىل أسفلُها واملصنوع
من بدًال وذلك البزنطي، الطراز عىل منقوشة تيجان ذاُت أعمدٌة بزواياها تلتصق قوية
اقتُِبس الذي املصدر هي األركان هذه أن ويظهر عمرو، جامع يف كما أعمدة عىل تقوم أن

كثريًا. القوطية كنائسنا يف تُرى التي ة امُلنَْضمَّ األعمدة ِطراُز منه
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الخشب من مصنوٌع األقواس، تلك إىل املستند طولون، ابن جامع َسْقِف وباطُن
ونوافذه أطنافه يف وما متدلِّيٌة، ونقوٌش زخارُف فيه تُرى وال أيًضا، عمرو جامع يف كما
بظهور ا ً ُمبرشِّ البزنطي بالطراز يذكرنا املصنوعة واألغصان األزهار من حناياه وأسفل

العربي. الزينة فن
الخشب. يف منقورٌة كوفيٌة خطوٌط قف السَّ ذلك باطن أطناف عىل وتُقرأ

للضياء. منافذ ذات ٌف ُرشَ الجامع ذلك جدران وتعلو
نقوشه وُصنعت والرُّخام، الكلس من بمالٍط املكسوِّ اآلُجرِّ من الجامع ذلك وبُني

أيًضا. املالط هذا من وزخارفه
أسفله، يف مربَّع مدرَّج برج وهي واحدة، مئذنٍة سوى الجامع لذلك يبَق ولم

أعاله. يف الزوايا ُن ُمثَمَّ وسطه يف أسطوانيٌّ

فوتوغرافية). صورة (من عيل محمد وجامع القلعة أسفل يف القبور سهل :17-4 شكل

بابه. أعىل يف مثلثة نوافذ ذو مغطَّى جميٌل حوٌض الجامع ذلك ساحة يف ويُرى
العربي الفني األثر بهذا مرص حكومة تُباِل ولم طولون، ابن جامع الوهُن وأصاب
وكل وجدرانه سقفه الناظر ويََرى العربية، اآلثار من بغريه تُباِل لم أنها كما القديم،
اضُطررنا وقد أنقاًضا، يُصبح حتى قليلة سنون تمَيض ولن االنهيار، شفا عىل فيه يشء

زيارته. من للناس منًعا رة؛ امُلَسمَّ أبوابه أحد كرس إىل لدخوله
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(٣٥٩ه / ٩٧٠م) األزهر الجامع (3-4)

كوست). تصوير (من املؤيد جامع داخل :18-4 شكل

أن يدرسه من عىل يجب ولكنه طولون، ابن جامع من زخرًفا أرقى األزهر الجامع
طويل. بزمن إنشائه بعد تم دقائقه من كثريًا أن يذكر

واسعة بشهرة ٣٧٥ه، سنة منذ جامعة ِمثَل بعمله بدأ الذي األزهر، الجامع ويتمتع
يقصدونه والطالُب اإلسالم، بالد يف كبريٌ تأثريٌ اآلن األزهر وللجامع اإلسالمية. املساجد بني
يف العرب لعلوم األخري امللجأ وهو ال وكيف اإلسالمي، العالم أنحاء من وأَْرَساًال أفراًدا
العلوم فيه ويَُدرِّسون دخله، من رواتبهم يَقِبُضون أساتذة األزهر الجامع ويف الرشق.
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فوتوغرافية). صورة (من قايتباي جامع :19-4 شكل

اثني طالبه عدد وكان والتاريخ، والرياضيات والفلك والطب والفقه والتوحيد واآلداب
الفقراء. طالبه بنفقات ويقوم كثريًا، العدد هذا عن اآلن يقل وال مىض، فيما ألًفا عرش

مختلف من به يحيط وما السابقة، املساجد رسَم األزهر الجامع رسُم ويشابه
الفساد. بعَض القديم رسمه يُفسد املساكن

الكبري، صحنه يدرس أن القديم األزهر الجامع ِطراز يَتََمثَّل أن يريد من وعىل
وقواعُد والغرانيت، واملرمر اقي مَّ السُّ الرخام من عموًدا ٣٨٠ عىل تقوم الحادة فأقواسه
املساجد يف مما أكثر حادٌة القناطر وقوس قديمة، أبنية من أُخذت وتيجانُها األعمدة هذه
صورًة الكتاب هذا يف نا نََرشْ وقد بزمن، إقامته بعد أُنشئت الرائعة ومآذنه األوىل،
ُمزيٍَّن فيه ملحراب صورًة أيًضا نرشنا كما أرصفته، أحد من لها التقطناها فوتوغرافية

عظيم. لرجل رضيًحا اتُِّخذَت َردهٍة يف وذلك األلوان، بشتى
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(٦٨٣ه / ١٢٨٣م) قالوون جامع (4-4)

أن األسف دواعي ومن أدواره، أرقى يف العمارة فن يَبْلُغه كاد ِلما مثاٌل قالوون جامع
والرتميم. اإلصالح بحجة ُسُقفه وباطن ُجدرانه أجزاء بعض انون هَّ الدَّ لطَّخ

هذه استوقفت وقد األوىل، القوطية باملباني مجموعه يف قالوون جامع ويذكِّرنا
إيرب: قال و«إيرب»، «كوست» ک زاروه الذين العلماء أنظاَر املشابهة

الكنائس مُلقدَّم مشابهتُه ومزاره قالوون جامع ُمقدَّم يف الذكر يستحقُّ ومما
أقواس بينها تقوم التي الطويلة الدَّعم أقواس من فيه وما األوربية، القوطية
من فيه وما فيه، أفاريز وجود عدم من كان وما أعمدة، إىل مستندة صغرية
زخرًفا املدخَل يزيد الذي الرِّتاج12 من فيه وما السطوح، من العاطلة األساطني
صغرية أعمدة عىل املرتكزة املتداخلة الحنايا من كثري فيه يُرى والذي وزينًة،
يف أقيمت التي باملباني واالنسجام النظام الفاقد مجموعه يف يُذكِّرنا متفاوتة،
ذلك إىل إضافتنا مع — وإننا إيطالية، وشمال وأملانية فرنسة يف الدور ذلك
ونقاشة الدينية وعاداتُها املاطر البارد أوربة َجوُّ تََطلَّبه ما العربيِّ الطراز
وقباب الناتئة ومزاريبُها الزوايا ة الحادَّ وسطوحها املرتفعة وسقوُفها تماثيلها
العمارة فن زخرف هي البارزة النقوَش أن وجدنا — وتماثيلها أجراسها
الذي هو الطراز وذلك الشمال: يف النرصانية األمم إحدى إىل نُِقل الذي العربي
التي الباريسية شانيل سنت يف الجميل مثاله فنرى ؛ القوطيَّ الطراز نسميه

قالوون. جامع فيه بُني الذي القرن يف أي عَرش، الثالَث القرن يف أقيمت

الرائع املزار هذا قناطر وتقوم بَاِنيِه، قرب يضم ُمَقبَّب مزاٌر قالوون جامع يف ويُرى
نوافذه وتُذكرنا املزار، هذا ويُذكرنا بزواياها، متصلة أعمدة ذات أركان عىل الطويلة
يذكِّرنا كما القوطي الطراز عىل أقيمت التي أوربة بمباني البيكارين، رسم عىل املصنوعة

بها. نفسه قالوون جامع
الحارض الوقت يف موجوًدا املشفى هذا وليس مشًفى، قالوون بجامع يلحق وكان

الرشق. يف حديثًا نُِرشَ دليل يف مطوًال وصفه مع
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(٧٥٧ه / ١٣٥٦م) حسن السلطان جامع (5-4)

حسن السلطان جامع فيه أقيم ما وهو بالتدريج، العربي الِعمارة فنِّ أدوار أنَرض بلغنا
القاهرة. مباني أجمل هو الذي

كنيسة عىل يزيد وهو كنائسنا، بأكرب العظيمة حسن السلطان جامع ِسَعة وتُذكِّرنا
مآذنه أعىل ارتفاع ويبلغ مرتًا، ٥٥ العظيمة ُقبَّتِه ارتفاع ويبلغ حجًما، الباريسية نوتردام
٧٥ وعرضه مرتًا ١٤٠ طوله ويبلغ باريس، يف ڨندوم عمود ارتفاع ِضعف أي مرتًا، ٨٦
املنحوتة الحجارة من الجدران هذه بُنيت وقد أمتار، ثمانية جدرانه ِثَخن ويبلغ مرتًا،

والرخام. اآلجرِّ من بنيت التي القديمة املساجد لجدران خالًفا

فوتوغرافية). صورة (من ومنربه قايتباي جامع محراب :20-4 شكل
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الكبرية الهند مساجد يف مثله نجد ال رائع منظر مجموعه يف حسن السلطان ولجامع
آنًفا. عنها تكلمنا التي

إيرب). تصوير (من الفتوح باب :21-4 شكل

الذي املعتاد الرسم عن االختالف بعض العام حسن السلطان جامع رسم ويختلف
بدًال وهو، ُمربًَّعا، يكون أن من بدًال اإلغريقى الصليب شكل عىل قائم فهو عنه، تكلمنا
جهات من واحدة كل يف تجد السابقة، املساجد يف كما بالقناطر محاًطا يكون أن من
نافٍذ البيكارين رسم عىل مصنوعة عظيمة قنطرة ذي فسيح بهٍو مدخل الداخلية ساحته
هذا ويشتمل مرتًا، ٢١ ارتفاعها يبلغ التي القبة ذي أبهائه أكرب يف الصالة وتُقام إليها،
الجدران قواطَع وتسرت املساجد، جميع يف تراه كما للوعظ ومنرب محراب عىل الكبري البهو
األسف. مع متداعية رائعة ِبركة الساحة تلك وسط يف وتقوم عربية، ونقوش كتاباٌت

قبته عرض يبلُغ بهو يف القرب وهذا بانيه، قرب عىل حسن السلطان جامع ويشتمل
القاعدة. يف متدلِّية نقوش مع مرتًا ٢١
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كوست). تصوير (من القاهرة يف العرب صنعها التي يوسف برئ :22-4 شكل

تقريبًا. واحد مرتٌ ارتفاعه خشب يف منقورة جميلة كتابات بالبهو وتحيط
األقواس تُعمَّ ولم السابقة، املساجد أكثر يف كما قليًال ًة ُمَخرصَّ أقواسه ونرى
العموم. عىل األندلس يف العرب شادها التي املباني يف إال الفرس نعل شكل عىل املصنوعة
مجوَّف وهو مرتًا، عرشين حسن السلطان لجامع الشمايل الرِّتاج ارتفاع ويبلغ
وتغطِّي متدلية، حجارة عىل تعلوه التي القبة نصف ويرتكز الدائرة، نصف شكل عىل

كثرية. عربية نقوٌش قواطعه
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األخرى، القاهرة مساجد نالته مما أكثر العناية من حسن السلطان جامع ينَل ولم
هذا من يبقى ال وقد فشيئًا، شيئًا يندثر والروافد13 والنقوش الفسيفساء من فيه فما

قليلة. سنني بعد الجدران سوى الرائع األثر
القرن يف أقيمت التي واملباني هي فتُمثِّل، الذكر، تستحق الدور ذلك مساجد وجميع

بمرص. الذهبي العربي العمارة فنِّ عرص بعدها، جاء الذي
الرائعة، القبة ذا آخور األمري جامع الخصوص، عىل أذكر، الدور ذلك مباني ومن

اآلتية. واملباني

(٧٨٤ه / ١٣٨٤م) برقوق جامع (6-4)

نسميها التي املباني من وهو وُحْمٍر، بيض َحَجرية منظَّمٍة مداميك من الجامع هذا بُني
أحسن العربية املآذن عن قايتباي، جامع مئذنة مع مئذنته، وتعرب الخلفاء، مزارات
برقوق رضيح فوق هي التي وللُقبة النظر، يشمل َهيٌَف قليًال ة امُلخرصَّ ولقباِبه تعبري،
رائعة. بمدلياٍت القبة هذه املربع البهو أركان وتمِسك وجالل، روعة ذو داخيلٌّ منظٌر

الذي املنرب، هذا ويَُعد املنقوش، الرخام من عجيب ِمنرب عىل برقوق جامع ويشتمل
وتعريضه املنرب هذا مثل فإهمال العربي، الفن روائع من بالحقيقة، حجريٌة تخاريم هو

تُغتفر. ال التي الوحشية الجرائم من للنهب

(٨١٨ه / ١٤١٥م) املؤيد جامع (7-4)

من فيه ما مع ذكرناها التي املساجد أكثر من أهميًة أقل مجموعه يف املؤيد جامع
القاهرة، مساجد أغنى من ُعدَّ زخارفه ناحية من إليه نُِظر ما إذا وهو الزخارف، َفيض
التي املباني أكثر إليه سيصري كما أمره إلهمال الزمن من قليل بعد أنقاًضا وسيصبح
وجودها يندر ملونة مدهونة منقورة رقاٍع ذات سقوًفا شاهدُت الجامع هذا ويف ذكرناها،
يف قليًال ة ُمَخرصَّ أقواس تعلوها أعمدة ذات عظيمة أبوابًا وشاهدت اآلن، القاهرة يف
رسم عىل أيًضا مصنوعة جميلًة نوافذ وشاهدُت البيكارين، رسم عىل مصنوعة قاعدتها

أنيقة. وفسيفساء كتابات بها تُحيط البيكارين
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(٨٧٢ه / ١٤٦٨م) قايتباي جامع (8-4)

الرائعة وبمئذنته النقوش، البارزة العربية بالزينة الكاسية بقبته الجامع هذا يشتهر
ما عىل األخري العربي العمارة فن عنوان واملعدودة بالنقوش، املغطاة الطبقات املثلثة
عىل البارز الزخرف يف الفني العرب ذوق درجة يشاهد املئذنة هذه إىل والناظر يحتمل،
املآذن، ُجدران مستوى عن الناتئة واألروقة واألطناف املساند منها تُصنع التي الحجارة
األسطواني. الربج أو املربَّع الربج يف مثله ترى ال رائًعا منظًرا املآذن بها تكتسب والتي
يها يَُسمِّ التي املتصدعة املباني من برقوق، جامع يَُعد كما قايتباي جامع ويعد
سهل يف وذلك الرشاكسة، املماليك زمن يف املباني هذه أكثر وأقيم الخلفاء، مزارات الناس
رأيت، ما أجمل من منظر املباني هذه مجموع من ويتألف القاهرة، من قريب رميل
مهمة مزارات ذو آخر سهٌل القلعة، من وبالقرب القاهرة، من األخرى الناحية يف ويُرى
وال والقباب، املآذن متنوع املزارات هذه ويعلو األدوار، مختلف يف بُنِيَت كثريًا ممتعة
نرشنا فقد ذلك ومع الفصل، هذا نطاق عن الخروج من ذلك يف ِلَما أمَرها ل أَُفصِّ أن أرى

الكتاب. هذا يف املقربة لهذه فوتوغرافية صورًة

القاهرة يف الرتكية املساجد (9-4)

أي عرش، السادس القرن أوائل منذ أنشئت التي القليلة والقصور املساجد بني أرى ال
إىل نظرت ولو الذكر، يستحق واحًدا قًرصا أو واحًدا مسجًدا مرص، عىل الرتك استيالء منذ
واملآذن الَفْطساء القبة ذي الضخم عيل محمد جامع إىل أي مرص، يف الرتكية املباني أهم
بني تَفصل التي العميقة الُهوَّة لرأيت املطفأة، يشبه بما تنتهي التي الهزيلة األسطوانية

الرتك. وذوق الفني العرب ذوق
ُفطروا ما ولكن املتضلعني، الفن رجال من مرص فتحوا حني العرب يكن لم نعم،
الفن عنارص من جديد عمارة طراز ابتداع إىل حفزهم العايل الفني الذوق من عليه
الفن أساتذة بمواهب لالنتفاع أهًال يكونوا لم الذين الرتك أولئك أمر ذلك وغري البزنطي،
صوفية أيا عمارة نَْسِخ غري القاهرة، يف جامع إنشاء أرادوا حني يََروا، لم والذين وأمثلته،
زمن منذ العرب جاوزها فنية مرحلة عنوان هي والتي بزنطية، كنيسًة كانت التي الثقيلة

قطعها. يستطيعوا ولم الرتك، وقف املرحلة تلك فعند طويل،
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األفيني). پريس تصوير (من القاهرة يف عربية استقبال ردهة :23-4 شكل

القاهرة يف األخرى العربية اآلثار (10-4)

يف أقيمت التي العربية اآلثار بني من أذكر، إلخ: … يوسف برئ القلعة، املدينة، أبواب
باب وهما: القاهرة، أبواب من بابني العربي، العمارة فن فيها يَتََجىل والتي الخلفاء عرص
عرش الحادي القرن يف املستنرص الفاطمي الخليفة أنشأهما اللذان الفتوح وباب النرص

امليالد. من
عرش، الثاني القرن يف الدين صالح السلطان أنشأها التي القاهرة قلعة كذلك وأذكر
ذلك مهنديس مهارة عىل يدل نقًرا الصخر يف منقورة برئ من ماءها القلعة هذه وتستقي
طبقتني، إىل م وتُقسَّ أمتار، ثمانية مدخلها ويبلغ مرتًا، ٨٨ البرئ هذه عمق ويبلغ الزمن،
حتى النزول ويمكن والُقَلِل، بَح السُّ ذا دوالبها تحرك التي الثريان بقوة ماؤها ويُرفع
إىل واطئة ُقْصفاٍن14 ذات االنحدار سهلة مستديرة بطريٍق البرئ هذه من األوىل الطبقة

منها. وصعودها إليها الثريان نزول معه يسهل حد
ومختلف واألسلحة كاملنازل العربية، للحضارة كثرية آثاًرا القاهرة يف ونشاهد
القارئ أضاف فإذا أخرى، فصول يف سندرسها التي األشياء من وغريها املصنوعات
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أقامها التي الحضارة أمر له اتضح آنًفا ذكرناها التي اآلثار درس إىل األشياء هذه درَس
مرص. يف القرآن رجال

هوامش

يابًسا. أو كان رطبًا األرض وجه عىل فيبقى السيل حمله الذي الطني الغرين: (1)
تعطيه ما متوسط أن العليا مرص يف التجار من لكثري محادثتى من ظهر (2)
االنخفاض من يكون الحبوب ثمن فإن ذلك ومع النفقات، بعد ٪١٢ هو هنالك األرضون
من ٪٣٠ عىل النقل نفقات زادت وإن إنكلرتة، إىل بإصدارها معه املصلحة تقيض ما

قيمتها.
يف حتى مرتفعة فيها الحرارة درجة وتكون العليا، مرص يف املطر ينزل قلما (3)
١٩ بني ١٨٨٢ سنة ديسمرب وشهر نوفمرب شهر من الظهر وقت تختلف وكانت الشتاء،

وطيبة. أسيوط يف سياحتي أثناء يف وذلك درجة، و٢٧ درجة
عىل املرصي الفالح عىل مؤخًرا، واألوربيني الرتك، انقضاض حني إىل ذلك (4)
رمقه، يمسك ما غري غلته من املرصي للفالح يرتكوا لم الذين واألوربيون والرتك األقل.
االقتيات إىل فاضطروه الرضوري، املقدار هذا حتى يسلبونه فأخذا الحدود جاوزوا قد
مدينة يف عما يسمع ما بغري الحضارة نعم من املرصي الفالح يتمتع وال غالبًا، بالعشب
املرصي الفالح به اتصف ما ومع ولذلك واألغنياء، الجميلة الشوارع من النائية القاهرة
اعتقد التي الثورة نبأ بلغه حني الحماسة من يطري كاد البالغني، والخضوع الدعة من
يُساق الذي املرصي وللفالح النيل، وادي من األجانب جميع طرد عن ستسفر أنها
الكثريي واألوربيني الرتك من املضاربني اغتناء سبيل يف انقطاع بال العمل إىل بالسياط
سادته سعادة سبيل يف والشقاء البؤس رضوب يقايس الذي وللهندي والرشه، الطمع
سكانها لتستغل إال البلدان تفتح لم الحديثة املتمدنة الشعوب إن أحيانًا، يقوال، أن الجدد

غضبه. عليهم التاريخ يصب الذين الفاتحني طغاة حسد يثري استغالًال
باملطر. امُلنذرة السحب: من املخايل (5)

الرماد. لون لونها التي أي الورقاء، جمع الورق: (6)
امتأل. البحر: وطما النهر، ومأل ارتفع املاء: طما (7)

زرقة. يف بياض وهو مقه، به ما وهو األمقه، مؤنث املقهاء: (8)
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عند وثلث ورطل العراق أهل عند رطالن واملد مكيال، وهو املد، جمع األمداد: (9)
وبه بهما، يديه ومد مألهما إذا املعتدل اإلنسان كفي ملء هو املد وقيل: الحجاز، أهل

صحيًحا. فوجدته ذلك جربت قد وقال: الفريوزآبادي، قاله ا، مدٍّ ُسمي
األسود. وفيه األبيض فيه األنمر: الجمهور (10)

أنه من العرب مؤرخو رواه ما «باتيسيه» ک املحققني املؤلفني بعض ينقل (11)
لهذا يستنفد كان وأنه مصباح، ١٨٠٠٠ ليلة كل العاصيف بن عمرو مسجد يف يوقد كان
فساد لبيان تكفي نظرة أقل أن فأرى يوميٍّا، الصايف الزيت من قنطار ١١٠٠٠ الغرض
كما ليلة، كل يف زيت غرام كيلو ٦١ مصباح كل يستنفد أن املستحيل فمن الرواية، هذه

الجمال. من جحفًال يستلزم يوم كل يف الجامع إىل الزيت من القناطري تلك نقل أن
صغري. باب وفيه املغلق الباب العظيم، الباب الرتاج: (12)

تسميها والعامة الجرس، فوق التي السقف خشبة وهي الرافدة جمع الروافد: (13)
الوصلة.

الدرجة. مرقاة وهي القصفة، جمع القصفان: (14)
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الشاملية إفريقية العربيف

العربي الفتح قبل الشمالية إفريقية (1)

وطرابلس وتونس والجزائر مراكش عىل تشتمل التي البالد الشمالية بإفريقية نقصد
عىل بالرشق امللحقة مرص غرب إىل األطلنطي املحيط من الشمالية إفريقية وتمتد الغرب،
املجاورة الصحراء وبأقسام الشمال يف املتوسط بالبحر الشمالية إفريقية وتَُحدُّ العموم،

الجنوب. من للسودان
أقسام: خمسة إىل الشمالية إفريقية مون يُقسِّ الرومان وكان

مرص. غرب يف الواقعة برقة بالد (١)
وتونس). الغرب (طرابلس القنصلية إفريقية بالد (٢)

قسنطينة). (والية نوميدية بالد (٣)
الحارضة). الجزائر من (قسم القيرصية موريتانية (٤)

الواليات هذه عىل سلطانها تمارس رومة وكانت (مراكش)، الطنجية موريتانية (٥)
والحكام. واملندوبني الوالة من إليها ترسله بما

إفريقية اسم وأطِلق البُداءة، يف باملغرب واألندلس الشمالية إفريقية العرب ى وَسمَّ
املغرب كلمة وصارت وتونس، بالقريوان العرُب استقر حني الغرب وطرابلس تونس عىل

األمر. نهاية يف الغربية إفريقية بالد غري عىل تدل ال
األوسط، باملغرب تقريبًا، الجزائر، عىل اآلن تحتوي التي البالد يُسمون العرب وصار

األقىص. باملغرب مراكش عىل اآلن تحتوي التي والبالد
وملكها فيها، متفاوتة آثاٌر لها وكانت إفريقية، شمال عىل كثرية شعوب واستولت

والبزنطيني. والقوط والوندال والرومان القرطاجيني من كل العرب قبل
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الرببر هم األهلون وهؤالء لها، األجانب فتوح كثرة مع إفريقية شمال أهل يتبدل ولم
األقل. عىل املدن خارج وعاداتهم ولغتهم دينهم عىل حافظوا الذين

وبني بينهم طويًال دام الذي النزاع عىل بإفريقية العرب استقرار تاريخ وينطوي
التاريخ، ذلك لفهم درسه؛ يجب ما واألندلس إفريقية يف الشأن من للرببر وكان الرببر،
بسبب الرببر عن يتكلمون حني الغلط يف العلماء أمعن كلما الدرس ذلك رضورة وتزيد

الجزائر. بالد
واإلفريقيني واللوبيني بالنوميديني الرومان اها سمَّ التي الشمالية إفريقية أمم وجميع
يف ِزنْجيٍّا يكن لم من بأن القول ويمكن الرببر، عرق من إلخ، … والجيتول واملغاربة

العرب. قبل وذلك بربريٍّا، كان إفريقية شمال
العروق. أكثر ألصول جهلنا عن الرببري لألصل جهلنا يقلُّ وال

الرببر أن عىل يدلنا الزنوج بني البيض من العليا إفريقية شواطئ يف نراه ما أن بيد
قلنا وقد القرون، أقدم يف إفريقية شمال إىل هاجرت التي الشعوب مختلف اختالط نتيجة
«مختلف قلنا وقد ذلك، ن يَُدوِّ ما والتاريخ الروايات من لدينا ليس ِلما القرون» «أقدم

الشعور. ُشْقِر العيون ُزرق من الشعور سود بني نشاهد ملا الشعوب»
الهجرة تلك عنها صدرت التي األمكنة عن معقولة بافرتاضات نأتي أن ويمكننا
من وال الزنوج، غريُ فيه يَُرى ال الذي الجنوب من يأتوا لم املهاجرين أولئك إن فنقول:
أولئك جاء وإنما عبوره، يف األقدمون يفكر لم ا ِخَضمٍّ بحًرا إال يكن لم الذي الشمال
بإفريقية، تصلها التي الضيقة األرض من مارين آسية، من أي الرشق، من املهاجرون

طارق. جبل مضيق من أي الغرب، من جاءوا أو
جزيرة شمال ومن الفرات شواطئ من أتَوا الشعور السود املهاجرين أن والحق
الزرق الشعور الشقر املهاجرين وأن يحتمل، ما عىل منها أبعد مكان من أو العرب،
عىل مارين، أوربة شمال من هؤالء مجيء يف ريب وال أوربة، شمال من أتَوا العيون
إفريقية يف الحجرية آثارهم بني ما بدليل وذلك بإفريقية، غربي أقىصطرٍف من األرجح،
مثلها ترى ال التي املطابقة من أوربة شمال يف اكتُِشَفت التي الحجرية اآلثار بني وما
طويل. بزمن امليالد بعد إفريقية يف أَوَْغلوا الذين الوندال بآثار اآلثار تلك مقايسة عند

املباني من مرص ففي إفريقية، إىل الشعور ُشْقِر هجرة عىل األدلة بعض وهنالك
ُرسمت ما امليالد قبل قرنًا، عرش خمسة أو قرنًا، عرش أربعة من أكثر منذ أُقيمت التي
التي رحلته يف سالكس الجغرايف وأخرب العيون، زرق الشعور شقر إفريقيني صور عليه
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الشعور ُشقر من شعب بوجود بقرنني امليالد قبل املتوسط البحر أطراف يف بها قام
وتراهم الحارض، الوقت يف قليل هؤالء وعدد بتونس، اليوم تُعرف التي الوالية يف قاطٍن

الصحراء. يف الطوارق بني أشخاًصا منهم وترى إفريقية، يف مبعثرًة رشاذم اآلن

فوتوغرافية). صورة (من تونس منظر :1-5 شكل

آسية من الهجرة تلك أهمية عىل يدل الشعور شقر عىل الشعور ُسود ق وتفوُّ
وتغلبها.

البحر بني فيما ذلك قبل يقطنون الرببر وكان الشواطئ، من الرببر العرب وَدَحر
والزنوج، الرببر من الجنوب سكان وتمازج الواسعة، البقاع من السودان وبالد املتوسط
سيما وال إفريقية، ُمدن يف يطوف من يراها مختلفة الرببر من أمثلة ذلك عن فنشأت

مراكش. مدن
هذه ومن واحد، لعرق فروع عدة إىل السياسية الناحية من الرببري العرق م ويَقسَّ

مراكش. يف والشلوح الصحراء، يف والطوارق الجزائر، يف القبائل الفروع
الناحية من دقيًقا وصًفا الرببر وصف يف صعوبة من نجد ما مع ونقول،
يف وأما الوَعَرة، الجبال يسكنون وجدتَهم الُخلَّص الرببر عن بحثَت إذا اإلثنوغرافية:
واألغارقة والرومان هم توالدهم بفعل تََحوَّلوا فقد الساحل من القريبة املناطق ويف املدن
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عما ذلك نُبنيِّ كما األزمان بعض يف عادلوهم الذين العرب سيما وال وغريهم، والوندال
قليل.

جايزر). التقطها فوتوغرافية صورة (من الجزائر يف بربرية قرية :2-5 شكل

التوالد، ذلك بعد الخالص الرببري املثال يبرص أن إذَن، الباحث، عىل ويصعب
املثال عن يختلف الرببر بني غالبًا نراه الذي املثال إن قلنا إذا الصواب من ونقرتب
وبشفتيه أسفله، يف الضيق الوجنتني العريض املَسطَّح ووجهه وثِقله بثخنه العربي
ْجنَاَويْن الدَّ الصغريتني وبعينيه َخنٍَس1 وغالب َفَطٍس قليل مع القصري وأنفه الغليظتني
املثال من تمييزه يَْصُعب ما الرببر أمثلة من شاهدت أنني إىل وهذا شعره، وبسواد

ذكرُت. كما وذلك ريب، ال التوالد من الجيلني بني َحَدث ما بسبب العربي
اللغة وبهذه الفنيقية، من مشتقًة تكون أن يحتمل الِقَدم يف عريقة لغٌة وللرببر

الجيتول. تكلَّم وبها ماريوس، عىل جنوَده جوغورته حرَّض
العربية أن علمت األوربية اللغات من الشمالية إفريقية يف يُسمع ما استثنيَت وإذا
العربية اللغة ولكن الشمالية، إفريقية سكان بهما يتكلم اللتان اللغتان هما والرببرية
من ا جدٍّ البعيدة البقاع أو الجبال غري يف بالرببرية أحٌد يتكلم وال انتشاًرا، األوسع هي
واإلسپانية الفرنسية بني ما اختالف بينها فيما مختلفة كثرية لهجاٌت وللرببرية املدن،
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التصالها نتيجًة أنفسهم، الرببر تعرَّب كما الرببرية، وتعرَّبت اإليطالية، وبني بينهما أو
الكربى القبائل ِمنطقة سكان بها يتكلم التي الرببرية ثلث نحو ويتألف العربية، باللغة
العظيم العرب تأثري مقدار أخرى مرة لنا يثبت هذا مثل طريف وأمر عربية، كلماٍت من
سلطانهم دام الذين والرومان اليونان األمم هذه ومن أخرى، أمة أليَّة مثله يُكتب لم الذي
الرببرية. اللغة يف أثر أي للغتيهم يتفق أن غري من العرب سلطان دوام إفريقية شمال يف
ويختلف العموم، عىل الجبال أعايل يف تقوم بُقًرى الرببر من الحرض أهل ويقُطُن
يرتدون فال الشاق العمل عىل ُصُربٌ والرببُر األوربية، الُقرى منظر عن قليًال منظرها
الرَّمق يُمسك بما ويكتفون ونشاط، بجدٍّ الضعيفة األرايض من يمِلكون ما ويثريون عنه،
من إليه يحتاجون ما لصنع يكفي صناعي استعداد ذوو وهم القليلة، الحتياجاتهم
يَِزيد ما الخارج إىل يرسلون وهم إلخ، … والُحيل واألسلحة والنسائج األدوات مختلف
مخازن يف تراه عما دقًة يقل ال ما الحيل من يصنعون ما بني ورأيُت مصنوعاتهم، من

أناقًة.2 الباريسيني الصاغة أكثر
الفاتحني تعاقب مع ثَبَتَت التي وعاداتهم بالقبائل املعروفني الرببر طبائع ولدراسة
من منحدرين أناس من مؤلفة كثرية أَُرس عىل بربرية قرية كلُّ تشتمل خاصة: أهمية
وحدًة األرس تلك من واحدة كل وتعد بالوالء، إليهم انضموا أناس ومن واحد، أصل

والرشاء. والبيع التملك عىل قادرة رشعية سياسية
الَوْحَدة عنوان هي القبيلة، ال والقرية، ُقًرى، ة عدَّ اجتماع من القبيلة وتتألف
صغرية جمهوريٌة هي الرببرية والقرية العرب، عند هو ملا خالًفا الرببرية السياسية
يرأس أن األمني هذا وظائف وأهم األمني، يُسمونه منتخب رئيٌس شؤونها يدير مستقلة
والسلطة االشرتاعية بالسلطة الجمعية هذه وتتمتع قريته، أهل من البالغني جمعية
هو والوكيل ا، جدٍّ مقيدة القرية أمني وسلطة والحرب، السلم شؤون وتقرر القضائية
اللوم يستحق عمًال أتى إذا الجمعية تلك إىل يشكوه الذي هو والوكيل يرُقبه، الذي
عند تامٌّ االشرتاكيني بعض به يحلم الذي البلديَّ االستقالل أن ترى ذلك ومن والتعنيف،

زمن. كل يف أمٍة تأليف بسببه حرموا الذين الرببر
أمالكهما الرببرية وللقرية الرببرية لألرسة ولكن الرببر، عند فرديٌّ أمٌر واالمتالك
حني أو ورثة للمورِّث يكون ال حني الوارثة هي الرببرية واألرسة بلدياتنا، ألمالك املماثلة

بعيدين. ورثته يكون
وال الخصوص، عىل فاضحٌة الرببر وعقوبات بسيط، الرببر عند العقوبات وقانون
يف الرببري ويعيش الرسقة، سيما وال الجرائم، عندهم وتندر السجون، أمر الرببر يعرف
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تلك يف عظيم سلطان العام للرأي ويُرى اإلجرام، َمَغبَّة فيَخىش عشريته؛ عن معِزل غري
أفرادها. من واحد كل فيها يُعرف التي امِلكرسكوبية الرببرية الجمهوريات

فوتوغرافية). صورة (من الجزائر من بربري :3-5 شكل

العربي الفتح قبل الرببر وكان فتور، مع باإلسالم الحارض الوقت يف الرببر ويدين
ِترتُوْليَان وروى الُقساة، اآللهة من وغريهما وَمسِتبمان» «ُغرزيل ک قرطاجة آلهة يعبدون
النار يعبدون وكانوا كيوان؛ الزمن إله إىل تقربًا األوالد ببعض ون يُضحُّ كانوا الرببر أن
أيام اليونانية للمستعمرات املجاورة الرببر قبائل من كثريٌ النرصانية وانتحل أيًضا،

املسيحي. الحكم
به تتمتع مما بأكثر الرببرية املرأة تتمتع وال واحدة، زوجة عىل الرببري ويقترص

فيه. هن مما أقل وصايٍة يف كانت وإن الحقوق، من األوربيات
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أحيانًا، زوجها بجانب تحارب وهي الحميَّة، من كبري جانب عىل الرببرية واملرأة
بالد َفتَْحَن الالئي الت املرتجِّ والنسوة امللكة تلك بخرب تغنى حني ذكَرها أُوِمريُس وَخلََّد

الصغرى. آسية وبعض لوبية

فوتوغرافية). صورة (من الكسكسو تصنع بربرية امرأة :4-5 شكل

منه يَنفر الذي األمر، هذا ويدل امُللك، عرش عىل َجَلسَن من الرببريات النساء ومن
الشؤون. بعض إىل النظر يف تباينهما عىل كثريًا، العرب

التي الكاهنة الرببرية امللكة مقاومة من وذلك فتوحهم، دور يف األَمرَّين العرب ولقي
يف النرص لها وُكتب العرب، وقاتلت القيادة، وتسلَّمت الرببر، قبائل من كثري بني أَلَّفت
الَكرة العرب عاود وملا إفريقية، شمال جميع عىل واستولت العرب، وهزمت األوىل املعركة
جميع فهدمت ثانية، فتحها من ملنعهم البالد؛ تخريب عىل الكاهنة عزمت َعَرْمَرم بجيش
التي السيدة، هذه شعب مصري وكاد وطنجة، الغرب طرابلس بني كانت التي الُقرى
املعارك. إحدى يف تُْقتَل لم لو حدث ما غريَ يكون والروم، العرب قلوب يف الرعب ألقت

توفيق ويمكن كثريًا، متناقضٍة نتائَج إىل الرببر أمر يف بحثوا الذين العلماء وانتهى
باختالف تختلف التي العرب أخالق عن قلناه ما تدبُّر عند املتناقضة النتائج هذه بني ما

261



العرب حضارة

فروعهم تباينت الذين الرببر عن يقال أن يِصح العرب عن قلناه فما حياتهم، ُطُرق
مثله يقال ال الغدارين ابني النَّهَّ البدويني الطوارق عن يقال ما وصار طبائعهم، فتباينت

الرببر. من الجبال سكان عن
أولئك حرضيو يقاس أن عىل العرب روح من ا جدٍّ قريبًة الرببر روح تعد وقد

وبدوييهم. هؤالء بحرضيي وبدويوهم

فوتوغرافية). صورة (من القريوان يف عقبة سيدي مسجد أبواب أحد :5-5 شكل

األمم حياة طرق تماثلت فإذا األمم، جميع أخالق يف كبري تأثريٌ الحياة ولطرق
الغالب. يف والسري التفكري يف األمم هذه تماثلت

والرببري ماهر، حازم صبور العمل عىل َجْلٌد الحرضي، كالعربي الحرضي، والرببري
وال لألعداء، ختَّاٌر للَمشاقِّ َطوَّاق خفيف قنوع ِمحراب طليٌق البدوي، كالعربي البدوي،
وطغيانًا. حقًدا منه وأشدُّ ذكاءً العربي من أقلُّ أنه يف إال العربي عن الرببري يختلف
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فاتح دمشق يف الخليفة سأل فلما العربي، الفتح أوائل منذ الرببر غدر وتجىل
ونجدة لقاءً بالعرب العجم أشبه «هم بقوله: أجابه الرببر، عن نصري بن موىس إسپانية

عهد.» وال لهم وفاء وال الناس، أغدُر أنهم غري وفروسية، وصربًا
وقد بكالمهم، يوثق ال ممن بأنهم زمٍن بطويل العربي الفتح قبل الرببُر واشتهر
السمعة بسوء اليونانية الحروب اشتهار فأوجبوا قرطاجة، جيوش يف كبريًا عددهم كان

ريب. ال
إىل العرب تقسيم من أهميًة أقلَّ حرض وأهل بدو أهل إىل الرببر تقسيم يكن ولم
«هذا فقال: امليالدي عرش الرابع القرن يف خلدون ابن انتبه هذا وإىل يُرى، كما هذا مثل
وأريافه تُلُوله من والجبال البسائط مألوا القديم املغرب سكان هم اآلدميني من الجيل
ومن والشجر الُخوص ومن والطني الحجارة من البيوت ويَتَِّخذون وأمصاره، وضواحيه
ال الرحلة من َقُرب فيما املراعي النتجاع والغلبة منهم العزِّ أهل ويظعن والوبر، الشعر
يف والخيل والبقر، الشاء ومكاسبهم امُللس، والقفار الصحراء إىل الريف فيها يجاوزون
العرب، شأن منهم، النُّجعة أهل مكاسب من اإلبل كانت وربما والنتاح، للركوب الغالب
االنتجاع أهل املعتزين ومعاش السائمة، ودواجن بالَفْلح منهم املستضعفني ومعاش

السابلة.» وقطع الرماح وظالل اإلبل نتاج يف واإلظعان
العرب بني يُفرِّقوا أن رأوا الذين املعارصين املؤلفني من كثري خطأ تقدم مما وظهر
إن قولهم: إىل وانتهوا بدو، أهل العرب وأن وزراعة َحَرض أهل الرببر أن فزعموا والرببر،
الجزائر. بالد سكان عن تكلموا عندما وذلك له؛ أهل غري العرب وإن للتمدن، أهل الرببر
حرض أهل والرببر العرب أن وذلك باطل، أساس عىل تقوم هذه مثل نتيجًة ولكن
بالحقيقة، فيها يكونون التي البيئة عن يصدران الطرازين هذين وأن سواء، عىل بدو وأهل
وتراه والجزائر، ومرص العرب جزيرة من الخصيبة البقاع يف دائًما حرضيٍّا العربي فرتى

األقطار. تلك من الرملية الصحاري يف دائًما، وبدويٍّا بدويٍّا،
يكون ال أخرى أمة أية من أو بربر أو عرب من الكربى الصحراء يسُكن ومن
عريقني النوميديني من ُخلٌَّص بربر هم الذين الطوارق تبرص أنك ذلك ومن بدويٍّا، إال
العرب، جزيرة كأعراب خاصًة، والنهب والسلب الحرب عىل معاشهم فيقوم البداوة، يف
البيوت يبنون فيها، البدو أهل معيشة تتعذر التي الجبال، سكان من الرببر تُبُرص وأنك

الزراعة. أمور ويزاولون
بدوييهم، حمل ويتعذر وبعده، إلفريقية العرب فتح قبل الرببر شأن هو وذلك
الحضارة عىل ثانية، طبيعًة فيهم صارت حتى القرون بفعل البداوة فيهم تأصلت الذين
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فوتوغرافية). صورة (من القريوان يف الكبري عقبة سيدي مسجد مئذنة :6-5 شكل

يتمُّ وقد الطرائد، ب تعقُّ من الصيد كلب منع يتعذر كما الزراعة ومزاولة واالستقرار
واحد. يوم يف ال قرون، بعد ولكن ذلك،

بأن االدعاء غ يُسوِّ ما يَُر لم الحرضيني بالعرب الحرضيون الرببر قيس ما وإذا
بلغ فلقد التاريخ، حوادث تثبته ما ذلك وعكس العرب، من للتمدن استعداًدا أكثر الرببر

الحضارة. من رفيعة درجة الرببر، ال العرب،
األوربيني حياة طرق لهضم الحارض، الوقت يف مستعدين غري والرببر العرب وأرى
قضاؤهم هي األوربيني أكثر عند الحضارة أن وذلك األمور، إىل ونظرهم ومشاعرهم
املكاتب أو املعامل يف ساعة، عرشة اثنتي أو ساعات عرش فقل شئت وإن أوقاتهم، ملعظم
مما هذا مثل عيًشا وأن الغد، يف العمل يستأنفوا أن عىل اليومي َعيْشهم لنَيْل الحقول؛ أو
األوربي، عند ما املصنوعة االحتياجات من لديهما ليس اللذان والرببري العربي يرضاه ال

االحتياجات. تلك مثل لهما يكون أن يأبيان واللذان
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فإذا أمره، عىل مغلوبًا ظلَّ ما يعانيه سيد الرببري أو العربي نظر يف واألوربي
اهتبالها. عن يُحجم لم منه للتحرر الفرصة سنحت

بإفريقية العرب استقرار (2)

أمرهم يستقرَّ ولم مرص، فتح يف يالقوه لم ما املصاعب من إفريقية فتح يف العرب الَقى
استقاللهم اسرتدوا وإنهم العرب، مقاتلة عن يتوانَْوا لم الرببر أن أي شديد، ببطء إال بها

مرة. غريَ
سنة مائة من أكثر إسپانية، من أتوا الذين للوندال، الشمالية إفريقية وخضعت
جيشجوستينيان منها طردهم ثم قرون، ِعدَّة للرومان خضعت أن بعد (٤٢٩م–٥٤٥م)
لبعضها مالكني القوط وكان عليها، إسپانية قوط استوىل ثم بيليزير، بقيادة أرسله الذي

التاريخ. مرسح عىل العرب ظهور حني
مع ونعلُم العربي، الفتح أيام الغموض من يشءٌ إفريقية واليات بتاريخ ويُِحيُط
أن هرقل القيرص أراد وقتما والهدوء الطُّمأنينة من يشء عىل كانت إفريقية أن ذلك،
عاصمًة ليتخذها قرطاجة؛ إىل بحًرا السفر يف يفكر القيرص هذا فكان العرب، تقدم يمنع

الفتن. تأكلها كانت التي القسطنطينية من بدًال له
ملختلف ميدانًا كانت إفريقية أن والواقع مؤقت، غري إفريقية سكون يكن ولم

األجنبي. غزو عن فضًال وتقعدها تقيمها التي الدينية املذاهب
أن بعد إال يتِمَّ لم للنرصانية انتحالها ولكن كمرص، نرصانيًة إفريقية أصبحت نعم،
املذاهب تلك رأى العرش، عىل جلس ملا قسطنطني، أن وذلك الدماء، من سيوٌل أريقت

والسيوف. باألسنة قهرها غري يَر فلم وهيجان اضطراب كل سبب الدينية
ال التي املباني بمختلف وزيَّنوها إفريقية، يف مهمة مدنًا والبزنطيون الرومان وأنشأ
فاتحني فبََدْوا املدن، حدود النفوذ هذا يَعُد ولم محليٍّا، نفوذهم وكان باقية، خرائبها تزال

لها. مستعمرين يكونوا أن من أكثر إلفريقية
الرببر ولوال مرص، يف كما ضعيفًة إفريقية شمال يف للعرب الروم مقاومة وكانت
العرب اضطر أن العرب مقاومة يف الرببر استبسال عن ونشأ برسعة، فتُحها للعرب لتمَّ
إفريقية. شمال سادة ليكونوا قرن؛ نصف نحو يف وقعت هائلة، معارك خوضخمس إىل
وكانت (٦٤٤م)، الهجرة من والعرشين الثالثة السنة يف األوىل العرب غزوة وكانت
الغرب، طرابلس والية فتحوا ثم عليه، استوَلوا ما أول مرص من القريبة برقة والية
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فوتوغرافية). صورة (من القديم القريوان مسجد :7-5 شكل

ولم ِفْديًة، أَْعَطوا أن بعد البالد عن َجَلوا ثم ٦٤٦م، سنة يف كثرية مدن عىل واستوَلوا
املحيط حتى البالد يف وأْوغلوا الُحسام، امتشقوا حينما سنة عرشين بعد إال ثانيًة يظهروا

األطلنطي.
واستوَلوا ٦٧٥م، سنة يف القريوان، القادمة، العربية إفريقية عاصمة العرب وبَنَى
الرببر ملكة جمعته الذي الكبري الجيش وهزموا (٦٩١م / ٦٩ه)، سنة يف قرطاجة عىل

إسپانية. بالد به فتحوا ما القوة من ٧١١م سنة يف لهم وصار ملقاتلتهم، الكاهنة
أمراء امليالد، من التاسع القرن أوائل حتى إفريقية، يف الحكومة بأمور يقوم وكان
الرشيد، هارون عهد منذ اسميٍّا هنالك الخلفاء سلطان صار فلما الخلفاء، عن بالنيابة

لهم. عاصمة القريوان واتخذوا بالحكم، األمراء انفرد
من أمريًا عرش أحد ٩٠٩م سنة إىل ٨٠٠م سنة من إفريقية يف الحكم وتداول
العرب مزج إىل مرصوًفا األغالبة هؤالء همُّ وكان لهم، عاصمًة القريوان متخذين األغالبة
ونصبوا دولتهم، الرببر َقَلب ثم عظيمة، بطمأنينة أيامهم يف إفريقية فتمتعت بالرببر؛
لم الذين العباسيني عن مستقلًة إفريقية فغدت خليفًة، بربري أصل من فاطميٍّا أمريًا

طويل. زمن منذ باالسم إال لهم تابعًة إفريقية تكن
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فوتوغرافية). صورة (من القريوان مسجد يف بامليناء املطيل القاشاني من زخارف :8-5 شكل

القرن يف وقع الذي الرتكي الفتح حتى مستقلة بربرية دوٌل إفريقية بأمور وقامت
إفريقية، عىل شؤًما صار أن الرببري االستقالل ذلك يلبث ولم امليالد، من عرش السادس
أمة تأليف من تمنعهم كانت التي لغريزتهم تَبًَعا تحىص ال ُزَمٍر إىل الرببر انقسم فقد
سوى معه إفريقية تََر لم قياًما متقاتلة مستقلة كثرية دويالت إفريقية يف وقامت كبرية،

الحضارة. من بصيٍص
دورين لفتوحهم أن تذكرنا إذا إال إفريقية يف العرب تأثري طبيعة نَُقدِّر أن يمكننا وال

كثريًا. مختلفة إثنوغرافية نتائج الدورين لهذين وأن االختالف، كل مختلفني
ولم امليالد، من السابع القرن يف ت تمَّ التي األوىل الفتوح دور هو األول والدوُر

ا. جدٍّ محدوًدا عسكريٍّا احتالًال كونها عن تخرج
بضعة يف الرببر جموع الستغرقتهم االحتالل؛ ذلك عىل إفريقية يف العرب اقترص ولو

الدم. يف ال التمدن يف أثُرهم ولكان مرص، يف لهم حدث كما أجيال
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فوتوغرافية). صورة (من القريوان مسجد يف محفور خشب :9-5 شكل

العرب حرش فلما آخر، شأٌن العرب شنَّها التي الجديدة العظيمة للغارة كان أنه بيَد
عرب. إىل الرببر من كبريًا فريًقا َحوَّلوا إفريقية يف كثرية جموًعا

كان وقت يف أي عرش، الحادي القرن أواسط يف إفريقية عىل كالسيل العرب وتدفق
جبال إىل الرببر ودحروا بشمالها، واستقروا تقريبًا، استقاللهم فيه اسرتدوا قد الرببر

الجنوبية. البقاع وإىل التل
الخلفاء زمن يف العليا بمرص يقُطنون كانوا الذين الحجاز أعراُب الغزو بذلك وقام
بها اإلقامُة أصبحت مبلًغا والنهب السلب أعمال من به قاموا ما بلغ والذين الفاطميني،
إفريقية بربر عىل هم بحضِّ منهم الخالص عىل املستنرص الخليفة فعزم معه، تطاق ال

بهم. وإغرائهم
ونساءً وأوالًدا رجاًال العرب أولئك َظَعن فقد عسكرية، غارًة ال أمة، غارَة األمر وكان
بعض وروى مليونًا، كان الظاعنني عدد أن العرب علماء بعض وروى مرص، عن وِقطاًعا
َرَدَفتها أن تَلبث لم األوىل الغارة أن أراه والذي ،٢٥٠٠٠٠ نحو كان عددهم أن آخر

أخرى. كثرية غاراٌت

268



الشمالية إفريقية يف العرب

فوتوغرافية). صورة (من القريوان يف الحبيب سيدي مسجد محراب :10-5 شكل

جاوز فقد بالتدريج، إال إفريقية شمال العرب يمأل ولم ببطء، الهجرة تلك ت وتمَّ
يف وَوَلجوا خطوًة، خطوًة وزحفوا سنتني، بها مكثوا أن بعد الغرب طرابلس العرب
فشيئًا، شيئًا عددهم وزاد رويًدا، رويًدا بالسكان واختلطوا َمْهل، عىل جماعات األودية
ولم أجيال، بضعة بعد ولغتهم ودينهم عاداتهم الرببر عىل كثرتهم، بفضل وفرضوا،
ُدحرت التي القبائل غري نفوذهم من يتَفلَّت ولم وهمية، سلطة سوى الرببر ألُمراء يرتكوا

الجنوبية. البقاع وبعض التلِّ جبال إىل
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جزيرة أعراب حافظ إفريقية ففي عمرانية؛ مدنيٍة نتائج إىل الغارات تلك تؤدِّ ولم
التي الحضارة، تلك وأخذت ية، ِجدِّ ثقافة كل نقيض هو الذي َجَلفهم عىل أولئك العرب

برسعة. تَذِْوي تلمع، كادت
الدويالت بني يقع كان وما والفساد، الِفتن من القبائل بني يقع كان ما يؤدِّ ولم
القرن يف الرتك ظهر فلما الرسيع، االنحطاط غري إىل القتال، من املتناظرة املستقلة

برسعة. إفريقية شمال فتُح عليهم يَْصُعب لم الجزائر أمام عرش السادس
الحارض، الوقت حتى العربي استقاللها عىل حافظت التي هي وحدها ومراكش
فقد فشيئًا، شيئًا والياتها جميع عمَّ الذي االنحطاط من نفسها تُصن لم مراكش ولكن
َرَوى والتي العارش، القرن يف لبغداد منافسة كانت التي فاس مدينة الوهن أصاب
ثمانمائة عىل تشتمل كانت وأنها ألف، خمسمائة كان نفوسها عدد أن العرب مؤرخو
مراكش سكان وأضحى والالتينية، اليونانية باملخطوطات زاخرة عامة ومكتبة مسجد
العرب مولدي من شخص، ماليني سبعة أو شخص، ماليني بستة اآلن عددهم ُقدِّر الذين

والزنوج. والرببر

إفريقية شمال يف العرب مباني (3)

وكان واألندلس، مرص يف االزدهار من أصابته ما إفريقية يف العرب حضارة تُِصب لم
األغالبة، زمن يف سيما وال قيمة، ذات مباٍن وبعض مهمة مدٌن ذلك، مع إفريقية، يف للعرب
كِتْلِمَسان قديمة مدنًا وَجدَّدوا وفاس، وتونس كالقريوان مدنًا إفريقية يف العرب وأنشأ
الرببر تنافس يكن ولم مؤقتة، غري املدن تلك نضارة تكن ولم إلخ، … والجزائر وبجايَة
املرشق يف كبغداد املهمة املراكز وفقدان العرب، أعراب وغارات للتمدن، استعدادهم وقلة
إذن، القارئ، ينتظرنَّ وال إفريقية، يف الحضارة تقدم عىل مساعًدا — مرص يف والقاهرة
وسريى ومرص، األندلس يف كالتي الشمالية إفريقية يف ثمينة مبتكرة عربية مباٍن عن بيانًا
إفريقية عرب أن العربي العمارة فنِّ تاريخ يف للبحث خصصناه الذي الفصل يف القارئ

البزنطي. النفوذ من للتحرر فنهم يف قوا يُوفَّ لم
سمح ما الدينية مبانيهم من مختارين األثرية العرب مباني أهم بذكر نكتفي واآلن

سابًقا. صنعناه كما إفريقية شمال يف ببقائه الدهر
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فوتوغرافية). صورة (من تلمسان يف َمْديَن أبي سيدي مسجد داخل :11-5 شكل

القريوان جامع (1-3)

سنة يف فيها، وبَنَى القريوان، مدينة نافع بن عقبة الشهري إفريقية فاتح أنشأ
سيما وال بعد، فيما مرات عدة بناؤه ُجدِّد الذي املربع الكبري جامعها (٥٥ه / ٦٧٥م)
عليه وتُرشف سوٌر، به ويحيط منخفضة، قباٌب تعلوه والذي (٢٠٥ه / ٨٢٠م) سنة يف
هذه طراز وذاع االتساع، متفاوتة طبقات ثالث ذات القاعدة عريضة مربَّعة كبرية مئذنة

األرجح. عىل األندلس يف شائًعا وكان الشمالية، إفريقية يف املربعة املئذنة
من نالته ما مع كبرية أثرية قيمة األخرى الدينية وآثارها الكبري القريوان ولجامع
املباني، هذه صور تُنرش ولم آخر، فصل يف ذلك نذكر كما مرة غري والرتميم التجديد

اآلن. حتى كتاب أي يف األخري، الزمن يف إال األوربيون يُزْرها لم التي
«سيدي مسجد ويَُعدُّ ِبسكرة، من بالقرب الَقريوان، أنشأ الذي نافع، بن عقبة وُدفن
مربعة. مئذنٌة املسجد ولهذا إفريقية، يف اإلسالمية املباني أقدم قربَه، يَضمُّ الذي عقبة»
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الجزائر. يف الكبري الجامع مقدم :12-5 شكل

ِتْلمسان يف َمْديَن أبي سيدي مسجد (2-3)

سنة يف مسجدها وبُني مىض، فيما األوسط املغرب عاصمة ِتلمسان كانت
هذه وتُعدُّ ٧٤٧ه، سنة يف املسجد لهذا التابعة املدرسة إنشاء وتم (٧٣٩ه / ١٣٨٨م)
العلوم تُدرَّس وكانت اآلن، حتى إفريقية يف نوعها من التي املباني أهم من املدرسة
الصورة من عمارتها فنَّ يتمثَّل أن القارئ ويمكن العرب، ارتقاء أيام فيها والتاريخ

الكتاب. هذا يف نرشناها التي
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الجزائر مساجد (3-3)

فيها ما وأهم البحث، يستحق ما فيها فليس ولذا عرصية، تكون الجزائر مساجد تكاد
التغيري يُد أصابته والذي امليالد، من العارش القرن يف أقيم الذي الكبري الجامع مسجدها

امليالد. من عرش الرابع القرن يف املربعة مئذنته فبُنيت األزمنة، مختلف يف

فوتوغرافية). صورة (من طنجة يف الكبري املسجد مئذنة :13-5 شكل

من يشءٌ الحارض الوقت يف ُكلِّس الذي الكبري الجامع املسجد هذا داخل يف وليس
األقواس هذه وأُنشئت مربعة، أعمدة عىل سقفه إليها يستند التي أقواسه وتقوم الزينة،

البيكارين. ورسم الفرس نعل شكل عىل منها كثريٌ امُلفرَُّض
أقواس من مؤلٌف جميٌل ُرواٌق الكبري الجامع املسجد هذا وجوه بأحد ويحيط
كاألقواس البيكارين ورسم الفرس، نعل شكل عىل األقواس هذه وُصنعت محزَّزة،

273



العرب حضارة

أقيم الذي الرواق، ذلك ويذكرنا الرخام؛ من أعمدة عىل األقواس هذه وتقوم السابقة،
أشبيلية. يف الداخلية القرص رواقات بأعمدة طويل، بزمن الجامع املسجد ذلك بناء بعد
ذكره يَجدر ما املباني من الجزائر يف تََر لم الجامع املسجد ذلك استثنيت ما وإذا
الخامس القرن يف بُني والذي باسمه، واملسمى الرحمن عبد ُرفات يضمُّ الذي املزار سوى

َهيَفه. مع اإلبداع من يشء عىل يكون أن غري من عرش

مراكش مساجد (4-3)

ومسجد إدريس موالي مسجد سيما وال كثرية، جميلة مساجد مراكش يف اإلنسان يرى
٢٧٠ عىل يشتمل وهو الديار، تلك يف عظيمة شهرة املسجد ولهذا فاس، يف القرويني
يستطيع وال قوًسا، عرشين عىل الصحون هذه من واحد كلُّ ويشتمل صحنًا، و١٦ عموًدا

للقتل. نفسه يَُعرِّض أن غري من يدخله أن األوربي
ذاُت مثلها وهي الشمالية، إفريقية مساجد طراز عىل مراكش مساجد أكثر وأقيم
الجامع مئذنة طنجة يف ُرفعت الطراز هذا وعىل مرص، يف نظريها يَنُْدر مربعٍة مآذن
عىل أقيم ما بها يتمثل أن القارئ فيمكن الكتاب؛ هذا يف لها صورًة ننرش والتي الكبري،

ِطرازها.
وإنما املساجد، من قليل عدد سوى املهمة العربية املباني من مراكش يف يُرى وال
عىل ويجب آخر، بلد يف ِمثلُه يندر ما الرشقية واملظاهر واألزياء العادات من فيها يُرى
ال ما السائح يرى ففيها يزورها؛ أن الخلفاء عرص يف العرب حياة اجتالء يف يَرغب من

دمشق. خال التفرنج إىل املائلة وسورية الجزائر بالد يف يراه
فيها، السياحة تَْصُعب ال التي مراكش بالد يف يطوفوا أن الفن لرجال أنصح وإنني
ثم أيام، بضعة يف وإسپانية فرنسة فيقطع القطار يقلُّه الذي للفن املحب والسائح
وال الكالحة، الغرباء اإلنكليزية طارق جبل مدينة إىل يصل َماَلَقَة من الباخرة تستقلُّه
الفرق من ساعات بضع تدوم بحرية رحلة بعد يراه ملا هنالك؛ من إنكلرتة لبُْعد يأسف

العجب. يقيض حيث املراكشية طنجة مدينة يف
ذات طنجة مدينة وإن العرصية، املدنية الحياة عنوان طارق جبل مدينة إن ا حقٍّ
سنة، ألف منذ العربية الحياة عنواُن الَحَزمة والحكام البُْلق3 واألهلني البيض املساكن
نخاستها وأسواق املرشفة، وأبراجها ومآذنها العجيبة طنجة مدينة مساجد مناظُر وتثري
رواية يف جاء ما بعض السائح يف املالبس بأبهى املدَّثرين وعرِبها املتحجبات ونسائها
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فوتوغرافية). صورة (من العام طنجة مدينة منظر :14-5 شكل

كلما الرواية تلك حقيقة للسائح وتتجىل ساحر، بقدرة هذا َوَقَع لو كما وليلة ليلة ألف
شهريًة فكانت بانيها، ِهْرُكول إن األساطري: تقول التي القديمة طنجة مدينة يف سار
شارملان للقيرص الشهري املعارص هذا عهد يف أي الرشيد، هارون املؤمنني أمري عهد يف

الكبري.

هوامش

األرنبة. يف ارتفاع مع الوجه عن األنف تأخر الخنس: (1)
آسية من دوويفالفي مسيو أحرضها التي املصنوعات مجموعة يف رأيت (2)
قد تكون أن املحتمل فمن بالقبائل، املعروفون الرببر يصنعه ملا مماثلة أشياء الوسطى

العرب. دولة أيام بإفريقية صالت ذات الهند بالد كانت حني اقتبست
وسواد. بياض لونه يف كان من األبلق: (3)
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السادس الفصل

إسپانية العربيف

العرب قبل إسپانية (1)

الرببر، ِجماح وردُّوا إفريقية، شمال من الروم طردوا أن بعد إسپانية فتح يف العرب فكر
وقرطاجة رومة لحروب مرسًحا كانت التي اإلفريقية األقطار فتُح بصعوبة، لهم، وتمَّ

املشهورين. القادة من وغريهما … وجوغورته ماسينيسه وملغازي
دولتهم، أطراف ترامت الذين العرب، َحَفز الذي هو وحده التوسع حب يكن ولم
من أشدَّ كانوا الذين الرببر إلهاء يف رغبتُهم ذلك إىل دفعهم وإنما إسپانية، فتح إىل
االستقالل، إىل وميلهم لشجاعتهم، مرهوبني؛ ظلوا والذين األعداء، من العرب حاربهم
غرائزهم إرواءُ الرشيدة السياسة من فكان لهم، العرب قهر من الرغم عىل للقتال وحبهم

األجنبية. البلدان عىل الغارة يف الحربية
بالد ودخل طارق، جبل مضيق عرب الذي األول الجيش أن خلدون ابن وروى
تقريبًا. الرببر من كان الجيش هذا وأن مقاتل، ألف عرش اثني من مؤلًفا كان إسپانية

ففي قبله؛ إسپانية تاريخ نُوِجز أن اإلسالمي، الفتح ذلك خرب نَُقصَّ أن قبل ونرى
أتباع فتح يف الرسعة سبب يُفرس إسپانية وبمايض الحارضة، حوادثها رسُّ األمم مايض

لها. الرسول
لت السِّ يسكنها التي إسپانية يف مستعمراٌت والقرطاجيني واألغارقة للفنيقيني كان
القرطاجيون وأنشأ والليغوريني، اإليربيني من جيًدا أصلُهم يُْعَلم لم ومن الغوليُّون،
الرومان فتح ثم لقرطاجة، تابعة لتكون فتحوها؛ أن بعد إسپانية يف قرطاجنة مدينة

بقرنني. امليالد قبل وذلك اليونانية، الحروب أثر عىل إسپانية بالد
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فيها مدٌن وازدهرت امليالد، من الخامس القرن حتى إسپانية بالد الرومان وملك
لها ووهبت وَمرسيال، ولوكن سينيك مثل مشهورين رجاًال لرومة ووهبت حكمهم، أيام

إلخ. … وثيُوُدوز أوريل وَمرك وأدريان تراجان مثل قيارصًة
انقض فقد إقبالها، من حظٌّ لها كان أن بعد رومة إدبار من نصيٌب إلسپانية وكان
بالد خرَّبوا أن بعد إسپانية عىل الشمال برابرة من هم الذين والسويف واأللني الوندال
إسپانية عىل واستولوا قهروهم، أن أيًضا، الربابرة من هم الذين القوط، يلبث ولم الغول،

العرب. جاء أن إىل تماًما لها سادة وظلوا امليالد، من السادس القرن يف

السابع، (القرن الثمينة بالحجارة مرصع طليطيل قوطي ذهبي صليب ذراعا :1-6 شكل
فوتوغرافية). صورة من

لهم، لغًة الالتينية فاتخذوا إسپانية، يف بالالتني الربابرُة القوط اختلط ما ولُرسعان
وخضعوا األصنام، عبادة من بدًال الرسمي الدولة دين كانت التي النرصانية وانتحلوا
أن الرومانية الدولة قاهري من كغريهم وحاولوا الالتينية، الحضارة لسلطان بذلك

عقولهم. قدِر عىل يهِضموها
عرش، الثالث القرن منتصف إىل النرصانية إسپانية دستوَر القوط رشيعة وبقيت
البالد، من لقسم مالًكا كان الذي الالتيني بالعنرص امتزجوا أنهم عىل الحوادُث ودلت
لقب وظلَّ أشتورش، جبال إىل املسلمون دحرهم أن بعد الشمال بنصارى اختالطهم وتم
أن وعندي طويل، بزمن إسپانية اسرتدوا أن بعد حتى الرشف ألقاب من القوطي» «ابن
الكثريين. قر الشُّ الشعور أصحاب من إسپانية يف اآلن نجد ما القوطي الدم مظاهر من
وكان القوم، ِعْليَة عىل مقتًرصا العربي، الفتح قبل بالالتني، القوط اختالط وكان
كانوا والذين عنه، يدافعون يشء لديهم ليس الذين اء األرقَّ من األصليون البالد سكان
يعتمد مما هؤالء أمثال من املؤلف الجيُش يكن فلم عليهم، سلطان أي لقبول مستعدين

عليه.
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االنتخاب، عىل قائًما القوطي امللكيُّ النظام كان أن القوطية اململكة حظ سوء ومن
ويُمزِّقون الدوام، عىل املرشحني هؤالء أنصار فيقتتل كثريين، للعرش املرشحون كان وأن

إليهم. يُرَكن ممن األرشاف يكن لم ولذا القوطية، اململكة باقتتالهم
بني الدفاع عن وفتور العسكرية، للروح وُفقدان داخلية، وفتن اجتماعي، نزاٌع
العرب، ظهور حني القوط مملكة عليها كانت التي الحال هي هذه املستعبدين، األهلني
أساقفة ورئيس يُليان األمري ل َسهَّ أن القوطية الدولة تُمزِّق التي املنافسات من وكان

العرب. عىل إسپانية فتح اإلسپان، علية من وهما أشبيلية،

بإسپانية العرب استقرار (2)

يف أي ٧١١م، سنة يف إسپانية بالَد جندي ألف عرش اثني من مؤلَّف إسالمي جيٌش دخل
عاصمتَه. دمشُق كانت الذي العارش الخليفة زمن

أثَّر الذي التأثري مقدار يعلْم إسپانية بالد من الخصب الجنوبيَّ القسم يقطع ومن
ومبانيه. وُمدنه وهواؤه تربته بهرتهم فقد عليه؛ استوَلوا حينما العرب نفوس يف به

بأنها: األمويِّ الخليفة إىل العربي الجيش قائد أرسله كتاٍب يف إسپانية وُوصفت
وذكائها، عطرها يف هنديٌة واستوائها، اعتدالها يف يََمِنيٌة وهوائها، طيبها يف «شاميٌة

سواحلها.» منافع يف َعَدِنيٌة جواهرها، معادن يف صينيٌة جباياتها، ِعَظم يف أَْهَواِزيٌة
من اسمه اقتُِبس الذي طارق بجبل مبتدئني إسپانية ساحل عىل املسلمون واستوىل

نُصري. بن موىس العربي القائد رجال من هو الذي الرببري زياد بن طارق اسم
سوى يَقُضوا ولم الرببرية، إفريقية فتح يف سنة خمسني َقَضوا قد العرب وكان
املعركة يف القوط مملكة مصري وتََقرَّر النرصانية، إسپانية جميع فتح يف أشهر بضعة
لهم حليًفا أشبيلية أساقفة رئيس كان والتي غمارها، املسلمون خاض التي املهمة األوىل

إسپانية. وخرسوا ُمْلَكهم فيها القوط َخِرس والتي فيها،
فقد َغرَو، وال يتوقعه، لم الذي الرسيع النرص ذلك من نصري بن موىس وَعِجَب
من أوربة يف سيَْلَقى أنه يعتقد وكان إفريقية، فتح يف الشدائد من القاه ما يتصور كان
بن طارق يشارك أن أراد خطؤه له تَبنيَّ فلما الرببر، يف لقيه ما االستقالل وحب الشجاعة
وثمانية عربي جندي ألف عرش اثني من مؤلَّف بجيش البحر فعرب الفتح؛ مجد يف زياد

إسپانية. فتح ليواصل بربري؛ جندي آالف
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فتح إىل سارعت الكبرية املدن أن وذلك مدهشة، برسعة إسپانية فتح العرب أتمَّ
ووجد تقريبًا، صلًحا وُطليطلة وغرناطة ومالقة قرطبة الغزاة فدخل للغزاة، أبوابها
قوطيٍّا، ملًكا وعرشين خمسة تيجاَن النصارى عاصمة كانت التي طليطلة يف العرب
فيما نُصري بن موىس القائد ابن تزوجها التي رودريك، القوطي، للملك أرملة وا وأََرسُ

بعد.

قرطبة. جامع داخل :2-6 شكل

فقد ومرص، سورية أهل سياسة أحسنوا كما إسپانية سكان سياسَة العرُب وأحسن
يَفرضوا ولم منهم، قضاة إىل املقاضاة وحقَّ وقوانينهم وكنائسهم أموالهم لهم تركوا
مملوك، كل عن دينار ونصَف رشيف كل عن فرنًكا) ١٥) ديناًرا تبلغ سنوية جزية سوى
عىل يبَق ولم مقاومة، غري من للعرب وخضعوا طائعني، بذلك إسپانية سكان فَرَيض

لألرضني. املالكة األريستوقراطية الطبقة يقاتلوا أن إال العرب
جميُع لهم ودانت مقاومة، كلَّ كرسوا العرب أن وذلك طويًال، القتال يَُدم ولم
ثمانية جهاد بعد َخِرسوه ما النصارى اسرتد فقد األبد، إىل ال ولكن سنتني، يف إسپانية

قرون.
إىل العودة يف إسپانية، فتح بعد فكَّر، نصري بن موىس أن التوكيد، مع ويُرَوى،
العالم إخضاع ويف القسطنطينية، عىل االستيالء ويف وأملانية، الغول بالد من سورية
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بأن إياه الخليفة أمر سوى العظيم العمل ذلك عن يُعْقه لم وأنه القرآن، ألحكام القديم
لألمم ق ولحقَّ مسلمًة، أوربة لجعل لذلك؛ نصري بن موىس ق وفِّ فلو دمشق، إىل يعود
الذي الوسطى القرون َدور من يحتمل، ما عىل أوربة، وألنقذ الدينية، َوْحَدتها املتمدنة

العرب. بفضل إسپانية تعرفه لم
تم ماذا عليك نَُقصَّ أن قبل الُجدد بسادتهم البالد أهل امتزاج عن أوًال، ولنتكلم،
قبائل بضُع يوجد وكان والرببر، العرب من إلسپانية الغزاة أوائل كان إسپانية: يف للعرب
هذه عليه اشتملت ما عدد يكن ولم بعدئذ، عليها استولت التي الجيوش يف سوريٍة
والرببر العرب شأن كان فماذا األول، الفتح دور يف إال أمُرها يظهر ولم كثريًا، القبائل

للعرب؟ إسپانية دانت ما بعد إسپانية وأهل
التمدن ورسالة الثقافية اإلمامة أن بإسپانية املسلمني تاريخ يف البصري املحقق يرى
العرب وأن والدنيا، الوسطى األهلني بطبقات اختلطوا الرببر وأن العرب، بهما يقوم كان

الحكم. زمام عىل الرببر َقبََض أن بعد حتى الثقايف رشفهم عىل حافظوا
مئات يف والرببر العرب نسبة تقدير من به نتمكن ما الوثائق من لدينا وليس
أن عىل يدل األمور سري ولكنَّ بإسپانية، اإلسالم سلطاُن فيها دام التي الثماني السنني
توايل بعد سيما وال املرشق، خالفة عن إسپانية انفصال بعد يزيد أخذ الرببري العنرص

عليها. يشنونها كانوا التي مراكش بربر غارات
عىل إسپانية يف بقائهم يف يعتمدون كانوا االنفصال، ذلك بعد العرب، أن والحق
املراكشيني إخوانهم من طارق جبَل يَْعُرب بمن فيها يزيدون كانوا الرببر وأن تناسلهم،

للثراء. طلبًا
والرببر العرب توالد بل وحدهم، والرببر العرب عىل يقترص لم التوالد أن ويظهر
الخصوص، عىل النرصانيات يتزوجون العرب فكان أيًضا، األصليون إسپانية وسكان

نسلهم. بذلك ويُديمون حريمهم دوائر بذلك فيُِمدُّون
وال نرصانية، ألف ثالثني الفتح بدء يف تزوَّجوا العرب أن العرب مؤرخو وروى
يُلزمون النصارى كان الالئي الصبايا ردهة تُدعى َرْدَهٌة أشبيلية قرص يف يُرى يزال
هؤالء أن رأينا ما إذا فنحن كجزية، سنة كل يف العرب ملوك أحد إىل منهن مائٍة بتقديم
والالتيني اإليربي الدم عروقهن يف يجري كان وأنه األجناس، مختلف من ُكنَّ النرصانيات
والعرب، والرببر النصارى توالد عن نشأ أنه علمنا ذلك، وغري … والقوطي واليوناني
إسپانية فتحت التي العروق عن مختلف جديد ِعرٌق كثرية، قرونًا واحدة بيئٍة يف دام الذي
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موريف). تصوير (من قرطبة جامع محراب :3-6 شكل

يف كانت الِعرق ذلك ظهور إىل تمازجها أدى التي الكثرية العنارص وأن بَيِّنًا، اختالًفا
والتوالد. البيئة فعل عن سابق فصل يف ذكرناه ملا مطابًقا تكوينًا تكوينه إىل تؤدِّي أحوال
سنة، ثمانمائة إسپانية ملكوا الذين الرببر أو العرب ملوك تاريخ يف هنا أبحث وال
لفهم يكفي إيجاًزا الطويلة املدة تلك يف وقعت التي السياسية الحوادث أهم أُوِجز وإنما
حتى دمشق لخلفاء تابعة ٧١١م، سنة يف فتحها تم التي إسپانية، كانت الفصل: هذا
سنة كانت فلما حكمها، شؤون يف أمراء الخلفاء هؤالء عن ينوب وكان ٧٥٦م، سنة
التاريخ يف ُعِرَفت مستقلة دولٌة فيها وقامت املرشق، خالفة عن إسپانية انفصلت ٧٥٦م

لها. عاصمًة أصبحت التي قرطبة بخالفة
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القديمة). العرب كتب يف جاء (كما قرطبة جامع رسم :4-6 شكل

قرون ثالثُة سلطانهم مىضعىل أن بعد يأُفل إسپانية يف السيايس العرب نجم وأخذ
الشمال إىل العرب دحرهم الذين النصارى ورشع ذُروتها، فيها العربية الحضارة بلغت

عليهم. يُغريون وصاروا والفتن، الفساد من املسلمني بني يقع كان مما يستفيدون
انتصارات توايل دون ليَُحولوا ١٠٨٥م، سنة مراكشيف برببر إسپانية عرب واستغاث
إسپانية إىل جاءوا الذين الرببر هؤالء يلبث ولم السادس، األذفونش وليون: قشتالة ملك
انقسام عن والرببر العرب تنازع وأسفر السيد، بمظهر لهم ظهروا أن للعرب حلفاء
عىل الرببر من وغريهم واملوحدين املرابطني قبض وعن ُدويلة، عرشين إىل العرب دولة
االنزواء. إىل العربية الحضارة ج تدرُّ وعن الرببر، إزاء العرب ش تكمُّ وعن األمور، زمام

وأقاموا املسلمني، حساب عىل دائرتهم ُعوا فَوسَّ الُفَرَص، تلك النصارى واهتبل
الربتغال وهي: دول، أربع إىل انتهى مما وغريها وُمْرِسيَة وقشتَالة كبَلنِْسيَة كثريًة ُدويالٍت

وَقشتَالة. وأَرُغونة ونََربَّة
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فوتوغرافية). صورة (من طليطلة يف الشمس باب :5-6 شكل

ملك ج تزوَّ وملا غرناطة، مملكة سوى عرش الثالث القرن أواخر يف للعرب يبَق ولم
الدولتني، تينك وحدة بذلك وتمت إيزابال، قتشالة ملكة الكاثوليكي فرديناند أرغونة
ثم وَفتََحها، إسپانية، يف لإلسالم معِقل آخر كانت التي َغرناطة، ١٤٩٢ سنة يف حارص

واحد. لعرش تابعًة الربتغال، خال إسپانية، جميع فأصبحت نََربَّة، مملكة إليه ضم
سلطان مدة من يقرب ما أي قرون، ثمانية نحو إسپانية يف العرب دولة ودامت
وإن فالعرب، األجنبية، الغارات إليه أدت مما أكثر زوالها إىل انقسامها وأدى الروم،

ضعيف. غري السيايسُّ نبوغهم يَبُْد لم األول، الطراز من الثقافية عبقريتهم كانت
تكد لم ١٤٩٩م سنة ولكن واللغة، الدين حرية منحهم عىل العرب فرديناند وعاهد
إال ينتِه لم والذي قرونًا، دام الذي والتعذيب االضطهاد دور بالعرب حلَّ حتى تَِحلُّ
محاكم صارت ثم الدور، ذلك فاتحَة َكْرًها العرب تعميد وكان إسپانية، من العرب بطرد
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فوتوغرافية). صورة (من أشبيلية يف القرص مقدم :6-6 شكل

التطهري عملية تَتمَّ ولم النصارى، من أنهم عىل دين امُلَعمَّ من كثري بإحراق تأمر التفتيش
كرديناُل ونصح واحدة، دفعة العرب من املاليني إحراق لتعذر بالتدريج؛ إال بالنار
من يتنَرصَّ لم من جميع رءوس بقطع التفتيش، ملحاكم رئيًسا كان الذي ، التقيُّ طليطلة
ذلك؛ يف الكفايَة بلِيًدا، الدومينيكي، الراهب يَر ولم وولدانًا، وشيوًخا ونساء رجاًال العرب
أن ذلك يف وحجتُه منهم، دينه عىل بَِقي ومن العرب من تَنَرصَّ من رقاب برضب فأشار
جميع قتُل إذن، املستحب، فمن العرب، من تنرص من إيمان صدق معرفة املستحيل من
يكن لم من النار ويُدِخَل األخرى، الحياة يف بينهم الرب يحُكم لكي السيف؛ بحد العرب
الدومينيكي هذا به أشار بما تعمل أن اإلسپانية الحكومة تَر ولم منهم، النرصانية صادق
سنة يف أمرت، وإنما مقاومة، من الضحايا يُبِديِه قد ملا رأيه يف اإلكلريوس أيَّده الذي
ذلك وأبدى الطريق، يف العرب مهاجري أكثر فُقتل إسپانية، عن العرب بإجالء ١٦١٠م،
وهو هجرتهم، أثناء يف املهاجرين هؤالء أرباع ثالثة لقتل ارتياَحه بليدا، البارع، الراهب
مسلم مهاجر ١٤٠٠٠٠ من مؤلفة كانت واحدة قافلة من مهاجر ألف مائة َقتَل الذي

إفريقية. إىل ُمتَِّجهًة كانت حينما
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املعمارية). إسپانية آثار عربي، بزنطي (طراز القديم قرطبة جامع محراب سقف :7-6 شكل

من كثريٌ ويَُقدِّر أشهر، بضعة يف رعاياها من مسلم مليون بذلك إسپانية ت وَخِرسَ
فرديناند فتح أن منذ إسپانية، تهم خِرسَ الذين املسلمني عدَد سيديو، ومنهم العلماء،
تلك إزاء بارتلمي سان ملحمُة تُعدُّ وال ماليني، بثالثة األخري، إجالئهم حتى غرناطة
وحوش بني نجد لم بأننا االعرتاف سوى يسعنا وال له، يُؤبَه ال تافه حادث سوى املذابح

املسلمني. ضد فت اقُرتِ التي كتلك قتل مظالم اقرتافه عىل يُؤاخذ من الفاتحني
إمامة لهم كانت الذين الثالثة املاليني هؤالء عمًدا إسپانية ُحِرمت أن له يُرثى ومما

والصناعية. الثقافية السكان
والفضل، النباهة من شيئًا فيه ترى نرصاني كل تُبيد أن التفتيش محاكم رأت ثم
االنحطاط دركات أسفل إىل إسپانية هبطت أن املزدوجة املظالم هذه نتائج من فكان
والتجارة والصناعة الزراعة من فيها كان ما كل مًعا انهار وأن املجد، قمة بلغت أن بعد

والسكان. واآلداب والعلوم
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أن إسپانية تستطيع أن غري من الدور ذلك عىل مضت قرون ِعدَّة ذي هي وها
الوقت يف ُطليطلة سكان عدد صار وقد الجهود، من بُِذل ما مع هبوطها من تنهض
سكان عدد أصبح وقد العربي، الحكم أيام ٢٠٠٠٠٠ كان أن بعد ١٧٠٠٠ الحارض
من يبَق ولم العربي؛ الحكم أيام مليونًا كان أن بعد ٤٢٠٠٠ الحارض الوقت يف قرطبة
مدينة. ١٣ سوى مدينة، ١٢٥ العربي الحكم أيام عددها كان التي َشَلَمنَْقة، والية مدن
االنحطاط مقدار العرب وارثي يف للبحث صناه خصَّ الذي الفصل يف القارئ وسريى
لم املدني العرب شأن فألن هنا هذا إىل أرشت قد كنُت وإذا العرب، إبادة عن أسفر الذي
؛ العربيِّ الفتح قبل تُذكر حضارة ذات تكن لم التي إسپانية يف بدا كما ملكوه قطر يف يَبُْد
االنحطاط من األسفل الدَّرك إىل َهبَطت ثم العرب، زمن يف نارضة حضارة ذات فصارت

التأثري. من لِعرق يتَّفق أن يمكن ما عىل بارٌز مثاٌل وهذا العرب، جالء بعد

إسپانية يف العرب حضارة (3)

ملوك زمن يف األجالف غري تالئم ال وثقافة قليل َرخاء ذات النرصانية إسپانية كانت
فيها، الحضارة برسالة يقومون بدأوا حتى إسپانية فتح ون يُتِمُّ العرب يََكد ولم القوط،
َفْخَم ويقيموا املدن، َخِرب ويَْعُمروا األرضني، ميت يحيوا أن قرن من أقل يف فاستطاعوا
لدراسة يتفرغون رشعوا ثم األخرى، باألمم التجارية الصالت وثيق ويُوطِّدوا املباني،
وحَدها ظلَّت التي الجامعاِت ويُنشؤون والالتني، اليونان كتب ويرتجمون واآلداب، العلوم

طويًال. زمنًا أوربة يف للثقافة ملجأ
الخصوص، عىل العرش إىل الرحمن عبد ارتقاء منذ تنهض العرب حضارة وأخذت
قرطبة، َفَغَدت ٧٥٦م، سنة يف قرطبة خالفة بإعالن املرشق عن إسپانية انفصال منذ أي

قرون. ثالثة ُمدَة القديم العالم ُمُدن أرقى بالحقيقة،
حمل يف يسعى أخذ حتى إسپانية يف الحكم زمام عىل يَقبض الرحمن عبد يََكد ولم
من هو الذي الشهري قرطبة جامع فأنشأ لهم، حقيقيٍّا وطنًا إسپانية عدِّ عىل العرب
إصالح يف املال بيت دخَل يُنفق وصار مكة، عن العرب أنظار لتحويل الدنيا؛ عجائب
ذلك. يف سنته عىل خلفاؤه سار ثم البعيدة، الغزوات يف إنفاقه من بدًال وعمرانها البالد
الفنون إىل الشديد العرب بَميل الدور ذلك يف إسپانية يف العرب حضارة وامتازت
ومختربات، ومكتبات مدارس ناحية كل يف العرب وأنشأ الخصوص، عىل والعلوم واآلداب
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فوتوغرافية). صورة (من بإشبيلية القرص يف ردهة داخل :8-6 شكل

والطبية والكيماوية والطبيعية والفلكية الرياضية العلوم ودرسوا اليونان، كتب وترجموا
املختلفة. العلوم هذه يف اكتشافاتهم أهمية أخرى فصول يف وسنرى بنجاح،

منتجات يصدرون فكانوا ذلك، من أقل والتجارة الصناعة يف نشاطهم يكن ولم
بواسطة والرشق إفريقية إىل والسكر والجلود النسائج ومصانع األسلحة ومعامل املناجم

والرببر. اليهود من تُجار
إسپانية يف يوجد وال والصناعات، العلوم يف براعتهم الزراعة يف العرب وبرع
الخصبة األندلس حقول إىل العرب وأدخل العرب، ه أتمَّ ما خال الري أعمال من الحارضة
هي التي إسپانية، وأصبحت إلخ، … واملوز والقطن واألرز والتوت السكر قصب زراعة
بفضل واسعة جنًة جنوبها، يف أقساٍم بعض عدا الحارض، الوقت يف حقيقية صحراء

الفنية. الزراعية العرب أساليب
تَِقلَّ ولم والفنون، والصناعة العلوم فروع من فرع كل إىل نشاطهم العرب ه ووجَّ
والفنادق والجسور الطرق إنشاء من فأكثروا أهميًة، الرومان أشغال عن العامة أشغالهم

مكان. كل يف واملساجد واملشايف
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جمعه عىل َقَدر ما مؤخًرا بإحراقه أنه، أكزيمينيس اإلسپاني األساقفة رئيس وظن
صفحات من ذكرهم َمَحا كتاب)، ألف ثمانني (أي العرب دينه أعداء مخطوطات من
خال إسپانية، بالد تمأل التي اآلثار من العرب تركه ما أن َدَرى وما األبد، إىل التاريخ

األبد. إىل اسمهم لتخليد يكفي مؤلفاتهم،
وتستطيع والتجارة، والصناعة والفنون للعلوم داًرا قرطبة، الخالفة، عاصمة وكانت
التي الحارضة قرطبة خالف عىل وهي الحديثة، العظمي أوربة دول بعواصم تقابلها أن
الواسعة، املدينة هذه يف ساعات عدة أسري كنُت أن املؤلم ومن لألموات، مقرٍّا أضحت

… نشيًطا مارٍّا أصادف أن قبل شخص، مليون بها يقم كان التي

فوتوغرافية). صورة (من بأشبيلية منرص يف ردهة داخل :9-6 شكل

قرطبة، يف الهالل محل الصليب النصارى أَحلَّ أن العظيم النرص من كان أجل،
الصليب فيُرشف أهًال، وأكثرها وأجملها العالم مدن أغنى عىل يُهيمن كان الهالل ولكن
حضارًة يقيموا أن غري من ُعبَّاُده َقوَّضها التي القويمة الحضارة تلك بقايا عىل اليوم

مقامها. أخرى
يف عنه تكلمنا الذي الحكم لنظام مشابًها إسپانية يف العربي الحكم نظام وكان
جامًعا مطلًقا حاكما األرض، يف هللا وكيل وهو الخليفة، كان أي بغداد» يف «العرب فصل
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يف إليه النصح إلسداء مجلًسا اختياره مع والحربية والدينية املدنية السلطات لجميع
الدولة. أمور جميع

كلها. ُسلُطاته ملثل جامعون الخليفة يَنِْصبهم والٌة الواليات بحكم يقوم وكان
نوضح كما القرآن، وتفسري القرآن إىل نصوصه يف يستند املدني الدولة قانون وكان
عىل املحاكم وكانت أحكامهم، يف دستوًرا القرآن القضاة فيتخذ آخر؛ فصل يف ذلك
الدرجة محاكم تُصدره ما بإصالح (االستئناف) الثانية الدرجة محاكم فتقوم درجتني؛

األحكام. من األوىل
الوحيدة الكتيبة وكانت دائم، جيش ذي غري العرص، ذلك كملوك الخليفة، وكان
رجال عرشة عدده يبلغ الذي الشخيصِّ األمر ويلِّ َحَرس من مؤلفة الدوام عىل املسلحة
من السالح حمل عىل قادٍر شخص كلَّ يجند أن يستطيع كان وإن رجًال،1 عرش اثني أو

الدولة. أبناء
مرافئ بجميع التجارية العرب صالت بفضلها تَتمُّ وكانت ا، جدٍّ قوية البحرية وكانت

طويًال. زمنًا املتوسط البحر سادة وحدهم العرب وظل وإفريقية، وآسية أوربة
مناجم وكانت بغداد، يف كما واملناجم، الرضائب عىل يقوم املال بيت دخل وكان
العيني الُعرش من تتألف الرضائب وكانت الزمن، ذلك يف غنيًة والزئبق والذهب الفضة
الجمارك ومن واليهود، النصارى يُعطيها التي الِجْزية ومن املسلمني، أرايض ملحاصيل
يف أي عظمتها، إبَّان يف مليون ثالثمائة إسپانية يف الخالفة دولة َدخل فبلغ وامُلكوس،

الثاني. الحكم عهد
الرببر، من فكانوا العوامُّ وأما البالد، يف للعرب كانت الثقافية اإلمامة إن وقلنا:
وكان للنصارى، مفتوًحا املناصب باب وكان الخصوص، عىل القدماء البالد سكان ومن
قليل، غريَ والنصارى املسلمني توالد يكن ولم غالبًا، الجيش يف يُستخدمون النصارى

نرصانيًة. الثالث الرحمن عبد الخليفة أم وكانت
يجعلوها وأن قرون، بضعة يف وثقافيٍّا ماديٍّا إسپانية يحوِّلوا أن العرب واستطاع
األمرين؛ هذين عىل إلسپانية العرب تحويل يقترص ولم األوربية، املمالك جميع رأس عىل
فقل شئت وإن النرصانية، الشعوب َعلَّموا الذين فهم أيًضا، الناس أخالق يف أثَّروا بل
إسپانية عرب ِحْلم وبلغ اإلنسان، صفات أثمن هو الذي التسامَح يُعلِّموها، أن حاولوا
الدينية، مؤتمراتهم يَعِقدوا أن ألساقفهم به يسمحون كانوا مبلًغا املغلوبني األهلني نحو
ُعِقد الذي النرصاني قرطبة ومؤتمر ٧٨٢م سنة يف ُعقد الذي النرصاني، أشبيلية كمؤتمر
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األدلة من العربي الحكم أيام بَنَوها التي الكثرية النصارى كنائس وتُعد ٨٥٢م، سنة يف
لسلطانهم. خضعت التي األمم ملعتقدات العرب احرتام عىل

فوتوغرافية). صورة (من بأشبيلية القرص يف املغاربة ملوك بهو :10-6 شكل

الذين وهم يشء، كبري يف طمًعا يُسلموا لم ولكنهم النصارى، من كثريٌ وأسلم
الدولة، مناصب تقلد عىل ِمثلهم قادرين للمسلمني مساوين واليهود هم فَغَدْوا استعربوا
ورعايتها، الدولة بحماية فيه اليهود تمتع الذي الوحيد أوربة بلَد العربيُة إسپانية وكانت

ا. جدٍّ كثريًا فيه عددهم فصار
وكانوا العظم، تسامحهم خال املثالية بالفروسية يتصفون إسپانية عرُب وكان
من هذا إىل وما … رشوطهم عند ويقفون باملغلوبني، ويرُفقون الضعفاء، يرحمون
تأثريًا الناس نفوس يف فتؤثِّر مؤخًرا، منهم بأوربة النرصانية األمم اقتبستها التي الِخالل

الديانة. تؤثره ال
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يكن فلم بعدها، ظهرت التي األوربية للفروسية كما رشوُطها العربية وللفروسية
الشمائل، ة ورقَّ والكرامة، «الصالح، العرش: الخصال بهذه تحىلَّ إذا إال فارًسا ليصري املرء
استعمال عىل والقدرة الخيل، ركوب يف واملهارة والقوة، والفصاحة، الشعرية، والقريحة

اب.» والنُّشَّ والرمح، السيف،
الخصال، تلك انتشار كثرة عىل الدالة باألنباء حافًال إسپانية يف العرب تاريخ ونرى
بيد كانت التي طيطلة مدينة ١١٣٩م سنة يف حارص، ملَّا قرطبة وايل أن ذلك ومن
بطٍل بفارٍس يليق ال أنه بَلَّغه من فيها كانت التي ِبريِنِْجر امللكة إليه أرسلت النصارى

امللكة. محييًا َفوره من العربيُّ القائُد فارتد امرأًة، يحارص أن كريٍم شهٍم
كانت ما نتمثل أن ويمكننا ببطء، ولكن النصارى، بني تلك الفروسية خصال وذاعت
الكنبيطور السيد أمر إىل النظر عند عرش الحادي القرن يف النرصانية الفروسية عليه

الڨيڨاري. رودريك
عصابة رئيس سوى كثريًا الشعراء به تََغنَّى الذي الشهري البطل هذا يكن لم
تارة النصارى من ويبيعها تارة العرب من نفسه فيبيُع مزايدة، محل كان أي بالحقيقة،
عىل الَهِرم حاكمها َيشِّ عن يُحجم فلم ُصلًحا بََلنِْسيَة مدينة دخل أن حدث ومما أخرى،

الكنوز. من القرص يف وجوده يَظنُّ كان ما كشف عىل ليُكرهه النار؛
هو البطولة ذكريات اسمه يُثري الذي الشهري الفارس ذلك إن ڨياْرُدو: مسيو قال
وقدماء وثيزه هركول اقتحمه مما أكثَر واألهوال املخاطر اقتحم الذي الشعبي البطل

مجتمعني. اآللهة أنصاف
عليه، القرون أسبَْغته ما بعض من عظيٍم اسِم تجريُد املؤلم من كان وإن أنه، بَيد

الشعراء. وخياالت األدباء أقاصيص بأحكامه ليؤيد التاريخ يُوَضع لم
رئيس كان أي الجندي، صفات غريَ الڨيڨاري، دياز رِوي أو رودريك، يُحْز لم
مستخًفا الجلف كثري وعمله قوله يف شديًدا حقوًدا جشًعا قاسيًا املرتزقة من عصابة

واإلنصاف. بالعدل
منحوه الذين املسلمني لحساب فيهم السالح أعمل من أوَل أرغونة نصارى وكان
ما تجريد عىل ليساعده القوي؛ شانشه من سيفه باع ثم به، فُعرف «السيد» لقب
بعهد يُباِل ولم الغادرين، محالفة وذاك هذا حالف ثم املقاطعات، من وأخواته إلخوته
ونكَّل األرسى، بعَض الكالَب فأطعم بََلنَْسيَة؛ ومدينة ساُغونتة ملدينة َقَطَعه الذي األمان

كنوزهم. كشف عىل لهم إكراًها منهم آخر بعًضا وحرَّق ببعضهم،

292



إسپانية يف العرب

دوپرانجه). جريول تصوير (من أشبيلية يف الهواء) لعبة (برج الجريالده برج :11-6 شكل

والخسة الخرت2 أعمال من به قام بما النرص مجد من له تمَّ ما أطفأ إنه ا «حقٍّ
دوزي مسيو قاله ما إىل قويل مصداق يف التثبت يريد الذي القارئ أحيل وإني واإلجرام،

الوسطى.» القرون يف واألدبي السيايس إسپانية عرب تاريخ عن مباحثه يف
طبائع تُبيحه كانت ما بغري يعَمل لم الذي السيد عىل نقسو أن اإلنصاف من وليس
األمة به أسدت ما مقداُر لنا ليتجىل الطبائع؛ تلك إىل نشري أن الواجب من ولكن زمنه،
لها مؤيِّد ال التي تعاليمها بتأثري عظيمة خدمة من الطبائع تلك زوال عىل َعِملت التي

الرأي. سوى
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جونس). تصوير (من الحمراء قرص مسجد محراب :12-6 شكل

يف يكن لم وإن أحيانًا الرأي هذا إىل وأذهب الطبائع، يهذب الدين إن ويقولون:
التي الفروسية قواعد أن هو فيه ريب ال الذي وإنما ذلك، عىل قليلة أدلة سوى التاريخ

الدينية. التعاليم جميع من أكثر الطبائع تلك إصالح إىل أدَّت العرب بها جاء
ذلك أهل طبائع أن غري وحًشا، لنا يُبديه ماله ليَْسلُب شيًخا السيد إحراق إن نعم،

ذلك. مثَل يقرتف كان نرصاني أمري كل وأن ذلك، تُبيح كانت الزمن
كان ما فأعجبه قرصه إىل سعيد، أبا غرناطة، ملك ِبْطُره الطاغيُة دعا أن ذلك ومن

غدًرا.3 بقتله إياها سلبه غري يََر فلم الجواهر، من سعيد أبو امللك به يَتََحىلَّ
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الحضارة إىل كثريًا أحسنوا والعرب قط. العرب يقرتفه لم مما هذه مثل فآثاٌم
ارتكابها. دون يَُحول ما العالم أنحاء يف املشاعر من بنرشهم

ما وإليك الُخلُقي، بفضلهم العرب تاريخ درسوا الذين القليلون الكتَّاُب واعرتف
والعلوم األخالق يف كثريًا النصارى يفوقون العرب «كان سيديُّو: مسيو الثَّبَُت العالُم قاله
والرحمة، واإلخالص الكرم من غريهم يف تراه ال ما العرب طبائع من وكان والصناعات،
إىل فيه اإلفراط يؤدي ما الكرامة عىل املحافظة يف بها امتازوا التي طبائعهم من وكان

والشحناء. املبارزة
منهم الكثري يرتدد ولم وِقَراهم، العرب صدق من علم عىل َونََربَّة قشتالة ملوك وكان

املشهورون. أطباؤها ليعالجهم قرطبة؛ إىل املجيء يف
َصَلًفا.» الرؤساء أشد محافظة أرسته ف َرشَ عىل يحافظ املسلمني أفقر وكان

إسپانية يف العرب مباني (4)

يلبثوا لم العرب ولكن الروم، من مهندسني بإسپانية، إقامتهم بدء يف العرب، استخدم
صار مبلًغا الزينة أمور يف إيحاؤهم وبََلغ املهندسني، أولئك يف الفنية بعبقريتهم أثَّروا أن

البزنطية. باملباني مبانيهم يخلط أن دقًة الناس أقل عىل معه يتعذر
مرص، يف كإخوانهم البزنطي النفوذ من تحرروا أن إسپانية يف العرب يلبث ولم
املرشق، يف كما وأكثروا، الذهبية، بالزخرفة بالكتابة املمزوجة العربية النقوش فاستبدلوا
نخاريب شكل عىل بعًضا بعُضها يعلو التي الصغرية األقواس من املؤلفة املتدليات من
الحمراء، يف كما القباب إحدى داخُل بها يُزيَّن حينما عجيبًا ساحًرا منظرها فيكون النخل،
األقواس بأنواع اختلطت ثم البُداءة، يف الظاهر الفرس نعل شكل عىل األقواس هذه وكانت
رسم عىل املصنوعة املفلوقة واألقواس البيكارين، رسم عىل املصنوعة البسيطة األخرى
البيكارين رسم عىل املصنوعة واألغصان األزهار شكل عىل املنقوشة واألقواس البيكارين،

تقريبًا. العرب أهملها فقد املجاِوزة األقواس وأما إلخ، …
طليطلة يف املباني وبعَض امليالد من الثامن القرن يف بُني الذي قرطبة جامع ونَُعدُّ
الهواء) (لعبة الجريالدة منارة ونعدُّ بإسپانية، العربي العمارة لفن األول الدور آثار من
الدور آثار من األشبييل والقرص امليالد، من عرش الثاني القرن يف أقيمت التي األشبيلية،
الرابع القرن يف شيد الذي الَغرناطي الحمراء قرص ونَُعد العربي، العمارة لفن األوسط

العربي. العمارة فنُّ إليه انتهى ملا ُعنوانًا امليالد من عرش
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غرناطة. يف الحمراء قرص مسجد مقدم :13-6 شكل

يف التباين من األدوار مختلف يف إسپانية يف أُنشئت التي املباني هذه يف ما وعىل
وهلة. أول أصلها عىل يدل ا خاصٍّ طابًعا لها نرى الطُُّرز

مختلف يف العرب شادها التي املباني مختلف يف الخاص الطابع هذا مثل ويرى
عالء باب أو القاهرة يف حسن السلطان جامع أو غرناطة يف الحمراء فقرص األقطار،
الذين املهندسون فيها يعيش كان التي البيئة تأثري عليه بدا وإن غريه، أو دهيل يف الدين
صفاُت األخرى األقطار يف العرب شادها التي األخرى املباني وبني بينه َجَمَعت رسموه،
باملواد الجديدة اآلثار إبداع يف صانعيها مهارة عىل هذه وتَِنمُّ العامُة، العربي العمارة فنِّ
والفارسية العربية الفن عنارص بني فيه أُلَِّف الذي الدين عالء باب أن َجَرَم وال القديمة،
كل عىل ِسَمتَه طبع الذي العجيب العربي الفن لتأثري املهمة األمثلة من هو والهندوسية
بالد يف الفرس ومن الهند يف الهندوس من اقتبسه ما مع عربيٍّا ظل والذي ه، مسَّ ما

إسپانية. يف البزنطيني ومن فارس
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وسنتبع إسپانية، يف املسلمون تركها التي املهمة املباني عن بإيجاز اآلن ولنتكلم
نعود أن عىل وذلك املفصل، الوصف عن يُغنينا نًرشا عنها صادقة صور نرش يف طريقتنا

العربي. العمارة فنِّ تاريخ فيه ندرس الذي الفصل يف منها الكثري إىل

قرطبة يف العربية املباني (1-4)

يعده والذي ٧٨٠م، سنة يف بإنشائه الرحمن عبد بدأ الذي الشهري قرطبة جامع إن
قال إسپانية، يف العرب شادها التي املباني أجمل من املغرب، أنظار قبلة املسلمني علماء
الرحمن عبد بأمر امليالد من الثامن القرن أواخر يف الجامع املسجد ذلك بُنَِي كونده:
دمشق لجامع مماثًال يجعله أن أراد هذا األول الرحمن عبد أن وُروي وإرشافه، األول
املجيد القديس سليمان هيكل بعجائب زخارفه، بفيض الناس وُمذكًرا نطاق، أوسع عىل

الرومان. هدمه الذي
ارتفاع وترى وروعته، بعظمته قاطبة الرشق معابد يفوق قرطبة جامع «وكان
وتستند املحفور الخشب من روافد عىل تقوم الهيفاء ُقبته وترى ذراًعا، أربعني مئذنته
منها فيتألف الشطرنج، رقعة شكل عىل الرخام مختلف من مصنوًعا عموًدا ١٠٩٣ إىل
وجهه يف وترى عرًضا، َضيًِّقا صحنًا وثالثون وثمانية طوًال واسًعا صحنًا عرش تسعة
الصنع عجيبة برونزية بصفائح ًحا ُمصفَّ بابًا عرش تسعة الكبري للوادي املقابل الجنوبي
الرشقي وجهه من كل يف وترى الذهب، من بألواح مصفًحا كان الذي املتوسط الباب خال

األبواب.» لتلك مشابهة أبواب تسعة الجانبي الغربي ووجهه الجانبي
التلف من فيه اإلسپان أحدثه ما مع املهمة املباني من قرطبة جامع يزال وال
اإلسپان صنعه ومما لتطهريه، فيه أقاموها التي الواسعة الكنيسة تلك ومع والفساد،
سقفه تُحف وباعوا أرضه، فسيفساء منه ونزعوا وكتاباته، ُجُدره زخارف كلَّسوا أن
قرطبة جامع عليه كان مما يشء تمثل يف يرغب من عىل فيجب امُلَزوَّقة، املحفورة الخشبية

التخريب. من وحَده تََفلَّت الذي محرابه إىل ينظر أن
صفوٌف األعمدة هذه اجتماع من ويتكون أعمدة، عىل قرطبة جامع سقف ويقوم
أخرى وصحوٌن الصحون هذه وتتقاطع باحته، إىل املؤدية املتوازية الكبرية الصحون من
من غابة األعمدة تلك مجموع من ويتألف قائمة، زوايا عنه ينشأ الذي األضالع كتقاطع
شكل عىل مصنوعة دة ُمنَضَّ رائعة أقواٌس األعمدَة تلك وتعلو والغرانيت، واليَْصب الرخام

الفرس. نعل
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جونس). تصوير (من الحمراء قرص يف الربكة قاعة :14-6 شكل

يف نراه ما إىل أمتار عرشة عىل يزيد ال الذي قرطبة جامع سقف ارتفاع يؤدي وال
الجالل من الوسطى، القرون يف القوطي الطراز عىل أقيمت التي القديمة، الكتدرائيات
زخارفه وتنوع أقواسه د تنضُّ عن ينشأ وإنما وسرتاسربغ، كولونية ككتدرائية األْدَجن

أخرى. مباٍن يف مثله تجد قلما بديع مبتكٌر منظٌر
قوله: يف دوپرانجه جريول نُجاري أن غري من فإننا، قرطبة جامع محراب وأما
بأنه نعرتف مماثل»، حديث أو قديم أثٍر أي يف وَسناِئه ُزخرفه من أحسَن ترى ال «إنك

بََرش. َعنُي عليه تقع ما أجمل من
الكمال، إىل العربي الفن ج وتدرَّ فجره، يف العربي الفنُّ كان أيام قرطبة جامع وأقيم
الروعة من لها بما تُخرب، كالحمراء عجيبٌة مباٍن الكامل العربي الطراز عىل فأقيمت
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هو ما كل وحب الفني الذوق من شادوها الذين للقوم كان بما األجيال قادَم والجالل
عجيب. بديع ساطع

جونس). تصوير (من الحمراء بقرص األختني قاعة يف التُقط منظر :15-6 شكل

عبد بناه الذي الساحر الزهراء قرص أيًضا، أذكر، أن قرطبة، أغادر أن قبل وأرى،
وَقصَّ رسُمه َدَرس والذي قرطبة، من فراسخ بضعة بعيًدا العارش القرن يف الرحمن
ما صدق عىل لدليل قرطبة جامع العرب ُكتَّاب به َوَصف الذي الضبط وإن نبأه، التاريخ

يأتي: فيما دوپرانجه جريول أوَجَزها التي األوصاف من الزهراء قرص به وصفوا

وكانت الصنع، الكامل الثمني الرُّخام من عمود ٤٣٠٠ القرص ذلك يُزيِّن كان
حواجز وكانت شكل، ألف عىل بمهارة املنقوش الرُّخام من ِبقطع مبلطًة ِرَداَهه
وكانت الباهرة، األلوان ذات باألفاريز ومزخرفة باملرمر مغطاًة الرَِّداه هذه
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موريف). تصوير (من الحمراء قرص يف رساج بني قاعة :16-6 شكل

السقوف هذه جسور وكانت متشابكة، َالَزَوْرِديَّة ذهبية نقوش ذات سقوفه
عجيبة عيون ِرداهه بعض يف وكان الصنع، متقنة دقيقًة األَْرِزيَّة وترابيعها
وكان أنيقة، منوعة أشكاٍل ذات رخامية صهاريج يف الصافية مياهها تَُصبُّ
الذهب من عجيبة بإوزٍَّة ومزينٌة اليَصب من مصنوعة عني الخليفة َرْدَهة يف
عبَد الروم قيُرص أتَْحف التي الشهرية، الدرة وكانت القسطنطينية، يف ُعملت
األشجار ذات العظيمة الحدائق وكانت العني، هذه تَعلُو بها، النارص الرحمن
مكان وعىل الحدائق، هذه وسط يف وكان القرص، من قريبة والرياحني املثمرة
بة، ُمذهَّ تيجان ذات بيٍض ُرخاميٍة أعمدٍة عىل القائمة الخليفة ُقبُة منها، ُمرشف
بالزئبق مملوءٌ السماقيِّ الرخام من كبري حوض القبة هذه وسط يف وكان
تنعكس الشمس أشعة فكانت مستمرٍّا، تدفًقا عجيب بشكل ق يَتََدفَّ كان الذي
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بغرناطة. الحمراء قرص يف ليوان :17-6 شكل

ذاُت حماماٌت الجميلة الحدائق هذه يف وكان القلوب، بمجامع يأخذ بما عليه
طبيعية غريبة بصور ُمَوىشَّ ذهبي حريري ورياٍش وبُُسٍط رخاميٍة صهاريج
من الزهراء قرص إىل األبيض الرخام وُجِلب والحيوانات، والغاب األزهار من
ويف سورية، يف وُصنعت وتونس، قرطاجة من واألخرض والورديُّ املرية،
َجَلبه ما هنالك يُرى وكان املنقوشة، الذهبية عينُه روايٍة، عىل القسطنطينية
هنالك تُنصب بأن الخليفة وأمر املنقوشة، البرشية الصور من الرومي أحمد
املعمل يف مصنوعٌة حيوانًا عرش الثني الثمينة والحجارة الذهب من صوٌر
سقف وكان مستمًرا، تدفًقا أفواهها من تتدفق املياه فكانت بقرطبة، امللكي
وكانت األلوان، مختلفة المعة رخامية قطع من مؤلًفا ُمذهبًا الخليفة ردهة
عظيم رخاميٌّ حوٌض الردهة هذه وسط يف وكان سقفه، مثل مزخرفًة ُجُدره
عىل معقودة أبواب ثمانية الردهة هذه من جانب كل يف وكان بالزئبق، مملوء
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الحمراء. قرص يف لندرجة قاعة داخل :18-6 شكل

أعمدة عىل قائمٍة الثمينة، والحجارة بالذهب مزينٍة واألبنوس العاج من حنايا
اشتمل الزهراء قرص أن حيان ابن وروى الصايف، والبلور ع املنوَّ الرخام من
إفريقية من منها سارية ١٠١٣ ُجِلب وأنه الحجوم، مختلفة سارية ٤٣١٢ عىل
١٤٠ ب الرحمن عبد أتحف الروم قيرص وأن رومة، من منها سارية و١٩
وَطرَُّكونة األندلس بقاع مختلف من أُخذت السواري بقية وأن منها، سارية
بالذهب امُلَموَّه النحاس من أو الحديد من الزهراء قرص أبواب وُصِنَعت وغريها،

والفضة.
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طليطلة يف العربية املباني (2-4)

القرون يف األوربية املدن عليه كانت ملا صادقٌة صورٌة الحارضة القديمة طليطلة مدينة
ريس دولوس جوان سان ودير الفخمة الكتدرائية من اآلن فيها ماثل هو وما الوسطى،
عىل يساعد ما منها خطوة كل يف رأيت األثرين هذين استثنيت فإذا لشهرتها، يكفي

محلهم. حلَّت التي األمم يف العرب تأثري درس
القديمة أبوابها من ونذكر العربية، وأبراجها حصونُها بطليطلة يُحيط يزال وال
الشمس وباب امليالد، من التاسع القرن يف أُنشئ الذي الشهري شقرة) (باب بيزاغَرة باَب
غريي، َعدَّه كما أَعدَّه، أن عيلَّ فيَصُعب امليالد من العارش القرن يف أُنشئ الذي الشهري
من فيه يُرى وملا العام، العربي لشكله وذلك البزنطي، الطراز عىل ِشيدت التي اآلثار من

العربية. والزخارف األقواس
ماريا سنتا فيها، اليهودية العربية املباني أو طليطلة، يف العربية املباني من وأذكر

التاسع. القرن يف بُني الذي القديم الكنيس أي بالنكا، ال
كانوا العرب من عماٍل يد عىل الزخارف رضوب من طليطلة يف تم ما باأللوف ويُعدُّ
بالد لجميع النصارى فتح بعد حدث الذي العام العرب إجالء قبل النصارى رعايا من
والزينة النقوش دقائق من ترى فيما الفضل يعود العرب العمال هؤالء وإىل إسپانية،
عن نشأ وقد القوطي، الطراز أو الرُّومني الطراز عىل شيدت التي طليطلة مباني يف
والذي ن، املَدجَّ ى يُسمَّ الذي الطراز ذلك النرصاني والطراز العربي الطراز بني املزج هذا
بعض بذلك تشهد كما فيها أثره يَْعُف لم والذي طويًال، زمنًا إسپانية يف أمره اتصل

حديثًا. أشبيلية يف ِشيدت التي األبنية

أشبيلية يف العربية املباني (3-4)

بمعنًى ذلك كان وإن خطوة، كل يف للعرب أثٌر طليطلة، يف يُرى كما أشبيلية، يف يُرى
العربي، الطراز عىل مبنيٍّا رأيته العرصية العربية أشبيلية بيوت أكثر إىل نظرَت فإذا آخر،
العربي، النَّهج عىل رأيتهما أشبيلية يف املحلية واملوسيقا البلدي الرقص إىل نظرت وإذا
. عروقهنَّ يف يجري العربي الدم رأيت الخصوص، عىل أشبيلية، نسوة إىل نظرت وإذا

أشبيلية، يف العربية املباني أقدم هو الهواء) لُعبَة (برج الجريالدة املسمى الربج وإن
البندقية يف مرقس مار بُرج يشابه وهو الوردي، اآلُجر من مبنيٌّ مربٌَّع جميل بناءٌ وهو
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أقامه الذي الجامع للمسجد مئذنًة بُني قد يكون أن أرجح وإنني إفريقية، مناور وأكثر
١١٩٥م. سنة يف املنصور

النوافذ ومن املحفورة، النقوش من بشبكة مستورٌة الخارجية الجريالدة برج ووجوه
رسم عىل اآلخر بعضها واملصنوع الفرس، نعل شكل عىل بعضها املصنوع األقواس ذات
محلها يف وبنوا اإلسپان فأزالها مذَهبة معدنية كرٌة الربج ذلك يعلو وكان البيكارين،

لإليمان. رمًزا ليكون تمثاًال؛ الربج هذا فوق َوضعوا ثم للناقوس، برًجا
بُدئ وقد مختلفة، أدوار إىل إنشاؤه يرجع قديم عربي قٌرص األشبييل والقرص
عماٌل َمه مقدَّ وبنى عرش، الثالث القرن يف معظمه وِشيد عرش، الحادي القرن يف بإنشائه
الزخارف من إليه فأضاف يَُزوِّقه أن شارلكن حاول ثم ِبْطُره، الطاغية عهد يف العرب من

الصانع. ذوق فساد عىل دلَّ ما الرومية اإلغريقية

فوتوغرافية). صورة (من الحمراء قرص يف األسود قاعة :19-6 شكل

من ُحِفظ الذي الوحيد البناء ويَُعدُّ لهم، منزًال أشبيلية قرص النصارى ملوك واتخذ
أزال والتي األلوان، بشتى املزخرفة القرص هذا ِرَداه إىل الناظر وإن إسپانية، يف نوعه
عليه كانت ما ليَتَمثَّل عاداتهم، َوْفَق اإلسپان كلَّسها أن بعد ُمونْپَانِْسه دوك عنها الكلس
النصارى كان الالئي الصبايا َردهة وإن أيًضا، اإلسپان يُكلِّسها أن قبل الحمراء ِرداه
وكذلك ُروي، كما سنة، كل يف أشبلية يف املغاربة ملوك إىل كجزية منهنَّ مائًة يقدمون
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العجائب من هذه السفراء ردهة وتُعد القرصاألشبييل، ِرداه أروع من هما السفراء، َردهة
وبعض العربية دمشق مبانَي استثنينا وإذا الرخيص، الزُّخرف من إليها أضيف ما بغري
بالُخشبان املغطاة السقوف تلك األشبييل القرص غري يف نَر لم العربية القاهرة مساجد

مثلها. عىل باشتماله قصورنا أثمُن يفتخر التي املذهبة املطِلية املحفورة
التي غرناطة نقيض وهي وتمدنًا، حياًة إسپانية مدن أكثر أشبيلية أن والحقُّ

لألجانب. الشديد كرهها وعىل الوسطى، القرون توحش عىل حافظت

َغرناطة يف العربية املباني (4-4)

الرابع القرن يف أنشئ الذي الحمراء قرص يف األندليس العربي العمارة فن عظمة تتجىل
امليالد. من عرش

وعىل غرناطة مدينة عىل يُرشف الذي شلري جبل منحدر عىل الحمراء قرص أُقيم
العالم. أمكنة أجمل من يَُعدُّ والذي الخصيبة، الواسعة املروج

مربعًة أبراًجا رآها تُتوِّجها التي الصخور أسفل من الحمراء إىل املرء نظر ما وإذا
وإذا كثيف، أخرض نبات عن أدناها ويسفر السحاب، أعالها يناطح ِقرمزية ألوان ذات
وخرير عليها التي الطيور تغريد وَسِمع بها تَُحفُّ التي األشجار تحت من املرء مرَّ ما
ما رأى الشهري القرص ذلك فدخل منها، القريبة والقنوات السواقي يف يجري الذي املاء

قائًال: أنشد الذي (ڨكتورُهوُغو) املرشِقيات صاحب سيما وال الشعراء، به تغنَّى

وجعلتك الخيال، شاء كما املالئكة زيَّنتك الذي القرص أيها الحمراء! أيتها
واألغصان كالزهور بنقوش املزخرفة ف الرشُّ ذات القلعة أيتها االنسجام! آية
خالل من ُجُدِرك عىل الفضية القمر أشعة تنعكس حينما االنهدام! إىل واملائلة

األلباب. يَْسَحر صوٌت الليل يف لِك يُسَمع العربية قناطرك

ذلك، يستطيع الذي هو وحَده الرسم وقلم دقيق، بوصف الحمراء وصُف ويتعذَّر
يمكن ما كل عن يُغني للحمراء صور من الكتاب هذا يف نرشنا وما به، نستعني ما وهو

قوله.
بالنقوش املزيَّنة ُجدرانه من العجب يقيض واملرء عجيب، الحمراء قرص يف ما وكل
ذات وِقبابه البيكارين، رسم عىل املصنوعة وأقواسه امُلَفرَّضة املحفورة األنيقة العربية
واإلبريز. واألُرجوان مىضبالالزورد فيما املطلية (املقرنصات) املتدلِّية الساحرة الزخارف
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الحمراء. قرص يف نافذة جزئيات :20-6 شكل

فهي العربية، القصور من كثرٍي شأُن مطلًقا، أوربة قصور الحمراء تشابه وال
كان وإن عجيبًا، فيه يشء كل نرى الذي داخلها يف زخارفها وتنحرص املقدَّم، من عاطلٌة
ليعَجب ُرِسَمت األوربية قصورنا ِرداه مثل باردة مملَّة فخمٌة ِرداٌه فيها وليس صغريًا،

ساكنيها. لتالئم ال الزائرون، بها
من ترى ال فالعني الحمراء؛ إىل النظر عند العرب ملوك حياة نتمثَّل أن ويمكننا
التي الُغنِّ رياضها يف يحدث كان ما ذكريات تثري وهي لها، نهاية ال آفاٍق غري نوافذها
ِغياضها يف يتفيَّأْن والرشق، الغرب غواني أجمل من كنَّ وقد غرناطة، ملوك حظايا كانت

النادرة. أزاهرها شذا ْمن ويتنسَّ
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كانوا الذين واألدباء والعلماء املتفننني من جمٌع العجائب تلك بصاحب يحفُّ وكان
وكان له، الحاسدين من اآلخرين امللوك يَُعدَّ أن الصاحب لذلك وكان العرص، ذلك أعالم
«إن القصة: عنه َحَكْت الذي الهندي امللك ذلك صنع كما قرصه باب عىل يكتب أن له

هذا!» فهو فردوٌس األرض يف كان
قاعة صيت فذاع والرسم، الفوتوغرافية بفضل الحمراء قرص أقسام أهمُّ واشتهر
يف النظر يُنِْعم الذي والقارئُ العدل، وَردهة رساج بني وحجرة األختني وغرفة األسود
شهرتها، دون ليست أنها يرى الكتاب هذا يف األقسام تلك عن نرشناها التي الصور
اإلنسان «يَعَجز ُدوپَرانجه: ِجريُول قال الخصوص، عىل األسود قاعة إىل الشهرة وانتهت
األروقة فيها فريى األسود قاعة ويدخل الربكة، قاعة من يمرُّ حني به يشعر ما بيان عن
والتخاريم املتدلية والزخارف املزِهرة بالنقوش املزخرفة امُلنوَّعة األقواس تُزيِّنها التي
بعُضها ُوِضع التي الهيف األعمدة من غابة عىل عينه وتقُع ملوَّنًة، ذهبيًة كانت التي
التماَع ِخاللها من فيُبِرصُ بديٍع، شكٍل عىل مجتمًعا وبعضها مزدوًجا وبعضها منفرًدا

قة.» املتدفِّ األسود ِفْسِقيَّة مياه
وتقول الِفْسِقية، تلك عىل ُرضبت والثالثني الستة رساج بني رقاب إن القصُة: وتقول

ًدا. متهدِّ ًدا متوعِّ القتىل أولئك طيُف ليلة كل يف يُشاهد إنه العامة:
الشكل ناقصة فهي ، حقيقيٍّ شبٍه بوجه حيوان أيِّ إىل الفسقية تلك أسود تَُمتُّ وال

الزينة. من نوًعا بها أرادوا الذين املثَّالون قصده نقًصا
عىل منقوشٌة ُجدرانها زخارف أن وهلة، أوَل يَُصدِّقون، ال الحمراء زائرو ويكاد
الذين الزائرون أولئك ويرى والهند، القاهرة يف األمر هو كما الحجارة، عىل ال ، الِجصِّ
منقوشًة تكون أال املستحيل من أن املصقول األملس وسطها الزخارف تلك ُقَرن يتأملون
مسيو العلمي، املجمع أعضاء أحد يل حلَّل أن بعد إال الجصِّ من أنها أَر ولم الرخام، عىل

منها. صغرية قطعًة فريِدل،
نقوش جميُع منه ُصِنَعت ما إذن، هو، العضوية املواد من بقليل املمزوج والِجصُّ
الجو تقلبات قاوم الذي الِجصِّ ذلك ُصنع بإتقان االعرتاف سوى نستطيع وال الحمراء،
يمكنه الحارض الوقت يف أوربيٍّا مهندًسا أن أعتقد وال يَْفُسد، أن غري من سنة خمسمائة
َعَطب. بال الطويل الزمن هذا مثل يدوم أن يستطيع الجص من نوٍع صنع عىل يعاهد أن
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إىل الفساد تطرَّق ما لها إسپانية جوِّ بمالءمة الحمراء ُجُدر بقاء عىل يُستََدل وال
من بسهولة، الفساد، هذا ويُعرف طويل، بزمن العرب إجالء بعد مت ُرمِّ التي أجزائها

وانتفاخها. وانخفاضها املرممة األجزاء تلك انثالم
قلوبهم، ِملء واأللُم العجيب، الحمراء قرص زاروا الذين الفن رجال جميع وقص
َهَدَم فقد فيه، اإلسپان أحدثه الذي الفظيع التخريب أنباء من يُصدِّقه العقل يكاد ال ما
اإلسپانية الحكومات جميع وعدَّته ثقيًال، بناءً مكانه يف ليُنشئ منه ا مهمٍّ قسًما شارلكن
َدِڨْليه مسيو قال موادها، من االستفادة لغري تنفع ال التي القديمة الخرائب من مجموعة
بضع منذ الحمراء رداه تُزيِّن كانت التي امليناء ألواح بيعت «لقد إسپانية: عن كتابه يف
أبواب منها وُحرِّقت عتيق، كنحاس الربونزي مسجدها باب وِبيع امِلالط، لصنع سنني
سجوٌن الجميلة رداهها من اتُّخذ ثم الحطب، يُحَرق كما األنيقة الخشبية رساج بني ردهة

منها.» نزعه أمكن ما ِبيَع أن بعد للمرية ومخازن للمجرمني
فكسوها الجميلة، العربية بالنقوش املزينة الحمراء جدران تطهري اإلسپان وأراد
هو واإلنكليز اإلسپان ُحبِّه يف تساوى الذي التكليس أن ويظهر الكلس، من كثيفًة طبقًة
مما وهو للزينة،4 منه أطيب هو ما ترى ال التي املتمدنة الشعوب بعض فيه يرغب مما
املبتذلة. الشكل ووحدة للمساواة مظهًرا فيه يََرون الذين األوربيني أولئك بالتدريج يروق
األمر أولو ونزع الحمراء، قرص تخريب من املتفنني تذمر عىل طويل زمٌن يَمِض وملَّا
غرناطة، ألهل قيل أن بعد الساحر القرص هذا من بَِقَي ما عىل املحافظة إىل اإلسپان من
فأزيل جانب، كل من السياح إليهم تجلب التي العجائب إحدى به يملكون إنهم مرٍة، غري
عاملون واإلسپان بالرتميم، وبُدئ العربية، النقوش تلك به ُسِرتَت الذي الكلس من يشءٌ
يَسُهل الذي الرتميم هذا إنجاز عىل قادرين إسپانية يف عمال وجود لعدم ببطء ذلك عىل

النماذج. إىل النظر عند أمره
يف اإلسپان بالغ وقد العريف، جنََّة يُسمى آخر عربيٌّ قٌرص الحمراء بجانب ويُرى
يستحق ال وصار األوىل، حالته تتمثل أن تستطيع ال فِرصَت القرص، هذا جدران تكليس

روضته. خال السياح ُمَطوِّفو بها يصفه التي الحماسة
بأنها العرب شعراء وصفها أن بعد يزورها بأن أحًدا أنصح فال غرناطة مدينة وأما

األندلس. دمشق وبأنها الشمس أشعُة تنالها مدينة أنرض
غرناطة ولكن مىض، فيما غرناطة عليها كانت التي الحال أِصف أن أقدر وال
كتدرائيتها غريُ ذكره يَُجدر ما فيها ليس قذرة كئيبة كبرية قريٍة سوى تكن لم الحديثة
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فوتوغرافية). صورة (من شقوبية قرص :21-6 شكل

فوتوغرافية). صورة (من شقوبية قرص :22-6 شكل
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ولم العالم، أمكنة أجمل من يُعد مكان عىل قائمٌة أنها عن فضًال وحمرائها، الفخمة
أدباء قصَّ التي زخارفها عن البحث يف وأمَعنُْت معروف، طراز عىل الحديثة بيوتُها تُبَْن

أثًرا. لها أجد فلم خربها علينا مشهورون معارصون
الجهلة من بأنهم أهلها ويُعَرف ميتة، مدينة سوى الجديدة غرناطة تكن لم ا حقٍّ
من مسحٌة فيها تُشاَهد التي أشبيلية مدينة نقيض وهي الِقَرى، من البعيدين الثقالء

غرناطة. يف تجد ال ما الكتب بائعي من فيها تِجُد والتي الحياة،
وبعض شقوبية قَرص إليه أضفنا فإذا العرب، مباني من تقدَّم ما بذكر أكتفي
كانت أوربة يف العرب تأثري يف للبحث ْصناه خصَّ الذي الفصل يف عنها نتكلم التي األبنية
زاهر، عرص بقايا هي والتي إسپانية يف اآلن املاثلة العربية لآلثار كافية صورٌة لدينا
وآدابهم. علومهم من يشءٌ إلينا يَنْتَِه لم ولو العرب عظمة عىل للداللة وحدها تكفي والتي

هوامش

ألف» أو «آالف كلمة فسقطت ألًفا؛ عرش اثني أو آالف عرشة قصد املؤلف لعل (1)
(املرتجم). الفرنيس األصل طبع عند

الغدر. أقبح غدره خرتًا: يخرته خرته (2)
التي الجواهر تلك من حمراء ياقوتة اإلنكليز أمراء أحد إىل إسپانية ملك أهدى (3)
املصون إنكلرتا ملكة تاج بها يُزين التي الجواهر من اآلن وهي العربي، امللك من ُرسقت

أشاهدها. أن يل فأتيح بلندن، التاج» حل «غرفة يف األخرى امللكية الجواهر مع
من بالدهم يف ملا اإلسپان اكرتاث عدم بني العظيم الفرق نذكر أن املفيد من (4)
زاروا الذين فالسياح نظائرها، من بالدهم احتوت ملا اإليطاليني وعبادة الفنية التحف
بريسة كتمثال التماثيل، من عليه اشتملت ما يحرتمون سكانها أن يعلمون فلورنسة
امليادين أحد يف القائمة الفريدة التماثيل من وغريهما سابني بنات اختطاف وتمثال
قرصشارلكن بقايا نقوش بتكسري األحد يوم يلتهون غرناطة يف الناس وشاهدت العامة.
فليب بناه الذي القائم اإلسكوريال قرص زرت وملا الحجارة، من عليها يرمون كانوا بما
الحمراء، يف العرب روح كتجيل الكئيبة الزمن ذلك إسپان روح فيه تجلت والذي الثاني،
الناس أن القرص حارس وأنبأني رواقه، زخارف يف الكشط من رأيت ما نظري استوقف
العمل هذا مثل يقرتف الذي أن وأعتقد ومدياتهم. بعصيهم أحد يوم كل يف ذلك يصنعون
به اتصف ما مع رحمة بال رجمه أو حيٍّا جلده بسلخ يجازى الفلورنيس پيتي قرص يف
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الراقية، اإلسپان طبقة أصبحت أن الرسور دواعي ومن الخلق. دماثة من فلورنسة أهل
الكتابني من واضح هو كما وذلك املعاني، من الفن تحف يف ما قليًال تتذوق األقل، عىل
تثري أن يمكن التي القديمة، اآلثار من فيها عما إسپانية يف حديثًا نُرشا اللذين املهمني

الكتاب. هذا مقدمة يف إليهما أرشت وقد األمم، جميع حسد
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السابع الفصل

وفرنسة وإيطالية يفصقلية العرُب

وإيطالية ِصِقّلية يف العرب (1)

مناحَي لغزواتهم أن عىل دخلوها التي األقطار مختلف يف العرب تاريخ درُس يدلُّنا
وإما نهائيٍّا، بها ليستقروا عليها؛ أغاروا قد يكونوا أن إما أنهم عىل يدلنا أي مختلفًة،
سياستهم من كان فقد األوىل الحالة يف فأما لها، الخاطف بغزوهم اكتفوا قد يكونوا أن
وأن ورشائعهم، دينهم يحرتموا وأن املغلوبني، األهلني مع وئاٍم عىل يكونوا أن الثابتة
خالًفا وذلك وإسپانية، ومرص سورية يف صنعوا كما منهم طفيفة جزية بأخذ يكتُفوا
فاتح، كلِّ سياسة عىل ساروا فقد الثانية الحالة يف وأما زمانهم، يف الفاتحني جميع لعادة
وانتهبوا الفرائس من الخصوص، عىل وفرنسة كإيطالية، عليها أغاروا التي البالد وا فعدُّ
مبالني غري حمله عىل يقِدروا لم ما فيها وخرَّبوا منها، أيديهم إليه وصلت ما برسعٍة

بسكانها.
صقلية عىل منهم أغار من عدد أن فبما ِصِقلِّية، يف النَّجدين ذينك عىل العرب وسار
من عادًة عنه ينشأ وما املؤقت الغزو حد عند وقفوا قليًال كان إيطالية من قطعة وعىل
غزواتهم تكررت وملا الرسيعة، العودة ثم األهلني من يقاوم َمن وقتل والنهب التخريب
وأن بها، يستقروا أن رأَوا أصابهم ما والتوفيق النجاح من فيها وأصابهم البالد لتلك
عليها وأنعموا نهبها، عادة عن وا َكفُّ فيها أقدامهم َرَسَخت وملا أهلها، سياسة يُحِسنُوا

البالغ. النافع األثر من إسپانية يف لهم كان ما مثُل فيها لهم وكان الحضارة، ِبنَعم
يف العرب تاريخ إدراُك العرب، سياسة يف األساسية الفروق هذه ببيان ويُمكننا،
يف أنفسهم العرب سياسة اختالف ِعلَّة وإيضاُح عليها، استوَلوا التي األقطار مختلف
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الرببر؛ من املسلمني هؤالء وأكثر وإيطالية، صقلية غزوا الذين هم إفريقية ومسلمو
دانت التي الشعوب أشد من الرببر وهؤالء الدور، ذلك يف العرب عدد قلَّة من كان ملا

ذكرنا. كما نًا تمدُّ وأضعفهم بأًسا، الرسول لرشيعة
من األول القرن منذ مرات بضع املتوسط البحر وجزر صقلية عىل العرب وأغار
من الثالث القرن أوائل يف إال جديٍّا صقلية عىل االستيالء العرب يحاول ولم الهجرة،
ذلك. عىل عهم شجَّ ما حدث وحني املرشق، خالفة عن إفريقية شمال استقل حني الهجرة
إليها ترسل بزنطة حكومة وكانت بزنطة، حكومة أعمال من صقلية جزيرة وكانت
(فيمي) أوفيميوس البحر أمري إىل ُعهد أن حدث ومما فيها، السلطة ليمارسوا حكاًما
أوفيميوس َقتََل وأن بقتله، أمر بزنطة قيرص أن أوفيميوس َعِلم وأن عنها، الدفاع يف
حماية طالبًا إفريقية إىل ففرَّ عليه أهلها ثار وأن عليها، أمريًا نفسه ونصب صقلية حاكم
نفسه، حساب عىل سار أن يلبث لم املسلمني من جيش مع صقلية إىل عاد وأن املسلمني،

(٢١٢ه / ٢١٧ه). سنني بضع دامت وقائع بعد بََلْرَم بدخوله صقلية فتح فأتمَّ
جنوب عىل استولوا فقد صقلية، غزو عىل الروم، بمقاتلتهم العرب، يقترص ولم
وكنيسة بطرس القديس كنيسة وأحرقوا رومة، ضواحي تقدمهم يف وبلغوا أيًضا، إيطالية
أن بعد إال عنها يرِجعوا ولم رومة، أسوار خارج قائمتني كانتا اللتني بولس القديس
الواقعة برنديزى مدينة عىل العرب واستوىل إليهم، جزيٍة بدفع الثامن يوحنا البابا َوَعدهم
سادة وصاروا ِبنِيِڨنت، دوكية عىل وأغاروا تارانت، ومدينة األدرياتيِّ البحر شاطئ عىل
ومالطة (الخندق) وقندية وقورسقة إيطالية جزر وأهمَّ ِصِقليَة بفتحهم املطلقني البحر
محاربتهم عن تعدل أن إال ذلك إزاء البندقية يََسع ولم املتوسط، البحر جزر وجميع

زمن. لطويل
الحادي القرن يف صقلية يف السيايس العرب سلطان عىل قضوا الذين هم والنورماُن
فيها الثقافية برسالتهم القيام عىل سيادتهم، زوال بعد العرب، وداوَم امليالد، من عرش
به يدركوا أن يستطيعون ما الذكاء من كانوا إذ النورمان، ملوك أن وذلك وقت، كبري

بالًغا. أيامهم يف الرسول أتباع نفوذ فظل العرب؛ إىل استندوا العظيم العرب تفوَق
أُحدِّث أن رأيُت صقلية يف العرب بتاريخ وثيقة صلة النورمان لتاريخ كان وإذ
أسلوب أذكر أن أيًضا املفيد ومن فيها، العرب حضارة تاريخ لفهم بإيجاز وقائعهم عن
عليها، العرَب الالتني مؤرخو الم التي التخريب، أعمال أُبنيِّ وأن الزمن، ذلك يف الحرب

األمم. جميع مقاتلو يستبيحه كان مما هي
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فوتوغرافية). صورة (من صقلية يف العربي العزيزة قرص مقدم :1-7 شكل

غريب من صقلية فتح إىل بعيدة أمكنة من النورمان ساقت التي األحوال نَُعدُّ
سنة حوايل قادمة، كانت والنورمان الفرنج فرسان من َكوَكبة أن وذلك الحوادث،
غورغانو جبل غار العادة، َوْفَق لتزور، إيطالية جنوب إىل املقدس بيت من ١٠١٥م،
استنجد ذلك علم ملا روفريد، أڨيلينو، كونت وأن فيه، ميكائيل امللك بظهور اشتهر الذي
وأن يدخلوها، أن استطاعوا وأنهم يحارصونها، العرب كان التي سالريم عن للدفاع بهم
سالريم أهل وأن العرب، وهزموا الحصار فكُّوا أن يلبثوا لم الذين أهلها عزائم يَُشدُّوا
وَدَعوهم الغرباء، أولئك عطاء فأجزلوا رؤوسهم، يف الحمية ودارت بذلك، فرحوا وأمريهم

َظْهَرانَيْهم. بني اإلقامة إىل
وعدوا ثانية مرة وطنهم رؤية يف لرغبتهم بذلك يَرضوا لم الحجاج أولئك أن ومع
الذي وطنهم إىل توجهوا ثم ببسالة، النرصانية عن للدفاع منهم فتيانًا إليهم يبعثوا بأن
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ورسوًجا فاخرة وُحَلًال ثمينًة نسائج الهدايا من معهم وأخذوا إليه، الشوق أشد يف كانوا
قاصدين الناضج، الربتقال من الزمن ذلك قبل فرنسة تعرفه لم وما زاهية، وفضية ذهبية
يُنتج الذي القطر ذلك زيارة إىل يتشوَّقوا وأن املنتجات، تلك قومهم بنو يرى أن بذلك

مثلها.
أهله عىل ون يقصُّ أخذوا حتى وطنهم إىل يصلون النورمان الفرسان أولئك يكد ولم

صقلية. غزو إىل منهم كبريًا عدًدا به دفعوا وما حميتهم، به ألهبوا ما األنباء من
حسب عىل النهب إىل مرصوًفا هم َهمُّ كان الذين النورمان غارة سبب هو ذلك
األغارقة تساوى والذين دينهم، عن الدفاع إىل مرصوف هو مما أكثَر الزمن ذلك عادة
يف َعدوا والذين بنشاط، جميًعا هؤالء يَْسلُبون فصاروا نظرهم يف والعرب واإليطاليون
بالًدا إيطالية من جاورها وما صقلية جزيرة الفتح، لهم تم حتى أي سنة، خمسني

بسهولة. فيها االغتناءُ يمكن مباركًة
برسعة، البالد تلك تخريب سوى النورمان من الدين ُحَماة أعمال عن ينشأ ولم
العرب، عداوة من ِوْقًرا أشدُّ النورمان فرسان صداقة بأن اعرتفوا أن أهلوها يلبث ولم
فأرسل نفًعا، للنورمان البابا إنذاُر يُْجِد ولم النورمان، من لينقذهم بالبابا فاستغاثوا
لبالد الزمن ذلك يف نرصاني جيٍش معاملة سوء عىل يدلُّنا كتابًا القسطنطينية قيرص إىل

عليها. استوىل صديقة
القسطنطينية: قيرص إىل به بعث الذي التاسع ليون البابا كتاَب وإليك

أرجريوس، ابني ُرُسل بها أنبأني التي املحزنة األخبار من يتفطَّر قلبي يكاد
األرشار امَلردة النورمان األجانب هؤالء ظلم من إيطالية تطهري عىل فعزمُت
النصارى، يذبحون والذين اندفاعهم، عند شيئًا يحرتمون ال الذين الزنادقة
واألعمار، الجنسني بني مفرقني وال راحمني غري العذاب أشد ويسومونهم
يشء كلَّ يعدُّون والذين ويهدمونها، ويُحِرقونها الكنائس ينهبون والذين
إنذارهم ومن فسادهم، عىل لومهم من أكثرُت والذين سلبها، يُباح فريسًة
فكان عتوٍّا، إال ذلك يزدهم فلم الرب، سخط من وخوَّفتهم أحكامي، بسوء
يكون من وإن الدوام، عىل خبيثًا يظل الربُّ يرتكه من إن الحكيم: كقول أمرهم
املرشوعة الدينية الحرب شهر عىل عزمت فقد ولهذا الكالم، يُصلحه ال مجنونًا
وهذا يُطاق، ال أمرهم وصار الظلم يف أمعنوا الذين الثقالء الغرباء هؤالء عىل

والكنائس. الشعوب عن دفاًعا
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حلٍف عقد إىل َسَعى الروم قيرص من مساعدة أية التاسع ليون البابا ينل لم وإذ
لجيش البابا قيادة يف عاًرا أيشتات األسقُف ورأى ذلك، يف األملاَن وخاطب النورمان، ضدَّ
جمع هنالك إليه، االنضمام من الثالث، هنري جرمانية، ملك ومنع النصارى، به يحارب
عىل متوكًال بصولٍة النورمان عىل وهجم النورماني، الجيش من عدًدا أكثر جيًشا البابا
إياهم حرمانه فاسرتد قاهريه يستعطف أن البابا حاول وهنالك وأُرس، فُكِرسَ الرب
أن وبعد سنة، بعد إال حوه يُرسِّ ولم النورمان، مشاعر يف هذا يؤثِّر ولم الربكة، ومنحهم

الغليظة. واملواثيق العهود عليه أخذوا
صقلية يف َعْمًدا النهب جرائم اقرتاف عىل بذلك الجوُّ لهم خال الذين النورمان، وداوم
وصاروا األهلون، وتعوَّده طويًال، زمنًا واملحكومني الحاكمني بني النزاع ودام وإيطالية،
منها كثري خرب املؤرخون قصَّ التي والقتل السلب حوادث من يوم كل يقع ما يألفون
النورمان فرسان أن ذلك ومن لها، أهمية ال التي اليومية الوقائع من ذلك كان لو كما
رهبانها بطون ويبقرون فيها، ما كل ويسلبون التحصني، السيئة األدياَر يفاجئون كانوا
أولئك بعَض يتغفلون كانوا ناحيتهم من الرهبان وأن الفضيحة، خشيَة أبيهم بكرة عىل

االنتقام. أشد منهم فينتقمون وآخر حني بني الفرسان
حادثٍة ألف بني ومن املتقابلة، املجامالت تلك أنباء بوصف حافٌل الالتني وتاريُخ
جبل رهبان وثائق يف ُدوَالپريُموِديري مسيو عليه اطلع الذي اآلتي الخربَ أختار منها

الزمن: ذلك أهل طبائع عىل للداللة كاِسينُو

عرش خمسة معه وكان يوم، ذات كاسينو جبل يف َراُدلف الكونت َصِعد
عند وخيولهم أسلحتَهم العادة، حسب عىل النورمان، هؤالء فرتك نورمانيٍّا،
هيكل أمام ُجِثيٍّا النورمان هؤالء كان وبينما للصالة، دخلوه الذي الدير باب
األسلحة تلك عىل وقبضوا فورهم، من الدير أبواب الرهبان أغلق «ِبنَْوا» القديس
وهجموا كالسيل، الدير أنصار ق فتدفَّ بالخطر، إيذانًا النواقيس ودقوا والخيول،
سوى أنفسهم عن به يدفعون ما لهم يبَق لم الذين النورمان هؤالء عىل

بأيديهم. كانت التي بُحات السُّ
أن يحُدث لم الذي املقدس املكان ذلك الحرتام به عوا ترضَّ ما عبثًا وذهب
ولالتفاق للعبادة إال الدير يدخلوا لم إنهم َقَسُمُهم عبثًا وذهب أمثاله، احرتموا
ما يُِضيعوا أن يرضوا ولم آذانهم، يف أصابعهم الرهبان جعل فقد رئيسه، مع
ولم عَرش، الخمسَة الكونت أصحاُب ُقِتل وقد االنتقام، فرصة من لهم سنح
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هذه اهتبل الذي الدير رئيس شفاعة بفضل إال القتل من نفُسه الكونت ينُج
واألموال، األمالك من اغتصبه قد الكونت هذا كان ما الدير إىل فأعاد الفرصة

املقاومة. حاول الذي هو وحَده أندره القديس وقُرص

دوپرانجة). جريول تصوير (من صقلية يف العزيزة قرص داخل :2-7 شكل

اسمه رؤسائهم، من ماهر رئيٌس فكر أن إىل صقلية نهب عىل النورمان واستمرَّ
ذلك. لتحقيق سانحة كانت والفرصة بحزم، فتحها يف روجر،

يقودهما املنافسة من والرببر العرب بني ما وكان املسلمني، يأكل االنقسام وكان
الزمن، ذلك يف صقلية وكانت إسپانية، يف إليه يقودهما كان كما صقلية يف الهالك إىل
وأْطَرابُنْش وَقطانية ينَة وَمسِّ بََلْرم الخمس: اإلمارات إىل مجزَّأة ١٠٦١م، سنة يف أي
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هو يقتتل كان امللك هذا ولكن بََلْرم، أمري عىل ملك لقَب املؤرخون وأطلق وجرجنتة،
صقلية. جزيرة نصف عىل النورمان استيالء مع اآلخرون املسلمون واألمراء

استيالء وتمَّ املمكنات، من لها النورمان فتح صقلية يف العرب انقساُم وجعل
يف صقلية عن السيايسُّ العرب نجم فأفل ١٠٧٢م، سنة بلرم بدخولهم عليها النورمان
وخلفائه. روجر دراية بفضل طويًال زمنًا بعدها الثقايفُّ تأثريُهم دام وإن السنة، تلك

مقاتًال بد كما قديًرا منَظًِّما صقلية، عىل أمريًا به نودي الذي األول، روجر وبدا
املديح. هذا مثل خلفه الذي ابنه ويستحق زمنه، رجال أعاظم من عده ويجب شجاًعا،
وخلفاؤه روجر وأدرك النورمان، فتحها حني صقلية يف زاهرة العرب حضارة وكانت
دام برخاء صقلية وتََمتَّعت برعايتهم، وشملوهم نُُظمهم، فانتحلوا النبي؛ أتباع أفضلية

عنها. العرب فأجلوا ١١٩٤م سنة يف زمامها عىل وآب السُّ من ملوٌك قبض أن إىل
وعادات لغاٍت ذاِت شعوٍب خمسُة أمورها، روجر نظَّم حينما صقلية، يسكن وكان
والعرب، واليهود واللنباُر واألغارقة الربيتان) سيما وال (النورمان الفرنج وهي: مختلفة،
جوستنيان، بقانون يعملون األغارقة كان أي خاصة، رشيعة الشعوب هذه من لكلٍّ وكان
يعملون والعرب الَفرنجي، بالفقه يعملون والنورمان اللنباري، بالفقه يعملون واللنبار
بروح التحيل من املختلفة الشعوب هذه سياسة يُحسن أن يريد ملن بد ال وكان بالقرآن،
وكانت أيًضا، فأدركه روجر فجاء ذلك يدركون العرب وكان واإلنصاف، والعدل التسامح
وكانت املحافظة، أحسن عليهم يحافظ روجر فأخذ للمسلمني، والصناعة الثقافة إمامة
نقوده دائرة يف الكتابة نصف وكان والالتينية، واليونانية بالعربية تُكتب روجر مراسيم
املسيح، رمز عىل يشتمل بعضها وكان الالتينية، أو باليونانية اآلخر والنصف بالعربية

الرمزين. كال عىل يشتمل آخر وبعٌض محمد، رمز عىل يشتمل منها وبعٌض
وكان العرب، لغة درس الذي الثاني غليوم ومنهم ُسنته، عىل روجر خلفاء وسار
إليه فينضوون له، بإخالصهم عطفه يقابلون وكانوا شؤونه، أهم يف إليهم يَرجع

الفتن. من يقع ما إطفاء عىل ويساعدونه
أي ١١٨٤م، سنة يف كثريًا أصبح صقلية يف العرب عدد أن العرب مؤرخو وروى
وقاٍض وأئمٌة كثرية ومساجد واسعة أحياءٌ بلرم يف لهم كان وأنه الفتح، ذلك من قرن بعد
أبو وبالغ العرب، بفضل صقلية يف النورمان ملوك بالط وأزهَر خصوماتهم، يف للفصل

القاهرة. يف الخلفاء وببالط بغداد، يف الخلفاء ببالط فشبهه تقديره؛ يف الفداء
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صقلية يف العرب حضارة (2)

لدينا وليس قليلٌة، صقلية يف العرب حضارة تصوير يف إليها يُرجع التي املصادر إن
يد تنلها لم التي املباني من وقليل الِفَقر، من املؤرخني كتب يف مبعثر هو ما غريُ منها
كانت العرب حضارة أن إلثبات ذلك، مع املصادر، هذه وتكفي النقود، وبعض التخريب،
وأن وإسپانية، مرص يف عليه كانت ما مثل تكن لم وإن التقدم، من يشء عىل صقلية يف
دخلوها، حني منها واجتماعيٍّا وصناعة ثقافًة أرقى عنها العرب جالء حني كانت صقلية
بمقدار ُر تُقدَّ الحضارة ناحية من أخرى أمة يف األمم إحدى تأثري قيمة أن علمنا إذا ونحن

صقلية. يف عظيم تأثريٌ للعرب كان أنه رأينا لها وإصالحها بها نهوضها
ثالث إىل صقلية العرب م فقسَّ لها، فتحهم دور لصقلية العرب تنظيم دوُر وَعَقب
فكان ورسقوسة، بلرم الواليتني: إىل القرطاجيني زمن منذ مقسومة، كانت أن بعد واليات
واحدة كل رأس عىل وكان لجغرافيتها، مالءمًة أكثَر واليات ثالث إىل لها العرب تقسيم
بشؤون يقوم وكان أعمال، عدة إىل مقسمًة والية كل وكانت واٍل، الثالث الواليات هذه من
ناحيٍة بكل يقيم وكان مفٍت، ببلرم يقيم وكان للوايل، تابع قائٌد األعمال هذه من واحد كل
واملحاسبة املال أمور إدارة عىل يُرشف وكان جاٍب، مدينة كل يف وكان ومسجٌل، قاٍض

كبري. ديواٌن
زمن يف كما للنصارى، فكان العام، النظام يمسُّ ال ما كلُّ صقلية لنصارى وتُِرك
الجزية وجباية خصوماتهم يف للفصل منهم وحكاٌم والدينية املدنية قوانينُهم الروم،
كل عن ديناًرا و٢٤ ، َغنيٍّ كل عن ديناًرا ٤٨ وهي عليهم، العرب فرضها التي السنوية
دون هي التي الجزية، هذه وكانت بنفسه، عيشه يكسب من كل عن ديناًرا و١٢ مورس،

واألوالد. والنساء الدين رجال من تؤخذ ال الروم، يأخذه كان ما
مالئًما إليهما، وما واإلرث كالتملك املدنية، بالحقوق عالقة له ما كلَّ العرُب وجعل

عليها. استولوا حني عنه النورماُن يرغب ولم صقلية، لعادات
وعاداتهم قوانينهم عىل باملحافظة للنصارى سلطانهم، أيام يف العرب، وَسَمح
كاترين القديسة لدير رئيًسا وكان كواردين، الدومينيكيُّ َرَوى وقد الدينية، وحريتهم
املرىض ليناولوا الدينية ُحَللهم البسني الخروج يف أحراًرا كانوا القساوسة أن بلرم، يف
ينة بَمسِّ العامة الحفالت يف يُنصب كان أنه ُكويل موُر األب روى وقد األقدس، القربان
نرصانيٌة واألخرى أخرض، حقل يف أسود برٍج صورة وعليها إسالمية إحداهما رايتان:
صقلية يف القائمة الكنائس العرب يمسَّ ولم أحمر، حقل يف ب مذهَّ صليب صورة وعليها
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فوتوغرافية). صورة (من صقلية يف العربي القبة قرص وجهات إحدى جزئيات :3-7 شكل

يأذنون كانوا كما فيها جديدة كنائس بناء يف لهم يأذنوا لم وإن لها، فتحهم حني
إسپانية. لنصارى

والصناعة، الزراعة عىل أقبلوا حتى صقلية يف تَرُسخ العرب أقدام تكد ولم
القطن زراعة صقلية إىل وأدخلوا فيه، كانتا الذي االنحطاط من برسعة فانتشلوهما
باقية، تزال ال التي والقنوات ع الرتُّ فيها وحفروا والزيتون، والدَّردار1 السكر وقصب

قبلهم. مجهولة كانت التي املعقوفة املجاري فيها وأنشأوا
الطبيعية، ثروتها صقلية عرُب واستغلَّ العرب، بفضل صقلية يف الصناعة وتقدمت
إلخ، … والغرانيت والرخام والكربيت والنحاس والحديد الِفضة منها واستخرجوا
كان الحرير من رداءٌ نربَغ نور يف يُرى ومما الحرير، صنع إليها وأدخلوا فنية، بأساليب
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صقلية. يف النورمان مللوك عربية نرصانية نقود :4-7 شكل

كل ويحمل ٥٢٠ه / ١١٣٣م، سنة تاريخ مع كوفية بكتابات ُمطرًَّزا صقلية ملوك يلبسه
صقلية. من أوربة يف املنسوجات صباغة فنِّ بانتشار القول عىل يشء

قبلهم تقريبًا، ِصفًرا، كانت أن بعد العرب أيام نطاقها واتسع التجارة، وانتعشت
النورمان نظَّمه فيما أدرجت التي مكوسهم جداول من إلينا انتهى ما ذلك عىل يدلُّ كما

الفتح. هذا حني صقلية تجارة تََحوُّل درجة فتُثبت الفتح أوائل يف القوائم من
قُرص املباني هذه وأشهُر قليل، عدد سوى صقلية يف اإلسالمية املباني من يبَق ولم
املبالغة من يكن لم أنه بهما ثبت واللذان بلرم، من بالقرب القائمان القبة وقُرص العزيزة
بالرخام املزينة املباني هذه فَعن صقلية، يف العرب مباني فخامة عن املؤرخون رواه ما
والعالم ثيودوز الراهب تكلَّم الرياض بأجمل واملحاطة الزاهرة والفسيفساء الثمني
يف رسقوسة حصار أثناء يف أُِرسَ هذا ثيودوز والراهب اإلعجاب، مع اإلدرييسُّ الجغرايف
وضواحيها. ومساجدها املهمة املدينة هذه قصور وامتدح بلرم، إىل ونُِقل ٨٧٨م، سنة
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كتاب ألَّف الذي اإلدرييس العربي الجغرايفُّ العالم قاله ما بلرم وصف يف واسمع
قليل: بزمن النرصاني الفتح بعد أي الثاني روجر امللك عهد يف بََلْرم يف الكبري رحلته

األعىل، األعظم وامِلنرب الكربى، البهية واملحلة العظمى، ِنيَّة السَّ املدينة هي بلرم
الرشائف، املحاسن ذاُت القصوى، النهاية املفاخر يف وإليها الدنيا، بالد َعَلُم
تغدو والجيوش األساطيل كانت ومنها والسالف، املؤتنف الزمان يف امللك ودار
الجانب يف البحر ساحل عىل وهي ذلك، من اآلن عليه هي كما وتروح للغزو
َفِرٌج، ُمرشق بهج وساحلُها بها، محدقٌة الِعظام الشواهق والجبال الغربي
ودقائق بناءاتها يف محاسنها بنرش الركبان سارت التي املباني حسن ولها
هو فالقرص وَربَض، قرص قسمني: عىل وهي مخرتعاتها، وبدائع صناعاتها
أسمطة؛ ثالثة عىل ذاته يف وهو وإقليم، بلد كل يف فخره املشهور القديم القرص
من وكثري رشيفة، شامخٍة ومنازَل منيفة، قصور عىل يشتمل األوسط ماط السِّ
الباقيان ماطان والسِّ الكبار، التجار وحوانيت امات والحمَّ والفنادق املساجد
والحمامات الفنادق من وبهما عالية، فاخرٌة ومباٍن سامية، قصوٌر أيًضا فيهما
هذه يف وأعيد األقدم، الزمن يف بيعًة2 كان الذي األعظم الجامع وبهما كثري،
ما لبديع األذهان، عن تعُزب اآلن وِصفته الزمان، سالف يف حالته عىل املرة
التصاوير أصناف ومن املخرتعة، املنتخبة املفتعلة والغرائب الصنعة من فيه
من باملدينة تُحِدق أخرى فمدينة الرَّبض؛ وأما والكتابات، التزويق وأجناس
ُسكنى بها كان التي بالخالصة املسماة القديمة املدينة وبه جهاتها، جميع
هي التي الصناعة ودار البحر وباب املسلمني، أيام يف والخاصة السلطان
متدفقة، جارية وعيونها مخرتقة، صقلية مدينة جهات بجميع واملياه لإلنشاء،
عقول وتبهر الواصفني، تُعجز حسنة، ومتنزَّهاتُها ومبانيها كثرية، وفواكهها
منعًة القصور أكرب من والقرصاملذكور للناظرين، فتنة بالجملة وهي العارفني،
للملك محَدث حصن وبأعاله حال، عىل يُطاق وال بقتال، ينال ال رفعًة، وأعالها
أُحكم وقد الضخمة، املنحوتة والحجارة بالفصوصالجافية مبنيٌّ رجار املعظم
ومجالسه، قصوره وأُتقنت ومحارسه، مناوره وأوثقت ُرَقُعه، وأُعليت نََسُقه
لها فشهد الصفات، بدائع وأودعت املغرتبات، بأعجب قت ونُمِّ بنيانًا وشيدت
مبانَي ال أن َقْطًعا وقطعوا املجوِّلون، وصفها يف وغال املسافرون، بالفضل
مشارف قصورها وأن مغانيها، من أرشُف مكان وال املدينة، مباني من أعجب
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املتقدم القديم بالقرص امُلحدق والرَّبض الدور، مناِزُه دورها وأن القصور،
والحوانيت والحمامات والديار الفنادق كثري القطر كبري ذاته يف هو ِذكره
كثرية بساتني داخله، يف وله وفصيل، وخندٌق به يحيط سوٌر وله واألسواق،
املحدقة الجبال من إليها مجلوبة جارية عذبة ماء وسقايات عجيبة ومتنزهات
جاٍر نهر وهو عباس، نهر منها الجنوبية الجهة من الربض وبخارج ببقعتها،

غريها. إىل معها يحتاج ال الطاحنة األرحاء من جمل عليه

النورمان ملوك حماية سبَب والعلوم والصناعات الفنون يف العرب إمامة وتُفرسِّ
السحر، إىل اكتشافاتهم يَعُزون كانوا وإن العرب بحذق يُعجبون الرهبان وكان لهم،
بني من وذلك التيني، تاريخي كتاب يف وردت التي اآلتية الغريبة العبارة أنقل، وإنني
يف العرب أعداء رأي عىل للداللة وذلك العرب، يف قيلت التي الكثرية الطريفة العبارات

املؤرخ: قال العرب،

رخامي عمود عىل تمثاًال غزواته إحدى يف ويسكارد روبرت الكونت اكتشف
الشمس طلوع عند «سأكون الكلمة: هذه فيه منقورٍة نحاس من بإطار متوج
أن أحٌد يستطع فلم ذهب»، من لتاج صاحبًا مايو شهر من األول اليوم من
عنده صقلية عرب من أسريٌ روبرت الكونت عند كان ولكنه مغزاها، يدرك
اللغز ذلك مفتاح لديه بأن هذا الكونت فأخرب هاجر أبناء كجميع الَجْفر، علم
ذلك فأشار بذلك، الكونت فوعده أُطلق، إذا الكلمة تلك معنى له يقول وبأنه
مايو شهر من األول اليوم من الشمس طلوع حني يحفر بأن عليه العربي
به نصحه ما الكونت فصنع التمثال، ذلك ظل منتهى عليه يدل الذي املحلَّ

كبريًا. كنًزا فوجد

لفرنسة العرب غزو (3)

كانوا أنهم عىل يدل ما يقع ولم إسپانية، فتحهم بعد فرنسة عىل كثرية غارات العرب شن
لهم. الباردة املناطق مالءمة بعدم هذا وُفرسِّ بفرنسة، ية الجدِّ اإلقامة يريدون

العرب وأن الجنوبية، املعتدلة املناطق يف العرب حليف يصبح كان الرخاء أن والحقُّ
طويًال. زمنًا فرنسة جنوب بأقىص استقروا
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أمراءُ امليالد، من الثامن القرن يف العرب فيها ظهر حني فرنسة، بالَد يمِلُك وكان
غنيمة لتكون مستعدًة وكانت الفوىضاإلقطاعية، تأكلها وكانت الُكساىل، بامللوك يُعَرفون
َقرَقُشونة العرُب ودخل بسهولة، الجنوبية مدنها أكثر عىل استولوا الذين العرب لغزاة
َلنْغدوكة، إقليم من أربُونة فتحوا أن بعد بالتتابع إلخ، … وأوتون وماكون وليون ونيم
جدوى، غري عىل أكيتانية عاصمة كانت التي طلُّوشة مدينة ٧٢١م سنة يف وحارصوا

وبورغونية. دوفينة ويف الرون وادي جميع يف العرب وانترش
نهر ضفاف من يبدأ الذي الحارضة فرنسة نصف عىل بالتدريج العرب واستوىل
بل البالد، بتلك االستقراَر العرب يَقِصد ولم ُكونِْته، َفرنْش مقاطعة إىل وينتهي اللُّوار
غاراٍت منها يشنُّوا أن يستطيعون قواعد لتكون املهمة؛ املراكز بعض باحتالل اكتفوا

يغنَمون. ما يَجدوا أن يأُملُون حيث البقاع بعض عىل جديدًة
مارتل شارل فوَقَفها الغافقي الرحمن عبد بقيادة كانت التي هي الغارات تلك وأهم

٧٣٢م. سنة پواتيه من بالقرب (قارلة)
نهر وَعَربَ إسپانية يف األهمية من يشء عىل جيًشا الغافقي الرحمن عبد جمع
الذين والڨاسكون األكيتان دفاع من الرغم عىل (برديل) بوردو عىل واستوىل الغارون،
الذي مارتل بشارل أوديس دوك فاستغاث پواتيه إىل ه توجَّ ثم أوديس، دوك يقودهم كان
املريوڨنجيني ملوك من ضعيفني ملكني باسم السلطة ويمارس القرص، بأمري ب يُلقَّ كان

ونُسِطريَة. أُسَرتازية املقاطعتني: يف
مارتل شارل إىل اشتكوا الَفَرنج سنيورات من كثريًا أن العرب مؤرخي أحُد وروى
جرَّاء من البالد يصيب أن يمكن الذي الخزي ومن املسلمون، أحدثها التي األرضار من
وبعدَّة بالدروع زين مجهَّ ملحاربني كافيًا؛ سالًحا حاملني وغري مدربني، غري أناس دحر
اآلن فهم يشاءون، ما يصنعوا «دعوهم قائًال: مارتل شارل فأجابهم الكاملة، الحرب
الحماسة من عندهم وما يعرتضه، ما كل عىل يأتي الذي كالسيل وهم مستأسدون،
لهم وطاب الغنائم، أثقلتهم ما إذا ولكنهم والحصون، الدروع مقام يقوم والشجاعة
الشقاق ودب قادتهم، عىل الطمع واستحوذ العيش، َرفاهية وأَِلفوا الجميلة، بالبيوت امُلقام

النرص.» من واثقني عليهم زحفنا — صفوفهم يف
كان القلوب يف العرب ألقاه الذي الرُّعب أن غري صائبًا، مارتل شارل رأي كان أجل،

َوقفهم. محاولة من بدًال قطعوها التي البالد يَنهبون معه تُِركوا ما الشدة من
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اللوفر، (متحف امليالد من العارش القرن يف البلور من مصنوع عربي إبريق :5-7 شكل
الجميلة). الفنون جريدة من أُخذت صورة

وأن األمام، إىل َهيَّاب غري منتًرصا إذن، يسري، أن الغافقي الرحمن عبد واستطاع
كثريًة غنائم يأخذ وأن تور، ومدينة بوردو مدينة بني الواقعة الخصبة الحقول يُخرِّب
يف يرغبون التي البلدان ينهبوا أن العرب عادة من يكن لم أنه علمنا إذا ونحن املدن، من
أنه، عىل يدل الغافقي الرحمن عبد سلوك أن رأينا مرة، غري ذلك ذكرنا كما استيطانها،
حينما العرب، أن نعلم عندما ذلك لنا ويتجىلَّ الغنائم، غري يف يفكر لم فرنسة، بدخوله
وأن بمشقة، إال التقدم يستطيعوا لم وأنهم بالغنائم ُمثقلني كانوا تور، مدينة إىل وصلوا
املتحدة املمالك من جيًشا جمع الذي مارتل شارل زحف َعِلم ملَّا الغافقي الرحمن عبد
شارل منازلة إىل واضطر پواتية إىل فنزل االرتداد يف فكر سلف، فيما كلوڨيس لواء تحت

بُه. يَتََعقَّ كان الذي مارتل
عبد جيش وكان والغول، واألملان البوغورن من مؤلًفا مارتل شارل جيش وكان
فلما اليوم، بعَض حاسمة غري املعركة وظلت والرببر، العرب من مؤلًفا الغافقي الرحمن
املسلمون فرتك املسلمني، معسكر عىل لتُِغري الفرنج جيش من فرقٌة انفصلت املساء كان
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خرسانهم، إىل الخرقاء الحركة هذه فأسفرت غنائمهم، عىل ليحافظوا القتال ميدان
وحارص بعيد، من مارتل شارل تتبَّعهم وقد الجنوب، إىل متقهقرين القتال إىل فاضطروا
وحالف الزمن، ذلك عادات حسب عىل املجاورة البالد ينهب وأخذ ق، موفَّ غريَ أربونة

ُمرتًدا. القتال عىل وحملوه منه، ليتخلصوا العرَب؛ النصارى أمراءُ
مارتل، شارل بها أصابهم التي الرضبة تلك من أفاقوا أن بعد املسلمون، يلبث ولم
حاكم َسلَّم وقد ذلك، بعد قرنني بفرنسة أقاموا وقد السابقة، مراكزهم يسرتدون أخذوا أن
مقاطعة ودخلوا اآلرل، عىل واستوَلوا ٧٣٧م، سنة يف إليهم الپروڨنس مقاطعة مرسيلية
العارش القرن نهاية إىل الپروڨنس بمقاطعة إقامتهم ودامت ٨٨٩م، سنة يف ترويز سان
أنهم املؤرخني بعض وَرَوى ٩٣٥م، سنة وسويرسة الڨالة مقاطعة يف وأَوغلوا امليالد، من

ميس. مدينة بلغوا

املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من األزمنة مختلف يف ُصنعت عربية أسلحة :6-7 شكل

الذي النرص أن مارتل شارل بعد قرنني عىل تزيد مدًة بفرنسة العرب إقامة وتُثبت
الذين املؤرخني هؤالء إجماع يُقم ولم املؤرخون، زعم كما ا مهمٍّ يكن لم پواتية يف أحرزه
يبدو كما متني أساس عىل العرب من والنرصانية أوربة أنقذ مارتل شارل أن علينا وا َقصُّ
ويمكِّنهم جنوده، ِليَُموِّن بها؛ قام حملٍة سوى الغافقي الرحمن عبد غزوة تكن فلم لنا،
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مدن وبضع تور مدينة نهب من أكثر ليفعلوا العرب كان وما كثرية، مغانم أخذ من
العودة غري إىل مرصوًفا هم همُّ كان وما ينترص، لم أو مارتل شارل انترص سواءٌ أخرى،
ما التحالف من أمامهم يجدوا أن إىل أخرى سنة يف الكرَّة يُعيدوا أن عىل غنموه بما

يدحرهم.
واضطر عسكريٍّا، احتلوها مدينة أية من العرب يطرد أن مارتل شارل يستطع ولم
املهمة والنتيجة البلدان، من عليه استولوا ما لهم تارًكا أمامهم التقهقر إىل مارتل شارل
فرنسة، شمال غزو عىل جرأًة أقلَّ العرب جعل أنه هي انتصاره عنها أسفر التي الوحيدة
الفرنجي. القائد هذا انتصار أهمية لتكبري تكِف لم مفيدًة، كانت وإن هذه، مثل ونتيجٌة
بالقرب العرب عىل مارتل شارل انتصار قيمة مون يُجسِّ الذين املؤرخون ويرى
ثم أوربة، عىل واستولوا غزواتهم، عىل العرب الستمر االنتصار؛ هذا لوال أنه پواتية من
مسيو قال النبي، راية فوقها َخَفَقت لو النرصانية الشعوب مصري عن مذعورين يسألون
املعركة، تلك يف العالم مصري تقرر «لقد الشعبي: فرنسة تاريخ عن كتابه يف مارتن هنري
مستقبلهما، والدنيا أوربة ولخرست … محمد قبضة األرض لكانت فيها الَفَرنْج ُغِلَب ولو
تتلخص التي املسلمني عبقرية يف تَِجده مما التقدم إىل الناس يَْحِفُز الذي النشاط فليس
وهو العالم، خلق أن بعد والسكون العزلة إىل جنح قد املسلمني وإله هللا، عن فكرتهم يف

الرقي.» سبيل يف العمل عىل الناس يحثُّ ال
فإذا البالد، مقادير عىل تبديل َطَرأ ما للعرب تمَّ لو النرص أن هو ذلك عن والجواب
انتهبوها التي املدن عىل زيادًة يحتمل، ما عىل ُمُدن، بضع انتهبوا غالبني العرب كان ما
إىل القادمة السنني يف عادوا ثم أمني، ملجأ إىل غنائمهم حاملني ارتدوا ثم آنًفا، قلنا كما

مارتل. شارل له ق ُوفِّ كما يَدَحُرهم قوي عدوٌّ يلقاهم ريثما األوىل سريتهم
جوَّ وجدوا العرب وأن العرب، دحر عن عجزوا النصارى أن جدًال لنفرض ولكن
كان فماذا به، الدائمة اإلقامة لهم فطابت إسپانية كجو ماطر وال بارد غري فرنسة شمال
الحضارة من إسپانية أصاب ما مثل املترببرة النرصانية أوربة يصيب كان أوربة؟ يصيب
حدث ما ُهذِّبَت قد تكون التي أوربة يف يحدث ال وكان العربي، النبي راية تحت الزاهرة
… التفتيش محاكم ومظالم بارتلمي، سان وملحمة الدينية، كالحروب الكبائر من فيها

قرون. عدة بالدماء أوربة َجت َرضَّ التي الوقائع من املسلمون يعرفه لم ما وكل
ما عىل ليوافق ُمطِبًقا؛ جهًال العرب حضارة تاريَخ جاهًال املرء يكون أن ويجب
تجده مما ليس التقدم إىل الناس يحفز الذي النشاط «أن من العالم املؤرخ ذلك زعمه

328



وفرنسة وإيطالية صقلية يف العرُب

مثل فمزاعم مستقبلهما»، تخرسان كانتا والدنيا أوربة «أن ومن املسلمني»، عبقرية يف
التي بالبالد حلَّ الالمع التمدن أن يُْعَلم عندما النقد سلطان أمام يقف مما ليست هذه
لم التقدم إىل اإلنسان يحفز الذي النشاط وأن الهمجية، محل الرسول ألتباع َخَضعت

العرب. يف قوته مثَل أمٍة يف قويٍّا يكن
أن فبما ضعيف، أثٍر ذي غريَ قروٍن ِعدة فرنسة لجنوب العرب احتالل يكن ولم
إليها يستندون كانوا التي الحربية القواعد من فرنسة جنوب يف عليها استولوا التي املدن
كما للحضارة مهمٌة مراكُز فرنسة جنوب يف لهم يكن ولم بتمدينها، يبالوا لم غاراتهم يف

املرشق. وبالد إسپانية يف لهم اتفق
عميًقا أثًرا تركوا قد نراهم الرسايا بعض عن نشأت بفرنسة العرب إقامة أن ومع
منهم كثريون أناٌس استقرَّ أنه وذلك آخر، فصل يف ذلك نذكر كما الدم ويف اللغة يف
والصناعة، الزراعة أمور فيها وتََعاَطوا عليها استولوا التي املدن من القريبة باألَرضني
كما الفالحة أساليب من كثريًا أدخلوا وأنهم أُبُوُسون، إىل البُُسط صناعة أَدخلوا وأنهم
النصارى ألمراء الكثرية محالفاتهم بسبب البالد بسكان امتزجوا وأنهم إليهم، ُعِزي
فرنسة بالد من كثرية أماكن يف للعرب َحَفدٌة ُوِجَد وأنه الدوام، عىل املتقاتلني اإلقطاعيني
وبعض (شارانت) وبنيو املغاربة) (جبل ومونتمور األعىل واأللب كروز كاملقاطعات:
اإلنسان فيمكن اإلنسان، وصف علُم ذلك أثبت كما وبيارن ولنغدوكة وروسيون الند قرى
الالمعة، الثاقبة وعيونهم الُقنْو وأنوفهم السود وشعورهم مر السُّ بجلودهم يَعِرفهم أن
ْعج الدُّ النُّْجل وأعينهن األسيلة ووجوههن الزيتية بألوانهن نساءهم يُعرف أن املرء ويمكن
باقية ظلت قد الصفات هذه كانت وإذا إلخ، … الناهدة وصدورهن جِّ الزُّ وحواجبهن
بيَّنَّاها، التي اإلنرتوپولوجية للسنن تبًعا املجاورين، السكان صفات يف بَغَرقها ِح تمَّ فلم
متصلة غري األهلني بقية عن منفصلًة صغريًة جماعاٍت ألَّفوا أولئك العرب حفدة فألن

التوالد. بصالت بهم
درجة وعلمنا لإلسالم، دانت التي األقطار مختلف يف العرب تاريخ من انتهينا
االستيالء من مقاصدهم وبحسب بها أقاموا التي البيئات باختالف التاريخ هذا اختالف
ما عىل فرنسة خال لهم خضعت التي األقطار تمدين يف بالغ أثر ذوو أنهم ورأينا عليها،
والفنون العلوم فيه فازدهرت برسعة، تحول النبي راية فوقه َخَفَقت بلد كل وأنَّ يحتمل،

ازدهار. أيما والزراعة والصناعة واآلداب
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املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من عربية قرب :7-7 شكل

تاريخ بتفصيل ْ ولنبدأ اآلن، حتى عليه اقترصنا الذي املجمل بياننا جانبًا ولنَدَع
يكن فمهما زاولوها، التي البرشية املعارف مختلف يف مبتكراتهم ودرس العرب حضارة
العالم يف الحقيقيَّ األمة هذه شأن فإن زاهًرا، أو مبهًما السيايس األمم إحدى تاريخ

الحضارة. ميدان يف وتأثريها باكتشافاتها يُقاس

هوامش

الدفىل. كقرون وثمر شائك، وورق أصفر، زهر له عظيم شجر الدردار: (1)
النصارى. معبد البيعة: (2)
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واإلسالم النرصانية اصطراع

الصليبية الحروب

الصليبية الحروب منشأ (1)

األول الدور يف أي امليالد، من عرش الحادي القرن أواخر يف السيايسُّ العرب سلطان كان
كانت فقد العالم، يف اسمهم نفوذ يَذِْو لم وإن االنحطاط، طور يف الصليبية، الحروب من
املتوسط البحر سادة فيه كانوا الذي الزمن بعُد يتقادم ولم قبضتَهم، وإسپانية إفريقية
عىل البابا فأكرهوا رومة حتى فيه أوغلوا والذي لصقلية، وملوًكا فرنسة من جزء وسادة
محمد اسم إليه وصل ما إىل مجدهم إبان يف الرومان قيارصة يَِصل ولم إليهم، جزية دفع
فرائص كانت الذي اإلسالم عىل النرصانية أوربة فهجوم أوربة، برابرة يف الرعب إلقاء من
التي العظيمة األعمال من داره، ُعقر يف وذلك قرون، خمسة منذ منه َفَرًقا ترتجف العالم
مليون من مؤلًفا وجيًشا الرب، عىل كبريًا واعتماًدا بالغة، دينيًة حماسًة تتطلب كانت

جندي.
أمٌم ت انقضَّ وكيف املجذوب، ذلك دعوة النرصاني العاَلم أجاب كيف يعلم وكلٌّ
وكيف ، وهميٍّ نٍرص غري إىل يؤدِّ لم الهائلة الجيوش تلك َسْوق أن وكيف الرشق، عىل
القدس، فتح أجل من قرنني َة ُمدَّ سيلهم ينقطع لم الذين النصارى مجاهدي عزيمة ُفلَّت

اإلسالم. هالل أمام عليها واملحافظة
الصليبية، بالحروب واإلسالم النرصانية بني الرصاع ذلك تسمية الناسعىل واصطلح
أن الجائز من وليس العامِّ، أوربة حضارة تاريخ يف مهمٌة نتائُج الحروب لتلك وكان
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وحدها، العرب حضارة بيان عىل فيه نقترص لم الذي الكتاب هذا يف إذن عنها نصُمت
أيًضا. العالم يف تأثريهم درس عىل فيه عزمنا بل

الصليبية. الحروب زمن يف والرشق الغرب حال عن كلمة ولنَُقل
الحملة فيه ُجرِّدت الذي عرش الحادي القرن يف فرنسة، سيما وال أوربة، كانت
وكانت فرنسة، يأكل اإلقطاعي النظام وكان ظالًما، التاريخ أدوار أشد يف األوىل الصليبية
وال دائًما يقتتلون الربابرة، أنصاف من وهم أصحابها، كان التي بالحصون مملوءة
البابا، لسوى شامل نفوذٌ الحني ذلك يف يكن ولم ال، الُجهَّ العبيد من أناس سوى يملكون

له. احرتامهم من أكثر البابا يَْخَشون الناس وكان
عاصمة انحطاطها، مع القسطنطينية، وكانت قائمة، الرشق يف الروم دولة وكانت
يوم كلَّ تخَرس وكانت املشاحنات، وأنواع الدينية للمنازعات ميدانًا وكانت كبرية، لدولة
وبطِرك رومة بابا من كلٌّ وكان إيطالية، يف سلطانها انطفاء عن فضًال أمالكها، من جزءًا

كنيستان. للنصارى فصار اآلخر َحَرم قد بزنطة
لسالطني تابًعا اآلخر القسم وكان السلجوقيني، للرتك تابًعا سورية من قسٌم وكان
االنحالل دور يف السياسية العرب دولة وكانت شبٍح، غريَ ببغداد الخليفة يكن ولم مرص،
عنه يتمخض كان الذي العظيم الرصاُع يكن ولم سلطانها، عىل حضارتهم محافظة مع
الحضارات أرقى من تَُعد وحضارٍة الهمج من أقوام بني عظيم نزاٍع غري إذن، العالم،

التاريخ. عرفها التي
لفلسطني النصارى حجيج زيارة عىل مقصورًة والرشق أوربة بني الصالت وكانت
وال قسطنطني، زمن منذ زيادٍة مع فلسطني زيارة عىل النصارى وواظب الدور، ذلك يف

وشارملان. الرشيد هارون بني العالقات َحُسنَت منذ سيما
قوافل بعض من يتألف وكان الزمن، مع لفلسطني النصارى زيارات عدد وزاد
حاج سبعمائة ريشارد األُب استصحب أن ذلك ومن ، حقيقيٌّ جيٌش النصارى حجاج
رئيس أن ذلك ومن قربس، من أبعد هو ما إىل يصل أن يستطع ولم ١٠٤٥م، سنة يف
سنة يف حاج آالف سبعة من قافلًة يقودون أساقفٍة وأربعُة سيغفروا، مايانس، أساقفة

والرتكمان. األعراب القافلة هذه فحاربت وفرسان، بارونات عىل ومشتملة ١٠٦٤م
اإلكلريوس َفْرَض أوجب واملخاطر املصاعب من القدس زيارات يَْعتَِور كان وما
ذلك يف قليًال املجرمني أكابر عدد كان وما الجرائم، أسوأ عن رًة ُمكفِّ إياها عادِّين لها
الحجيج عدد فزاد الربابرة، نفوس يف ضئيًال والشيطان جهنم خوف كان وما الزمن،
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الحجاج أولئك وجدت الُحْمِس واألتقياء املغامرين بعض َعَدْوت ما إذا وأنت السبب، لهذا
كان ما والذين الجرائم، أخطر عىل املفطورين املجرمني أسفل من العموم، عىل مؤلفني،

البعيدة. البالد تلك قصد إىل ليدفعهم النار من الفزع غريُ

فوتوغرافية). صورة (من القدس يف دمشق باب :1-8 شكل

عليه، كان ما عىل يزيد ضجيجهم وكان يوم، كلَّ يزيد النصارى حجيح عدد وكان
هؤالء فجادل العرب، من تسامًحا أقل سورية يف العرب مقام قاموا الذين الرتكمان وكان
لزيارة إيفاءً إذٍن بال اإلسالمية البالد وسط من املرور حقِّ يف النصارى أولئك الرتكمان
يسمحوا أن من بدًال بخشوع القدس دخول عىل النصارى حجيج وأكرهوا املقدس، بيت
به، يسمحون العرب كان كما املشاعل وضوء نُوج الصُّ َصوت عىل ظافرين بدخولها لهم

أَتَْوها. إال إليذائهم وسيلة تاركني غريَ الِفَدى دفع عىل يحِملُونهم وأخذوا
حياته عىل طرأ أن بعد ب تََرهَّ قد كان قديم املقدسجندي بيت لزيارة جاء أن وحدث
فأضاف بطرس، النشيط املتعصب املجذوب هذا اسم وكان صفوه، كدَّر ما الروحية

«الناسك». لقب اسمه إىل التاريخ
بطرس وغاص فلسطني، يف به عومل ما سوء من غيًظا الناسك بطرُس واشتاط

املقدسة. األرض إنجاد إىل أوربة لدعوة مرسل أنه فرأى األحالم من بحر يف الناسك
أوربان الباب له فأذن بالبابا، ليستعني رومة إىل فتوجه مشاعره األوهام هذه وملكت
وفرنسة، إيطالية بالد يجوب فصار املقدسة، األماكن إنقاذ إىل النصارى دعوة يف الثاني
وبوعد الكافرين، عىل اللعنات وصبِّ والعويل بالبكاء ممزوجًة النارية الخطب ويُلقي
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يف الخيالية التمثيلية فصاحته وتؤثِّر باملغفرة، املسيح قرب إلنقاذ يزحفون للذين الرب
مكان. كل يف نبيٍّا الناس ه ويَُعدُّ الجموع، قلوب

وإنما وحدها، يشء عمل لتستطيع الناسك بطرس ألهبها التي الجموع تكن ولم
قيرص أن وذلك الحركة، تلك َدعم إىل للجموع سادًة كانوا الذين السنيورات حفز ما حدث
استغاث أمالكها، من قطعًة يوم كل تخَرس دولته كانت الذي كومنني، ألكسيس الروم،
النرصاني العالم ذلك فأقام القسطنطينية، الرتك حارص حينما أوربة وملوك بالبابا

الناسك. بطرس مواعظ إىل باإلضافة وأقعده
عن يُسفر لم دينيٍّا مؤتمًرا إيطالية يف فعقد الحركة، تلك ع يُشجِّ أن البابا ورأى
الناسك بطرس وحرض بأُوِڨْرن، كلريمون يف ثانيًا مؤتمًرا ١٠٩٥م سنة يف عقد ثم نتيجة،
الهائجة الجموع وترديد الصارمة لدعوته تلبيًة املؤتَِمُرون، وتحالف األخري، املؤتمر هذا
عىل الصلبان ُملِصقني الرب قرب إلنقاذ فلسطني إىل الزحف عىل ذلك!» يريد «الربُّ لكلمة:
القادمة السنة من العذراء انتقال عيد يف بالزحف يُبدأ أن عىل املؤتَِمُرون وأجمع أكتافهم،

بذلك. القيام عىل قادًرا كبريًا جيًشا األمور أولياء يَْجَمع حتى

الصليبية الحروب خالصة (2)

يرجو واحد كل وصار حميًَّة، النفوس اشتعاُل فلسطني غزو عىل القوم عزم عن نشأ
رقابهم، فك يف يطمعون العبيد فغدا السماوات، ملكوت يف يناله عما فضًال حاله، إصالح
كانت الذين والسنيورات الِبْكِرية نظام بسبب املرياَث ُحِرموا الذين األُرس أبناء وغدا
وجميُع األديار حياة أضنَتهم الذين الرهبان وغدا االغتناء، يف يطمعون ِضئَْزى1 ِقْسَمتُهم

األماني. بأطيب أنفسهم يُعلِّلون كبريًا عددهم وكان العيش، طيَب املحرومني
والرهبان والعبيد السنيورات فرِغب الجنون، من حادة نوبٌة القوَم أصاب لقد ا حقٍّ
واستعد ز، ليتجهَّ يملك ما يبيع امرئ كلُّ وأخذ الزحف، يف الناس وجميع واألوالد والنساء

حاًال. فلسطني لغزو مقاتل ١٣٠٠٠٠ الرجال من
تأليف انتظار يف بكَّروا الذين يرغب ولم يوم، كلَّ حدة تزيد النوبة تلك وكانت
كل من كبرية عصاباٌت توجهت حتى يحل ١٠٩٦م سنة ربيع كاد وما منظَّم، جيش

الدانوب. نهر إىل وحدب صوب
بعض سكان تَْجُرف وكانت التِّيِرب، ونهر الشمال بحر بني ما شاملًة الحركة وكانت

آسية. عىل تَنَْقضُّ كلُّها أوربة وكانت األموال، من عندهم ما آخذين القرى
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املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من القدس أسوار من قسم :2-8 شكل

املعجزاُت ودارت جنونًا، زادت املأمول هدفها من العصابات تلك اقرتبت وكلما
األبد. إىل العقول منها طارت التي املشتعلة أدمغتها يف والكرامات

الزاحفة العصابات أهمِّ رأس عىل غوتيه الفقري والفارس الناسك بطرس وكان
بدء يف منها تمرُّ كانت التي األوربية البلدان يف العصابات هذه وأُكرمت الرشق، إىل
أن أَبَوا اإليمان ضعاف من بأناس التقت حتى بلغارية إىل تصل تَكد لم ولكنها األمر،
ُمِنعوه، ما اغتصاب عن يُحجموا ولم الصليبيني، الرفض هذا وساء مجانًا، يُضيِّفوهم
ينتقمون فأخذوا ذلك عىل األهلون يصِرب ولم أهليها، وذبح البالد تلك ُقرى نهب وعن
وبلغوا برسعة، النجاة طلب يف الصليبيون وَجدَّ يُغرقونه، أو منهم كبريًا فريًقا ويقتلون
والَغْسكون والطالينة التوتون من عصابات فيها ووجدوا العدد، ناقيص القسطنطينية
وأخذوا أولئك، إىل هؤالء انضمَّ وهنالك إليها، سبقتهم قد كانت والپروَڨنسيني والغول
عىل البزنطيون ويَْعِزم الوحشية، األعمال من الوصف يفوق ما ويأتون وينهبون، يقتلون

البُْسفور. وراء ما إىل بالسفن وينقلونهم منهم، التخلص
ألف، مائة الوجه ذلك عىل الصغرى آسية إىل الصليبيني من ِسيَق من عدد وبلغ
من املجانني غري عن يصدر ال ما والنصارى املسلمني نحَو الجرائم من هؤالء واقرتف
األطفال من يالقون من قتُل إليهم اللهو رضوب أحبِّ من وكان الوحشية، األعمال

الروم. قيرص بنت كومننُي آن َرَوت كما وشيُّهم إربًا إربًا وتقطيعهم
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كما يتصيَّدونهم الرتك صار ولذا باملثل، يقابلوهم أن الرتك حقوق من وكان
عظيًما. هرًما عظامهم من مقيمني املفرتسة الحيوانات يتصيدون

كانت وإنما أُِبيد، أن األلوف مئات من املؤلَّف األول الصليبيني جيش يلبث ولم
أقوى بقيادة مقاتل ألف سبعمائة من مؤلفٌة العدة تامة منظمة فيالُق خلفه من تأتي
مثله. َلِجبًا جيًشا جمعوا أن للعرب يسبق لم ما الفيالق من يأتي كان أي السنيورات،

غودوفروا نيا، الدُّ اللورين دوك يقوده كان الذي الفيلق نذُكر الفيالق هذه ومن
وباڨارية اللورين سكان من مقاتل ألف ثمانني من مؤلًفا كان والذي ، البُويُونيُّ

وسكسونية.
تركيٍّا، جيًشا وهزموا الصغرى، آسية يف الواقعة إزنيق مدينة الصليبيون وحارص
رموها ثم معسكرهم، إىل وعادوا خيولهم برسوج وربطوها الرتك جرحى رؤوس وقطعوا

محارصًة. كانت التي املدينة تلك إىل
— ينتظرهم كان ماذا َعِلموا الذين — األهلون فسلَّم يُريضاألهلني، مما ذلك يكن ولم
ُمرتدين. القتال إىل الصليبيون حلفاؤه فاضُطرَّ بالقسطنطينية، القيرص إىل أنفِسهم أَْمَر
همهم وكان سورية، إىل ليصلوا فرسخ مئتي نحو يقطعوا أن الصليبيني عىل َوبَِقي
عن لهم الجوع وكرشَّ البالد، وخرَّبوا األهلني، سياسة يُحسنوا ولم االغتناء، إىل مرصوًفا
تانكريد ان: املهمَّ القائدان قادتهم من وتقاتل وتفرقوا، نظامهم، حبل واضطرب أنيابه،
نفسه. لحساب ويحارب يَْسلُب كي وفيلُقه هو رفقائه عن بودوين انفصل ثم وبودوين،
النرص من الناسك بطرس وَقِنط ذريًعا، فتًكا بالصليبيني واملجاعة األمراض وفتكت

. الِعِيصِّ برضب تانكريد فاستقبله إليه، وأُعيد املعسكر، من وَفرَّ
بوهيموند وأمر فيه، التجسس وشاع الصليبي، الجيش مفاصل يف الفوىض ودبَّت
حال عن تخربنا كهذه فتدابري الجائعني، للجنود وإطعامهم وطهيهم الجواسيس بتقطيع

اتخاذها. إىل اضطر جيش
فقد حماقًة، الوحوش أشد من أنهم عىل املعارك جميع يف الصليبيني سلوك ويدلُّ
والشيوخ والنساء واملحاربني، الُعْزِل واألهلني واألعداء، الحلفاء بني يَُفرقون ال كانوا

هدى. غري عىل وينهبون يقتلون كانوا وقد واألطفال،
براهني الزمن ذلك يف النصارى مؤرخو ألَّفها التي الكتب من صفحٍة كل يف ونرى
الراهب الشاهد رواه الذي اآلتي الخرب ننقل أن ذلك لبيان ويكفي الصليبيني، توحش عىل
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الحربية، الصليبيني سياسة عىل للداللة مارات مدينة يف الصليبيني سلوك عن روبرت
روبرت: التقيُّ الراهب املؤرخ قال القدس، عىل االستيالء حني حدث ما إىل باإلضافة وذلك

من غليلهم لرُيُْووا البيوت؛ وسطوح وامليادين الشوارع يَُجوبون قومنا وكان
والشبان األوالد يذبحون وكانوا صغارها، ُخِطفت التي كاللَّبَُؤات وذلك التقتيل،
يشنقون وكانوا إنسانًا، يستبقون ال وكانوا إربًا، إربًا ويقطعونهم والشيوخ
تلك تُذبح أن للغرابة ويا للعجب فيا الرسعة، بُْغيَة واحد بحبل كثريين أناًسا
يقبضون قومنا وكان تقاِوم! أن غري من بأمىضسالح املسلحة الكبرية الجماعة
فيا ذهبية، قطًعا منها ليُخِرجوا املوتى بطون فيبقرون يجدونه؛ يشء كل عىل
املغطَّاة املدينة طرق يف كاألنهار تسيل الدماء وكانت الذهب! وحب للرشه
الجماعة تلك بني يكن ولم للقتل! ة امُلَعدَّ الُعْمي الشعوب لتلك فيا بالجثث،
اعتقلهم الذين جميع أحرضبوهيموند ثم دينًا، لريىضبالنرصانية واحٌد الكربى
وِبَسْوق وضعافهم، وشيوخهم عجائزهم رقاِب برضب وأمر القرص، برج يف
يوم يف ذلك الرتك قتل وحدث فيها، يباعوا لكي أنطاقية إىل وكهولهم فتيانهم
َقتَل اليوم ذلك يف يشء كل إنجاز يمكن لم وإذ ديسمرب، من ١٢ املوافق األحد

التايل. اليوم يف أولئك من بقي ما قوُمنا

مملوءٌة فتواريُخهم أولئك، يف املتمدنني الرشقيني رأي ندرك أن العسري من وليس
بعد سعدي الكبري الفاريسُّ الشاعر قال العظيم، االحتقار من إليهم به يوحون كانوا بما

بًرشا.» و يَُسمُّ أن أولئك يستحق «ال زمن:
املجاعة فأخذت أوربة، من خرجوا حينما شخص مليون الصليبيني عدد وكان
فتح يمكنه كان الذي العظيم الجيَش هذا تُبيد واملنازعاُت والوقائع والدعارة واألوبئة

ألًفا. عرشين سوى القدس بلوغه عند منه يبَق ولم آخرين، أناس من أُلِّف لو العالم
فاستوىل الرتك من اسرتدها الذي مرص لسلطان الحني، ذلك يف تابعة، القدس وكانت
القديس أن األقاصيص يف جاء وقد ١٠٩٩م، سنة يوليه من ١٥ يف الصليبيون عليها
أسوار عىل فانقضوا القتال عىل َحرَّضهم وأنه الزيتون، جبل من للصليبيني تراءى جورج

واقتحموها. القدس
بن عمر الكريم الخليفة سلوك غريَ القدس دخلوا حني الصليبيني سلوك وكان
ِريُموند لُوپِوي، مدينة كاهن قال قرون، بضعة منذ دخلها حني النصارى نحو الخطاب

داِجيل:
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القدس أسوار عىل قومنا استوىل عندما (!) العرب بني عجيب هو ما حدث
يصيبهم أن يمكن ما أقل هذا فكان بعضهم، رءوس ُقِطعت فقد وبروجها،
أعىل من بأنفسهم القذف إىل يُضطرون فكانوا بعضهم، بطون وبُقرت (!)
يف يُرى ال وكان طويل، عذاب بعد ذلك فكان النار يف بعضهم وُحِرق األسوار،
وأرجلهم، وأيديهم العرب رءوس من أكداس سوى وميادينها القدس شوارع
نالوا ما بعض سوى يكن لم هذا كل ولكن قتالهم، ُجثَث عىل إال املرء يمرُّ فال

…

املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من القدس منظر :3-8 شكل

فعرض عمر، مسجد يف مسلم آالف عرشة ذبح خربَ الحليم الكاهن ذلك وروى
اآلتي: اللطيف الوصف

تعوم القتىل جثث وكانت سليمان، هيكل يف الدماء سفك يف قومنا أفرط لقد
أن تريد كأنها تسبح املبتورة واألذرع األيدي وكانت وهنالك، هنا الساحة يف
وكان أصلها، يُعرف لم بجسم ذراٌع اتصلت ما فإذا عنها، غريبة بجثث تتصل
إال ذلك من املنبعثة البخار رائحة يُطيقون ال امللحمة تلك أحدثوا الذين الجنود

بمشقة.

إبادة عىل فيه أجمعوا مؤتمًرا فعقدوا بذلك، األتقياء الصليبيون الفرسان يكتِف ولم
نحو عددهم كان الذين النصارى، وخوارج واليهود املسلمني من القدس، سكان جميع
وال ولًدا وال امرأًة منهم يستثنوا ولم أيام، ثمانية يف أبيهم بَْكَرة عىل فأْفنَْوهم ألًفا ستني

شيًخا.
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كل يف فانهمكوا قاطبًة، القدس أهل تذبيح عناء من يسرتيحوا أن الصليبيون وأراد
من أنفسهم النصارى مؤرخو واغتاظ والعربدة، كر السُّ رضوب من اإلنسان يستقذره ما
فنعتهم والتساهل، اإلغضاء بروح املؤرخني هؤالء اتصاف مع النرصانية ُحماة سلوك
التي بالُفُروس ُدوَل، أساقفة رئيس كان الذي بودان وشبَّههم باملجانني، الخازن برنارد

األقذار. يف تتمرغ

الحارض الوقت يف عمر جامع ساحة ترى وفيه القدس، يف الرشيف الحرم :4-8 شكل
املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من مىض فيما سليمان هيكل وساحة

النرصاني، العالم هاج كما القدس عىل الصليبيني استيالء من اإلسالميُّ العالم وهاج
وتناىس قرون، خمسة منذ تأصل الذي النبي أتباع نفوذ تََضْعُضع قصري، لوقٍت والح،
االستيالء ذلك أحدثه ما مع عضدهم يف يَُفتُّ كان الذي االنقسام عوامل جميع املسلمون
فتبادال بغداد لخليفة منافسته عن القاهرة سلطان وأْغَىض فيهم، الكبري الذُّعر من

املصيبة. تلك لتاليف يجب ما عمل يف للبحث السفراء
القدس، فتح سبيل يف أوربة بعض وَخِرب رجل، مليون النصارى خرس لقد أجل،
فلم خاب، أملهم أن غريَ العزيز، الفتح هذا بثمرة يحتفظوا أن يَرُجون النصارى وكان

األبد. إىل اإلسالم حظرية إىل القدس وعادت القدس، اسرتدوا أن املسلمون يَلبَث
الشجاعة ولكن عليها، الدليل أقام التي لشجاعته القدس عىل ملًكا غودفروا واخِتريَ
شدة مع الَفتيَّة دولته شؤون إدارة عن عاجًزا غودفروا كان فقد دولة، لتنظيم تكفي ال
تدبري عىل منه أقدر بودوان خليفته يكن ولم قليل، زمن بعد غودفروا مات ثم بأسه،

الحكم. أمور
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يف بودوان تويفِّ حينما سنة عرشون فلسطني يف الَفَرنج وجود عىل مىض قد وكان
نتائج من وكان وإقفارها، خرابها سوى لها الفرنج حكم عن ينشأ ولم ١١١٩م، سنة
اإلقطاعية اإلمارات إىل مت ُقسِّ وأن أوربة، يف كما اإلقطاع نظام البالد عرفت أن الحكم هذا
الذين غراء الصُّ طغاتُها يلبث ولم إلخ، … ويافا وعسقالن طرابلس الدوام: عىل املتقاتلة
العربي الحكم أيام زاهرًة كانت أن بعد خربوها أن االغتناء غري يف ليفكروا يكونوا لم
األولني، الصليبيني أنباء عن دوِڨيْرتِي جاك الصليبيُّ عكا أُسُقف قاله ما وإليك الرشيد،

القدس: عن تاريخه يف وذلك

الفاسدين األرشار الَفَجرة من جيٌل املتدينني األتقياء األولني الصليبيني من خرج
يَْلُم4 والشَّ الزيت من 3 والدُّرِديُّ الف2 السُّ من الثُّْفل يَخُرج كما الفاسقني املنحلني
ألتفه ويقتتلون يختصمون األبناء هؤالء وكان … 5 الُقلُزِّ من والصدأ الُربِّ من
الغالب يف النصارى بأعداء بعٍض عىل يستعني كان بعَضهم إن حتى األسباب،
واللصوص وامللحدين الزنادقة غريُ امليعاد أرض يف منهم يَُرى ال وكان …

العواهر. والراهبات ار عَّ الدُّ والرهبان واملهرِّجني والخائنني والقتلة والزُّناة

الصليبيني أبناء وصم أن بعد قال، فقد ذلك، من أقلرصاحًة الصوريُّ غليوم يكن ولم
لو التي الوحشية رذائلهم هي «تلك الفاسقني»: واملالحدة الفاسدين السفهاء «من بأنهم

الهاجي.» القادح طور يف ليدخل املؤرخ طور من لخرج يصفها؛ أن كاتٌب أراد
َخِرسوه، ما بالتدريج، يسرتدون املسلمون كان القدس يَُخرِّبون النصارى كان وبينا
النصارى قلوب يف َهَلًعا (أورفَة) الرُّها عىل واستيالؤهم سورية يف تقدُمهم أورث وقد

بأوربة. النصارى فاستغاث بفلسطني،
التعصب نار إيقاد يف برنارد سان ونجح أولئك، إلمداد ثانية صليبيٌة حملٌة ونُظَِّمت
إىل الجديدة الصليبية الحملة رأس عىل السابع لويس فرنسة ملك ه تََوجَّ فقد الديني،
عدُده كان الذي السابع لويس جيش أن غري الثالث، كونارد األملاني امللك وتَِبعه فلسطني،
لويس ففرَّ أبيه، بَْكَرة عىل أبيد حتى الصغرى آسية إىل يصل يكد لم مقاتل ألف مائة
وما ، عاديٍّ كحاجٍّ القدس إىل منها ه ويَتَوجَّ أنطاكية، إىل ليذهب البحر بطريق السابع

السابع. لويس جيش من حًظا أوفر الثالث كونارد جيش كان
الحملة رجال سلوك من أحسن الثانية الحملة هذه يف الصليبيني سلوك يَبُْد ولم
بوحي يسري صليبي يُوجُد كان «قلما تاريخه: يف أنِكِتيل الكاهن قال األوىل، الصليبية
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ُمزرية وفضائح الطرق َقْطع من ورضبًا وحشيًة جرائم الصليبيون أولئك يرتك فلم ديني،
تلك من الصليبيون هؤالء ارتكبه ما إىل الحبوط ذلك برنارد سان وعزا اقرتفوها»، إال

املظالم.
وذلك الشهري، األيوبيِّ الدين صالح السلطان يد عىل القدس من الصليبيني طرد وتمَّ
قبضته، والعراق العرب وجزيرة مرص أصبحت أن بعد سورية دخل الدين صالح أن
١١٨٧م. سنة يف القدس واسرتد ه، وأََرسَ ُدولُوِزينْيَان، ِغي األسيف القدس ملك غلب وأنه
الصليبيون فعله ما مثل الصليبيني يف يفعل أن الدين صالح السلطان يشأ ولم
ِجزيٍة بفرض اكتفى فقد أبيهم، بكرة عىل النصارى فيُِبيَد التوحش رضوب من األولون

منهم. يشء سلب مانًعا عليهم طفيفة
عىل قرون سبعة ومرَّت سنة، ٨٨ عاشت أن بعد الالتينية القدس مملكة عىل ُقَيض
من الرغم عىل محمد أتباع أيدي من املقدسة املدينة هذه تَخْرُج أن غري من الحوادث تلك

الحني. ذلك منذ النرصاني العالم بها قام التي الجهود جميع
السرتداد أوربة بها قامت التي امُلجِدية غري الجهود تاريخ يف كبريًة فائدًة نرى وال
الخاطف. بذكرها نكتفي وإنما األخرية، الستِّ الصليبية الحمالت تاريخ يف أي القدس،
تجريد عىل أوربة َحرَّض الذي هو غليوم، فنيقية، يف صور مدينة أساقفة ورئيُس
فرنسة: ملُك الثالثَة الحملَة هذه قاد وقد (١١٨٩–١١٩٢م)، الثالثة الصليبية الحملة
بارباروس، فريدريك أملانية: وقيرص ريكاردس، األسد قلُب إنكلرتة: وملك أوغست، فليب

أوربة. ملوك أقوى أي
الَربَدان نهر يف يغتسل كان حينما الصغرى، آسية يف مات فقد بارباروس: فأما
تَِعب فقد أوغست: فيليب وأما سورية، إىل جيشه بقايا سوى يصل ولم ُصو)، (َقَره
عرشة من مؤلًَّفا جيًشا َخلَفه تارًكا بفلسطني قصرية إقامٍة بعد صور إىل وأبحر رسيًعا،
ريكاردس األسد قلب يد يف العليا القيادة ظلت ولذا بورغونية، أمري بقيادة مقاتل آالف

األوىل. الصليبية الحملة رجال اقرتفها كالتي وحشيًة جرائم اقرتف الذي
أسرٍي آالف ثالثة املسلمني، معسكر أمام َقتْلُه، هو ريكاردس به بدأ ما أول وكان
العنان لنفسه أطلق ثم دمائهم، بحقن عهًدا لهم قطع ما بعد إليه أنفسهم سلَّموا مسلم

والسلب. القتل أعمال اقرتاف يف
النبيل الدين صالح يف الكبائر تلك تأثري درجة املرء يتمثَّل أن الصعب من وليس
األسد وقلب أوغست فليب أمدَّ والذي بأذى، هم يمسَّ ولم القدس نصارى َرِحم الذي
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فوتوغرافية صورة (من عمر بمنرب يُعرف القديس الحرم يف رخام من منرب :5-8 شكل
املؤلف). التقطها

تفكري بني العميقة الُهوَّة أبرص فقد مرضهما، أثناء يف وامُلرطِّبات باألزواد ريكاردس
يعاَمل أن يجوز ال أنه وأدرك ونزواته، املتوحش الرجل وتفكري وعواطفه املتمدن الرجل

الضارية. الوحوش به تعامل ما بغري الحمقى أولئك
يكن ولم القدس، يرى أن قبل فلسطني مغادرة عىل َفوره من ريكاردس وأكره
غريُ نتيجٌة املتحالفون الثالثة األقوياء أوربة ملوك قادها التي الثالثة الصليبية للحملة

الساحل. مدن لبضع مالكني النصارى بقاء
بُوْدَوان، الفالنِدر: أمري بقيادة (١٢٠٢–١٢٠٤م) الرابعة الصليبية الحملة نُظِّمت ثم
وأبحروا املايض، يف كما برٍّا ال بحًرا، فلسطني بلوغ عىل املرة هذه يف الصليبيون وعزم
رأى بلغوها وملا القسطنطينية، النرصانية: الدولة عاصمة إىل متوجهني زاره ميناء من
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فيها تاركني غري نََهكوها السابقني الصليبيني وأن بعيدًة، تزال ال سورية أن بعضهم
الرأي هذا إىل الصليبيني بقية فانضمَّ القسطنطينية، جوف يف الصيد كلَّ وأن ِنهابًا،

ُحلفاء. دخلوها وإن فيها ما ينهبون وأخذوا الصائب،
من والرومان األغارقة تركه ما عىل الحني ذلك يف تشتمل القسطنطينية وكانت
نافًعا شيئًا الكنوز هذه يف عرش الثالث القرن أوائل صليبيو يََر ولم واألدب، الفن كنوز
ما كلَّ يُحطِّمون فصاروا (الپوروج)، الحمر الجلود أصحاب من قبيلٍة إىل تقديمه يمكن
الرخامية التماثيل يَْكِرسون وصاروا البحر، إىل يُلقونه أو الفضة أو الذهب من يكن لم
ديموستني تآليَف واحد، يوم يف ويُتِلفون، وپَراْكِزيتِيل، وِفيدياس ِليِزيب صنعها التي

املهمة. إلخ. … وپوليب وديودرس،
الغنائم من َشِبعوا أن بعد فلسطني إىل الزحف يف وأصحابه بودوان يُفكِّر ولم
اقرتفوا الصليبيني أن بيانه مع ذلك الثالث إينوسان البابا وأجاز قيًرصا؛ بودوان فنُِصب

الجرائم. أفظع
الصليبيون يكن فلم مؤقتًة، كانت القيرصالجديد هذا سلطة أن ذكرنا إىل احتياج وال
إقامتهم عن ينشأ ولم التخريب، غري وعن دائمة دولة إقامة عن العاجزين الهمج غري من

القديم. الالتيني اليونانيِّ العالم كنوز إبادة غريُ بالقسطنطينية القصرية
تباليا ولم املهمة، الحمالت من والسادسة، الخامسة الصليبيتان، الحملتان تكن ولم
فاضطرُّوا الغنائم يف طمًعا مرص إىل رجالهما أكثر ذهب وإنما القدس، سبيل يف بالجهاد

فيها. قليًال أوغلوا أن بعد التقهقر إىل
هو تعاهد الذي األملاني الثاني فردريك بقيادة القدس إىل صغري جيٌش ه وتوجَّ
بهذه مكتفيًا أوربة إىل فعاد حليًفا، القدس بدخول املسلمون له فَسَمح واملسلمون،

الحقرية. املجاملة
التي الشاملة األوربية ِصبغتها تَْفِقد أخذت الصليبية الحمالت فإن ذلك ومع
عىل تنقضُّ كانت التي األوىل، الزَُّمر أخالط مقام قام فقد األمر، بدء يف بها اصطبغت
غري عن تبحث فلم هواها َمتن منها واحدٍة كلُّ ركبت التي الصغرية الرسايا بعض آسية،

الثراء. فيه ما
الصليبية الحمالت من الرغم عىل املسلمني قبضَة تقريبًا، وفلسطنُي القدس، وَظلت
عىل لويس، سان فرنسة، ملك عزم ثم األوىل، الصليبية الحملة بعد ُجرِّدت التي الخمس
عىل إيُْغموْرت غادر وقد ١٢٤٨م، سنة يف سابعة صليبية حملة فَجرَّد الجهاد إىل الَعْود
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التي القاهرة إىل وزحف دمياط، احتلَّ وقد مرص، إىل متوجًها مقاتل ألف خمسني رأس
بها وأقام سورية، إىل وذهب نفسه، وافتدى أسريًا، ووقع يبلغها، أن قبل جيُشه ُكِرس

القدس. يرى أن قبل فرنسة إىل َرَجع ثم بطائل، يظفر أن غري من سنتني
بعد جديدة صليبية حملة ز جهَّ فقد االنكسار، هذا مع لويس سان عزيمُة تَنْثَِن ولم
ُمؤلَّف جيش رأس عىل ١٢٧٠م سنة يوليه من ٤ يف إيغمورت غادر وقد سنة، عرشة ست
حمل يف َطَمًعا تونس إىل ه تََوجَّ وقد الفرسان، من آالف وستة املشاة من ألًفا ثالثني من
٢٥ يف فمات لها، محاًرصا كان حينما الطاعون فأصابه النرصانية، انتحال عىل أمريها

١٢٧٠م. سنة أغسطس من
املغازي تلك ُخِتمت فبها الصليبية، الحمالت أُخَرى الثامنة الحملة تلك وكانت

العربي. النبي ألتباع خاضًعا املرشق وبقَي األبد، إىل الكبرية
فلسطني، يف القليلة النواحي من يملكون كانوا ما خرسوا أن النصارى يلبث ولم
حرارة َفَرتَت فقد جدوى، غري عىل الدينية النصارى حميَّة يوقظوا أن البابوات وأراد

أخرى. أهداف إىل مرصوًفا الغرب شعوب َهم وصار النفوس، يف اإليمان
الحروب تاريخ عن رسدتها التي القصرية الخالصة هذه خاتمة يف أحاول، وال
هذه مثل فأموٌر ه، ذَمَّ أو املرشق إىل أوربة وجهته الذي االعتداء ذلك تَسويَغ الصليبية،
فاتًحا أن أعلم وال بها، يُباَىل أن تستحقُّ وال املؤرخني ُشبَّان تُروق التي املجادالت نوع من
ذلك الءَم ما ظلمه أو الحربي جهاده عدل يف ثانية فكر الحديثة أو القديمة القرون يف
النجاح له ُكتب فإذا كبري، خطر غري من مقصده إىل وصوله رأى وما مصالحه، الجهاد
فرساَن الرضورة، عند يَعَدم، ولم تسويغه، يستلزم ما يبَق ولم نجاُحه كفاه جهاده يف
أال القوة عىل إن قائلني: القوة مظالم الكتَّاب بعض َهجا ما وإذا صنع، ما لتمجيد بياٍن
قم السَّ من كشكوانا امُلجدي، غري الطبيعية األمور ذمِّ قبيل من ذلك كان الحق عىل تتغلب

واملوت. والَهَرم
وإن زمن، أي يف أمة دليل تكن لم الكتب يف املدوَّنة النظرية الحقوق مبادئ إن ا حقٍّ
البابوات وإن التاريخ، أثبته كما السالح قوة أيَّدتْها التي هي األمم احرتمتها التي املبادئ
عىل النصارى حرَّضوا حينما واملستقبل، املايض يف الفاتحني سنن غري عىل يسريوا لم
يُِفيُد فال النظرية، الناحية من اإلنصاف قواعد ألبسط املنافية الطاحنة الصليبية الحروب
القريبة النتائج ولندرس النوع، هذا من بحث كلَّ إذن، ولنرتك، فعلوا، ما عىل َلومهم

عاَلمني. بني العظيم النزاع لذلك والبعيدة
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املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من القدس يف يافا باب :6-8 شكل

والرشق الغرب بني الصليبية الحروب نتائُج (3)

يف أكثرهم أسهب وقد الغاية، إىل متناقضٌة الصليبية الحروب نتائج يف املؤرخني آراءُ
سيئة. نتائج ذات بعُضهم وَعدَّها مدحها،

لم رأيناها فلسطني فتح هو الذي القريب الصليبية الحروب هدف إىل نظرنا وإذا
املسلمون بقي فقد والرجال، املال من قرنني يف أوربة ته َخِرسَ ما مع نتيجٍة أية عن تُْسفر

كان. ثمن بأيِّ عليها يستولوا أن النصارى أراد التي األماكن لتلك سادًة
لنا تجلت الصليبية الحروب عنها أسفرت التي البعيدة النتائج إىل نظرنا إذا ولكننا
وَرَجَحت امليزان شال وإن ضارٍّا، وبعضها نافًعا بعُضها كان التي النتائج تلك أهميُة
نموِّ عىل العوامل أقوى من قرنني ُمدَّة بالرشق الغرب اتصال كان فقد منها، النافع ِكفة
نََشدتها، التي غري نتائج إىل بهذا أدت قد الصليبية الحروب وتكون أوربة، يف الحضارة
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امُلدرك، والهدف املنشودة الضالِّة بني املطابقة عدم عىل األمثلة من خاليًا التاريخ وليس
مطردة. قاعدًة ذلك يف يرى البصري يكاد حتى بهما، حافٌل هو بل

الحضارة حال يتمثَّل أن عليه َوَجب الغرب يف الرشق تأثري تصور املرء أراد وإذا
بفضل زاهرة بحضارة يتمتع فكان الرشق فأما املتقابلة، شعوبهما عليها كانت التي
عن الوجيز بياننا من ظهر وقد الهمجية، من بحر يف غارًقا فكان الغرب وأما العرب،
ينهبون كانوا وأنهم ضارية، وحوًشا سلوكهم يف كانوا الصليبيني أن الصليبية الحروب
بثمن يُقدَّر ال ما القسطنطينية يف خرَّبوا وأنهم السواء، عىل ويذبحونهم واألعداء األصدقاء

والرومان. اليونان عن املوروثة القديمة الكنوز من
يف بيشء منهم الرشق ينتفع ولم الرشق، يفيد ما الربابرة أولئك عند يكن ولم
قلوبهم يف بَذْرها سوى النتائج من الرشق أهل عند الصليبية للحروب يكن ولم الحقيقة،
وتوحشهم وِغلَظتهم الصليبيني جهالة عن ينشأ ولم األجيال، مرِّ عىل للغربيني االزدراءَ
وغري النرصانية، وعن أوربة نصارى عن األفكار أسوَد الرشقيني حمل غريُ ِنيَّتهم وسوء
النتائج من ذلك إىل وما الغرب، وأمم الرشق أمم بني سدُّها يمكن ال عميقة ُهوٍَّة إيجاد

آنًفا. إليها أرشنا التي الضارة
عن صدر ما كل الغرب أمم تجاه الرشقيون يحملها التي العادلة العداوة تكن ولم
الذين البابوات سلطة زيادة أيًضا، عنها، نشأ فقد الضارة، النتائج من الصليبية الحروب
اضطر بأَرضني اغتَنَْوا الذين الدين رجال سلطة وزيادُة للصليبيني، عالني رؤساء كانوا
واغتناء أولئك سلطة نموِّ عن نََجم وقد الغزو، بنفقات ليقوموا منهم بيعها إىل السنيورات
فأدى اإلكلريوس، فساد عمَّ وأن وامللوك الشعوب عىل السيطرة يف البابوات َرِغب أن هؤالء
الدامية. املنازعات من بسببه أوربة قاسته وما الدينيِّ اإلصالح إىل زمن بعد الفساد هذا
وأن قرون، عدَة العاَلَم التسامح عدم ساد أن الصليبية: الحروب نتائج أشأم ومن
العالم كان أجل، والَجور، القسوة بصبغة اليهودية، خال ديانٌة، تعرفه لم بما َصبََغته
عدم كان أن ندر ولكنه التسامح، عدم من الكثري اليشء يعرف الصليبية الحروب قبل
الُحَميَّا من مبلًغا هذا التسامح عدم بلغ وقد والطغيان، الَجَلف حد إىل يصل هذا التسامح
يلبث فلم تقريبًا، زماننا إىل أثره يقايس العالم يزال ال ما الصليبية الحروب يف الشديدة
أصحاب ويُبيدون املعتقد ينرشون صاروا أن الدماء سفَك تعوَّدوا الذين الدين رجال
انحراف أقل إخماد يجب أنه ويرون الكافرين، بها يبيدون كانوا التي الطريقة عىل البدع
املشؤومة: التسامح عدم روح من الصليبية الحروب يف نما ما نتائج ومن تعذيب، بأفظع
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ومن التفتيش، محاكم إنشاء ومن بدعة، ذي وكل واأللبيجوا اليهود ذبح من حدث ما
طويًال. زمنًا بالدماء أوربة جت رضَّ التي الوحشية الحروب ومن الدينية، الحروب

الضارة نتائجها ذكرنا أن بعد النافعة الصليبية الحروب نتائج يف اآلن ولنبحث
النظام تََضْعَضَع أن الصليبية الحروب عن نشأت التي السياسية النتائج من كان الثابتة:
من كثريًا يخرسوا لم السنيورات أن وذلك األقل، عىل وإيطالية فرنسة يف اإلقطاعي
كانت ما أيًضا باعوا بل فقط، الحمالت من جهزوه ما عىل لينفقوا باعوها؛ التي أرضيهم
دول ضمن مستقلة ُدويالٍت املدن هذه فصارت واالمتيازات، الحرية من املدن إليه تصبو
بلديٌة فقامت ا، عامٍّ ً مبدأ لحريتها املدن اشرتاء أصبح ثم وحده، للملك تابعًة اإلقطاع
الصغرية اإلقطاعية اإلمارات شأن ضعف أن ذلك نتيجة فكانت مدينة، كل يف مستقلة
وسادتهم االت الڨسَّ بني َحَكًما فرنسة ملك أضحى وأن التوسع، إىل مالت التي الكبرية ال
الحروب قبل الضعيفة فرنسة، ملوك سلطة بذلك زادت وأن املايض، يف مما أكثر السابقني
والتي مىض، فيما امللك سلطة تساوي كادت التي االتهم َڨسَّ سلطة حساب عىل الصليبية،

قرون. بضعة يف الظواهر غري يف تكون ال عادت

الحروب أيام الرشق من به جيء أنه ويرجح شارملان، بقدح يُعرف عربي قدح :7-8 شكل
شارتر). (متحف الصليبية

يف ال وإيطالية، فرنسة يف إال الصليبية الحروب بفعل اإلقطاعي النظام يتقلَّص ولم
واللتني قليًال، إال األوىل الصليبية الحروب يف سنيوراتُهما يشرتك لم اللتني وأملانية إنكلرتة
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كثريًا، فيها تورَّطوا الذين ملوكهما عىل رقباء وصاروا فيهما، إقطاعاتهم عىل حافظوا
سري عن نشأ فيما النظر أنعمنا إذا ونحن امللوك، هؤالء سلطة فقيدوا ذلك من فاستفادوا
إىل ترجع املتني السيايس إنكلرتة دستور أصول أن لنا بدا البعيدة النتائج من الحوادث

الصليبية. الحروب حوادث
الثاني فردريك مات فلما الصليبية، الحروب يف أملانية قيارصة من ثالثٌة اشرتك أجل،
يف فرنسة ملوك من ثالثة واشرتك األوهام، من القيرصية السلطة كانت آخرهم هو الذي
غياب يف األرشاف سلطة وأما قصرية، فكانت أوغست فليب رحلة فأما الصليبية، الحروب
سوجر امللك نائب عىل فسُهل ذكرنا، ملا خطرة غري فكانت التاسع ولويس السابع لويس

ِجَماحها. ا يُردَّ أن بالنش وامللكة
تجهيز عن نشأ فقد أيًضا، التجارة يف كبري تأثريٌ وآسية أوربة الصطراع وكان
عظيمة حركٌة ونقلها وتموينها قرنني يف الرشق يف أوربة بها َقذََفت التي الكبرية الجيوش
الخصوص، عىل والبندقية وجنوة وپيزة مرسيلية أهل بذلك فاغتنى البحرية؛ التجارة يف
أن ١١٩٠م؛ سنة يف معه؛ استطاعت النمو من عظيمًة درجًة مرسيلية بحرية وبلغت

ريكاردس. األسد قلب جيَش املقدسة األرض إىل تنقل
جمهوريات أكثر عقد فقد آسية؛ من الصليبيني طرد بعد التجارة نموُّ يقف ولم
الوثيقة التجارية البندقية صالت وكانت تجارية؛ معاهداٍت املسلمني وأمراء إيطالية
بحرية ُطُرٌق اكتُِشفت أن إىل الزمن مع التجارة هذه تقدم واطرد عظمتها، سبب باملرشق

أخرى. أيٍد إىل زمامها فانتقل جديدة،
استوقفت فقد ذلك، من أقلَّ والفنون الصناعة يف الصليبية الحروب تأثريُ يكن ولم
وسيلة التجارة يف فوجدوا َجَلفهم، مع الصليبيني السنيورات أنظار الباهرة الرشق نفائُس
الثاني القرن يف ومساكنه وثيابه الغرب أسلحة يف الرشق نفائس اقتباس فنرى تقليدها،

الخصوص. عىل عرش الثالث والقرن عرش،
عن الصناعة وتبحث الرضورة، بحكم الصناعة تقديم إىل أدت النفائس نمت وكلما
بذلك القيام إىل الرضورُة فتحفزها الحال، بطبيعة منها التجارة تطلُبها التي املنتجات

َفْوِرها. من
فقد كثريًة معارَف تتطلب والزجاج وامليناء واملعادن الخشب صنائع كانت وإذ
بذلك أمرها وعمَّ الصليبية، الحروب َدْوِر قبل لها جهلهم مع آسية من األوربيون اقتبسها
أوربة أخذت املسلمني وعن الزجاج، ِصناعة نماذَج البندقية أخذت صور فعن أوربة، يف
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لويس سان معمودية بإناء ويُعرف املكفت، النحاس من مصنوع عربي إناء :8-8 شكل
اللوڨر). (متحف

الصليبية الحمالت ُعمال أخذ سورية وعن املتقنة، باغة والصِّ الحريرية النسائج صناعة
كانوا ما إليهم ومن ونجاروها ومهندسوها أسلحتها وصانعو قرنني أمرها دام التي

بها. الطويلة إقامتهم أثناء يف وذلك الصناعية، املعارف من يجهلون
الصليبيني إيالف عن نشأ فقد أيًضا، عظيًما الغرب يف الرشق فنون تأثري وكان
ولم الغليظة، أذواقهم تهذيُب مرص إىل القسطنطينية من املمتد الرشق منتجات رضوَب
نثبت أن هذه، والحالة علينا، يصعب وال ا، تامٍّ تحوًال أوربة يف تحول أن العمارة فن يلبث

األوىل. أطواره يف العرب حضارة آثار تأثري قوَة آخر فصل يف
خالًفا الغاية إىل ضعيفًة فكانت الخالصة العرب علوم من الصليبيني استفادة وأما
تكن لم للعلماء جاهلًة كانت إذ الصليبية فالجيوش املؤرخني؛ من كثري إليه ذهب ملا

الصناعي. األسلوب أو البناء بشكل مباالتها واألصول باملعارف لتبايلَ
العلوم بني فلما صفٌر العلمي أوربة تقدم يف الصليبيني تأثري إن أقل لم كنُت وإذا

غالبًا. األخرى يف قليٍل بحٍث إىل إحداهما إليه تَُجرُّ وملا الصلة، من والصناعات
من واألدبية العلمية معارفها استنبطت الوسطى القرون بأن علينا يُحتَجُّ وال
قطُّ الصليبية الحروب بفضل أوربة تدخل لم املعارف تلك أن فالواقع الرشقيني، مؤلفات

آخر. فصل يف ذلك نبني كما
أي ا، جدٍّ ضعيًفا كذلك، كان بل صفًرا، الصليبيني يف العرب آداب تأثري يكن ولم
وغودفروا الرشق مرصوعجائب َسَحرُة فكان وكتَّابهم، الغرب شعراء من كثريٌ استوحاها
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النحاس. من مصنوع قديم عربي طبق :9-8 شكل

بنيقرص ينشدونه كانوا الذين املجوِّلني للشعراء مهمٍّ قصص موضوع وغريهما وتانكريد
وقرص.

الحروب بفعل ا جدٍّ عظيًما كان الغرب تمدين يف الرشق تأثري أن تقدم مما ظهر
العلوم يف منه أشد والتجارة والصناعات الفنون يف كان التأثري ذلك وأن الصليبية،
والرشق، الغرب بني باطراٍد العظيم التجارية العالقات تقدم إىل نظرنا ما وإذا واآلداب،
لنا تجىل — والصناعة الفنون يف النُُّموِّ من والرشقيني الصليبيني تحاكِّ عن نشأ ما وإىل
بفضل التقدم إىل النفوس وأعدوا التوحش، من الغرب أخرجوا الذين هم الرشقيني أن
منها النهضة عرص فانبثق عليها؛ ُل تُعوِّ أوربة جامعات أخذت التي وآدابهم العرب علوم

يوم. ذات

هوامش

جائرة. ضئزى: (1)
الخمر. أفضل وهو العرص، قبل وتحلب سال ما السالف: (2)

أسفله. يف الراسب الكدر ونحوه: الزيت من الدردي (3)
الحنطة. بني يكون الزؤان الشيلم: (4)

الحديد. فيه يعمل ال الذي النحاس القلز: (5)
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العربونظُمهم طبائُع





األول الفصل

العرب األريافمن وأهل البدو أهل

العرب قدماء حياة تمثُّل (1)

ظهور بعد العرب حياة يليه، الذي والفصل الفصل هذا يف بإيجاٍز، نرُسم أن سنحاول
مصدر عىل نقف أن نستطيع وعاداتهم العرب طبائع يف فبالبحث قرون، ببضعة محمد

لدولتهم. سائدًة كانت التي واالجتماعية السياسية نظمهم
املعارصين، العرب حال يف التأمل من األساسية املوجز الرسم هذا خطوط ونستنبط
ندُرس التي الرشقية األمم سيما وال األمم، من قليل عدد لغري يصلح ال هذا مثُل واستقراءُ

تاريخها.
عرص بني قابلنا ما فإذا الغرب، أمم حضارة به تتصف ما أظهر من التحول ورسعة
الفن يف االختالف أشدَّ مختلفان عاَلَمان لنا بدا مثًال عرش الرابع لويس وعرص شارملان

واللغة. االجتماعية والحياة والعلم والصناعة
ال التاريخ ألن إال الَغور بعيدَة تبدو ال وآخر دور بني تحُدُث التي التحوالت ولكن
التي الدنيا أو الوسطى الطبقات إىل نظرنا ما فإذا العليا، االجتماعية الطبقات بغري يبايل
والصناعات والفنون واآلداب فالعلوم الغاية، إىل ضعيًفا تحوُّلها رأينا أمة كلِّ ركُن هي
املجموع يف ضئيٍل تأثري ذات غريَ تكن لم األدوار أحد حضارة مجموعها من تتألف التي
الرابع لويس زمن يف حفدته وأحد مارتل لشارل صاحٍب بني فالفرق القرون؛ انقضاء مع
يف وبَنيه األول عرص يف فالح أو تاجر أو اد حدَّ بني ضعيٌف وهو ريب، ال عظيٌم عرش
ظهروا الذين وأجداده الحارض الربيتانيِّ الفالح بني فرًقا نجد قلما واليوم الثاني، عرص

سنة. ألف منذ
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فوتوغرافية). صورة من (الجزائر، بسكرة واحة :1-1 شكل

الربيتاني، فالفالح حال، كل عىل البيئة بفعل موجود فإنه ضعيًفا الفرق يكن ومهما
الخاصة، اإلقليمية لهجته عىل محافظ وهو نراه، النفيس، مزاجه يف أجداده يفق لم وإن
أجداده كان التي البيئة عن تختلف بيئة يف يعيش أمرها، الغامض قريته يف قابع وهو

باستمرار. تتحول حضارٍة من وميًضا يرى أي فيها، يعيشون
قليًال تتحول الرشق أمم أن نرى ونحن تتحول، ال الرشق أمم أن أوربة وترى
غابر يف كثريًا تتحول كانت األقل، عىل العليا، طبقاتها وأن ريب، ال الحارض الوقت يف
وصاحٍب الصغري هللا عبد أبي امللك حاشية من عربي أمري بني عظيم فالفرق األزمان،
وأحد قرطبة جامعة أو بغداد جامعة يف عالٍم بني ذلك من أعظم وهو الخطاب، بن لعمر

األقدمني. العرب بالد ُرعاة
كل يف ذلك مثُل يشاَهد كما الدنيا املجتمع طبقات غري يف ضعيًفا التحوُل يكن ولم
وبني محمد زمن يف العرب من األرياف سكان بني قليٌل إذن، والفرق، ذكرنا، كما مكان

الدورين. ذينك يف البدو أهل بني أقل وهو زماننا، يف ذراريهم
يُخَلط، أال ونرى الغرب، أمم يف رأيناها كالتي الرشق أمم تحول يف فروًقا نرى ولذا

تفاوت. من بينها ملا االجتماعية الواحد الشعب طبقات تطور بني البحث، عند
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وقرن، قرن بني األوربيني من تحوًال أقلُّ العرب بأن يُعرتف أن يجب ذلك، ومع
القرآن كون عن أيًضا، نشأ، بل فقط، حضارتهم زوال عن العتيد استقرارهم ينشأ ولم
من أمر أيَّ ثبات أن وعن الخصوص، عىل واملدني والسيايس الديني املسلمني دستوَر
وهكذا الرضورة، بحكم اآلخرين األمرين ثبات يُوِجب كان املتماسكة الثالثة األمور هذه
تأصلت التي والعادات التقاليد من بسلسلٍة ُمقيَّدين أنفسهم َرأوا أن املسلمون يلبث لم
طبائع كادت وهكذا الزعازع، فيها تُؤثر ال بحيث الرسوخ من فأصبحت الوراثة، بحكم
تمثل املمكن من أصبح وهكذا قرون، منذ تتبدل ال ثابتًة تكون وعاداتُهم العرب أكثر

الحارضة. حياتهم بدرس املاضية حياتهم
تحول وكان ضئيًال، الخصوص، عىل العرب، من والبدو األرياف أهل تحول وكان
القرآن اتخذوا إذ الفاتحني هؤالء ولكن ذلك، من أظهر الفاتحون انتابهم الذين املدن أهل
وعاداتُهم العرب طبائع تتغري لم العرب شؤون أدق يف نافذًا القرآن وكان لهم، دستوًرا
ماضيهم، عن تامة صورًة القليل، التحول لذلك يكن، لم وإن العرب، وحارض قليًال، إال

ذلك. مع لتََمثله يكفي
أو البدوية حياتهم باختالف مختلفة صوٌر االجتماعية العرب لحياة يوجد أنه وبما

ِحَدٍة. عىل الوجوه هذه من واحد كلَّ ندرس أن رأينا فقد دائًما، الحرضية أو الريفية

العرب من البدو أهل حياُة (2)

ذلك عىل نعود أن نرى وال الكفاية، فيه بما العرب من البدو أهل سجايا وصفنا لقد
الناحية من معايشهم نصف بأن آخَر فصٍل يف قلناه ما اآلن نُتمُّ وإنما أخرى، مرة
األرياف سكان عادات بيان من أسهُل وطبائعهم األعراب أولئك عاداِت بياَن إن املادية:
تلك من طليقة وأنها الغاية، إىل بسيطة األعراب حياة أن وذلك وطبائعهم، واألمصار
من أقتطفه الذي اآلتي الوصف ويف والتوطن، االستقرار أوجبها التي املعقدة الزيادات
قبائل الوصف بهذا ر صوَّ كوست إن أجل؛ األعراب، لعادات كاٍف تصويٌر لكوست كتاٍب
من الصحراء حياة عنه تُسفر ما ولكن سنة، خمسني منذ العربية النيل وادي صحاري
أو لسليمان، املعارصين األعراب لتمثل صالًحا الوصف ذلك يجعل املعايش يف قليل ٍل تَبَدُّ
األرض، غري األرض تُبدَّل أن إىل األجيال بتعاقب سيولدون الذين أو ملحمد، املعارصين
صهوة األعرابيُّ يمتطي كوست: قال الصحاري، من خاليتني وإفريقية آسية وتكون
النهار يف األعرابي ويَغتَذي الغروب، وقت إال خيمته إىل يرجع وال الفجر، وقت فرسه
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دخل فإذا طريقه، يف يجده الذي بالكأل فرسه ويُْرِعي الُربِّ، أو الذرة من وقليل بالتمر
وعسًال. تمٍر وقليَل لبن كوَب زوجه ناولته ِعشاء َخيمتَه

فوتوغرافية). صورة (من الجزائر يف أعراب مخيم :2-1 شكل

ينام وال وخيله، وإبلُه مواشيه تنتجه ما ليبيع إال املدن إىل األعرابيُّ يرتدد وال
يحتاج ما منها أفدنٍة بضعة يف َزَرَع بأرض األعرابي نزل ما وإذا املدن، يف األعرابي
بحريته فُخوًرا الذليل، الفالح خالف عىل األعرابي، ويبدو والذرة، والشعري الُربِّ من إليه
الفالحون به يصاب بما األعرابي يُصاب وال ثاقبتني، المعتني وعينني ثابت خطٍو ذا
الذي الصحراء نسيم صفاءَ صاٍف األعرابي ودُم املنظَّمة، وحياته لقناعته األمراض من

مه. يتنَسَّ
بمطحنتني الدقيق وصنع والبقر، الشياه حلُب األعرابيات به تعتني ما أهم ومن
الصفيقة الثياب وَحْوُك األطفال، وتربية والطعام، الخبز وصنُع صغريتني، يدويتني

والخيام. والبُُسط
والهوادج اثنتني، اثنتني الهوادج نساؤها َرَكبَت الرحيل عىل القبيلة َعَزَمت ما وإذا
ويبَطَّن ْفَىل،1 الدِّ أغصان من وتصنع الِجمال، ظهور عىل توضع التي الل السِّ من نوع
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فوتوغرافية). صورة (من مراكش يف سوق :3-1 شكل

الشمس، ووهج الريح تقلُّب من للوقاية بنسيج أعالها ويُسَرت الضأن، بجلد أسفلها
الصغرية، اليدوية بمطاحنهن الُربِّ طحن يف الهوادج، يف يَجثُمن أن بعد األعربيات، ويأخذ
عىل أو صغري َمْوِقٍد عىل أو امَللَّة2 عىل موقف أول يف الخبز يَخِبْزن ثم العجني، ويُهيِّنئ

وقوًدا. الجمال بعر ويستعملن الرَّْضِف3
األقرباء، فخيام املتزوجني، أبنائه خياُم وتليها الوسط، يف الرئيس خيمة وتكون
تليها ثم إشارة، أول عند حارضة لتكون الخيام؛ أمام األفراس وتكون الخدم، فخيام

وامَلعز. والضأن واإلبل البقر حظرية
ِخياُم وتُنَصب دائرة، شكل عىل الحرس َخيمة حول الغالب، يف الجمال، وتَُصفُّ

ليًال. للرقابة قليًال املخيَّم من بعيدًة الصغرية األرصاد
وسطها، غري يف ينتصب أن املرء يستطيع وال االرتفاع، قليلَة الخياُم تلك وتكون
كان وإن جانب، كل من إغالقها ويمكن مطلًقا، رة ُمَدوَّ تكون وال الشكل، مربعة وتظهر
وينحدر والَوبَر، امِلْرِعزِّ من الخيام تلك وتُصنَع النسيم، لدخول مفتوًحا يُرتك شمالُها

والشمس. والرياح العواصف فيها تؤثِّر وال منها، ينُفذَ أن غري من املطر ماء عنها
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للحياة مالئم بسيط متاع من الخيام تلك عليه تشتمل ما تقدم ما إىل وأضيف
ولوٍح أمتار أربعة أو أمتار ثالثة طوله ورمح أسلحة عىل تحتوي خيمة فكل البدوية،
ذلك، إىل وما ثياب وبضعة وَدلو لها وِمهراس للقهوة وإبريق للطبخ وِقدر للَخبِْز حديدي
يعرفوا لم البدو، كأهل ضئيلة، احتياجات ذوي أناًسا أن نعلم أن العسري من ليس ولذلك

قط. لهم سادة

العرب من األرياف أهل حياة (3)

االجتماعية الحياة (1-3)

معايشهم يف يعتمدون أناٌس زمن كل يف البقاع، من جاورها وما العرب جزيرَة يسكن
واحدة بيئة ألحكام دائًما، ويخضعون، املدن، من البعيدة األرياف ويسكنون الزراعة، عىل
غريَ املهمِّ التحول من شيئًا يعانون وال والعادات، التقاليد من َضيِّقة طبقة عىل مشتملة
ما بعض عىل للوقوف أحوالهم يف البحث يجب الذين هم وأولئك دينُهم، به ل يتحوَّ ما

النُُّظم. من القرآن يف جاء
بادية من وتَْقَرب للبحث، مثاًال حوران عرب السكان، مختلف من أتخذ، وإنني
لُوپْليه مسيو أجاد والذين املستقلني، أنصاف من هم الذين حوران عرب بالد الشام
أحوالهم يف نبحث أن املفيد من فنرى الرشق، عمال عن املمتع كتابه يف شؤونهم درس
الحرض أهل من جريانهم طبائع عن طبائعهم تختلف الذين السكان يعيش كيف لنتمثل

النُّظم. من الجوار هذا عن نشأ ما ولنعلم البدو، وأهل
يقيموا لم وإن العربي الِعْرق من االجتماعية حياتهم أدرس الذين حوران أهل يعد
عربيٌة قبائُل قصري بزمن املسيح ظهور بعد حوران يَسكن كان فقد العرب، بجزيرة
وأقامت العرب جزيرة جنوب من هاجرت قد كانت ِفتْزْشتَايْن) رأي عىل القحطانيني (من
الذي فليب، ونُِصب، الرومان، رعاية تحت كانت التي الغساسنة دولة ثم السليحيني دولة
دولة عاشت أن بمجهوٍل وليس ٢٤٤م، سنة يف رومانيٍّا قيًرصا حوران، عرب من هو
ويعود أمالكها، عيل محمد خلفاء باستيالء إال تنقرض ولم سنة، خمسمائة الغساسنة
سيما وال حوران، بالد يف ماثلًة تزال ال التي العظيمة اآلثار إقامة فضُل الغساسنة إىل
َي ُسمِّ الذي الِحْمرَيِي بالخط كتاباٌت هنالك تُرى تزال وال بُرصى، القديمة عاصمتها يف

العرب. جزيرة يف القديمة القبائل بعض لغة باسم
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فال األعراب: فأما وحرضيني، أعراب من لبُرصى املجاورون حوران عرب ويتألَّف
أما األردن، وادي إىل أو العراق إىل الشتاء يف ويرحلون صيًفا، إال حوران يف يظهرون
ٍة أُْرسَ لرئيس فتخضع القرابة، صلة بينها تجمع التي الزَُّمر من َجمٌع فهم الحرضيون:

يرى. كما الفطري القبيلة نظام به تشابه خضوًعا
اتساع إىل بالنسبة األهلني قليلة كانت إذ وهي الزراعية، الزمر من الزَُّمر تلك وجميع

قسم. سوى منها واحدٍة كلُّ تحرث ال للفالحة الصالحة األَرضني
منها يَزَرع أن هؤالء من واحد كل ويستطيع أفرادها، بني ُمشاعٌة قرية كلِّ وأََرُضو
وجماِلها ُزْمَرة كلِّ بقر احتياجات عىل تزيد التي الحبوب، وتباع البقر، من عنده ما بنسبة
إىل لُرتَسل سورية سواحل إىل تنقلها القوافل أن أو دمشق، تجار من أو األعراب من

أوربة.
بعض من األفراد بعض يناله الذي القليل الدَّخل خال الزُّمَرة ماَل املنتجاُت وتَُكون

يشاءون. كما ويُنفقونه املصادر
من قليًال يصنعون األهلني أن وذلك تقريبًا، املعدوم حكم يف هنالك، الصناعة، وتُعد
حبوبهم. يشرتون الذين دمشق تجار من منها إليه يحتاجون ما ويبتاعون النسائج،

ِدپِْلبه: مسيو قال كثرية، أَُرس من زمرة كل وتتألَّف

عىل واحد سقف تحت يعيشون كثريين أناًسا تضم التي الزمرة اسم يدل ال
اسم إىل الفرد ذلك اسم يضاف وإنما واضحة، داللًة أفرادها من واحد كل
منهما كل اسم أضيف ولٌد للوالدين كان ما وإذا فالن، بن فالن فيقال: أبيه
كل اسم يُحذف الغالب ويف فالن، أمُّ فالنة أو فالن أبو فالن فيقال: اسمه إىل
ملا يُكنَّيا لم ولد للزوجني يكن لم وإذا فالن، أم أو فالن أبو فيقال الوالدين من
أسماء تكون حينما أَُرسٍ باسم الناس ى ويتسمَّ بة، السَّ من الوهمية التكنية يف
أسماؤهم تَصلُح الذين األجداد من والجاه املجد ذوي أسماء من األرس هذه
جد اسم إطالق عىل هذا، مع العادة، َجَرت وقد للَحَفدة، فخٍر َمداَر تكون أن
أفراد جميع حقوق من ذلك كان وإن وحَده، العتيد ربِّها عىل املجيد األرسة

األرسة. تلك

تابعني شخًصا ثالثني نحو الَخَدم، ومنهم الزمرة، يف أرسة كل أفراد عدد ويبلغ
ويعاَملن حًرصا، األرسة منزل بتدبري النساء وتقوم ِسنٍّا، أفرادها أكرب هو الذي لرئيسها

359



العرب حضارة

خطيئة، الَفتَيات إحدى اقرتفت أن حدث وإذا وثيقة، رقابًة يُرَقبن كن وإن ولطف برفق
أقرباؤها. َقتَلها وقوعه، ينُدر ما وهذا

يف شيٌخ ويفِصل الرشعية، العرب َحَرضيِّي أحوال يف والعادة القرآن إىل ويُرَجع
ويؤدِّي الغالب، يف عليها الِقصاص لون ويَُفضِّ ية، بالدِّ القتيل أهل يَرَىض وقد خصوماتهم،

األجيال. بتعاقب القتل حوادث تعاقب إىل قتٍل كلُّ

فوتوغرافية). صورة (من طنجة من بالقرب أعراب مخيم :4-1 شكل

األعراُب ويحرتم الخطرة، النتائج من عنها ينشأ ملا نادًرا إال القتل حوادُث تقع وال
العداوة ل تَأصُّ من الثأر إليه يؤدي وما الثأر، من خوًفا النهب حني اإلنسان حياَة أنفُسهم

وتَأَرُّثها.
فهو همجيٍّا، عمًال وهلٍة أول ظهر وإن الفطرة، عىل هم من عند نافًعا الثأر ويكون
أحسن يََرونه وهم رحيًما، القانون يكون عندما محالة، ال تقع، التي القتل حوادث يمنع

الوحيد. الدواء ألنه القوانني؛
ذلك، إىل تُلِجئهم الرضورة وإنما الزَُّمر، ضمن العيش عىل األفراد يُكِره نظام وال
من منفرٌد، وهو يكون، الحكومة حماية إىل فيها اإلنسان يركن ال التي املجتمعات ففي
عربية زمرة كل التفاف نُفرسِّ أيًضا وبهذا بالزوال، عليه محكوًما معه يَُعدُّ ما الضعف
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غري ليست الصغرية الزمر هذه أن والحق أفرادها، لحياة حفًظا رئيٍس حول مكان كل يف
البدوية القبائل نظام ويقوم منهم، تتألف الذين األعضاء حياة لحفظ منها بد ال رشكاٍت

به. اتصافها التحول بعدم هذا القبائل نظاُم ويتصف الرضورة، هذه مثل عىل
تلك لظهور سببًا النظام ضعيف مجتمع كل يف الفرد عجز كان أن ببعيد وليس
عن الزمر تلك زالت األفراد حماية يف الزَمر مقام مركزية حكومٌة قامت ما فإذا الزمر،

كادت. أو الوجود
الخدم فريق املنافع، وتُقاسمها الزمر منها تتألف التي األرس أفراد بجانب ونذكر،
لم أخرى ُزَمر من يكونوا أن وإما للرزق، طلبًا الخارج من أَتُوا قد يكونوا أن إما الذين

أخرى. لعلة أو بها حلت لنكبة ُمنحلة زمر من يكونوا أن وإما فيها، العيش يألفوا
املزارعني، من بذلك يصبحون الذين الخدم هؤالء يمارسه ما أكثر هي الزراعة وأموُر
األرسة من الخدم هؤالء يَُعدُّ ثم أعمالهم، مقابل يف غالبًا الَغلَّة ربع يَتََقاَضون والذين
عىل يحدث ومما بناتها، إحدى خادم ج يتزوَّ أن القليل من وليس طعامها، من ويأكلون
وعقٌد كثرية، لسنني وثيابه طعامه سوى أجرة يأخذ أال الخادم عىل ط يُْرشَ أن العموم
لنا يُثبت هذا مثل وعقٌد راحيل، ليتزوج البان مع يعقوب صنعه بما يذكرنا هذا مثل
كما أحيانًا، يحدث وقد اإلرسائييل، العرص منذ وعاداتهم العرب طبائع يف التحول ضعف
يف ذلك يَُرشط لم وإن الخدمة مدة بإطالة الحمُو يطاِلب أن العرص، ذلك يف يحدث كان

العقد.
ليتزوج، املال؛ من مبلًغا اقتصد أم سيده بنات إحدى َج أَتَزوَّ الخادم عىل وسواءٌ
عند الخدمة تكون ال الخاص، لحسابه وليزرع أرسًة، وليؤلف األنعام، بعض وليشرتي

منها. أعىل هو ما لبلوغ مرحلة سوى الفطرة عىل هم الذين الناس أولئك
جميع شأُن الزوجات، تعدد بمبدأ القائلني من هم األهلني من ذكرنا من وجميُع
آخر، فصل يف ذلك نُبنيِّ كما الزوجات تعدد لهم تبيح التي هي والرضوراُت الرشقيني،

أخرى. نسوة تزوج عىل إنسان أي قبل أزواجهن يحرضن الالئي هن والزوجات
صالٌت العرب، جزيرة وكمعظم للصحراء مجاور بلد ككل حوران، لحرضيي ويوجد
وجمالهم. وخيولُهم مواشيهم تُنتجه ما كفاية لعدم السلب؛ إىل يضطرون الذين باألعراب
فالصائُد والطائر، الصائد مصالح تناقَض متناقضٌة والحرضيني األعراب ومصالُح
أقوى هي التي الرضورة ولكن الصائد، يأكله لكيال يسعى والطائر الطائر، أكل يف يرغب
أن وذلك املتناقضة، العرب فريَقِي مصالح بني قت َوفَّ أن تلبث لم اإلنسان عىل مهيمن
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األعراب وأن لهم، حمايتهم يقابل ما املال من سنٍة كل يف األعراب إىل يدفعون الحرضيني
يرتكون الحرضيني أن يعني وهذا منهم، يأخذون فيما طمًعا الحرضيني عن يَذبُّون
املتمدن الرجل يدفعه عما الشكل، غري يف يختلف، ال وهذا بقيتها، ليُنِقذوا تهم غالَّ بعَض
من الحكومة إىل يدفعه عما وال ماله، له لتضمن املبالغ من التأمني رشكات إحدى إىل
عنه. األذى ون يكفُّ الذين املوظفني وسائر والقضاة ط َ الرشُّ رواتَب منها لتؤدَي الرضائب؛
والجند الرشط إىل رواتب لتدفع حكومة لهم تكن لم الذين العرب، أولئك أن والحق
وليست واحدة، والنتيجة الطرق، ُقطَّاع مداراة إىل يُضطرُّون سلبهم، بذلك ولتمنع

وطأً. أشدَّ النفقات
القرى هذه إليها تدفع ما مقابل يف املجاورة للقرى حليفًة البدوية القبائل وتصبح
وال يهاجموها، أن يمكنهم الذين اآلخرين األعراب إزاء عنها بالدفاع وتقوم األتاَوى، من
لقرية غزوهم من الغنائم من به يظفرون ما لقلَّة نادًرا إال الهجوم هذا مثُل يحُدث

أخرى. قبيلة عليها تحافظ
َجنَاح من فيها بيت كلُّ فيتألف سورية، مساكن حوران حرضيي مساكن وتشابه
الحواجز وتحيط إليها، وما وأَصاِبَل وساحاٍت مرافق ومن لألرسة، َجناح ومن للغرباء،
من أثاثه ويتألف لصال،5 الصَّ من وُجُدُره الخشب من هيكله ويُصنع البيت، ِبِغَماء4

عليها. يُنام التي الُفُرش

املساكن (2-3)

عن قليًال ولنتكلم مثاًال، اتخذتُهم الذين وهم االجتماعية، العرب حياَة جانبًا اآلن لندع
إن وأزيائهم: وطعامهم منازلهم عن فنتحدث األرياف مختلف يف املنزلية العرب حياة
عن تختلف وهي البساطة، من كبري جانب عىل والدنيا الوسطى العرب طبقات بيوت

اآلتي. الفصل يف سنصُفها التي الزاهية العرب أغنياء بيوت
الرشقية مظاهرها من كثريًا تَْفِقد وهي كله، الرشق يف واحٌد العامُّ البيوت تلك وطراز
سورية يف الُقرى بعض إىل وليذهب فيها، نفوذٌ لألوربيني صار التي البالد يف األصلية
والشكل السطوح ذات البيض املربعة البيوت تلك رؤية يف يرغب من ومراكش والجزائر
بها. النخل يحيط عندما رشقيته يف عريًقا منظًرا تكتسب والتي الضيقة، والُفَرج املكعب
باختالف وغريها، وامُللُط كالحجارة املنازل، تلك بها تُبنى التي املواد أنواع وتختلف
رأيتها مثًال، النيل، ضفاف عىل القائمة العرب منازل إىل نظرت فإذا والبيئات، البلدان
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فوتوغرافية). صورة (من مرص يف جمالة :5-1 شكل

الشمس، بفعل ف واملجفَّ بالتِّبن املمزوج النهر ذلك طني من املصنوع اآلُجرِّ من مبنية
ضيق باب من إال تُدخل ال وأنها أمتار، ثالثة عىل بعضها ارتفاع يزيد أن يَندر وأنه
ذوي منازل وأن أبوابها، سوى املنافذ من الفالحني فقراء منازل يف يوجد ال وأنه ا، جدٍّ
وأبراج لألنعام، وحظائر للسكن، بيوت من مستقلة: كثرية أقسام من تتألف منهم اليسار
ُفُرش من يتألف أثاثها وأن ُمكلََّسة، طينية جدٌر املنازل بتلك يحيط وأنه إلخ، … للحمام
واللُّحف الُفُرش وأن حيطانها، عىل تُعلَّق الثياب وأن متكأ، فيها يوجد قلما وأنه فقط،
العموم. عىل ِحياٌط البيوت بأغمية يحيط وأنه الرِّفاف، عىل وتُوضع صباح كل يف تُطوى
املباني إىل تُمتُّ مرص يف الحمام وأبراج العربية املنازل أن إىل القارئ أنبِّه وهنا
املرصية، الحمام أبراُج بعيٍد من يل تتمثل كانت وقد القرابة، بصلة القديمة الفرعونية
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فوتوغرافية). صورة (من تونس من بالقرب معتقلون عرب :6-1 شكل

املعابد لبعض أطالًال املرافق من بها يحيط وما األوربية، البيوت كبعض أحيانًا الكبرية
املرصية واملنازل املرصيني، قدماء رصوح من مقتبسٌة املرصية الحمام فأبراج املرصية،
وحده وبهذا الفرعونية، العمارة فن دستور أنه يظهر الذي الهرمي الشكل إىل تميل
نعلم عندما العجب ويزول اإلسالمي، البناء طراز يف القديم املرصي الطراز تأثريُ يبدو

عربًا. يكونوا أن من أكثر املرصيني لقدماء َحَفَدٌة النيل وادي سكان أن

الطعام (3-3)

والتني كاملوز والفواكه الخرض وبعض الطَُّلم6 عىل طعامهم يف العرب فقراء يقترص
املقطعة الفراريج وتعد الغالب، يف اللحم عىل منهم املورسين طعام ويحتوي والرطب،
عىل طعامهم يف الجزائر أهل ويعتمد الوطنية، املرصين أكلَة باألرز الصحن يف املحاطة
الضأن. لحُم سيما وال اللحوم بأنواع املخلوط املحبَّب العجني من املصنوع الكسكسو

وينفق الضيف، اقرتاء يف يبالغ بدويٍّا، العربي يكن ومهما فقريًا، العربيُّ يكن ومهما
ويُجلس النحاس، من كبري َطبَق عىل الطعام بصحون ويُؤتَى سعة، من السبيل هذا يف
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موجودة، ليست التي وكات والشَّ باملالعق ال باأليدي، الطعام ويتناول الُقْرُفَصاء، حولِه من
يف وتَُدْحَرج اللحم من ِقَطٌع الصحون مختلف من وتؤخذ سلًفا، مقطًعا اللحم ويكون
الضيف إىل الكبة هذه تُقدم أن العرب: عند املائدة أدب ومن ُكبًَّة، تصبح حتى الكفِّ
بما يَُقم لم أعرابي صنع من الكبة تلك كانت ما فإذا رفضها، األدب سوء ومن ليزَدِرَدها،
فرغ ما وإذا الهضم، العسرية املرَىض حبوب نوع من كانت الوضوء من القرآن به أمر

أيديهم. ليغسلوا الطُسوت إليهم أُحرضت طعامهم من الضيوف
عىل أرى أن ذلك، مع يل، أتيح وقد األوىل، املراحل يف العربية الطِّباخة تزال وال
الفاخرة الحلويات سيما وال األوربية، املوائد تجهله ما الطعام أنواع من العربية املوائد

كثريًا. واملربَّبَات الحالَوى عمل العرب َحِذق وقد املتقنة، والِقشديَّات
من املصنوع الَعَرق يرشبون الرشق يف ولكنهم عادًة، املسلمون يرشبه ما هو واملاءُ

الجهر. من قليٍل مع وذلك باملصطكاء، واملمزوج البلح
أزواج وأن الرجال، موائد عن مستقلٌة العربيات النساء موائد أن بمجهول وليس

طعامه. يتم أن بعد إال يأكلن وال خدمته يف يُبالغن وبناته العائلة ربِّ

األزياء (4-3)

ُصَوٍر عىل واملشتملة قرٍن منذ صدرت التي املجالت إحدى يتصفح حني املرء، يَْعَجُب
يف وأذواقهم األوربيني آراء ل تحوُّ من غضونه يف وحدها أوربة يف شاعت التي لألزياء
ثبات عىل يدلُّ مما قرنًا عرش اثني منذ أِلفوها التي أزيائهم عىل العرب ومحافظة األزياء
وسورية ومرص إفريقية أنحاء جميع يف واحدة املسلمني أزياء تكن لم أجل، تقاليدهم،
جلباب إىل تَُردُّ وهي العظيم، الشبه من بينها ما تبنيُّ يسهل ولكنه العرب، وجزيرة
بخطوط ومخططة الجزائر، يف وبيضاء مرص، يف سوداء أو زرقاء والعباءة دائًما، وعباءة

إلخ. … سورية يف وسود بيٍض
غطاء فإن ذلك ومع العربية، األزياء من يتحول ما أكثر الرأس غطاء يكون وقد
سورية ويف والعمامة، الطربوش يلبسون مرص ففي ضيقة، دائرة ِضمن تحوَّل قد الرأس
اإلبل، وبر من مصنوع وهو الرأس، به يُلفُّ األلوان زاهي ِمنديٌل وهي الكوفية، يلبسون

للعقال. مماثل بَشَطن7 عليه يستقر أبيض بغطاء الرأس يُسرت الجزائر ويف
من الفقرية املرأة لباس ويتألف املورسة، الطبقات غري يف أنواع النساء ألزياء وليس
سوى ظاهًرا شيئًا الوجه من يرتك ال غطاءٍ ومن بنطاق، الوسط من مشدودة طويلة ُحلَّة
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تعرف وال القطن، من مصنوع أزرق جلباٍب من املرصية املرأة ثوب ويتألف العينني،
ومع املصنوعة، التجميل وسائل من املشد إىل وما امِلَشد الرشقية، وال املرصية، املرأة
إالهات ببخرتة وتذكرنا الفن، رجال تُْدهش تائهة بخَرتٍة ذاُت املرصية الفالحة فإن ذلك
الحاملة الكتف الضامرَة الناهدة املرصية الفالحة يرى وقتما واإلنساُن، األغارقة، قدماء
ملنح قوا يُوفَّ لم أوربة يف الخياطني أمهر بأن ا حقٍّ يقطع باتزان، تميش رأسها عىل إناءً
املصنوعة التجميل وسائل من إليه يلجأون مما الرغم عىل امِلشية هذه مثل األوربية املرأة

الغالية.
شؤون يف أبحث عندما األزياء دراسة إىل أعود لكيال وذلك تقدم، ما عىل زيادًة وأقول
من ُقُمٍص من مؤلفة وهي أنيقة، ولكنها دة، معقَّ العرب أغنياء مالبس إن املدن، عرب
وإن إلخ، … واسعة رساويل ومن بالذهب، مطرزة ُصُدراٍت ومن ُفوف، الشُّ أو الحرير

برباقع. وجوههن ويسرتن مآزَر بيوتهن، من يخرجن وقتما يَلبَسن، النساء

فوتوغرافية). صورة من (سورية، بعلبك جوار من أعربيتان :7-1 شكل

نرشنا وما تقدم، مما بأكثر العرب عند الزي بيان يف نُسهب أن املفيد من وليس
عاَلم القارئ يتبني أن فأرجو إيضاح، كل من أفضُل الكثرية الصور من فر السِّ هذا يف
أكثر إليها وما واملباني واألمثلة األزياء صور خالل من عاملنا، عن يختلف الذي الرشق،
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وزاهي الصور باهُر الروع يف يُْلَقى أن غري من يتجىلَّ ال الذي العاَلم ذلك يوصف مما
األلوان.

هوامش
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الثاني الفصل

وعاداهتم طبائُعهم املدن: عرُب

العربي املجتمع (1)

باألمر وتسليمهم الرشقيني، نظم ثبات بني التضاد من نراه ما النظر يستوقف مما إن
األوربيني وثَْورات جهٍة من طبقاتهم ملختلف السائد واإلخاء دافع، له ليس الذي الواقع

أخرى. جهة من االجتماعي وتنازعهم وَهْرِجهم الدائمة
وتسامحهم الكبري، وِحلمهم الَجم، أدبهم هو الرشقيون: به يتصف ما وأظهر
يف الكثري واعتدالهم األحوال، جميع يف ووقارهم وَدَعتهم واألموال، الناس نحو العظيم
من قريبة روحية طمأنينًة الحياة ملقتضيات الهادئ إذعانهم منحهم وقد االحتياج،
تلك من بعيًدا دائًما قلًقا املصنوعة واحتياجاتُنا أمانينا تورثنا حني عىل املنشودة السعادة

السعادة.
أن ذلك، مع يُنَكر، وال محاذيره، وبياُن الفلسفي التسليم ذلك ذمُّ السهل ومن
لحكمة مالءمًة أكثر هو ما الكتشاف بعد قوا يُوفَّ لم األمور تقلبات درسوا الذين املفكرين
لم وإن وطمأنينة سعادة املرء يمنَح نفيس مزاٍج ازدراءُ هذه، والحالة يجوز، فال الحياة،

وقت. كل يف الحضارة تقدم عىل يساعد
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ازدهار أيام العربي املجتمع عليها كان التي الحال نَتََمثل أن الصعب من وليس
املايض، حوادث ويف الحارضة العربي املجتمع حالة يف البحث بطريق النبي أتباع حضارة
يشاَهد ما أن عىل لها سادة كانوا التي األقطار مختلف يف العرب لحارض وصفنا دل فقد
النبيلة طبائعهم وصفنا وقد أيًضا، حضارتهم أيام يشاَهد كان وتسامحهم أُنسهم من

منهم. اقتبستهما املترببرة أوربة أن ورأينا وفروسيتهم،
األمور من هو والوقار، األدب من العليا األوربية بالطبقات ا خاصٍّ نراه ما وإن
الڨيكولت قاله ما وإليك السياح، عليه أجمع كما الرشق طبقات مختلف بني الشائعة
يسود بما اإلعجاب سوى يسعني «ال العرب: طبقات أفقر تزاور عن تكلم عندما ڨوغيه
أقوالهم اتزان بني الفرق أعظم وما واألدب، الوقار من الفقراء الَقَرويني أولئك اجتماعات

ووقاحتهم!» قومنا بني وَلَغط أوضاعهم ونُبْل
اإلسالمي، العالم أنحاء مختلف يف العرب من بكثري أتصل أن مرة، غري يل، وأتيح
ال أناٌس بهما يستقبلني كان اللذين والرتحاب الوقار من مرة كل يف العجب فقضيت
البيت رب يكون أن بني ذلك يف فرق ال أوربة، فالحي طبقة االجتماعية طبقتهم تعلو
أي الرشقية، الطريقة عىل ليَُحيِّيَك نحوك يتقدم منهم الواحد أن وذلك غنيٍّا، أو فقريًا
املقابل البيت صدر يف متكأ عىل الجلوس إىل وليدعَوك وجبينه، صدره عىل يده بوضع
بأدٍب منك وينتظر للرشب، وقهوة للتدخني نارجيلة أو سيغارة عليك يعرض ثم للباب،

زيارتك. سبب له توضح أن

إلخ … األسواق البيوت، العربية، املدن (2)

العربية املدن (1-2)

ر لتََصوُّ القاهرة؛ يف األحياء وبعض كدمشق الحارضة، العربية املدن من كثري يكفي
امللتوية شوارعها منظر عن تكلمُت وقد األزمان، سالف يف العربية املدن عليه كانت ما
الرشقية املدن عن أغَضيَْت ما وإذا اآلن، ذلك إىل الرجوع يف فائدة وال مرة، غري املشوشة
بني عظيًما شبًها رأيت مثًال، السورية الساحلية كاملدن األوربيني، نفوذ فيها تلمس التي
حقيقة فوره من يَْعَلم ساحر بقوة فجأًة إليها ينتقل الذي فالسائح قاطبة، الرشق مدن

األرضية. الكرة من فيه هو الذي الجزء
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الحوانيت وتُغلق الشمس، غروب مع العربية املدن جميع شوارع يف الحركة وتنقطع
فانوًسا حامًال إال ليًال بيته من اإلنسان يخرج وال بيوتهم، الناس ويدخل الوقت، ذلك يف

املصنوعة. اإلنارة لعدم
والقهوات الحوانيت ومن الليلية الحركة من أوربة مدن يف بما للرشقيني عهد وال
ما الروعة من املنزلية حياتهم يف الرشقيون يجد ذلك ومع األنوار، بأبهى املضاءة
حركة بهرتهم أوربة يزوروا أن منهم ألناس ُقيِّض فإذا الليل، مالهي عن به يستغنون
ومالزمتهم منها الخروج إىل يدفعهم بيوتهم يف الغربيني َمالل إن وقالوا: الليلية، مدنها
ذلك «إن كثريًا: أوربة عواصم زار وقوٌر بغدادي تاجٌر يل قال وقد القهوات، أو األندية

ريب.» ال واحدة زوجة عىل لالقتصار السيئة النتائج من

فوتوغرافية). صورة (من القاهرة يف قديم شارع :1-2 شكل

األقذار من فيها يُلَقى ما إزالة أمر وترك أحد، عناية موضوع الرشق شوارع وليست
عىل مدينة كل تشتمل التي الكالب لهذه صاحب وال شيئًا، منها ترتك ال والكالُب للكالب،
من حي من كلٌب يخُرج وال منها، واحدٌة حي كل يف يكون جماعات فتعيش منها األلوف
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كان أن حدث ما فإذا الرشق، يف كلبًا رجٌل يقتني أن املمكن من ليس ولذا يمزَّق، أن غري
حتًما. منها يمرُّ التي األحياء كالب مزََّقته شارًعا معه وَقَطَع كلب له

يؤذي عربيٍّا ترى وال عظيم، برفق الحيوانات وجميع الكالب الرشقيون ويعامل
إذن، الرضوري، من وليس أوربة، يف العربات سائقي عادة من الحيوان وإيذاء حيوانًا،

بالحيوان. رفٍق جمعيات العرُب يؤلِّف أن

فوتوغرافية). صورة من (مراكش، طنجة يف شارع :2-2 شكل

… والطيور والِهَرَرة الكالب تُراعى الرشق ويف الحيوانات، جنَّة الرشق أن والحق
الحقول إىل الَكَراِكيُّ وتأوي مطمئنة، أطنافها يف وتوكِّر املساجد، يف الطيور وتحلِّق إلخ،
التوكيد، بصيغة القاهرة يف يل قيل وقد ُوْكنًا، يمسُّ صبيٍّا تجد وال تُؤذَى، أن غري من
معينة؛ ساعاٍت يف الهررة تأتيه مسجًدا القاهرة يف إن املؤلفني، بعض ذكره ما يؤيِّد وهذا

طويل. زمن منذ الواقفني أحد رشوط َوْفَق طعامها لتتناول
تعلُّم إىل األوربيني افتقار درجة عىل وتدل األمة، طبائع عىل تدل كتلك وجزئياٌت

وأُنِْسهم. الرشقيني حلم من الكثري اليشء
غري الرشق يف ترى وال اليسري، اليشء سوى العربات أمور من الرشق يعرف وال
الخيل عىل إال النقل شؤون يف الرشقيون يعتمد وال العربات، لسري صالحة قليلة ُطُرق
يف والناس الخصوص، عىل الحمري يستخدمون مرص يف والناُس والحمري، والجمال
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األوربية الحمري من أجمُل املرصية والحمري اليومية، جوالتهم يف الحمري يركبون القاهرة
امتطائها. يف غضاضًة نساؤهم وال مرص يف القوم ِعليَُة يرى وال ِصيتها، َفقدت التي

سباه). التقطها فوتوغرافية صورة (من القاهرة يف دابة :3-2 شكل

يطيع وال بعصاه، مما أكثر بصوته الَعْدو إىل يدفعه سائٌق مرص يف حماٍر ولكل
آخر. مؤقت سائق أي به يقوم حثٍّ لكلِّ يأبه وال سائقه، غري املرصي الحمار

املساكن (2-2)

الحارض، الوقت يف األوربي الطراز عىل مساكنهم إنشاء إىل العرب من املدن سكان يميل
ا. جدٍّ نادرة القديمة العربية القصور تصبح ولذلك

هذه مناظر يف وليس دمشق، يف العربي الطراز عىل املبنية البيوت أجمل وتشاَهد
تتجىلَّ خارجها، يف ال املنازل، داخل ويف العموم، عىل النظر يستوقف ما الخارجية البيوت
العموم، عىل البيوت، تلك وتُدخل املظاهر، سبيل يف بيشء يضحون ال الذين الرشقيني حياة
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وإن كبرية، ساحًة دخلَت منه انتهيَت ما وإذا الخدم، فيه يجلس مقبٍَّب ضيق َمسلك من
بأشجار ُمحاط َحوض عىل وسطها يف ومشتملة بالرخام ُمَفرََّشة حديقًة َفُقل شئت
البيت، داخل شذاها تنرش التي الرياحني وأنواع والرمان والليمون والربتقال الصفصاف
زخرف كلَّ داخلها يحتوي والتي للسكن، الصالحة البيت أقسام الساحة بتلك ويحيط
آخر فصل يف فنرشناها دمشق قصور أجمل داخل عن التقطناها التي والصورة عجيب،
الناتئة الروافد من ِلُسُقِفِه ما لنا ر يُصوِّ أن من أعجز والوصف ذلك، عىل دليل أفصُح
خشبها عىل العربية النقوش أجمل املتفننون نََقَش التي املجوَّفة الهندسية واألشكال
الزجاجية ِقطعه رسوم كذلك، لنا، ر يصوِّ أن من أعجز والوصف 1، والحماطيِّ األرزي
بجوانب السقف تربط التي املتدلية وأفاريزه وكتاباٍت، خطوًطا املكسوة وُجُدره العجيبة،

حياطه.
عىل أقسام ثالثة إىل القرص ذلك يف طبقتني ارتفاع املرتفعة املهمة الردهة م وتَُقسَّ
ُرخامية ِفْسِقيٌَّة الساحة هذه وتتوسط ُمبَلَّطة، بساحة األقسام هذه وتحيط العموم،

فوَّارة. الزوايا نَة مثمَّ منقوشة
والفضة بالذهب املطرز بالحرير مغطاة كبرية أريكة القرصمن ذلك رياش ويتألف
مستورٍة وَمَشاٍك َصَدِفيٍَّة ومقاعد ُمتَّكآت عىل أمتعته بقية وتشتمل َرْدهته، حياط حول
والفضة الصينية األواني فيها لتوَضع الفاريس؛ وامليناء والزجاج الثمني والخشب بالرخام

إلخ. … واملباخر والنارجيالت ُمَخرَّمة صغرية بظروف املستقرة القهوة وفناجني
يَتََخلَّلها التي الَعِطَرة الساحرة الهادئة املالجئ2 تلك يف الراحة العربي ويَنُشد
ماء خرير غريُ صفَوها يُعكِّر وال قليل، ضياء سوى نوافذها من ينُفذ وال الرُّخاء3
لخياله يطلق أن هنالك به نساؤه تحيط الذي العربي ويستطيع املرمرية، الحياض

نارجيلته. دخان خالل من محمد جنة إىل انتقل أنه إليه فيُخيَّل العنان
بيوت طراز عن االختالف بعض ومراكش الجزائر يف العربية البيوت طراز ويختلف
بالقاعة وتحيط االتساع، لضيق بالحدائق فيها القاعة استُبدلت فقد دمشق، يف العرب

املسكن. أجزاء
كبريًة بيًضا حجريًة باٍت ُمكعَّ رآها الخارج من البيوت تلك إىل اإلنسان نظر ما وإذا
طبقات عليها تقوم بأقواس محاطة قاعاٍت من أجزائها إىل النوُر ويَنُفذ سطوح، تعلوها
جدرانها، امليناء ويغطي املطيل، باآلجرِّ ُمبلطة وهي منها، الُغرف تدخل التي األروقة من
ومن والبُُسط الُحرص من أثاثها ويتألف الداخل، من سقوفها املحفور الخشب ويسرت
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صناديق ومن الليل، يف والنوم النهار يف للجلوس ويَصلح الغرفة أقىص يف يوضع ُمتَّكأٍ
حبال ذات بنُُسٍج القاعات تلك أعىل ويُسرت والحيل، الثياب لصيانة مدهونة خشبية
هذا عىل القائمة البيوت أن والواقع الشمس، لحرارة منًعا السطوح عىل بكالليب مربوطة
يف سيما وال إسپانية، يف القديمة العربية املدن يف الناس وأن الحارة، البالد تالئم الطراز

اآلن. حتى طرازها عىل بيوتهم يشيدون أشبيلية،

املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من القاهرة يف قديم بيت باب :4-2 شكل

إىل قطر عن أمة ارتحلت وإذا الحتياجاتها، صادق عنوان األمم إحدى عمارة وفنُّ
البيوت بني اختالًفا نرى ولهذا الجديدة، بيئتها يالئم ما إىل عمارتها فن حوَّلت آخر
حيث كالقاهرة، الكبرية املدن ففي آنًفا؛ املوصوفة والبيوت مثًال، القاهرة، يف العربية
مرتفعة رداهها تكون وال الغالب، يف طبقات ثالث عىل البيوت تقام املساحات، تضيق
هوائها، لتجديد الضيقة قاعاتها كفاية لعدم الشوارع عىل نوافذها وتُفتح دمشق، يف كما
الشبابيك اخرتعوا أن يَُعتِّموا لم الغرب أمام مغلقة النوافذ تكون أن يَرون إذ العرب ولكن

املرشبيات. وَسموها التخاريم ذات الخشبية

375



العرب حضارة

طراز عىل أنشئت التي القديمة البيوت من قليل عدد غري القاهرة يف يُرى ال واآلن
العام، املساجد مدير بيت منها وأذكر خرائب، إىل تنقلب والتي الخلفاء عرص يف العمارة
من فيها يجدون ملا األوربي الطراز عىل بيوتهم إنشاء الحارض الوقت يف أغنياؤها ويرى
بأبوابها الرشقية املدن من كثري بيوت من القاهرة يف القديمة البيوت وتمتاز الَهيَف!

الغاية. إىل املزخرفة

األسواق (3-2)

التي األبنية من كثريٌ مهمة مدينة كل يف فرُيى الرشق، يف املدن أجزاء أهم من األسواُق
أروقة عىل السوق وتحتوي السوق، يُسمى وحدها للتجارة حي مجموعها من يتألف
ويضاف السلع، أنواع حسب عىل متجمعة دكاكني وعىل ُحرص، أو بألواح مغطاة طويلة
األسلحة سوق مثًال، فيقال، بذلك فتَُعني السوق كلمة إىل الرواق يف تباع التي السلع نوع
مكانًا السوق غري تجد لم املدن ُكربيات َعَدْوت وإذا إلخ، … األبازير وسوق األزياء وسوق

يوميٍّا. يُستهلك مما السلع كانت ولو للبيع
للدكاكني عهد وال األوربية، والحوانيت املظلمة الرشقية الدكاكني بني شبه وال
يرتجح مظلمة ُمجوفات الدكاكني هذه وتبدو الخصوص، عىل العرض بفن الرشقية
فيها، دًة ُمنضَّ السلع وتكون طوًال، هذا عىل تزيد وال أمتار وثالثة مرتين بني َعْرضها

منظرها. حقارة مع أحيانًا واسعة ثروات عىل وتحتوي أمامها، البائع ويجلس
يشء فيه يكون الذي الوحيد املكان وهي الرشق، يف املفضل الناس َمْلَقى والسوق

ساعات. مدة فيه ليمكثن يقصدنه والنساء الغالب، يف النسيم من
ومنها األسواق، دكاكني شؤون بإدارة الرشق يف يقومون الذين هم وحدهم والرجال

النصارى. دكاكني
لم ما املارين من أحًدا يزِعج وال صابًرا، متزنًا دكانه أمام املشرتي التاجر وينتظر
أن يستطع فلم بدناءٍة، املشرتي عىل ألحف يهوديٍّا التاجر كان فإذا يهوديٍّا، التاجر يكن

كبري. عناء بعد إال منه يتخلص
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أمثال خمسة وهلٍة، أول يطلب، أن جنسه، كان مهما الرشقي، التاجر عادات ومن
وإذا طويل، جدل بعد إال الصفقة تتمَّ أال الثابتة العادات من أن كما سلعته، تساويه ما
اشرتائي اقتىض وقد كثرية، أياًما املساومة استمرت القيمة من يشء عىل السلعة كانت
دامت مساومًة الكتاب، هذا يف صورتها نرشُت والتي بالفضة، تَة املكفَّ النحاسية للنارجيلة
يشء ابتياع يف يرغب من فعىل بعناء، إال يمِلك عما يخرج ال الرشقي فكأن كامًال، أسبوًعا

مثله. صبوًرا يكون أن الرشقي من

املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من القاهرة يف قديم عربي بيت سقف :5-2 شكل

والدفن والزواج، والختان، الوالدة، واالحتفاالت: األعياد (3)

والختان الوالدة (1-3)

السنة الصبي بلغ فإذا العامة، أفراحهم من والختان الخاصة، العرب أفراح من الوالدة
يف عظيم موكب يف بالصبي يُسار الختان ويوم ُخِتن، عمره من السابعة أو السادسة
بأوالد ومخفًرا ُعدة، بأثمن مجهًزا حصانًا راكبًا الوجه، مربقع الثياب، أفخر البًسا املدينة
ويعرتض املوسيقا، ورجال َسيَْخِتنه الذي الحالق املوكب ويتقدم مثله، البسني آخرين
بأبهى امُلنَار املسجد إىل املوكب يصل ثم ُمَزْغِرَدات، للموكب والفينة الفينة بني النساء
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يُبدأ ثم مائدتهما، من الطعام الناس ليتناول األبوين؛ بيت إىل منه يسار ثم األنوار،
صوت وعىل األكل من االنتهاء عند الصبي الحالق ويختن الغالب، يف التمثيلية باأللعاب
والقهوة املرطبات برشب ليلتهم الكثريون املدعوون ويُحيي لصوته، َخنًْقا الصنوج

والنارجيالت.

الزواج (2-3)

دراًسا األعراس بيان عىل اآلن وأقترص الختان، كحفالت األفراح من الزواج حفالت تُعد
كبرية امرأة إىل يُفوِّض الزواج يف الفتى يرغب حينما الرشق: يف املرأة حال آخر فصل يف
له ُوصف ممن واحدة ويختار للزواج، الصالحات الفتيات عن األَُرس يف له تبحث أن العمر
صورًة، رأيها عن املخطوبة وتُسأل خطبها، أمر شخص إىل يفوِّض ثم وكمالهن، جمالهن
يفاوض ثم الزواج، عقد بعد إال تراه ال دامت ما تََزوَُّجه رفضها يسوغ ما لديها يكون وال
الذي هو أوربة، يف كما املرأة ال هنالك، الرجل ألن وذلك مهرها، مقدار يف أباها الخطيب
يكون حيث حماه بيت إىل له أصدقاء ومعه الخطيب جاء املفاوضة تمت فإذا املهر، يدفع
العقد بصيغة يُلفظ وعندئذ الكتبة، وأحد والشهود األصدقاء وبعض هو إياه منتظًرا
ترى هنا ومن رشًعا، انتهى قد النكاح عقد يكون وبهذا وقع، ما الكاتب ن ويُدوِّ الرشعية،
إىل العروس تُزفُّ وال مدنية، مراسم أو دينيٍّا تأييًدا يتطلب ال خاصٌّ عقٌد الزواج ذلك أن
من مؤلَّف، موكٍب يف املربقعة العروس وتُرَسل الحفالت، فيها تقام أيام بعد إال زوجها
يف مربقعًة وتُبعث املوائد، حيث أبيها بيت إىل تعود ثم ام، الحمَّ إىل واملوسيقيني األصحاب
تتقدمه موكٍب وسط يف وذلك الستقبالها، بعناية امُلنَار املَعدِّ زوجها بيت إىل التايل اليوم
أن الزوَج أمكَن الناس انرصف ما فإذا واملصارعني، واملهرِّجني املوسيقيني من جماعٌة

مرة. ألول لها يتأمَّ وأن زوجه عن النِّقاب يرفع
يُصار ال وعندما نكاح، عقد فيها يكون التي األحوال يف إال الحفالُت تلك تقام وال
موجودة تزال ال التي الكثرية النِّخاسة أسواق إىل املرء يذهب النكاح عقد طريقة إىل
اإلماء من واحدًة ويأخذ الكتب، يف وجودها إنكار مع القاهرة، يف سيما وال الرشق، يف
وتكون فرنك، آالف ستة إىل أحيانًا يصل قد بمبلٍغ الِحسان الَكْرِجيات أو الرشكسيات
اإلماء ويعاَمل الحقوق، من الزوجات ألوالد ما ألوالدها وتكون األرسة، من األَمة هذه
يف عليهن فما الغاية، إىل السهلة األمور من التحرر كان وإن التحرر، يف يُفكِّرن وال برفق
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فوتوغرافية صورة (من بدمشق باشا أسعد قرص من الحريم قاعة يف نافذة :6-2 شكل
املؤلف). التقطها

عن ليُْعِربْن السلطة؛ أولياء إىل يذهبن أن إال أوربة، مناحَي تعاني التي كالقاهرة، مدينٍة
فيه. رغبتهن

املآتم (3-3)

يَُكفن، أن بعد يُوضع، فامليت الزواج، مراسم فخامة فخمٌة املسلمني عند الدفن مراسم
أصدقائه، من ستٌة أو خمسٌة َحمَله ويتناوب كشمريي، بشاٍل التابوت ويغطَّى تابوت يف
َخلَفها ويأتي القرآن، آي بعض ُمرتلني واملساكني الُعميان من فريق الجنازة ويتقدم
ه ويَُوجَّ املقربة، يف يُدفن ثم املسجد، يف امليت عىل ويصىلَّ والنائحات، واألصحاب األقرباء
حلَّت وإذا ُقبَّة، تعلوه ُمكعب بنياٌن قربه حول أقيم عظيًما امليت كان وإذا مكة، إىل وجهه

بالدعاء. حولها أياًما النساء وقىض باألزهار، القبور ُزيِّنَت األعياد
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الحشيش تعاطي التدخني، القهوات، الحمامات، العرب: عادات مختلف (4)

امات الحمَّ (1-4)

بورغوان). تصوير (من بدمشق حديث بيت سقف :7-2 شكل

محلٌّ ذلك، عدا وهي، وراحًة، صحًة الغرب امات حمَّ من أفضل الرشق امات حمَّ
الرومان. قدماء عند لها كان عما شأنًا تَِقلُّ وال واملحادثة، لالجتماع

الزينة غري يف بعض عن بعُضها يختلف وال واحد، نمٍط عىل الرشق حمامات ُ وتُنَْشأ
والنفائس.

وتُحَفظ، ثيابه ويخَلع امُلستحم يسرتيح حيث الحمام ردهة يف كبري، ٌ ُمتكأ ويوجد
الخشب، من نعًال وينتعل بِمنَْشَفة، امُلستحم ف ويَتََلفَّ الوسط، يف الرخام من ِفْسِقيٌَّة وتُرى
الرخام من بَالطٍة عىل ويستلقي درجة، خمسني نحو حرارتها تبلغ غرفًة ويدخل
املاء ويُصبُّ ويتوضأ، بالصابون ل ويُغسَّ جسمه، ويُدلَّك ثالثة غرفًة يدخل ثم د، ويُمسَّ

380



وعاداتهم طبائُعهم املدن: عرُب

مشتمًال املتَّكأ ذلك عىل ويستلقي الرَّدهة تلك إىل يعود ثم مرة، غري عليه والبارد الفاتر
ِمثل النهار، نََصِب بعد اإلنسان، يُنعش يشء وال والقهوة، النارجيلة ويرشب باملناشف
الحمامات. تلك مثل عىل املهمة أوربة مدن جميع يشتمل أن فنتمنى االستحمام، ذلك

الحشيش وتعاطي والتدخني القهوات (2-4)

أوربة قهوات يف بما القهوات لتلك عهد ال ولكن القهوات، إىل كثريًا هنالك الناس يََرتَدد
يف ونارجيالت وأكواب ُحْرصٍ من يتألف القهوات تلك متاع أن وذلك الرتف، وسائل من
يتعوَّدها الذي واألوربي الصنع، بُحسن فيها تُْعَرض التي القهوة تمتاز ذلك ومع الغالب،

َمَضض. عىل إال بالده يف القهوة نقيع إىل يَُعود ال الرشق يف

سباه). التقطها فوتوغرافية صورة (من القاهرة يف عرس موكب :8-2 شكل

أيام يعرفوها لم وأنهم حديث، أمٌر للقهوة الرشقيني معرفة أن بمجهوٍل وليس
العرب. حضارة ازدهار

الَعِطَر األشقَر التبَغ القهوة، رشب أثناء يف املرء، يتناول أن الرشق يف العادة ومن
عىل التبغ ذلك يستعملون الرشق ويف منه، مَقلَّد نوٍع غريَ الغرب يعرف ال الذي اللذيذ
آنيتها من الدخان فيمرُّ الكثرية، النماذج وذاِت األنابيب الطويلة النارجيالت يف العموم
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التبُغ، ويُبَلل األفواه، إىل يصل أن قبل السامة عنارصه من بذلك ًرا متطهِّ باملاء اململوءة
تلك أطراف من التنفس مع تحرتق نَُويَْراٌت عليه وتُوضع النارجيالت، أعىل يف ويوضع

السيغار.4 الرشق ويجهل الرشق، يف شائعًة السيغارة وتجد األخرى، األنابيب
الرشق أمم عند والتسلية اللهو وسائل أهم من ُمسِكرة، مادٌة هو الذي والحشيش،
بحظ يَْرَىض فال حينًا سعيًدا يتعاطاه وقتما يصبح الحقري الرشقيُّ والفالُح قرون، منذ
يف السعادة وضع مشكلة بفضله َحلُّوا قد والرشقيون حظه، من بدًال األرض ملوك أعظم
املفيد من نرى حياتهم يف عظيم شأن ذا يزال ال وإذ حيازتها، تَْعُرسُ ال التي الزجاجة
يف ويباع العالم، يَعلم كما الهندي الِقنَّب من الحشيش يُْصنَع خواصه: يف كلمًة نقول أن
ويُْمَزج، إلخ، … وُمَلبَّس ومعجون وحلوى َكُمَربٍَّب العموم عىل والقسطنطينية القاهرة
بالذُّرَّاح5 وكذلك ذلك، إىل وما والقرنفل والقرفة والزنجبيل الَقْيءِ بَجوز خواصه، لتعديل

يقال. ما عىل
الذي ياق، الرتِّ يُستَْخرج ولم القديمة القرون يف معروًفا كان الحشيش أن ويظهر
املرصية ديوسكوپوليس نساء أن ُّ ِقيلِّ الصِّ ديودورس َرَوى التي واملادة أومريس عنه حكى
ريب ال ومما ، يَُظنُّ ما عىل الهندي الِقنَّب غري من وغضبهم، أزواجهنَّ هموم بها يُِزْلن كنَّ

الصليبية. الحروب أيام سورية يف شائًعا كان الحشيش أمر أن فيه
أثره أن وأرى الروحية، اإلنسان بحال عالقٌة الحشيش تناول عن ينشأ الذي ولألثر
تَْشتَدُّ الخياالت هذه وأن النفس، يف تجول التي الخياالت م يُجسِّ بأنه ص يَُلخَّ النفيس
يالئم بما املالذِّ من بحر يف العموم عىل َغِرَقت طيبة النفس كانت فإذا بالحقائق، وتُمَزج
الحشيش يتناولون الذين الرشقيون يرى الوجه هذا وعىل عادًة، األعمال من به تبايل ما
برقص العيون مسحوري الِعني ُحور من محمد جنات يف ما إىل يُنَْقلون أنهم حريمهم بني

6. بأغانيهنَّ اآلذان ُمَشنَِّفي نسائهم
إليه يؤدي ما مع كافيًا درًسا العلمية، الناحية من الحشيش، تأثري يُْدرس ولم
تأثري عن حديثًا نرشناه كتاب يف ذكرنا وقد النفس، علم يف الطريفة النتائج من درسه
يف للسائر يحدث كما اإلنسان شخصية انفتاُق تعاطيه عن ينشأ أنه النفيس الحشيش
أساس هي والتي العادية، األحوال يف راقدًة تكون التي الشاعرة غري الذات فتقوم النوم،
نفسه عن ويُحدِّث كيانه، اإلنسان فيَْفِقُد الشاعرة، الذات مقاَم بالحقيقة، اإلنسان حركة
وهنالك أمره، حقيقة وتظهر وأخالقه، وسلوكه قوله يف التغري ويبدو ثالث، شخص إىل
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به فيعرتف الخطرة؛ األحوال يف بالحشيش يُستعان وقد اِئره، َرسَ إظهار عىل َحمله يمكن
بذلك. القضائي ُ الخطأ ويُجتَنَب بذنوبهم، املجرمني بعض

إلخ … ون والقاصُّ والراقصون والتمثيل األلعاب (5)

ولعبة النرد ولعبة الشطرنج فلُعبة أوربة، يف نعرفه عما قليًال العرب ألعاب تختلف
مما الصولجان ولعبة واملسايفة الكرة، ولعبة والرماية واملصارعة العرب، أِلفه مما الدامة

األعراب. به يوَلع ما أكثر من الخيل وسباق الرمح، ولعبة العرب، بني شائٌع هو
يكونون الرشق يف املمثلني ولكن أيًضا، الرشقيني عند التسلية وسائل من والتمثيل
التمثيل فن يَحِذقوا لم الذين األشخاص من بنفىس، رأيُت كما أو، الغالب، يف اللَُّعب من
حقيقِة إىل بصلٍة أوضاعهم تَُمتَّ أن غري من كالقارئ برصانة فصوَلَهم فيُلُقون أحيانًا

العواطف. من عنه اإلعراب يف يرغبون ما
أن غري من رشقية قهوة تدخل وقلما كثريًا، واألغاني املوسيقا الرشقيون ق ويتذوَّ
املحزنة. ة الحادَّ واملزمار والكمان الرباب ألحان من األوربيني يروق ال ما فيها تسمع

وجه ويَْحَمرُّ مأجورون، أشخاص بها يقوم التي األمور من الرشق يف الرقص ويَُعدُّ
مما وليس العامة، الرِّداه يف األوربيني رقص يشابه الذي العلني الرقص من خجًال العرب
الطرب. آالت أنغام عىل املرسح يف ُمتزن رجل يَرُقص أن العرب عند السليم الذوق يالئم
رأيتها التي والرََّقَصات الرشق، يف يَرقصن الالتي ُهن بالعوالم يَُلقبن الالئي والنساء
حركة من الرََّقصات هذه وتتألف شهرتها، من أقل العليا ومرص وإفريقية آسية مدن يف
أريحا يف َوْقَدٍة َحوَل ليًال شاهدتها التي السيف ورقصة البدن، بقية دون والخرص البطن
يُِدْرنََها ُكنَّ رفيعًة سيوًفا شاهراٌت فالحاٌت فيها اشرتكت فقد الرََّقَصات، تلك أروع من
ما فيها يمتدحن أغاٍن يغنني األَُخُر الراقصاُت كانت حني عىل أُذُِني يف زاعقاٍت رأيس حول
أعداءه، قهر إنه مثًال: يقلَن وُكنَّ والكرم، والصيت الجاه من الضيف يف وجوده ْضَن يَْفَرتِ
إلخ، … صوته سماع حني َفَرًقا ترتعد الشجعان أقوى فرائص وإن تَنْثَِني، ال ذراعه وإن
يَْجَرْحنه، أن غري من الكريم الضيف رأس بالسيوف ِهنَّ َمسِّ يف الراقصات مهارة وتتجىل
رءوس فوق الِحذْق ذلك إبداء عىل األعرابيات الَفتَيات أولئك أحِمل أن َعبَثًا حاولُت وقد
أحٍد إصابَة النادر من بأن أخربني حراستي أمُر إليه املفوَّض الشيخ أن مع قومهن، أبناءِ

بأذى. ذلك من
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فوتوغرافية صورة (من بالفضة املكفت النحاس من مصنوعة عربية نارجيلة :9-2 شكل
املؤلف). التقطها

واللباس وبهاء، َرْونٍَق من األزمان غابر يف لهن كان ما العليا ِمرص لعوالم يبَق ولم
ُكنَّ ما إذا ولكنهن َروعٍة، كلَّ به يَفِقْدن طويٌل ِجلباٌب هو الجمهور أمام يَْلبَْسنَه الذي
حواء. إىل القصة تَعُزوه كالذي بسيًطا ثوبًا البساٍت ورقصن بسهولٍة، خلعنه ن الُخالَّ بني
عند التسلية وسائل أهم من املحرتفون ون القاصُّ يتلوها التي العجائب قصص وأُعدُّ
مكان، كل يف كبرية ُحظوٌة ولهم الرشق، أنحاء يف منترشون القاصون وهؤالء العرب،
إنشاد عىل الغالب يف ويقترصون األحيان، بعض يف ارتجاًال القصص القاصون ويقص
أحياء من حيٍّا ُزرت أنني أذكر أزال وال وليلة، ليلة ألف رواية من ٍة قصَّ تالوة أو قصيدٍة
إلخ، … واألُجراء والنَّواتي الني الحمَّ من عربيٍّا َجمًعا فيه فشاهدُت ليلٍة، ذات الشعبية يافا
ذلك مثل قاصٍّ نَيِْل يف أشكُّ فرتاني بعناية، عنرتة قصة إىل ِمصباٍح نوِر عىل يستمعون
شاتوبريان. أو المارتني شعر من تَيَرسَّ ما فرنسة فالحي من جماعًة أَنَْشد لو النجاح
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املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من عربية فارسية نارجيلة :10-2 شكل

فوتوغرافية). صورة (من سورية يف عربي أسلحة صانع دكان :11-2 شكل
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العربي الجمهور يف ني القاصِّ تأثري من نراه بما العرب أخالق من ناحيًة وندرك
يَسمع، ما يرى أنه يَبدو والذي تمثيل، مع خياٍل وقوة َوقار، مع حيوية ذو أنه نعَلم الذي

ا. حقٍّ يَْسَمُعه أنه يَظهر ما التأثُر َفْرِط من يبلغ والذي
يستمعون حينما أولئك الصحراء أبناء إىل اإلنسان «ليَنظر صارًخا: السياح أحد قال
عيونهم تَْلَمع وكيف يهدأون، وكيف يضطربون كيف يرى فهو املفضلة، قصصهم إىل
تَِقف وكيف ضحك، إىل وبكاؤهم غضب إىل َدَعتُهم تنقلب وكيف مر، السُّ وجوههم يف
لروايات تلك إن ا حقٍّ ورضاءهم، اءهم رسَّ األبطال يقاسمون وكيف ويسرتدونها، أنفاسهم
وسحر أشعارهم نفوذ مع أوربة، يف الشعراء إن ا وحقٍّ أيًضا، ملمثلون الحارضين وإن
يف به يَؤثِّر ما ِمعشار ُعْرشَ الفاترة الغربيني نفوس يف يؤثِّرون ال وصفهم، وجمال بيانهم
ارتجف الرواية ببطل أُحيط ما فإذا األجالف، من هو الذي القاصُّ ذلك سامعيه نفوس
محاربًا الَوَغى َحْوَمة يف كان ما وإذا هللا!» حفظه ال! «ال! قائلني: خوا وَرصَ السامعون
فريسة يذهب كاد ما وإذا إنجاده، يريدون كأنهم سيوفهم أمسكوا بسيفه أعدائه كتائب
عليه َقَىض ما وإذا الخائنني!»، عىل هللا «لعنة قائلني: ورصخوا َقطَّبوا والخيانة الغدر
ما وإذا السالم!» دار يف له وفسح برحمته هللا «تََغمده وقالوا: تأَوَّهوا الكثريون أعداؤه
هتافهم ويكون الُجنِْد!» لرب «املجد قائلني: هتفوا منصوًرا ظافًرا فَرَجع العكس كان
يعدل يشء وال طيب!» طيب! الربيع: سيما وال الطبيعة محاسن القاصُّ يذكر وقتما
له ينصتون فرتاهم جميلًة، امرأًة القاص يَِصف عندما مالمحهم عىل يبدو الذي الرسور
خلق الذي هلل «الحمد قائًال: وصَفه أَتمَّ ما وإذا الَوْجد، من يطري لُبُّه يكاد من إنصات

املرأة! خلق الذي هلل «الحمد الشاكر: امُلعجب َقْوَل قالوا املرأة!

الرشق يف الرِّقُّ (6)

صورة سنة، ثالثني منذ األمريكية للقصص القارئ األوربي، نفس يف «الرِّق» كلمة تثري
بمظلم مقيمني الغذاء، رديئي بالسياط، َمُقودين األصفاد، يف ُمقرَّنني يائسني أناس

املحابس.
سنني، بضع منذ أمريكيني األنغلو عند هذه الرق صورة صحة يف هنا أبحث وال
الذي وإنما عليه، والقضاء كالزنجي غاٍل ماٍل إيذاء يف رقيٍق صاحِب تفكري صحة يف وال
األرقاء، حال وأن مىض، فيما النصارى عند غريُه املسلمني عند الرق أن هو صدًقا أراه
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سباه). التقطها فوتوغرافية صورة (من القاهرة يف جائلون بائعون :12-2 شكل

األُرس، من جزءًا يؤلِّفون الرشق يف فاألرقاء أوربة، يف الخدم حال من أفضل الرشق يف
يَتََسنَّموا أن ويقِدرون سابًقا، ذلك رأينا كما أحيانًا سادتهم ببنات الزواج ويستطيعون
صلة من بسيده صلًة أكثر فيه والرقيق عاًرا، الرق يف يرون ال الرشق ويف الرُّتب، أعىل

بالدنا. يف األجري
سالطني فأمهات االحتقار، بعني الرِّق إىل ينظرون املسلمون يكاد «ال أبُو: مسيو قال
َقْدرهم، من يَُحطُّ ما ذلك يف يََرون وال اإلماء، من املحرتمون، اإلسالم زعماء وهم عثمان، آل
املوايل ِصغار اشرتاء إىل ِلتَُدوم، تلجأ، طويًال زمنًا مرص ملكوا الذين املماليك أُرس وكانت
صغار أحد مرصي أمريٌ يَُربِّي أن القليل من وليس البلوغ، سن يف وتتبنَّاهم القفقاس من
القاهرة يف وترى شؤونه، إدارة إليه ويفوض ابنته، ويزوجه ويدربه، ويعلمه األرقاء،
ألٍف عىل يزيد ال بما شبابه يف منهم الواحد اشُرتي والقضاة والقادة الوزراء من أكابر

فرنك.» وخمسمائة
امُلْغِرَضة الضجة بأن ِجديٍّا درًسا الرشق يف الرق درسوا الذين السياح جميع واعرتف
تأييًدا يقال دليل وأحسن صحيح، أساٍس عىل تقوم ال األوربيني بعض َحْوَله أحدثها التي
أحد أمام فيه رغبتهم بإبداء ينالونه بمرص التحرر يف يرغبون الذين املوايل أن هو لهذا
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فوتوغرافية). صورة (من القدس يف عرائض كاتب :13-2 شكل

الرقيق َعدُّ «يجب ذلك: إىل مشريًا إيِرب مسيو قال هذا، حقهم إىل يلجأون ال وأنهم القضاة،
اإلمكان.» قدر عىل َمبُْخوتًا اإلسالم بالد يف

األثر بذكر أكتفي ولكنني ذلك، صحة عىل الشواهد اقتباس من أُكثر أن السهل ومن
قال حديثًا، مرص يف َدرُسه لهم أُتيح الذين املؤلفني نفوس يف الرشق يف الرق أوجبه الذي
مصيبة فيها إلغاُؤه ويُعد منتًجا، نافًعا هينًا ليِّنًا أمًرا مرص يف الرق «يَبدو شارم: مسيو
ى أَْرسَ فيه يبيعوا أن الوسطى إفريقية وحوش يستطيع ال الذي اليوم ففي حقيقية،
يف عاٍر لطخَة كان وإن فالرِّق، أكلهم، عن يُحِجمون ال إطعامهم، فيه يََرون وال الحرب،
نظر وجهة من إليه نُِظر ما إذا لحومهم وأكل األَرسى قتل من أفضُل اإلنسانية، جبني
إنه يقولون: الذين اإلنكليز من اإلنسانية ُمحبي رأي من الرغم عىل وذلك األرسى، هؤالء

أجنبي!» يسودهم أن من أمثالهم يأكلهم أن الزنوج بكرامة أجدر
الذين األرقاء «ترى ڨوجانى: دو مسيو القاهرة يف اللغات مدرسة مدير وقال
بأن لهم تسمح الحرية هذه أن مع الغاية إىل قليلني لهم املمنوحة الحرية من يستفيدون
عىل الَجور من السالم الرق حال يَُفضلون فاألرقاء إزعاج، غري من يشاءون كما يعيشوا

الغالب. يف لهم ومتاعب آالٍم مصدَر يكون الذي القلق حال
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أن من بدًال اسرتقاقهم قبل عليه كانوا مما حاًال أحسن مرص يف األرقاء «وترى
يف املناصب أرقى البيض، سيما وال منهم، الكثريون وبلغ املناكيد، البائسني من يكونوا
هذا األََمِة ابُن كان وإذا الحقوق، يف الزوجة البن مساويًا مرص يف األََمة ابن ويُعد مرص،
ُزمرة األرقاء غري من تكن ولم االمتيازات، من الِبْكِرية تمنحه ما بكل تمتع أبيه ِبْكَر
بك وإبراهيم بك عيل اشُرتي النِّخاسة أسواق ويف طويًال. زمنًا مرص َمَلَكْت التي املماليك
أو قائًدا اليوم ترى أن النادر من وليس األهرام، معركة يف ُهزم الذي الَجبَّار بك ومراد
يف رجًال ترى أن النادر من وليس رقيق، غري شبابه يف يكن لم مرص يف كبريًا موظًفا

ابنته.» وزوَّجه تعليمه وأحسن تبناه قد املرصي سيُده كان مرص
يف تراه ما أن أي عظيم، برفق األرقاء فيه يَُعاَمل الذي الوحيد القطَر مرص وليست
يف ِبَلنُْت اإلنكليزية السيدة قالته ما واسمع لإلسالم، خاضع بلد كل يف مثَله تََرى مرص

لعربي: محادثتها ذاكرًة نجد بالد يف ِرحلتها كتاب

تقييد يف لإلنكليز نفع وجود هو العربي ذلك يفهمه أن يستطع لم مما «إن
ذلك» اقتضت اإلنسانية مصلحة إن له قلُت وملا مكان، كل يف الرقيق تجارة
إيذاء رأى الذي ذا ومن َجور، عىل تنطوي ال الرقيق تجارة «إن أجابني:
األرقاء أن املشهورة األمور ومن ذلك، رأينا أننا نزعم ال أننا والحق ِزنِْجي؟»

األَُجراء. من يكونوا أن من أكثر امُلدلَّلني األبناء من يكونون العرب عند

شأن ذات اإلنسان صنعها التي املبادئ ولكن كالرق، واللوم الذم يستحق يشء وال
َوَجده املنحط املخلوق الزنجي بمنظار الرق إىل املرء نظر ما وإذا األمور، سري يف ضعيف
والتبرص الحذر القليلة الفطرية الضعيفة املخلوقات لهؤالء أصلح يشء فال طيبًا، أمًرا
أصاب ما هذا عىل ودليلنا بشؤونها، يقوم أن مصالحه من يرى سيٌد لها يكون أن من
وإلقاء االنفصال، حرب بعد تحريرهم عن نشأ الذي امُلحِزن االنحطاط من أمريكة اء أرقَّ

َغَواربهم. عىل ِحبالهم
أي يفعلون، أنهم اإلنكليز يزعم كما األرقاء عن البحث منَع النِّخاسة منُع ويتطلب
األوربيني تدخل عن ينشأ ولم التغيري، بعَض العالم بقية وتغيريَ كله، الرشق طبائع تبديَل

لهم. الرشقيني ومقِت الفشِل سوى يَعنيهم ال فيما واملداجاة الرياء عىل القائم
إفريقية: يف النخاسة أمر فيه َدَرَس حديث كتاب يف ُكوِپر» «ج. اإلنكليزي املؤلف قال
التي الَغَزوات نوع من إال السودان يف الرقيق تجار عىل ُجرِّدت التي الحمالت تكن «لم
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فوتوغرافية). صورة (من القاهرة يف اءان سقَّ :14-2 شكل

أولئك مراكز بعض عىل الحمالت تلك َقَضْت لقد أجل، أخرى، مذابَح املذابح إىل تُِضيُف
يَنُْجم ولم الحمالت، تلك انرصاف بعد تأسيُسها أعيد أن تلبث لم املراكز هذه ولكن التجار،
النِّخاسة.» تقييد إىل تَُؤدِّ ولم طائل، كبري فيها املسفوكة والدماء العظيمة النفقات عن

محبي من قًرسا النِّخاسة ملنع الرشق أمور يف لون يتدخَّ الذين األوربيني أن يف ريب وال
يعتقدون ال الرشقيني ولكن الخالصة، الطيبة النِّيَّات ذوي ومن الصالحني، اإلنسانية
والراحمني الصالحني لإلنسانية املحبني أولئك أن هو ذلك يف الرشقيني وُحجة صدقهم،
األفيون ذلك بالدهم إىل يُدِخلوا أن عىل املدافع بقوة الصينيني أَكرهوا الذين هم للزنوج

سنني. عرش يف العبيد تجارة تُهلكه لم ما واحدة سنة يف الناس من أهلك الذي

هوامش

الجميزة. هي وقيل: بالتني، شبيهة شجرة الحماطة: (1)
كبري عدد عىل عربية مدينة كل تشتمل كانت التي العجيبة القصور تقريبًا زالت (2)
دمشق، يف نوعها من بيوتًا اليهود مرابو يقيم نعم، العرب، حضارة ازدهار أيام منها
إىل املرء يدفع املزيف والرتف الفاسد الذوق من اليهودي الشعب عليه ُفطر ما ولكن
األفول طريق يف هي التي العربية القصور تلك تقليد يف املال من ينفقون ما عىل األسف
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رشقي صنعه ما أخس بني كريًها خلًطا اليهودية البيوت تلك يف يرى فاملرء سيئًا، تقليًدا
البيوت وتلك الرسامون، صنعه ما أحط من نقوًشا فيها ويشاهد أوربي، أنتجه ما وأقبح
غريها، يزورون ال التي وهي يدخلوها، أن األجانب يستطيع التي هي وحدها اليهودية
الذي اليهودي بيت يف النظر أنعمت وقد العربي، العمارة فن أمثلة من عدها يف فيخطئون
البيوت تلك أشهر هو والذي غريان ومسيو لوته مسيو الفاضالن املؤلفان رسمه نرش
بني شيده يف يوفقوا أن حاولوا الذين صانعيه ذوق يف فساد سوى فيه أجد فلم اليهودية،
التي والشماعد املبتذلة، األوربية األمتعة من فيه رأيت عما فضًال البناء، فنون مختلف
والرسوم لنابليون، الصغرية والتماثيل دوانق، بضعة سوى منها الواحد بدل يساوي ال

اإلبداع. يف آية بجانبها امللونة أپينال رسوم أحط تعد التي
أرسة تملكه الذي القديم القرص هو منه الحريم ردهة صورة نُرشت الذي والقرص
أجمل وهو الشام، يف ما أقدم من القرص وهذا باشا، أسعد السابقني، الشام والة أحد
هم الذين أصحابه، يكون وأال للخراب عرضة يكون أن األسف دواعي ومن قصورها،
لعدة رأيت، وقد إصالحه، به يستطيعون ما الغنى من الفني، الذوق من قليل جانب عىل
إىل مستنًدا الرياش من اآلن فيها ليس ما فيها فزدت صورة لردهته أنرش أن أسباب،
يقابل ما زخرف للناظر ليبدو حواجزها؛ إحدى موضع وغريت الروايات، من الصحيح
من يمر حني واملرء الردهة، تلك ثلث من أكثر هو ما عىل الصورة تلك وتدل مدخلها،
قسم شماله عن يرى يتلفت ثم أمامه تكون التي الرخامية الفسقية إىل وينظر العتبة
مثله، ثالثًا قسًما يمينه عن ويرى مثله، آخر قسًما أمامه ويرى الزوايا، القائم الردهة تلك

السفىل. شعبته محل الردهة مدخل حل إغريقي صليب هذا مجموع من ويتألف
فنرشتها. الردهة تلك يف لنافذة فوتوغرافية صورة أيًضا والتقطت

شيئًا. تحرك ال التي اللينة الريح الرخاء: (3)
أن ذلك، مع يستطيع، ال واملرء تقريبًا، النيكوتني عىل الرشق تبغ يحتوي ال (4)
يكون أن من بد ال إذ والتبغ، بتعب، يشعر أن غري من سغاير شكل عىل كثريًا يتعاطاه
فيه، الوحيدة السامة املادة أنها ظن التي النيكوتني مادة غري أخرى سامة مواد ذا لذلك
ا سمٍّ أشد هي التي األلكالوئيد مادة دخانة يف فاكتشفت أدرسه، أن سنني بضع منذ رأيت
ذلك دونت وقد الپرويس، الحامض من كبريًا مقداًرا فيه اكتشفت كما النيكوتني، مادة من
إضافتي مع ثانية ُطبع الذي وفيزيولوجية» كيماوية ومباحث التبغ «دخان كتابي يف
مختلف من التبغ دخان يف وما الفحم، وأكسيد الپرويس، الحامض يف جديدة مباحث إليه

السامة. العلل
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املفاصل. املتعددة الجناح الغمدية الحرشات من جنس الذُرَّاح: (5)
قلم إىل الحشيش يتعاطى من رأس يف تدور التي الخياالت وصف يحتاج (6)
جذلة طليقة وتسبح الجسم من الروح «تتحرر ثريڨال: دو جريار قاله ما وإليك شاعر،
الساحر، املفاجئ بوحيه ويبهرها املالئكة، من تصادف من محادثة والنور الفضاء يف
دقيقة يف وذلك وصفه، عن واللسان القلم يعجز السعادة من جوٍّا فورها من فتقطع
ثابتًا يل يبدو كان حلًما رأيت وقد برسعة، األحاسيس هذه تعاقبت ما أبدية أنها يلوح
دائم جاٍر نهر عىل عيني مغمًضا أخيلتي روعة تحت املتمايل قاربي ركبت عندما متنوًعا
الخواطر، أعجب عليه الحشيش يصور مما ذلك إىل وما والزمرد، والياقوت العقيق من
أخذ بما يل ابتسمت قد شاعر، خيال إليها يرقى ال حورية، الفضاء سواء يف ورأيت
ال ما ذلك الجن؟ من أو املالئكة من كانت وهل عليائها، من إيلَّ وهبطت قلبي، بمجامع
ولؤلؤ صدف إىل آنئذ ألواحه تحولت الذي القارب ذلك يف بجانبي استلقت وإنما أعرفه،

َعِطر.» نسيم بقوة فيض بحر يف يجري وصار
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واالجتامعية السياسية العرب نُظم

العرب نظم مصدر (1)

عظيًما اختالًفا التاريخ، بها يُْعنَى التي األمم ألكثر واالجتماعية، السياسية النُُّظم تختلف
منها صلح فما ، نسبيٌّ أمٌر النظم تلك قيمة أن عىل النظر إنعام ويدل وأخرى، أمة بني

الغالب. يف أخرى ألمة يصلح ال ألمة
من العكس ويظهر حاًال، النفس بها تُِسلِّم وال برهان، إىل الحقيقة تلك وتحتاج
األمم إحدى عظمة إليها ُعِزيت التي النُّظم اتخاذ وجوُب يَُرى أنه أي وهلة، أول الحقائق
ما وهذا كرًها، أو طوًعا عليها الناس وحمَل انتحالها الحكمة من وأن لالقتداء، مثاًال

يراه. أكثرهم يزال وال طويًال، زمنًا واملؤرخون السياسة أقطاب اعتقده
األمم، حياة يف العميق البحث أثبت فقد الرأي، ذلك خطر نَْعَلم بدأنا فقط واليوم
وأنها طويل، ماٍض وليدة هي التي املوروثة واحتياجاتها مشاعرها ُعنوان األمم نُُظم أن
وليكورغ كموىس مشرتعني، وجود املؤرخون َرَوى ا حقٍّ اإلنسان، يشاء كما تتبدل ال
فلم ذلك، غري الواقع ولكن ابتدعوها، رشائع أممهم عىل َفَرضوا وغريهم، ونوما وسولون
لوقت إال الثورات وأعنف الفاتحني ألقوى تتفق لم التي القدرة تلك مثُل ملشرتع يكن
إرغام قبيل من ذلك كان نُُظمها عن تختلف نظم قبول عىل أمة أُكِرهت فإذا قصري،
املايض عاد القهر عامل زال ما وإذا الزمن، من حينًا الطبيعي وضعه تبديل عىل حيوان

الكلمات. بعض تغيري حدَّ يَْعُد لم األمر أن وظهر مجراه، إىل
درُسها فيجب تقدم، ملا مناقضة األمر بدء يف تظهر كثرية تاريخية حوادث وهنالك
عىل نُُظمهم فرضوا قد تََرهم مثًال العرب ُخذ التناقض، هذا زواُل ِلرُيى حقيقيٍّا؛ درًسا
العرب ُسنَّة عىل سارت التي وإفريقية آسية أمم يف بحثت ما إذا ولكنك مختلفة، أمم
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كان إذا وأنه قليًال، إال العرب نُُظم عن تختلف ال األمم هذه ألكثر السابقة النظم أن علمَت
َضعُف لك بدا مثًال، الرببر كنُظم الجوهرية، األمور يف اختالٌف العرب نُُظم وبني بينها
كانوا املعارصين، السياسة أقطاب من كثري من أعقل وهم والعرُب، فيها، القرآن أثر
يرتكوا أن سياستهم من فكان الشعوب، جميع تالئم ال الواحدة النظم أن جيًدا يعلمون

ومعتقداتها. وعاداتها قوانينها عىل املحافظة يف حرًة املغلوبة األمم
ِبتَبَدُّل إال فيها، نبتت التي ومشاعرها األمة احتياجات عنوان وهي النظم، تتبدل وال
ثَمَّ ومن الوراثة، بتعاقب إال تتحول ال أنها التاريخ أثبت وقد واملشاعر، االحتياجات تلك
صاروا ما إىل الروماني العالم عىل َقَضوا الذين الربابرة تحول اقتىض وقد عظيم، ببطء

سنة. ألف دامت التي الوسطى القرون مروَر النهضة دور يف إليه
اكتسب، وقد االجتماعية، النُّظم تطور عىل الحياة ذوات تطور ُسنَن وتسيطر
الجيولوجية، األدوار يف البحر يف تعيش كانت التي الحياة، ذوات بعُض األزمنة، بتعاقب
علماء كان الذي الزمُن بعيًدا وليس الهواء، يف الَعيش من به تََمكَّن ما األعضاء من
بعيًدا وليس طرفيها، بني تصل التي والَحَلقات الحياة ذوات تطور فيه يجهلون الطبيعة
يف الحياة ذواِت َخَلقت ُعْلِويَّة ُقدرة أن فيه يعتقدون الطبيعة علماء كان الذي الزمن
بل فجأًة، تَحدث لم العظيمة التحوالت هذه أن أثبت العلم تقدم فلما مختلفة، أوقات
قرون، عدة يف بالوراثة وتراكمت جيل، كلُّ اكتسبها محسوسة غري تطورات وليدة هي

ا. جدٍّ عظيمة تحوالت عن وأسفرت
أوََّلها الرضورة نرى التي املختلفة، والعوامل املعايش وطرق والبيئة الِعرق ونَُعدُّ
عىل القادر هو وحده والزمن النظم، نشوء يف رئيسًة أسبابًا أضعفها، الرجال وعزيمَة
ما خريُ النظم هذه بأن أيقنا طويل زمن منذ واحدة نُُظم ذاَت أمًة رأينا وإذا توطيدها،
املطلق األمر ويلِّ َرصامة كانت الشعوب بعض لدى طيبًا أمًرا الحرية كانت وإذا يالئمها،
االجتماعية ثَقافتنا حدِّ عند نَِقف أن النظر ِقَرصِ من فإن ولذا األخرى، للشعوب أفضَل
أمٍة عىل األزمان بتعاقب أمًة الءَمت نُُظٍم تطبيَق املمكن من نرى وأن الخطرة، التقليدية
أن بحجة الهواء يف التنفس عىل السمك حمل محاولة عن كثريًا يختلف ال وهذا أخرى،

الثُِّدي. ذوات تحيا حيث يموت فالسمك الهواء، يف تتنفس العليا الحيوانات جميع
التحوالت، نُبِْرص ال يجعلنا العظيم البطء من به، تتحول وما األمم، نظم به تنشأ وما
أنها مع القوانني وضع املشرتع هذا إىل فنعزو عظيم، مشرتع بها َجَهر إذا إال العموم، عىل
سلطان، من لهم بما إثباتهم، سوى الحقيقي املشرتعني شأُن وليس طويل، ماٍض وليدة
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الضارَة أو الصالحة غريَ العاداِت وإلغائهم االستقرار، بعض باألذهان مستقرًة عاداٍت
التأثري هذا ولكن ُمِهمٌّ، املشرتعني تأثري إن أجل، أخرى، مدة أمرها لدام لوالهم التي
وهنالك الغاية، إىل ضئيلًة استنباطهم وليدة هي التي التحوالت كانت إذا إال يكون ال
من اإلنسان يتصور ما أفضل أثينة أهل أمنح لم «إنني سولون: قول يَُردِّدوا أن يمكنهم
التي القوانني يَْخَرت لم فسولون يُطيقونها»، التي القوانني أفضل َمنَْحتُهم بل القوانني،
ومعتقداتهم. القوم أذهان يف َرَسَخت التي السابقة العادات غري من الحقيقة يف بها جاء

فوتوغرافية). صورة (من القاهرة يف حوش داخل :1-3 شكل

يبدو كان ما القديمة العرب نظم من يختار كيف َعَرف الذي د ُمَحمَّ شأن ذلك ومثل
العادات جميع تَنَْسخ لم د ُمَحمَّ رشيعة ولكن العظيم، الديني بنفوذه َفَدَعمها أقوَمها،
الرومان قوانني عىل يقِض لم عرش االثنْي األلواح قانون أن كما مقامها قامت التي
ما غري يفعل لم كالَوأِْد، القديمة العادات بعض يُحرِّم أن رأى حني ومحمٌد، القديمة،

املشاعر. هذه تُِقرُّه وما الكفاية بدرجة املنترشة املشاعر يالئم
وهي، إذن، قديمة عادات خالصة هي الدينية، غرِي فصولها يف د، ُمَحمَّ ورشيعة
وال فيها، ظهرت التي لألمة االجتماعية الحالة عن بسهولة تكِشف األخرى، كالرشائع
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تُبْرص بما تدل، فالقوانني األحيان، بعض يف األمم إحدى قوانني دراسة يعدل تاريٍخ كتاَب
كما فيه نشأت الذي املجتمع أحوال عىل عنه، تنهى وما به تأمر وبما االحتياجات، من

مرة. غري ذلك نُبنيِّ

إيِرب). تصوير (من البلور من قديم عربي كوب :2-3 شكل

حالتها استجالء يف وحدها األمم إحدى رشيعة عىل يُعتََمد أن الرضوري من وليس
وأَنساٍل حضارٍة ذات كانت إذا وهي التاريخ، يف أخرى آثاٌر األمة لهذه كان إذا االجتماعية
حالتها عىل للوقوف واألَنَْسال الحضارة تلك بقايا يدرس أن الباحث عىل أسهل كان
ورجعنا العرب حياة وصفنا حني ونحن السابقة، الفصول يف ذلك صنعنا كما االجتماعية
التي النظم ليتمثَّل الكفاية، فيه بما القارئ، أَْعَدْدنَا نُُظمهم فيها نشأت التي األزمنة إىل

تكوينها. يف الضئيل املشرتعني تأثري وليُدِرك اآلن، ندرسها
واكتناُه وصفها يُراد التي األمم شؤون يف النمط هذا عىل يُبَْحث أن الرضوري ومن
يُدرك الذي الوقت يَِحلَّ أن ونرجو غريهم، أو األمم هذه كانت عربًا االجتماعي نظامها
َدة امُلَعقَّ القوانني موادِّ د َرسْ عىل قائم غري الحقوق علُم فيصبح هذا، أهمية فيه الفقهاء

البزنطية. واملناقشات
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االجتماعية العرب نُُظم (2)

كنظام االجتماعية العرب نظم أهم يف للبحث الكتاب هذا من كثريًة مطالَب صُت َخصَّ
من القرآن يف جاء ما أهمِّ بيان عىل هنا فأقترص إلخ، … الزوجات وتعدد والرق األرسة

االشرتاعية. األحكام
قائم علٌم منهما وتألف وثيًقا، اختالًطا الديني برشعهم املدنيُّ العرب رشُع واختلَط

القرآن. تفسري عىل
القليل غري يستدرك لم وهو يوم، كل يف يحدث ما جميع ليُبِْرصَ القرآن كان وما
لحل بعده من وخلفائه النبي إىل مضطرين يرجعون البُداءة منذ الناس وكان ذلك، من
األوىل القرون منذ املجموعة أحكامهم من ُروي مما فتألف اليومية، الرشعية امُلعضالت

نَّة. بالسُّ ي ُسمِّ ما الهجرة من
بوضع إتماُمهما وُرئَي كاِفينَْي، غريُ والحديث القرآن أن قصري زمٍن بعد َظَهَر ثم
يف األئمة من كبرية جماعة بذلك وقامت القرآن، تفسري من ُمشتق وديني مدني دستور
والشافعي حنيفة أبو وهم: منهم، بأربعة واعُرتِف الهجرة، من الثاني والقرن األول القرن
شعوب مختلف بها يقتدي التي األربعة املذاهب تُنسب هؤالء وإىل حنبل؛ وابن ومالك
تركية يف فاتُّبع الحنفي املذهب وأما إفريقية، يف فاتُّبع املالكي املذهُب فأما اإلسالم،
املرصية املحاكم عمل مع العرب وجزيرة مرص يف فاتُّبع الشافعي املذهب وأما والهند،

(!) أيامنا يف فمهجوٌر الحنبيل املذهب وأما الحنفي، باملذهب
كان أن ذلك ومن اح، الرشُّ من كثريٌ األربعة املذاهب هذه من واحد لكل صار ثم
كتابه فُعد الجزائر، بالد يف املنترش املالكي للمذهب شارًحا ١٤٢٢م، سنة املتوىف خليٌل،
ِسْغِنت، مسيو بقلم والثانية بريون الدكتور بقلم إحداهما مرتني، الفرنسية إىل تُرجم الذي

املالكي. الفقه يف رسالة أهمَّ
لألحوال وجدَت اإلسالمي الفقه ويف اإلسالمي الكالم علم يف املصادر هذه َعَدْوَت وإذا
سلطانية أحكاٍم مجموعَة أمرها، يف القياس يمكن ال والتي مقررة، قاعدًة لها تجد ال التي

بالفتاوى. تُعرف
فدل األمكنة باختالف مختلًفا العادة عىل قائًما فقًها املدونة الدساتري بجانب وتَجد
للعادات يكون وقد وهلة، أول يَُظنُّ ملا خالًفا بالقرآن مقيد غريُ اإلسالمي الفقه أن عىل هذا
من القرآن يف جاء ملا الرببرية القبائل نَْسُخ هذا ومن ن، املدوَّ للقانون ليس ما الفعل من
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فقه سوى اليمن قبائل عند ترى ال أنك هذا ومن املرياث، يف النساء حقوق يف األحكام
الرحالة قال غالبًا. النبيِّ تعاليم عن مختلٍف القبائل هذه بتغري متغريِّ العادات عىل قائم

ا.» خاصٍّ اشرتاًعا قبيلة لكل «إن حديثًا: اليمن يف ساح الذي هاليڨي مسيو

النحاس. من مصنوع قديم عربي إناء :3-3 شكل

الِقصاص مبدأ عىل تقوم أي أيًضا، القرآن وتفاسري القرآن إىل تستند والعقوباُت
الرشائع جميع يف املمكن املبدأ هو هذا القصاص ومبدأ موىس، رشيعة عليه قامت كما
ا خاصٍّ البُداءة يف كان املجازاة حق أن السابق كتابنا يف بيَّنَّاه ومما قلنا، كما الفطرية
َوْحَدًة األرسة كانت ما أُرسته عىل أو املذنب عىل يُفَرض كان الجزاء وأن عليه، باملعتَدى
حفيده أو ابنه من أُدِرك الوالد من يُدَرك لم إذا الثأر وأن القديمة، املجتمعات جميع يف
لذنٍب الرابع» والجيل الثالث الجيِل حتى األبناء «من ينتقم الرب أن عىل التوراة ت نَصَّ ما

األب. اقرتفه
إىل يؤدي أنه محاذيره ومن كثريًا، القتل حوادث يُقلِّل أنه القصاص فوائد ومن
أهل إىل تُدفع التي ية الدِّ تقوم أن ُرئي ولذا غالبًا، طويًال زمنًا الثأر أعمال استمرار
فيه يقوم املجتمع صار الذي الوقت جاء أن إىل النظام هذا دام ولذا أحيانًا، مقامه املقتول
الجزائيَّ الطور هذا ولكن أرستُه، أو عليه املعتَدى بها يقوم أن من بدًال املذنب بمعاقبة
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مثل مركزيٌّ ونظاٌم قوي، مركزي نظاٌم فيها يقوم التي املجتمعات غري يف يكون ال األخريَ
مبدأ إىل مستنًدا القرآن عليه نَصَّ الذي العقوبات نظام ظل محمد أيام يُقم لم إذ هذا
بشكله الديني للدستور َخَضع ما سائًدا أمره وبِقي الفطريني، الدية ومبدأ القصاص

القديم.
بالعني العني إن القائل: القصاص حق من موىس رشيعة يف جاء ما أن تَرى ثمَّ ومن
يف األسايسُّ الجزائي الفقه مبدأ له، ُملطًِّفا جاء الذي الدية مبدأ مع هو، بالسن والسن
عظيًما تقدًما هذا ونَُعدُّ الثأر، من خريٌ أنه عىل بالعفو القرآن أوىص فقد ذلك ومع القرآن،
يف األساسية القرآن مبادئ وإليك عاًرا، االنتقام عدم الفطرية األدوار يف اإلنسان عد ما

العقوبات: من يقابلها وما الجرائم

اِبِريَن﴾ لِّلصَّ َخرْيٌ َلُهَو َصَربْتُْم َوَلِنئ ۖ ِبِه ُعوِقبْتُم َما ِبِمثِْل َفَعاِقبُوا َعاَقبْتُْم ﴿َوإِْن

النحل) سورة (من

َواْلَعبُْد ِباْلُحرِّ اْلُحرُّ ۖ اْلَقتَْىل ِيف اْلِقَصاُص َعَليُْكُم ُكِتَب آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا
َوأََداءٌ ِباْلَمْعُروِف َفاتِّبَاٌع ءٌ َيشْ أَِخيِه ِمْن َلُه ُعِفَي َفَمْن ۚ ِباْألُنثَٰى َواْألُنثَٰى ِباْلَعبِْد
َعذَاٌب َفَلُه ٰذَِلَك بَْعَد اْعتََدٰى َفَمِن ۗ َوَرْحَمٌة رَّبُِّكْم ن مِّ تَْخِفيٌف ٰذَِلَك ۗ ِبِإْحَساٍن إَِليِْه

أَِليٌم﴾

البقرة) سورة (من

َجِميًعا﴾ النَّاَس َقتََل ََّما َفَكأَن اْألَْرِض ِيف َفَساٍد أَْو نَْفٍس ِبَغرْيِ نَْفًسا َقتََل ﴿َمن

املائدة) سورة (من

َعِزيٌز َوهللاُ ۗ ِهللا َن مِّ نََكاًال َكَسبَا ِبَما َجَزاءً أَيِْديَُهَما َفاْقَطُعوا اِرَقُة َوالسَّ اِرُق ﴿َوالسَّ
َحِكيٌم﴾

املائدة) سورة (من

القاتل، القصاصجزاء كان عمًدا القتل وقع فإذا الدية، أحكام عىل نصوا واملفرسون
الدية. القتيل أهل يَْقبَل لم ما
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يف التعويض ويختلف الدية، تَُردُّ وال َجَمل، مائة الدية كانت خطأ القتل وقع وإذا
أهِميَّتها. باختالف الجروح حالة

دفعتها مجهوًال القاتل كان وإذا الدية، يؤدون الذين هم أرسته أفراد أو القاتل وأهل
الواحدة األرسة عرب بني التضامن مقدار تُبِرص هنا ومن إليها، القاتل ينتسب التي الزُّمرة

الواحدة. الزمرة أو

عربي. قفل :4-3 شكل

ويف القرآن يف جاء كما منها الِعَوُض يُمكن التي هي وحدها والَجْرح القتل وجرائم
فمتنوعٌة، الطرق وُقطَّاع السارقني عىل تُفَرض التي العقوبات وأما القديمة، الرشائع أكثر
الثانية، املرة يف اليرسى رجلُه تُقطع ثم مثًال، األوىل املرة يف اليُمنى السارق يد فتُْقَطع
األزواج من والزََّواني الزُّناة جزاء والرَّجم الطرق، ُقطَّاع جزاء القتل أو البرت أو والحبُس
شارب عىل يقام الذي والحد املذنب، بإقرار أو شهود أربعة بشهادة الزنا يَثْبُت أن عىل

َجْلَدٍة. أربعون مىض، فيما عليه يُقام كان الذي أو الخمر،
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وما آنًفا، إليها أملعنا التي الفقه كتب يف الغاية إىل كثرية املدنية الحقوق وأحكام
املهمة. أقسامها ر لتَنَوُّ يَْكفي إلخ، … واملرياث التملك حقوق عن نذكره

ترتيبه. أحسنوا املفرسين ولكن التملك، لحقِّ اإلجمال غريُ القرآن يف ليس
ذلك ومن باملغلوبني، ا خاصٍّ منه كان ما حتى التملك، حق احرتام يف العرب وبالغ
يزيد قلما َخَراًجا يؤدوا أن عىل إليهم أعيدت بالفتح املغلوبني من أُخذت التي األرايض أن

محصوالتها. ُخْمس عىل
امَلَوات إحياء أن يََرون فالعرب التملك، حق إىل العرب عند املوات إحياء ويؤدي

لتملكها. ا حقٍّ يتضمن ثَمَّ ومن قيمة، األرض منح ن يتضمَّ
يسقط ال عندهم االدعاء وحق الزمن، مرور بمبدأ القائلني غري من املفرسين وأكثر
سنني عُرش الزمن مرور مدة أن املالكي املذهب أحكام من فإن ذلك ومع الزمن، بمرور

األقارب. بني سنًة وأربعون الغرباء بني

األفيني). پريس تصوير (من قالوون للسلطان صندوق :5-3 شكل

كلمة ولكن اإلسالم، دار يف عبًدا يشرتي أو أرًضا يتملك أن األجنبي يستطيع وال
بعٍض إىل بعضهم نظر يف أجانب املسلمون ليس أي الكافرين، غري عىل تشتمل ال األجنبي
املسلم الصيني بني اإلسالم دار يف فرق وال إليها، ينتسبون التي الشعوب اختلفت مهما
الحقوق عن اإلسالمية الحقوق تختلف وبهذا الحقوق، بجميع التمتع يف املسلم والعربي

أساسيٍّا. اختالًفا األوربية
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القارئ ويمكن واإلنصاف، العدل بالغة القرآن عليها نَصَّ التي املواريث مبادئ وتعد
عالجها التي األحوال جميع القرآن يف يُبَْرص ولم منه، أنقلها التي اآليات من هذا يدرك أن
مقابلتي من ويظهر العامة، روحها إىل الكفاية بدرجة فيه أشري وإن بعد فيما املفرسون
الالئي الزوجات، َمنََحت اإلسالمية الرشيعة أن واإلنكليزية الفرنسية الحقوق وبني بينها
قوانيننا. يف مثَلها تَِجُد ال املواريث يف حقوًقا باملعروف، يعارشونهن ال املسلمني أن يُزَعم

القرآن: يف جاء

اْلَواِلَداِن تََرَك ا مَّ مِّ نَِصيٌب َولِلنَِّساءِ َواْألَْقَربُوَن اْلَواِلَداِن تََرَك ا مَّ مِّ نَِصيٌب ﴿لِّلرَِّجاِل
ْفُروًضا﴾1 مَّ نَِصيبًا ۚ َكثَُر أَْو ِمنُْه َقلَّ ا ِممَّ َواْألَْقَربُوَن

البقرة) سورة (من

اثْنَتنَْيِ َفْوَق ِنَساءً ُكنَّ َفِإن ۚ اْألُنثَينَْيِ َحظِّ ِمثُْل ِللذََّكِر ۖ أَْوَالِدُكْم ِيف هللاُ ﴿يُوِصيُكُم
نُْهَما مِّ َواِحٍد ِلُكلِّ َوِألَبََويِْه ۚ النِّْصُف َفَلَها َواِحَدًة َكانَْت َوإِن ۖ تََرَك َما ثُلُثَا َفَلُهنَّ
الثُّلُُث ِه َفِألُمِّ أَبََواُه َوَوِرثَُه َوَلٌد لَُّه يَُكن لَّْم َفِإن ۚ َوَلٌد َلُه َكاَن إِن تََرَك ا ِممَّ ُدُس السُّ
آبَاُؤُكْم ۗ َديٍْن أَْو ِبَها يُوِيص َوِصيٍَّة بَْعِد ِمن ۚ ُدُس السُّ ِه َفِألُمِّ إِْخَوٌة َلُه َكاَن َفِإن ۚ
َعِليًما َكاَن هللاَ إِنَّ ۗ ِهللا َن مِّ َفِريَضًة ۚ نَْفًعا َلُكْم أَْقَرُب أَيُُّهْم تَْدُروَن َال َوأَبْنَاُؤُكْم
َلُهنَّ َكاَن َفِإن ۚ َوَلٌد لَُّهنَّ يَُكن لَّْم إِن أَْزَواُجُكْم تََرَك َما ِنْصُف َوَلُكْم * َحِكيًما
الرُّبُُع َوَلُهنَّ ۚ َديٍْن أَْو ِبَها يُوِصنَي َوِصيٍَّة بَْعِد ِمن ۚ تََرْكَن ا ِممَّ الرُّبُُع َفَلُكُم َوَلٌد
ن مِّ ۚ تََرْكتُم ا ِممَّ الثُُّمُن َفَلُهنَّ َوَلٌد َلُكْم َكاَن َفِإن ۚ َوَلٌد لَُّكْم يَُكن لَّْم إِن تََرْكتُْم ا ِممَّ
أٌَخ َوَلُه اْمَرأٌَة أَِو َكَالَلًة يُوَرُث َرُجٌل َكاَن َوإِن ۗ َديٍْن أَْو ِبَها تُوُصوَن َوِصيٍَّة بَْعِد
ِيف َكاءُ ُرشَ َفُهْم ٰذَِلَك ِمن أَْكثََر َكانُوا َفِإن ۚ ُدُس السُّ نُْهَما مِّ َواِحٍد َفِلُكلِّ أُْخٌت أَْو
َعِليٌم َوهللاُ ۗ ِهللا َن مِّ َوِصيًَّة ۚ ُمَضارٍّ َغرْيَ َديٍْن أَْو ِبَها يُوَىصٰ َوِصيٍَّة بَْعِد ِمن ۚ الثُّلُِث

َحِليٌم﴾2

النساء) سورة (من

أُْخٌت َوَلُه َوَلٌد َلُه َليَْس َهَلَك اْمُرٌؤ إِِن ۚ اْلَكَالَلِة ِيف يُْفِتيُكْم هللاُ ُقِل ﴿يَْستَْفتُونََك
َفَلُهَما اثْنَتنَْيِ َكانَتَا َفِإن ۚ َوَلٌد لََّها يَُكن لَّْم إِن يَِرثَُها َوُهَو ۚ تََرَك َما ِنْصُف َفَلَها
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ُ يُبنَيِّ ۗ اْألُنثَينَْيِ َحظِّ ِمثُْل َفِللذََّكِر َونَِساءً رَِّجاًال إِْخَوًة َكانُوا َوإِن ۚ تََرَك ا ِممَّ الثُّلُثَاِن
َعِليٌم﴾3 ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َوهللاُ ۗ تَِضلُّوا أَن َلُكْم هللاُ

النساء) سورة (من

القاهرة). يف املؤلف التقطها فوتوغرافية صورة (من منقوش عربي حجر :6-3 شكل

َغرْيَ اْلَحْوِل إَِىل تَاًعا مَّ َْزَواِجِهم ألِّ َوِصيًَّة أَْزَواًجا َويَذَُروَن ِمنُكْم ْوَن يُتََوفَّ ﴿َوالَِّذيَن
إِْخَراٍج﴾

البقرة) سورة (من

قاٍض بالقضاء يقوم أنه أي الغاية، إىل بسيط املسلمني عند واملرافعات القضاء ونظام
أمام الخصوم ويَحرض القايض، أحكام تُستأنف وال األمر، ويلِّ قبل من ٌ معنيَّ منفرد
قائمة تكون قد التي بَيِّنَاِتهم عليه ويَعِرضون مشافهة، إليه ويرتافعون بدعوة، القايض
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أن مراكش يف يل أُتيح وقد حاًال، بالحكم فينطق التحليف، أو الشهادة أو اإلقرار عىل
أمام هي التي الساحة يف جالًسا القايض فرأيت املخترصة، األحكام هذه إصدار أشاهد
ذ تُنَفَّ القايض وأحكاُم قضاياهم، موِجزين ُجِثيٍّا حوله والشهود والخصوم الوايل، قرص

َجَلدات. بضع املذنب بَجلد يأمَر كأن ممكنًا ذلك يكون حينما فوًرا
املعقدة، األوربية طرقنا تضمنه كما العدل البسيطة الطرق تلك تَْضَمن ال قد أجل،
القضائية بالنفقات تُثقلهم وال حال، كلِّ عىل الثمني املتقاضني وقت تُِضيع ال ولكنها

غالبًا. بيوتهم فتُخرِّب املتمدن العالم يف عادة تُدَفع التي
العدل فروح الطرق، تلك بساطة مع العموم عىل عادلة القضاة أولئك أحكام وتكون
تلك يف الحياة أساس العدل أن إىل فيهم نموها ويرجع العرب، يف كثريًا ناميٌة واإلنصاف
من العدل أن عىل بالعدل وحده القرآن أمر إىل ال الفطرة، عىل تزال ال التي املجتمعات

الفضائل. أحسن
املساواة بروح يتَّصفون العرب أن نذكر بأن االجتماعية العرب نظم يف قولنا ونختم
فعًال، ال قوًال، أوربة يف أُعلن الذي املساواة مبدأ وأن السياسية، لنُُظمهم َوفًقا املطلقة
االجتماعية الطبقات بتلك للمسلمني عهد ال وأنه ا، تامٍّ رسوًخا الرشق طبائع يف راسخ
أن الصعب من ليس وأنه يؤدِّي، يزال وال الغرب يف الثورات أعنف إىل وجودها أدى التي
األعيان. من أصبحوا قد منهم أُجراء ترى وأن سيده، البنة زوًجا خادًما الرشق يف ترى
ال الذين وهم األقوام، أولئك شؤون يف بعٍد عن بحثوا الذين األوربيون والكتَّاب
من أدنى إنها ويقولون النظم، بتلك ون يستِخفُّ القليل، سوى أمورهم من األوربيون يعلم

البقاع. تلك عىل الطامعة أوربة فيه تستويل الذي الوقت ُقرب ويتمنون كثريًا، نظِمنا
وضعه ثمني كتاب يف جاء ما مثًال، وإليك، املحققون، الباحثون يبديه ما ذلك وغري

الرشق: أمور درس أجادوا ممن هو الذي لُوپِْله مسيو املتدين العاِلم

يََمسُّ فيما الهائلة الغرب خطايا مثل من اآلن حتى أنفسهم املسلمون صان
التي الباهرة النظم عىل بإخالص يحافظون وتراهم العمال، طبقات رفاهية
من وليس العموم، عىل واألجري والسيد والفقري الغني بني اإلسالم بها يسود
يف يرغبون أنهم األوربيون يزعم الذي الشعب إن إذن: يُقال، أن املبالغة

الجوهري. األمر ذلك يف مثال خري هو إصالحه
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السياسية العرب نظم (3)

وقلنا: السيايس، دستورهم عنارص أهم بغداد يف للعرب خصصناه الذي الفصل يف ذكرنا
رشيًدا، سريًا تسري كانت والرشطة، والرضائب املالية سيما وال العربية، الحكم إدارة إن
الغاية. إىل ضعيفة سياسية نظم إىل تستند الرشيدة اإلدارة تلك كانت أن املؤسف ومن
الجميع مساواة عىل قامت فقد السياسية، العرب نظم من بساطة أكثر يشء وال
لكل الوحيد الصاحب كان الذي األرض يف هللا وكيل تحت أي واحد، سيد تحت التامة
سلطة أو سلطته غري سلطٌة الدولة يف يكن لم والذي وحربية، ودينية مدنية سلطة

الوراثية. والوظائف واألريستوقراطية اإلقطاع نظام قط العرب يعرف ولم مندوبيه،
مبدأ وساد الحقيقة، يف مطلق سيٌد يديره ديمقراطيٍّا السيايس العرب نظام وكان
أمر يف الخطاب بن عمر حكم من ذكرته ما ذلك ومن النظام، هذا يف التامة املساواة
بن عمر قىض فقد العربي، لذلك الريموك، واقعة بعد أسلم الذي الغساسنة، ملك َلْطَمِة
قال وقد يلِطمه، بأن العربيَّ ذلك أمر وإال نفسه، الغساني امللك ذلك يفتدَي أن الخطاب
وقة.» والسُّ امللك بني وسوَّى جمعكما اإلسالم «إن الغساني: امللك لذلك الخطاب بن عمر
صار أي وراثية، الخالفة أصبحت ثم انتخابيٍّا، أمًرا األولني الخلفاء خالفة وكانت
لعدم حسٌن هذا مثل وأمر أصلحهم، الذكور أرستهم أبناء بني من يختارون الخلفاء
األبناء أولئك تنافس إىل يؤدي كان ولكنه وحده، النسب إىل السلطة منح يف استناده

َحكًما. وحده النسب كان لو تالفيه يمكن شديًدا تنازًعا وتنازعهم
كانوا دولتهم أنحاء جميع يف سلطانهم ممارسة عىل قادرين الخلفاء يكن لم وإذ
ينشأ وكان واإلدارة، والقيادة القضاء يف مقامهم ليقوموا عنهم؛ والة إنابة إىل مضطرين
من لديهم فيما فيَجدون االستقالل يف َطَمُعهم السلطة من الوالة هؤالء به يتمتع عما
عىل يحاربوهم أن واملغرب املرشق خلفاء عىل فكان ذلك، لبلوغ وسائَل املطلق السلطان

الدوام.
يف تَُفتُّ كانت علل هنالك بل وحدها، الدائمة الوالة ِفتَن عن الخلفاء ضعف ينشأ ولم
القرآن لرشيعة خضعت التي الشعوب اختالف أهمها: ومن أيًضا، العربية الدولة عضد
يالئم لم فإنه األمم بعض الحتياجات مالئًما القرآن كان فإذا والهند، مراكش بني فيما
قد إلخ، … والنصارى والرببر واليهود السوريون كان وإذا اآلخر، بعضها احتياجات
َرأَْوها أن بعد منها التخلص يف وا يُقرصِّ لم فإنهم الزمن من حينًا قاهريهم لنظم خضعوا

الكفاية. بدرجة الحتياجاتهم مالئمة غري
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القاهرة. يف مسجد نرباس :7-3 شكل

وال الضعف، عوامل من فيها ما مع العرب عظمة سبب السياسية النظم تلك وكانت
أيام واحدة يد يف والدينية والحربية املدنية السلطات لجميع محمٍد َجمع من أصوُب يشء
العرب فتح فقد بنتائجه، ذلك قيمة نَُقدِّر أن استطعنا ما مجزَّأًة، العرب جزيرة كانت
محمد. ظهور قبل املتحاربني الربابرة ِشباه من قبائل كانوا أن بعد واحد قرٍن يف العالم
أوضحت وقد للزمن، تبًعا انحطاطها أو األمة عظمة إىل النظم هذه مثل يؤدي وقد
الستعداد ما لدرس السابق كتابي يف ْصته َخصَّ الذي الفصل يف الظاهر التناقض هذا
خضعت التي األمم أن فيه بينت أن فبعد تطورها، يف املتقلب التأثري من املجتمعات
داومت التي املتمدنة األمم أن ذكرُت الهمجية طور من تخرج أن استطاعت ثابتة لرشائع
استطاعوا الذين والعرب، بالتدريج. الرشائع تلك دائرة من تخلصت التي هي التقدم عىل
كيف يَعرفوا لم جاهليتهم، من فيخرجوا الرشطني ذينك أحد يحققوا أن محمد بفضل
جمع عظيم رجل جاءهم أن بعد والعرب، االنحطاط، دور فدخلوا الثاني الرشط يالئمون
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تلك دائرة من ليخرجهم آخر عظيٌم رجٌل منهم يظهر لم برشيعته، املتفرقة كلمتهم
الرشيعة.

تامة، مالءمًة محمد أيام واحتياجاتها العربية األمة مشاعر الءم الذي القرآن، وعاد
هنالك كان ما فقط دينيٍّا دستوًرا القرآن كان ولو قرون، بضعة بعد عليه كان ما غري
ثابتًا، بطبيعته وكان أيًضا، ومدنيٍّا سياسيٍّا دستوًرا كان إذ القرآن ولكن محذور، كبري
وحالت الثابتة، ونُُظِمها واألمم التحول الدائمة االحتياجات وبني بينه املطابقة عدم بدت

املايض. بقيود ُقيِّدت التي األمم تلك تقدم دون النظم هذه
الذي وإنما ثباتها، مع املرونة من يشء عىل القرآن من املشتقة النظم أكثر ويبُدو
يف السلطات جميع بجمع القائل السيايس اإلسالمي النظام هو منها مرٍن غريُ ثابٌت هو

األرض. يف هللا وكيَل معدوٍد مطلٍق عاٍل سيٍد يد
عىل بعدهم داومت التي األمم مختلف إىل أو سلطانهم، أيام العرب إىل نظرت وإذا
وإذا مطلق، وديني حربي َمَلِكّي شكل يف متجليًة السياسية نظمها رأيت القرآن، نرش
دلَّ كما نادًرا إال بقاءَها تَكُفل لم برسعة الكبرية الدول إقامة عىل قادرًة النظم هذه كانت
كان التي وهي العظيمة، دولهم تتقدم لم الذين والرتك واملغول العرب تاريخ ذلك عىل
رجاٌل رأسها عىل كان عندما إال املتنوعة، والخارجية الداخلية املصاعب تكافَح أن عليها

عظماء.
غالبًا، برسعة تَْسُقط برسعة تقوم التي الواسعة الحربية الدول ترى ذلك أجل من
رجٌل زمامها عىل قبض الذي العبقريَّ الرجَل يَخلُُف عندما مفاصلها يف االنحطاط ويَدبُّ
هارون عرص كان أن فبعد واملرشق، األندلس شأن املتوسطة، العقول ذوي من اثنان أو

حاًال. االنحطاط دور جاء بغداد يف الخالفة دولة رأته ما أنرض املأمون وابنه الرشيد
وزيره بفضل فيها العرب إليه وصل ما أقوى إسپانية يف األمويني آخر عهد وكان
ُملكهم َسَقَط امليالد من عرش الحادي القرن أوائل يف الوزير هذا مات فلما املنصور، األكرب
العرب نجم أََفَل ثم ملًكا، بنفسه ينادي واٍل كلُّ وصار البالد، سادة الرببر وأصبح معه،
وبهذا الخارج، يف أعدائهم بفعل كان مما أكثَر االنقسام هذا بفعل إسپانية يف السيايس
بها تسقط أن يمكن العظمة درجات أعىل بها األمة تبلغ التي النظم أن العرب لنا أثبت

آنًفا. قلنا كما وذلك االنحطاط، ُهوَّة يف
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فوتوغرافية). صورة (من طنجة يف شارع :8-3 شكل

فوتوغرافية). صورة (من (مراكش) طنجة يف كبرية سوق :9-3 شكل
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هوامش

الوالدان. يرتكه ما جميع يرثون إناثًا، أو كانوا ذكوًرا فرنسة، يف األوالد (1)
األبوان يرث وال اإلرثية. االبن لحصة مساوية فرنسة يف اإلرثية البنت حصة (2)
يشء كل ترث إنكلرتا يف واألم آخرون، ذرية أو أوالد للمورث وجد ما فرنسة يف شيئًا
إناثًا. أو كانوا ذكوًرا املرياث، يف متساوون فرنسة يف واألصول الرتكة. زوجته وتقاسمها
اإلخوة هؤالء ويقتسم إخوة، له كان إن الربع هي فرنسة يف االبن تركة يف األم وحصة
لألخوة. نصفها وكان الرتكة ربع منهما لكل كان أبوان للمورث كان فإذا الرتكة، بقية
إنكلرتا، يف ويأخذون املرياث، حق لهم من وجود عدم عند إال فرنسة يف األزواج يرث وال
لهم من وجود عدم عند إال أزواجهن فرنسة يف الزوجات ترث وال الرتكة. جميع بالعكس،
بيت ويأخذ آخرون، ورثة لهم يكن لم إن الرتكة نصف إنكلرتا يف ويأخذون املرياث، حق
وأخذ الرتكة ثلث الزوجة أخذت وأوالد زوجة املتوىف للزوج كان وإذا الرتكة، بقية املال

بقيتها. الحفدة أو األوالد
وجود عدم عند الرتكة جميع إنكلرتا يف كما فرنسة، يف األخوات أو لألخوة يكون (3)
يف تقاسموا أخوات أو وإخوة أم أو أب عن الولد مات وإذا الفروع، أو األصول من وارث

آنًفا. املذكورة النسبة عىل الرتكة فرنسة
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الرابع الفصل

الرشق يف املرأة

الرشق يف الزوجات تعدد أسباب (1)

وَفَرَض فيها يعيش التي البيئة مبادئ قليًال، تناىس، إذا إال أجنبية أمة نظم املرء يدرك ال
الزوجات تعدد مبدأ نوع من النظم تلك كانت إذا سيما وال األمة، تلك أبناء من نفسه

فيه. الحكم فأيسء قليًال إال أمره حقيقة تُْعَلْم ملَّا الذي
نذكر ال أننا كما الزوجات، تعدد كمبدأ باالئمة عليه األوربيون أنَحى نظاًما نذكر وال
يرون اتِّزانًا أوربة مؤرخي أكثر أن وذلك املبدأ، كذلك إدراكه يف األوربيون أخطأ نظاًما
علة وأنه القرآن، انتشار سبب وأنه اإلسالم، يف الزاوية حجُر الزوجات تعدد مبدأ أن
رحمًة ُسخٍط أصوات العموم، عىل الغريبة، املزاعم هذه عن ونشأت الرشقيني، انحطاط
ويُقتَْلن ِغالظ، ِخْصيَاٌن يَرُقبُهن والالئي الحريم، دوائر يف املكدَّسات البائسات بأولئك

سادتهن. يَْكَرههن حينما
بعد الفصل، هذا يقرأ الذي القارئ عند يَثْبَُت أن وأرجو للحق، مخالٌف الوصف ذلك
يرفع طيٌب نظام الرشقي الزوجات تعدد مبدأ أن جانبًا، األوربية أوهامه عنه يطرح أن
احرتاًما املرأة ويمنح ارتباًطا، األرسة ويزيد به، تقول التي األمم يف األخالقي املستوى

أوربة. يف تراهما ال وسعادة
َعَرَفه فقد باإلسالم، ا خاصٍّ ليس الزوجات تعدد مبدأ إن ذلك: إثبات قبل وأقول،
التي األمم تَر ولم محمد، ظهور قبل الرشق أمم من وغريهم والعرب والفرس اليهود
أن تستطيع قوية ديانة وجود ذلك، مع نعتقد، وال إذن، جديًدا ُغنًْما فيه اإلسالم اعتنقت
وعروقهم الرشقيني َجو وليد هو الذي املبدأ ذلك مثل تمنع، أو فتبتدع، الطبائع ل تَُحوِّ

حياتهم. وُطُرق
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تركيب أن وبما كبري، إيضاح إىل يحتاج ال بحيث الوضوح من والِعرق الجو وتأثري
يف زوجها عن االبتعاد عىل يُكرهها مما إلخ. … وأمراضها وأمومتها الجثماني املرأة
كان الرشقيني، مزاج يالئم وال الرشق، جو يف يتعذر مما املؤقت التَأَيَُّم أن وبما الغالب،

الزب. رضبََة الزوجات تعدد مبدأ
واحدة زوجة عىل االقتصار مبدأ يكن لم هيمنًة، أقل واملزاج الجو حيث الغرب، ويف

يَنُْدر. حيث الطبائع يف ال القوانني، غري يف
من مرتبًة أدنى الرشقيني عند الرشعي الزوجات تعدد مبدأ لجعل سببًا أرى وال
منه، أسنى يجعله ما فأرى العكس وأُبِرص األوربيني، عند ي الرسِّ الزوجات تعدد مبدأ
عليهم احتجاجنا من الكبرية مدننا يزورون الذين الرشقيني تعجب مغزى ندرك وبهذا

َشْزًرا. االحتجاج هذا إىل ونظِرهم
أن بعد الزوجات تعدد ملبدأ الرشقية الرشائع إقرار علل ندرك أن السهل ومن
وميلهم األوالد، لكثرة الجمُّ الرشقيني فُحبُّ آنًفا، املذكورة الجثمانية العوامل عن نشأ
بعد الرشعية غري املرأة ترك عن يردعهم الذي اإلنصاف وُخلق األرسة حياة إىل الشديد
عما إليها أعود التي الكثرية األسباب من ذلك وغري أوربة، يف يقع ملا خالًفا يَكَرهوها، أن
إىل نظرنا وإذا الطبائع، وليدة هي التي العادات تأييد إىل الرشائع تَحِفز أمور كلها قليل،
الرشعي غري الزوجات تعدد إن نقول: أن لنا كان العادات تطابق أن تلبث ال القوانني أن

القوانني. تؤيده أن يلبث ال أوربة يف
الطبقات، ببعض خاص هو ما بعُد أذكرها لم التي الزوجات تعدد أسباب ومن
تدينًا األوربيني أكثر إن حتى البلدان، بعض يف سيطرته عىل للداللة بيانه يفيد وما
مبدأ فيها ظهر التي الشعوب يف النظر أنعموا حينما برضورته االعرتاف إىل اضطروا
بياَن لُوپلِه» «مسيو العالم الرشق» ال «عمَّ كتاب مؤلف رأى أن ذلك ومن الزوجات؛ تعدد
النساء وكوَن نسائهم، عدد زيادة إىل الرشق يف الزراعية األرس أرباب تدفع التي الرضورة
يتوجعن، أن غري من أُخَر بزوجاٍت البناء عىل أزواجهن يُحرِّضن الالئي هن األرس هذه يف

لُوپله: مسيو قال

تكون أن بعد األوىل زوجته وتضعف العموم، عىل صغريًا األرسة ربُّ يتزوج
أخرى مرًة الزواج إىل فيُضطر القوة، تامَّ يبقى حني عىل كثرية أوالد ذات
أوَل املرء يَعجب وقد … تقريبًا وبموافقتها غالبًا األوىل الزوجة بتحريض
يزول العجب ولكن أخرى، بامرأة الزواج عىل زوَجها امرأٍة حمل من وهلٍة،
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إيرب). من مأخوذة (صورة العليا مرص يف خزف بائعة :1-4 شكل

إيرب). تصوير (من قبطية فتاة :2-4 شكل
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بشئون يَُقمن الالئي هنَّ «الزراعية» اإلسالمية األرس يف النساء أن نعلم حينما
اتخاذ أمر يجهلون كانوا إذ الفالحني أن وذلك شاقًة، كانت مهما املنزل
الزمرة يف يكنَّ الالئي والقريبات باإلماء االستعانة غري للنساء يبَق لم الخوادم
وقد إماء، باشرتاء األحوال تسمح ال وقد قريبات، هنالك يكون ال وقد نفسها،
لدى الحظوة يف األوىل للزوجة منافساٍت جوارَي اشرتائهن عند اإلماء تصبح
عىل هؤالء اإلماء تفضيَل يستلزم ما األوىل الزوجة لدى يكون فال األرسة، رب
عىل األحوال تلك يف تشري الزوجة أن ترى ثم ومن األخر، الرشعيات الزوجات
حينما ذلك تصنع أنها علمت إذا سيما وال أخرى، بزوجة يَبنَي بأن زوجها

األمومة. واجبات يف منهمكًة الهرم يف آخذًة تكون

هو الرشقيني عند الزوجات تعدد يف املؤلف ذلك ذكرها التي املهمة العوامل ومن
إنسان، به يصاب ما أعظم من الرشقيني عند فالُعقم َعَجَب، وال الكثريين، للذرية «ُحبُّهم
إىل وصوًال أُخَر بنساءٍ وتزوج عددهم، زيادة يف طمع أوالد بضعة ُرزق ما إذا والرشقي

الغرض.» هذا
تحاسدهن إىل يؤدي ال الرشقيني عند الزوجات تعدد أن املحقق ذلك والحظ
ورأُي ريب، ال مبتَرساٍت من يُساِوُرهم ملا ذلك استحالة األوربيون ويرى وتنافسهن،
مشاعر خالل من ال مشاعرنا، خالل من األمور إىل نظرنا عن ناشئ هذا األوربيني
ندرك أن ويمكننا إحداِثها، أو اٍت مبتَرسَ إلطفاء أجيال بضعة انقضاء ويكفي اآلخرين،
حني األوىل الفطرية املجتمعات أدوار إىل الرجوع عند األمر هذا يف رأينا تبديل رضورَة
من أقرب هي التي األدوار إىل أو الواحدة، القبيلة رجال بني ُمشاًعا شيئًا النساء كان
فيها نرى التي أيامنا إىل أو الواحدة، األرسة أفراد بني ُمشاًعا شيئًا النساء كان حني تلك

الهند. أجزاء بعض يف الطبائع هذه وجود

الرشق يف النساء أحوال يف اإلسالم تأثري (2)

كان بل ظهوره، قبل موجوًدا كان الذي الزوجات تعدد مبدأ إقرار عىل اإلسالم يقترص لم
وشأنَها االجتماعيِّ املرأة حال رفع قد واإلسالُم الرشق، يف املرأة حال يف عظيم تأثري ذا
منح قد والقرآن هدى، غري عىل املكررة للمزاعم خالًفا خفضها من بدًال عظيًما رفًعا
يف بحثُت حينما ذلك أثبتُّ كما األوربية قوانيننا أكثر يف مما أحسن إرثية حقوًقا املرأة
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قالت التي أوربة قوانني أباحته كما الطالق القرآن أباح أََجْل، العرب، عند اإلرث حقوق
باملعروف.» متاٌع «للمطلقات يكون أن اشرتط ولكنه به،

يف نبحث أن هو الرشق يف النساء أحوال يف اإلسالم تأثري إلدراك طريٍق وأحسن
وبعده. القرآن قبل حالهنَّ

اآلتي التحريم من النبي ظهور قبل النساء عليها كانت التي الحال استجالء يمكننا
َوَخاَالتُُكْم اتُُكْم َوَعمَّ َوأََخَواتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َهاتُُكْم أُمَّ َعَليُْكْم ﴿ُحرَِّمْت القرآن: يف جاء الذي
َهاُت َوأُمَّ الرََّضاَعِة َن مِّ َوأََخَواتُُكم أَْرَضْعنَُكْم ِتي الالَّ َهاتُُكُم َوأُمَّ اْألُْخِت َوبَنَاُت اْألَِخ َوبَنَاُت
تَُكونُوا لَّْم َفِإن ِبِهنَّ َدَخْلتُم ِتي الالَّ نَِّساِئُكُم ن مِّ ُحُجوِرُكم ِيف ِتي الالَّ َوَربَاِئبُُكُم ِنَساِئُكْم
اْألُْختنَْيِ بنَْيَ تَْجَمُعوا َوأَن أَْصَالِبُكْم ِمْن الَِّذيَن أَبْنَاِئُكُم َوَحَالِئُل َعَليُْكْم ُجنَاَح َفَال ِبِهنَّ َدَخْلتُم

رَِّحيًما﴾. َغُفوًرا َكاَن هللاَ إِنَّ ۗ َسَلَف َقْد َما إِالَّ
أمر يُهوُن اقتضته، التي األمة عادات رقي عىل يدل ال كان وإن هذا، مثل وتحريم
اِميَّة، السَّ األمم جميع بني شائًعا كان العادات من إليه أشار ما أن نعلم عندما داللته
ما مثل (٦–١٨ الالويني ِسفِر من عرش الثامن (األصحاح التوراة يف جاء الذي فالتحريم

القرآن. إليه أشار مما خطًرا أشد أمور إىل ويشري القرآن، يف جاء
واإلنسان األنعام بني متوسطًة النساء منزلة يَُعدُّون د ُمَحمَّ ظهور قبل الرجال وكان
مصيبة، البنات والدة يَُعدُّون وكانوا والخدمة، لالستيالد أداًة أي الوجوه، بعض من
املاء، يف بها يُقذف 1 ِجَراءً البنات كانت لو كما فيها يُجاَدل ال وصار الوأد، عادة وشاعت
بني رئيس بني وقعت التي اآلتية املحاورة من العرب عند الوأد عادة نتمثَّل أن ويمكننا
رواها والتي ركبتيه، عىل بناته إحدى يضع محمًدا قيٌس رأى حينما د، وُمَحمَّ قيٍس تميم

دوپرسڨال: كوسان

ها؟ تََشمُّ التي الشاة هذه َمن قيس:
ابنتي. د: ُمَحمَّ

منهن. واحدًة أشمَّ أن غري من َفَوأَْدتُهنَّ كثريٌ، بناٌت يل كان وهللا قيس:
أطيَب تَعِرف فال قلبك، من الرحمة نزع هللا أن يظهر لك، ويٌل (صارًخا): د ُمَحمَّ

اإلنسان. عىل بها هللا َمنَّ التي النَِّعم

أيام إليهنَّ ننظر أن علينا وجب النساء أمر يف القرآن تأثري درجة نعلم أن أردنا وإذا
لهن كان أنه بعد، فيما فنذكره املؤرخون، ه َقصَّ مما ظهر وقد العرب، حضارة ازدهار
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فوتوغرافية). صورة (من الجزائر من بربرية امرأة :3-4 شكل

األندلس عرب فروسية انتشار حني وذلك أوربة، يف حديثًا ألََخَواتهن اتفق ما الشأن من
وَظْرِفهم.

وما الفروسية مبادئ العرب عن أخذوا األوربيني أن سابق فصٍل يف ذكرنا وقد
الدَّرك من املرأة رفع الذي هو النرصانية، ال إذن، واإلسالم، املرأة، احرتام من اقتضته
نصارى سنيورات إىل نظرَت وإذا الشائع، لالعتقاد خالًفا وذلك فيه، كانت الذي األسفل
وإذا للنساء، الُحرمة من شيئًا يحملوا لم رأيتَهم الوسطى القرون من األول الدور
رجال أن وعلمت األمر، هذا يف شك كلَّ يُزيل ما وجدَت الزمن ذلك تاريخ ُكتُب تصفحت
معاملتهنَّ أمر العرب من النصارى يتعلم أن قبل النساء نحو ِغالًظا كانوا اإلقطاع عرص
عرص يف النساء معاملة عن لُولُوِهريَان غاران تاريخ يف جاء ما ذلك ومن بالحسنى،
أخته عىل شارملان القيرص «انقضَّ يأتي: كما لهنَّ نفسه شارملان معاملة وعن شارملان
من ثالثًا الحديدي ازه بقفَّ وكرس مربًِّحا، رضبًا ورضبها بشعرها وأخذ جدال، أثناء يف
السائق هذا لبدا الحارض الوقت يف عربٍة سائق مع الجدل هذا مثل حدث فلو أسنانها»،

ريب. ال منه أَرقَّ
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منهن اشتهر من كثَرُة العرب حضارة نضارة أيام النساء أهمية عىل األدلة ومن
يف العبايس العرص يف منهن قليل غري عدٍد صيُت ذاع فقد واألدبية، العلمية بمعارفهن
عىل جالًسا كان الذي الخلفاء، أحد بنَت منهنَّ ونذكر إسپانية، يف األموي والعرص املرشق
ما ًصا ُملخِّ كونده وقال قرطبة، بسافو بت لُقِّ التي َدة والَّ (!) ٨٦٠ سنة الخالفة عرش

الثالث: الرحمن عبد مؤرخو ذكره

يستمع أن يحبُّ الزهراء، مدينة بأطايب يتمتع وهو الثالث، الرحمن عبد كان
عائشة، الكريمة قرطبة فتاة وإىل ُمْزنََة العذبة ه ِرسَّ وأمينة جاريته أغاني إىل
وإىل وأعلمهن، وأجملهنَّ عرصها بنات أعقل كانت أنها حيان ابن روى التي
الثاني الحكم مؤرخو وأضاف ،«… الجمال باهرة شاعرًة كانت التي صفية
عظيم شأٌن واألدب للعلم كان الذي — الزمن ذلك نساء «إن قوَلهم: ذلك إىل
منهن الكثري وكان ُخُدورهن، يف للدرس ُمحبَّات كنَّ — األندلس ببالد فيه
الفتاة هذه أي لُبنى، يضمُّ الخليفة قرص وكان ومعارفهن، بدماثتهن يتميَّزن
التي البارعة والكاتبة العلوم وسائر والحساب والشعر بالنحو العاملة الجميلة
القرص يف يكن لم والتي الخاصة، رسائله كتابة يف عليها يعتمد الخليفة كان
وتنسخ نادر، بإتقان تكتب فاطمة وكانت قريٍض، وعذوبَة تفكرٍي دقَة مثلها
كتب من ثمينة مجموعة وتَملك برسائلها، العلماء جميع ويُعجب للخليفة، كتبًا
الساحر، بصوتها وتُنِشدها الرائعة األبياَت تَنِْظم خديجة وكانت والعلوم، الفن
شهرٍة مع والشعر العلَم أشبيلية يف الراقية األُرس بنات تعلِّم مريم وكانت
املعروفة راضية، وكانت كثريات، بارعات نساءٌ مدرستها يف فتخرَّجت عظيمة
الحكم، البنه عنها وتَنَزََّل الرحمن عبد الخليفة َحرَّرها والتي السعيد بالكوكب
بعد الرشق يف فساحت الرائعة القصص ووضع القريض يف عرصها نابغة

مكان. كل يف العلماء ُهتاف محلَّ وكانت الخليفة، موت

عهد يف سيما وال العرب، وارثي عهد يف الساطعة الخلفاء قدماء حضارة وَخبَت
من أفضل الحارضة حالتهن أن آخر مكان يف وَسأُبنَيِّ كثريًا، النساء شأن فنقص الرتك،
خالًفا حدث شأنهن نقصان أن يُثِْبت تقدم وما الرتك، عند حتى أوربة يف أخواتهن حالة

حال. كل عىل القرآن بسبب ال للقرآن،
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من بعيٌد كثريًا، املرأة رفع الذي اإلسالم، إن قوَلنا: إذن، نكرر، أن نستطيع وهنا
دوپرسڨال كوسان مثله إىل َسبََقنا فقد الرأي، هذا عن دافع من أول نكن ولم خفضها،

ِهيلِر. َسنْت بَاْرتِْلِمي مسيو ثم

فوتوغرافية). صورة (من بسكرة جوار من بربرية امرأة :4-4 شكل

دين أوُل أنه هذا إىل نُضيف بل املرأة، شأن رفع عىل اإلسالم فضل يقترص ولم
العرب قبل جاءت التي واألمم األديان جميع أن ببياننا هذا إثبات ويَْسُهل ذلك، فعل
فيه ذكرناه ما تكرار غري نرى فال األخري، كتابنا يف أوضحناه ما وهذا املرأة، إىل أساءت
ال التي املنحطة املخلوقات من النساء يَُعدُّون العموم، عىل األغارقة، كان القارئ: إلقناع
ومن عليها، َقَضوا دميًما ولًدا املرأة َوَضَعت فإذا املنزل، وتدبري النسل دوام لغري تنفع
قويٍّا ولًدا إسپارطة يف تضع ال التي الحظ السيئة املرأة كانت تُروپْلُونْغ: مسيو قول ذلك
لتَِلد العارية؛ بطريق زوجها من تُؤخذ الولود املرأة كانت وقال: تُقتَل، للجندية صالًحا

آخر. رجل من أوالًدا للوطن
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بنات سوى اليونانية الحضارة ازدهار دور يف اإلغريق نساء من ُحظَوًة يَنَل ولم
التخرج. من يشء عىل وحَدهن كنَّ الالتي الهوى

قول ذلك ومن املرأة، عىل القسوة تلك مثل يُبدون املشرتعني قدماء جميع وكان
والنار واألفاعي والسم والجحيم واملوت والريح املَقدَّر املصري «ليس الهندوس: رشائع

املرأة.» من أسوأ
«إن الجامعة: ِسفر قول ذلك ومن الهند، رشائع من باملرأة أرحم التوراة تكن ولم
وجدُت، ألف بني واحًدا رجًال … منها ينجو هللا أمام «الصالح وإن املوت»، من أمرُّ املرأة

أجد.» لم أولئك كل فبني امرأة أما

فوتوغرافية). صورة (من مراكشية فتاة :5-4 شكل

لزوجتك «أنصت يقول: الصيني فاملثل اعتداًال، أكثر األمم مختلف أمثال وليست
واملثل واحدة»، روح غري نسوة عرش كل يف تجد «ال يقول: الرويس واملثل تصدِّقها»، وال
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واملرأة الصالحة للمرأة والعصا الجموح، والفرس الجواد للفرس «امِلْهَماُز يقول: اإليطايل
الفاضلة.» املرأة إىل تركن وال الفاسدة املرأة «احذر يقول: اإلسپاني واملثل الطالحة»،

فوتوغرافية). صورة (من الجزائر من عربية فتاة :6-4 شكل

َفِصيلة من املرأَة والحديثة والرومانية واليونانية الهندوسية الرشائع جميُع وتُعدُّ
ويف ألبيها، طفولتها يف املرأة «تخضع َمنُو: رشيعة قول ذلك ومن الصبيان، أو اإلماء
بَْعَلها، ألقرباء تخضع فإنها وإال أبناء، لها كان إذا ألبنائها تَأَيُّمها ويف لزوجها، شبابها
فقد والرومان، اليونان رشائع يف ورد ما هذا من ويَْقُرب لها»، أمرها ترُك يجوز ال أي
املجتمع، يف لها قيمة ال أمًة تعد وكانت مطلًقا، زوجته عىل رومة يف الرجل سلطان كان
الرشيعة تعامل ولم َموتها، وحق حياتها حقُّ بيده الذي زوجها سوى قاٍض لها يَكن ولم

املرياث. بحق وال حق، بأيِّ لها تعرتف لم وهي هذا، من بأحسَن املرأَة اليونانية
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املرأة نقص يف القديمة والديانات القوانني أحكام إىل بعيًدا نذهب أن غري ومن
عوامل إىل مستندين النقص ذلك أثبتوا املعارصين العلماء بعض أن أذكر وأخالًقا، عقًال
اختلفت تقدمت كلما الحضارات أن عىل الدليل إقامة فحاولوا كثرية، ونفسية ترشيحية

ذكاء.2 الرجل عن املرأة
يوافقوا لم ظهرت، أمة أية من أكثر املرأة احرتموا الذين العرب، أن القارئ يظن وال
إىل كبرية املرأة وفاء يف فشكوكهم وأخالًقا، عقًال املرأة بنقص القائل القديم الرأي عىل
الالهية العابثة الفاتنة الجميلة الصغرية املخلوقات من نظرهم يف املرأة أن وذلك الغاية،
الذي َمنُو الرزين الهند مشرتع قال وقديًما عني، طرفة َجنانها ثَبات إىل يُْرَكن ال التي
تكفي ُمدًة بالرجل خلت إذا زانيًة املرأة «تُعد سنة: ألفي من بأكثَر د ُمَحمَّ قبل ظهر

بَيَْضة.» إلنضاج
عن نشأ ولكنه قليلة، الصارم الحكم هذا إلصدار َمنُو حددها التي املدة إن أجل،
الحريم، دوائر يف الَعيش عىل وإكراهها املرأة لحرية تقييُدهم ذلك صحة الرشقيني اعتقاد
يف العيش عىل حملوها وإنما والِخصيان، الجُدر بني املرأة ِعصمة يََرون أنهم يعني ال وهذا
الشعبية أقاصيصهم يف النظر يُنِْعم ومن منه، أفضل عالًجا اكتشافهم لعدم الدوائر هذه
فاتحتها أن تجد مثًال العجيبة، وليلة ليلة ألف رواية فاقرأ االعتقاد، لهذا أثًرا فيها يََر
من قفص يف ُحِبست لو املرأة وأن بطبيعتها، الخداع إىل املرأة َميْل حول تدور الدقيقة
إذ والرشقيون، تشاء، كما تخادع أن الغالب، يف الستطاعت، ِمغيار َمَلٌك وراقبها زجاج
غريَ غادرًة تكون أن املرأة طبيعة من يََرون األمور، رسائر عىل بغرائزهم ُمطَِّلعني كانوا
نَسلهم، صفاء عىل حريصني كانوا إذ والرشقيون، الطري، طبيعة من الطريان أن كما وفيَّة

يَخَشون. ما لحدوث منًعا الحذر وسائل من يروُقهم ما اتخذوا

العرب عند الزواج (3)

أوالد ويُعد اإلماء، من شاء وما الحرائر من ِنسَوة أربَع يتزوج أن للمسلم القرآن أباح
الحرائر. كأوالد رشعيني اإلماء

مصريها. به يَْكُفل ما يصنع أن عليه يجب ولكنه زوجته، يَُطلِّق أن وللزوج
يُْدَرك الشباب َميَعة يف والنساء الرجال فيتزوج الزواج يَْسُهل حيث كالرشق، بلد ويف
صارمة، الرشق يف الطبائع أن والحق أوربة، يف مما بأشد الطبائع رصامة إمكان يف الرس
الرشقيني عند للطبيعة ذلك ملخالفة آخر رجٍل زوجَة يتملَّق رجًال ترى أن النادر من وأن
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مثَل إيَزنِْربْت، الدكتور قال كما هنالك، ترى «فال األوربيني، لدى طبيعيٍّا أمًرا ه عدِّ مع
من لألخالق إفساًدا أعظم هي التي الخيانة من أوربة يف الزوجية الحياة صفو يَُكدِّر ما

يحتمل.»3 ما عىل الزوجات تعدد
بيتها من تخرج وال رجل، يزورها وال شديدة، برقابة الرشق يف املرأة وتحاط
وال العموم، عىل مصحوبات الرشقيات النساء وجدت اآلستانة َعَدْوَت وإذا مربقعة، إال
أفضل نساءهم إن الرشقيني قول من إذن، كثريًا، نَْعَجب وال نادًرا، إال لهن أحد يتعرض

األوربيات. من
وال الغرب، يف واقع هو ملا خالًفا سلطانه عىل محافًظا الرشقية األرسة رب يزال وال
ويتمتع الحال، بطبيعة بهن األوالد ويقتدي بأدب، إال أزواجهن الرشقيات النساء تَُكلُِّم
من الغابرة رومة يف األرسة ربُّ به يتمتع كان ما بمثل الحقيقة، يف الرشقية، األرسة رب

الناحية. هذه من حسدهم يُثري ما فينا الرشقيون يجد وال واالمتيازات، السلطان
دلت كما يوم كلَّ شيوًعا الغرب يف تزيد والعزوبُة العزوبة، إىل شزًرا العرب وينظر
بلغت ومتى العموم، عىل تزوج عمره من العرشين العربيُّ بلغ ومتى اإلحصاءات، عليه
وقد العموم، عىل تزوجت عمرها من عرشة الثانية والسنة العارشة السنة بني ما العربية
البَيْتِيَّة، الروح تلك بحسن الشهادة إال يسعنا «ال فقال: العادة هذه بفائدة إيرب اعرتف

املنزلية.» الحياة تلك وصالح
الزوج بأن الزوجات، تعدد مبدأ عدا فيما األوربي، الزواج من الرشقي الزواج ويمتاز
الزوجة وبأن ثروتيهما، بحسب متحوًِّال مهًرا الزوجة أهل إىل يدفع الذي هو الرشق يف
يُعرف املال من مبلًغا تدفع التي هي املورسة، طبقاتُهم سيما وال الغربيني، أكثر عند

زوًجا. لتنال بالدُّوتَة
الزوجة حقوق من كثريًا أفضُل ومفرسوه القرآن عليها نص التي الزوجة وحقوق
يُطلب ال أنه وعن مهرها، عن فضًال الخاصة بأموالها تتمتع املسلمة فالزوجة األوربية،
وهي نََفَقًة، أخذت طالًقا أصبحت إذا وهي املنزل، أمور عىل اإلنفاق يف تشرتك أن منها

زوجها. تركة من حصة ونالت واحدة، سنٍة نفقَة أخذت تأيَّمت إذا
حاًال بذلك وتنال االمتيازات، تلك عن فضًال عظيم باحرتام املسلمة املرأة وتعاَمل
عىل الِعداء، الزوجات تعدد مبدأ بعاطفته ناصب من ومنهم املنصفون، الباحثون أجمع
املرأة عن الحديث َمعِرض يف قال الذي أَِمِسيس دو مسيو هؤالء ومن بحسنها، االعرتاف
«إن األوربية: نظره وجهة َوْفَق الزوجات تعدد عىل بالالئمة أنحى أن وذلك الرشق، يف
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فوتوغرافية). صورة (من سورية فتاة :7-4 شكل

يف عليها يده يرفع أن يستطيع أحد فال العموم، عىل وكرم بنُبْل تُحرتم الرشق يف املرأة
ويف الشغب، أثناء يف حتى الشعب نساء أوقح إىل ييسء أن جنديٌّ يجرؤ وال الطريق،
ويف العبادة، درجة باألم االعتناء يبلغ الرشق ويف رعايته، بعني زوجته البعل يَشمل الرشق
يدفع الرشق ويف كسبها، من ليستفيد بالعمل زوجته إلزام عىل يُقدم رجًال تجد ال الرشق
جهازها من بأكثر مصحوبًة زوجها بيت إىل الزوجة تجيء فال زوجته إىل مهًرا الزوج
لتعيش نََفَقًة الرجل أعطاها ُهِجرت أو الرشق يف الزوجة ُطلَِّقت وإذا لها، إماء بضع ومن
معاملتها إساءة من يمنعه اإلنفاق بهذا القيام عىل الفراق بعد الزوج وَحْمُل سعة، عن

بالفراق.» مطالبته َحذََر
املرأة يجعل أنه هو الزوجات تعدد مبدأ إىل ه يوجَّ الذي الظاهر الوحيد واالعرتاض
درسوا الذين األوربيني جميُع أَمده طال الذي الزعم هذا فساد عىل أجمع وقد تَِعَسة،
الزوجات تعدد ملبدأ خصًما بدا الذي إيرب، مسيو ذكر أن فبعد َكثَب، عن الرشق يف أمره
من أنهن األوربيات ألخواتهن يظهر «قد قال: منه يتظلمن ال املسلمات أن ٍد، تردُّ مع
لنسائنا — الغالب يف — يقلن وهن مطلًقا، أسريات بأنهن يشعرن ال ولكنهن الذليالت،

بحالهن.» حالنا استبدال يَْقبَْلَن ال إنهن : يَُزْرنَُهنَّ الالتي
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فوتوغرافية). صورة (من البلدي بالزي تركية امرأة :8-4 شكل

ذلك: من رصاحة أقلَّ دوڨوجاني، مسيو القاهرة، يف اللغات مدرسة مدير يكن ولم
عليهن يَْفِرضها التي الُعزلة حياة من تعسات غري أنفسهن املسلماُت «تَُعدُّ قال: فقد
حياة وجوَد جاهالٍت فيها يرتعرعن غالبًا الحريم دوائر يف يوَلدن إذ فهن الحريم، نظام
األوربيات، بها تتمتع التي الحرية عن ُمعرضاٍت الحياة تلك من أفضَل جنسهن لبنات

األوىل. وهواجسهنَّ األوىل ومرساتهنَّ طفولتهنَّ مرسح كانت الحريم فدوائر غرو، وال
طبيعة الحريم حياة كانت القول هذا صحَّ فإذا ثانية، طبيعة العادة إن «ويقال
حتى يُفكِّرن ال حدودها يعرفن دائرٍة يف السري يتعوَّدن إذ فهن الرشق، لبنات ثانية
حيث أزواجهن دوائر إىل آبائهن دوائر من ينتقلن يتزوَّجن حني وهن منها، التحرر يف
ملعاني دقيقة، تربيٌة تُوِرثه تََرٍح من الخاليَة قلوبهن، ويفتحن جديدة بأنُعٍم يتمتَّعن
واملسلم ميسوًرا، أمًرا السعادة هذه يجعل أزواجهن رعاية من يالقينه وما السعادة،
عىل ينمُّ ما كل حريمه دوائر يف يعرض أن يحب واملسلم ثمني، وبكل جميل بكل يحبُو

بتلك.» قيست ما إذا ُمتَِّضَعٍة برقعٍة لنفسه يرىض أنه مع والزخرف الرتف
وذكر عميًقا»، جهًال جاهالٌت الرشق نساء «إن القائل: الرأي العالم ذلك ونََقَض
وقال: الطبقات، أرقى إىل ينتسبن من منهن وأن أوربة، نساء أكثر من تعليًما أعظم أنهن
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متزوجاٍت نساءً تجد أن القليل من وليس الحريم، دوائر يف االنتشار كثريُ التعليم «إن
تكلًما والرتكية واإلنكليزية والفرنسية العربية منهن واحدة كلُّ تجيد متزوجاٍت وغرِي
باللغة تحادثن الحريم دوائر يف الراقيات املسلمات من كبري عدٌد اجتمع ما فإذا وكتابة،
بأربع يتكلمن الالتي الباريسيات من كبريًا عدًدا أشاهد فلم أنا وأما غالبًا»، الفرنسية

صحيح. غري أو صحيًحا تكلًما لغاٍت
رأيَت فقد وقت، كل يف تعليمهن من مانعٌة الرشق يف النساء حياة طرق إن تَُقل: وال
كثريًا كان بعلومهن العرب حضارة ازدهار أيام اشتهرن الالتي النساء عدد أن تقدم مما
اإلماء حال إىل إال الرشقية املرأة جهل عن تحدثوا الذين الكتُّاب يستند ولم الغاية، إىل
بعض يف ويشاَهدن النِّخاسة أسواق من ويُشرتين األقطار، أقايص من يُجلبن الالتي
من الفاضلة الباريسية السيدة ُرقيَّ يَستنبط كمن إال الكتَّاب هؤالء وما الحريم، دوائر

غرفتها. خادمة حال

الرشق يف الحريم (4)

هذه ُطبِّقت ما فإذا مقدس، هو ما كلِّ عىل العرب عند يدل عام لفٌظ «الحريم» كلمة
الذي املكان عىل أي املسلم، لدى حرمًة وأشدِّه منه قسم أمنع عىل َدلَّت منزل عىل الكلمة

نساؤه. تسكنه
ويَُعدُّون الرشق، يف الحريم دوائر حول اآلراء أفسد العموم، عىل األوربيون، ويَنسج
البطالة يف أوقاتهن يَْقِضني تَِعسات سجينات نساءٌ يسكنها فسٍق ُدوَر الحريم دوائر

. حظهنَّ ويَلعنَّ
الذين األوربيني جميع ويقيض الصحة، من األحكام هذه بُعِد درجة بيَّنا وقد
تربيتهن ومن ألزواجهن، فيها النساء حب من العجب كلَّ الحريم دوائَر يدخلون
إذا تقهقرهن واعتقادهن لهن، ُقدر بما ورضاهن منازلهن، ألمور وتدبريهن ألوالدهن،
األوربيات إلزام من بإخالص يتوجعن وهن بحالهن، األوربيات حال تبديل عىل ُحِملن ما
أن إىل ذاهباٍت وأزواجهن بأَُرسهن إال يعتنني ال أنهن مع اليدوية وباألعمال باألشغال

لهذا. ُخِلقت املرأة
والصناعة التجارة عىل نساءهم يُْكِرهون الذين األوربيني إىل الرشقيون وينظر
إدارة أو َعَربة َجرِّ يف صاحبه يستخدمه أصيل حصان إىل ننظر كما إلخ، … واألشغال
الرجل قلب إىل الرسور إدخال غريُ الرشقيني، عند املرأة، عىل يكون أال فيجب رًحى، حجر
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تقوم أن تستطيع أخرى أعماًال تزاول التي املرأَة أن الرشقيون يرى وال األرسة، وتربية
الالئق. الوجه عىل هذا بَدْوِرها

ذلك رأيهم يف الرشقيني أشارك ولذا يزورها، من نفس يف األثر بعَض األمُم وترتك
وإن يُرام، كما يسري ال الحريم دوائر يف يشء كلَّ إن ذلك: مع وأقول، تامة، مشاركًة
فساًدا تُوِرث اآلستانة، يف سيما وال األقل، عىل الكبرية الرتكية املدن يف الحريم دوائر
عواصمنا يف تشاهد كالتي الحارض الوقت يف هيِّنٌَة اآلستانة يف الحريم أخالق وإن كبريًا،
األخرية الحرب بعد الشائع، والفقر الرتف وزيادة األوربيني نفوذ وإن الكربى، الغربية
كثرياٍت، نساءً اآلستانة يف تَِجد وإنك األخالق، انحالل إىل أدت أموٌر الخصوص، عىل
إىل تُدفع بدراهم لديهن الُحظوة نيل يَصُعب ال األعيان، بعض إىل يَنْتَِسبن من ومنهن

الغالب. يف عناءٍ كبرِي إىل رضورٍة غري من الحريم َحَرس

املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من دمشق يف باشا أسعد قرص داخل :9-4 شكل

كتابها يف العثمانية للوزارة رئيًسا كان الذي القربيسِّ باشا محمد زوجة وروت
حياتها َقَضت أن بعد وذلك الحريم»، يف سنة «ثالثون اسمه الذي الحديث «اإلنكليزي»
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ينَاِدين أن املجيد عبد السلطان نساء عادة من كان أنه األعيان: أكابر حريم دوائر يف
كتًما الغد يف يُْخنَُق السابلة أولئك من الدعوة يلبِّي من وأن ، قرصهنَّ نوافذ من ابلة السَّ
هانم نازيل َحذَر من كان وأنه العموم، عىل يشيع ال الِفسق من وقع ما خرب وأن للرس،
ذلك مع كانت وأنها املارين، من عشاقها جميع تقتل أن عيل، محمد مرص، عزيز بنِت
للجارية مرٍة، ذاَت زوُجها، املرحوُم قال أن «حدث يأتي: ما عليه يدل كما الَغرية شديدَة
األمرية تلك إىل الكلمة هذه خرب وصل فلما َحَميل!»، يا «كفى ماء: إليه أحَرضت التي
يف ووضعه وطهوه باألُرزِّ رأسها وَحْشِو التَّعسة، الجارية تلك بخنق وأمرت اضطربت،
هنالك فرمى إذن»، َحَملك من قطعًة «كل له: قالت عليه ُعرض فلما إليه، وتقديمه طبق

ذلك.» بعد لها كارًها َمليٍّا يَبُْد ولم وتوارى، ِمنَْشَفتَه

فوتوغرافية صورة (من دمشق يف مصنوعة بالفضة مكفتة نحاسية ميزان كفة :10-4 شكل
املؤلف). التقطها

قد ما وعىل الزوجات، تعدد مبدأ مدح يف يقال ما عىل القارئ ليطلع تقدم ما نقلُت
الرتك أعيان حريم دوائر يف الخصوص، عىل تتجىل، مساوئه أن أرى وإنما ذَمة، يف يقال
الطبقات حريم دوائر يف ال غراميًة، منها أكثر سياسية هي التي الدسائس تَُحاك حيث
يُقدِّر من كمثل الروايات بتلك الحريم نظام تقدير يحاول من َمثَل أن وأرى الوسطى،
أو يوم، كل يف منها محاكمنا تَِضجُّ التي بالفضائح واحدة زوجة عىل االقتصار مبدأ
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من عليهم يجب بما قيامهم لعدم ؛ النرصانيِّ الدين رجال بعض عىل تُْرَفع التي بالقضايا
والعفاف. الطُّهر

الزوجات تعدد مبدأ أن تقدم، ما عىل وقوفه بعد القارئ، يعتقد أن أطمع وإنني
به القائلة األمم يف نموٍّا أكثُر الطبائع وجميَل األدب وحسَن األرسة حبَّ وأن طيب، أمٌر
شأنها، رفع ديٍن أوُل وأنه كثريًا، املرأة حال َن حسَّ اإلسالم وأن العموم، عىل غريها يف مما

تقريبًا. العموم عىل أوربة يف منها وسعادًة وثقافًة احرتاًما أكثُر الرشق يف املرأة وأن

هوامش

الكلب. ولد وهو الجرو، جمع الجراء: (1)
نرشتها مذكرة يف ففصلته النتائج، الخصيب الرأي هذا صاحب أنني أكتم ال (2)
هذه ويف الجمجمة»، حجم تحوالت ناموس يف والرياضية الترشيحية «املباحث بعنوان:
وأن تمدنوا، كلما باطراد تبدو الرجال بني الذكاء فروق أن أيًضا أثبت أن حاولت املذكرة

املساواة. إىل ال التفاوت إىل باستمرار تقودنا الحضارة
القائلة األمم يف الزوجية الخيانة إن أيًضا: يقول، أن إيزنربت الدكتور يمكن (3)
نُرشت التي الرسمية اإلحصاءات دلت فقد باطراد، تزيد واحدة زوجة عىل باالقتصار
عليه كان ما أمثال تسعة أصبح ١٨٨٠ سنة فرنسة يف الزنا قضايا عدد أن عىل حديثًا

.١٨٢٦ سنة يف
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واألخالق الديُن

املسلمني يف الدين تأثري (1)

القرآَن ولكن قرنًا، عَرش ثالثَة منذ د ُمَحمَّ َعلَّمه كما القرآن أحكام عن تقدم فيما تكلمنا
أراد ما وإذا الغالب، يف بها والعمل املكتوبة التعاليم بني َفْرق ويوجد مكتوب، دستوٌر
الحياة، يف تأثريها درجَة يدرس أن عليه َوَجب التعاليم هذه أهمية يَْعَلم أن اإلنسان
لم فيما بالدخول إال نستطيعه ال وهذا إذن، معرفته تُِهمُّ الذي هو التأثري هذا وحدوُد
آخر، دين أي تأثري من أعظم النفوس يف محمد دين تأثريُ التفصيل: من اآلن حتى نأِته
تفعل كانت كما بأحكامه تعمل لها مرشًدا القرآن اتخذت التي املختلفة العروق تزال وال
ولكنك واألْخِلياء، الزنادقة من قليًال عدًدا املسلمني بني تجد قد أجل، قرنًا، عرش ثالثة منذ
األساسية لتعاليمه االمتثال عدم يف اإلسالم حرمة انتهاك عىل منهم يَجرؤ من ترى لن
يف ما مع بدقة أحكامه املسلمني جميُع يراِعي الذي رمضان وصوم املساجد يف كالصالة
النصارى بعض به يقوم الذي األربعني صوم يف مثَلها تجد ال رصامٍة من األحكام هذه
ذلك ومن وإفريقية، آسية يف ُزرتها التي اإلسالمية األقطار جميع يف ذلك شاهدُت كما
األصفاد، يف ُمَقرَّنني عربية عصابٍة أفراُد فيها كان نيلية سفينة أركب أن يل أتيح أن
جميع حومَة خرقوا الذي وهم رأيتهم، حني العجب فقضيُت الجرائم؛ بأنواع وُمتهمني
النبي، تعاليم انتهاك عىل يجرؤوا ولم العقوبات، بأقىس ني مستخفِّ االجتماعية القوانني
ويعبدوه. ار القهَّ هلل ليسجدوا الصالة وقت عنهم األصفاد تلك يرفعون شاهدتهم وحني
قليًال، إال أمرها األوربيون يُدِرك لم التي الرشق، أمم حقيقة فهم يف يرغب من وعىل
نفوذٌ فينا الضئيل التأثري ذي وللدين أبنائها، نفوس عىل الكبري الدين سلطاَن يتمثل أن
الثورة منذ املرصيني ساكن ُحرَِّك ما الدين ولوال نفوسهم، يف يُْؤثَّر وبالدين فيهم، عظيم
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األمم لروح الناس إدراك صعوبة يل تََجلَّت وقد بالدماء، مرص جت َرضَّ التي الحديثة
حدثت األخرية مرص عرب ثورة أن ذََكرت التي األوربية الصحف مطالعة من األخرى
تعودوا إذ العرب أن وذلك ا، تامٍّ جهًال بالحقيقة يجهلونه ما السياسية الحقوق من لينالوا
العرب يخاطب الذي الرجل وأن لوكالئه، اإلذعان عليهم يَْصَعب ولم ، ربٍّ ألهواء اإلذعان
امللحد أو املؤمن الراصد فعىل ا، حقٍّ هللا باسم يتكلم أنه َعِلموا ما محالة، ال يُطاع هللا باسم
وهم مىض، فيما به العالم يفتحوا أن العرُب استطاع الذي العميق اإليمان هذا يحرتم أن

املصري. َقسَوة عىل به يَصِربون اليوم
السعادة، عنوان تُعدُّ جميلًة أوهاًما الجموع يُوِرُث املعتقدات تلك مثل إن ا حقٍّ
وهي الدنيا، الحياة هذه يف مثله تََرى ال الذي اآلخرة نعيم خاللها من تُبِرص والجموع
من عىل ويجب الشديدة، الِفتن من اليأس إليه يَُجرُّ وما اليأس يف الوقوع من تصونها
والطموح املجد فيزدري منطقيٍّا ليكون األوهام؛ بجميع يستخف أن األوهام بتلك يستخف
تحقيقها، وراء حياتنا نقيض التي باالحرتام الجديرة الساحرة الخياالت وجميَع والحب
يُْغني ما يكتشف الذي واملفكر اآلن، حتى اإلنسان َسرْي يف عامل أعظم األوهاُم وهذه

بعد. يُوَلد لم عنها الناَس

اإلسالم يف الدينية الطقوس (2)

اإلسالمية الِفَرق (1-2)

الدينية العرب طقوس وصف قبل اإلسالمية الِفَرق عن كلماٍت بضع أقول أن أرى
أوائل منذ اإلسالمية، الِفَرق عدد وبلغ دين، ككل ِفَرق عدة عىل اإلسالم يشتمل األساسية:
وحدها. الپروتستانية الِفرق عدد هذا من وأكثر ِفرقًة، وسبعني اثنتني الهجري، التاريخ
الشيعة: فأما وأهمها، اإلسالمية الفرق أقدم الشيعة وفرقة السنة أهل وفرقة
وأما تقريبًا، ملحمد كاحرتامهم عليٍّا ويحرتمون عيلِّ، النبي لصهر الخالفة أن فيزعمون
الفريق السنة أهل ويمثُِّل ترتيبهم، َوفق صحيحًة الخلفاء ِخالفة فرَيَون السنة: أهل

الصحيح.
التي الوهابية ها وأهمُّ اإلسالم، يف ثانوية ِفَرًقا رأينا الِفرقتني تينك استثنينا ما وإذا
تُعيد أنها الوهابية وتزعم العرب، جزيرة وسط يف قوية دولًة فأقامت قرن منذ ظهرت

الحقيقة. يف اإلسالم پروتستان والوهابيون القديم، صفاءه اإلسالم إىل
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املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من بالقاهرة األزهر الجامع يف محراب :1-5 شكل

الوهابيني. من نجد وأهل السنة، أهل من والرتك والعرب الشيعة، من والُفْرس
عىل — سورية يف الفرق وتصلح التسامح، بعني بعض إىل الفرق تلك بعض وينظر
اإلسالمي العالم يف تجد ال وأنت النرصانية، الِفرق ملختلف ُقدَوًة تكون أن — الخصوص
أخرى فرقة مبادئ انتحال عىل فرقٍة أنصار لحمل أُلِّفت التفتيش محاكم مثل محاكم
بجانب بعُضهم يعيش املذاهب مختلف إىل منتسبني أساتذة تجد وأنت والنار، بالحديد

الرشق. يف الديني للتعليم موئٍل أهم هو الذي األزهر الجامع يف متفاهمني بعض
املهمة: الدينية العرب طقوس اآلن ولنذكر

من يَِفرُّ ال املسلم د. ُمَحمَّ رشيعة عليها ت نصَّ التي العبادات أهم من الصالة الصالة:
وطبقته. ته أُمَّ كانت مهما أدائها

أمر كما يوم كل من معينة أوقات يف مرات خمس الصالة تؤدَّى أن ويجب
الصالة إىل املسلمني معَرش الواسعة، اإلسالم بالد يف املآذن، من املؤذنون ويدعو النبي،
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فوتوغرافية). صورة من (الجزائر، املقدسة البليدة غابة يف عربي ويل رضيح :2-5 شكل

ووقت املغرب ووقت العرص ووقت الظهر ووقت الفجر وقت الجهرية بأصواتهم
هي: األذان وصيغة العشاء،

الصالة. عىل حي هللا، رسول محمًدا أن أشهد هللا، إال إله ال أن أشهد أكرب، هللا

وضعوها ثم آذانهم، إىل أيديهم رافعني الصالة إىل املسلمون قام األذان تم ما وإذا
مرة. غري وسجدوا ركعوا ثم القرآن، من تيرسَّ ما تالني اتهم ُرسَّ تحت

إىل يستمعوا أن بعد املساجد يف الظهر وقت الجمعة صالة املسلمون ويُؤدِّي
الساعة. أرباع ثالثَة ذلك ويدوم اإلمام، ُخطبة

للوضوء. َحْوًضا مسجد كل يف وتجد الصالة، قبل يتوضأ أن املسلم وعىل
طبقاتهم، اختالف عىل املسلمون ويصوم أيًضا، اإلسالم عبادات أهم من الصوم الصوم:
أن األوربي عىل يَصعب بدقة الشديدة الصوم رشوَط صيامهم يف املسلمون ويراِعي
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السنني، مع مختلفٍة فصوٍل يف يَِحلُّ الذي رمضان شهر يف الصوم ويقوم يتصورها،
الشمس. غروب إىل الفجر من والتدخني والرشب األكل عن االمتناع عىل

اقرتب ما فإذا لنفسه، قهًرا النهار يف والتدخني الرشب عن املسلم امتناع ويتضمن
فارَغ منتظًرا، نارجيلته أنبُوب ممسًكا أو سيغارته حامًال املسلَم رأيت الغروب وقت
ما املسلم استدرك الشمس غربت ما وإذا اإلفطار، وقت بحلول املؤذن إيذان الصرب،

وافًرا. طعاًما وتناول فاته،

صورة (من القاهرة يف حديثًا اُكتشف الذي العباسيني ملزار األعىل القسم :3-5 شكل
فوتوغرافية).

بعد األلعاب وتشاهد الروايات، وتَُمثَُّل الَقَهَوات، تُناُر رمضان شهر ليايل ويف
املساجد. وتُضاء اإلفطار،

النبي، مولد يوَم منها وأذكر كثريٌة، رمضان خال الدينية، املسلمني أعياد الدينية: األعياد
األضحى وعيد وتُنَظَّم، الناس مصاير فيها تُوَزن التي املرهوبة شعبان نصف وليلة

إبراهيم. َضِحيَّة إىل ويَرُمُز السنة أشهر آخر من أيام أربعة يدوم الذي
أفخر املسلمون ويَلبَس األضحى، عيد يف آخر حيوانًا أو َخروًفا أرسة كلُّ وتذبح
التي الليلة وأَُعدُّ األلوان، ذات باملصابيح املساجد وتضاء األسواق، يف ويمشون املالبس،
حياتي. يف رأيت ما أروع من األضحى عيد ليلَة امُلناِر رودَس ميناء إىل فيها نظرُت
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أعماًال مراسمهم جميع معه تكون مبلًغا العرب شؤون أدق يف اإلسالم تأثري وبلغ
والتي سابق، فصل يف َوَصْفنَاها التي وختاناتهم أنكحتُهم املراسم: تلك ومن دينية،

مًعا. ومدنية دينية أعمال سوى الحقيقة، يف ليست،
الدينية األمور من محمد به أََمر ما أهم من الُعُمر يف مرًة ملكة املسلم حجُّ يُعد الحج:

والسياسية.

كوست). تصوير (من القاهرة يف املؤيد جامع سقف :4-5 شكل

القاهرة من يخرج ما أهمها يَُعدُّ التي العظيمة القوافل بواسطة الحج ويَتمُّ
زيارة سبيل يف املشقة وتهون كثري، ُحجاٌج فيها ويَْهِلك طويلًة، الرحلة وتَكون والشام،

التاريخ. قرون أقدم إىل أصلُها يرجع والتي محمد، أيام الشهرية َفِة امُلَرشَّ الكعبة
الوضوء، برضوب وقاموا ثيابهم، وخلعوا َحَلقوا، مكة من الحجاج اقرتب ما وإذا
الذي الشهري األسود الحجَر واستلموا مراٍت، سبع الكعبة حول طافوا ثم األُُزر، وَلِبسوا
فيه وسمعوا مكة من القريب عرفاٍت جبِل إىل توجهوا ثم آخر، فصل يف عنه تكلمنا
َطَرده الذي الوادي يف بَحَصيات الشيطاَن يَرمون حيث إىل أفاضوا ثم اإلمام، ُخطبَة
الرسول. قرب تضمُّ التي املدينَة حميًة أكثرهم زار ثم الذبائح، نََحروا ثم إبراهيم، منه
موسم ويف حاج، ألف مئتي سنة كلَّ مكة يزورون الذين عدد يبلغ الغالب ويف
إىل مراكش من املمتد اإلسالمي العالم أنحاء من يجيئون الذين املسلمون يتقابل الحج

الوسطى. بإفريقية مارٍّا الصني وحدود الهند
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اإلخاء ُعَرا لتوثيق ُفِرض الحج وأن القرآن، أمر كما إخوٌة املؤمنني أن والحقُّ
ال التي اجتماعاتهم الحجاج َعَقد ما فإذا العرب، متكلمو إليه ذهب كما اإلسالمي
بعض، احتياجات بعضهم استقىص يُقتَل أن غري من فيها يَلِج أن نرصاني يستطيع
أن نرى وال اإلسالم، نواحي جميع يف ذلك نرشوا ثم اإلسالم، شؤون يف وتفاهموا
الذين الحجيج اجتماع عن املهمة السياسية النتائج من ينشأ قد ما بيان يف نُسهب

املشرتكة. الدينية املصالح بينهم د فتُوحِّ األقايص من الحج موسم يف مكَة يأتون

املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من بالقاهرة عربي مسجد يف نافذة :5-5 شكل

من فمكة والسياسية، الدينية أهميتها عدا الغاية إىل كبرية تجارية أهميٌة وملكة
الدنيا. أنحاء من تَِرُدها التي بالسلع يُتَقايَض وفيها العالم، أسواق أعظم

الزهد وأدى األخرى، األديان عرفتهما كما والذِّكر الزهد اإلسالم َعَرَف الدراويش: أذكار
الدينية الطرق وتظهر األبدية، النجاة إىل تهدف التي الدينية الطرق تأليف إىل والذكر
فالقرآن، اإلنجيل؛ من تشاؤًما أقلَّ القرآن وليس عادة، التشاؤم إىل تميل التي األديان يف
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هذا وأوجب اآلخرة، إىل للوصول وامتحان ابتالء طريق الدنيا الحياة يَُعدَّ كاإلنجيل،
السماوات ملكوت ودخول الدنيا، مفاسد من التحرر إىل والقلق الَوَرع ذوي َميَْل

بالزهد.
وَّارين الدَّ الدراويش طريقة النظر، تَْستَوقف التي الدينية الطرق بني من وأذكر،
من يأتون ِلَما االسم؛ بهذا هؤالء ونُِعَت ابني، خَّ الصَّ الدراويش وطريقة (امَلْوَلِويَّة)
رهبان يصنع كان كما واالنجذاب الَوجد درجة إىل بها يَِصلون التي والحركات األعمال

كثريًا. أديارنا
بعد حالهم، فرأيت أذكارهم أثناء يف وَّارين الدَّ الدراويش شاهدُت اآلستانة ويف
الدراويش ويقوم النوم، يف السائرين حال من قريبًة أنفسهم، عىل كثريًا يَُدوروا أن
تشابه التي الرتاتيل ببعض والرَّباب، والطبل الناي أنغام عىل دَورانهم قبل وَّارون، الدَّ

طنينها. عدم مع وأشجى أعذب كانت وإن كنائسنا، تراتيل

املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من القاهرة يف مسجد نافذتا :6-5 شكل

حني الرَُّؤى من بحر يف وَسبَْحُت بنفيس، املؤمنني يف املوسيقا تلك تأثري وَجرَّبُْت
اآلتية: األسطر يف التأثري هذا موضًحا ُغوتيه ِتيُوفيل قال َسِمعتها،

األوطان، إىل الحنني من يُعَرف ال ما قلبي يف يُثري العجيب اللحن ذلك كان
إىل ميًال فيه يثري وكان والجذَل، الوَله من يُوصف ال ما فيه يُثري وكان
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واملناظر الذكريات من نفيس يف يَهيج كان ما أكثر وما التيار، مع االنسياق
الصور من نَِسيُت ما به أتََمثل كنت ما أكثر وما الساحرة! الجميلة الخيالية
وهو سحره! إىل أمري ُمَسلًِّما فأترنَّح اللطيفة واألماني واملشاهد والرسوم

تعودناه. ما يناقض الذي املؤثِّر

املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من عربي مسجد نافذة :7-5 شكل

ولم أَْرِديَتِهم، الدراويش أولئك خلع الزمن بعض األنغام تلك تأثري دام ما وإذا
بانتظام، أنفسهم حول راقصني كالصليب، أَذُْرَعهم باسطني ُقُمِصهم، سوى عليهم يبَق
وما املشاعر، فاقدي العيون ُمغميض األفواه فاتحي الرؤوس، مائيل ببطء متدرجني
لبضع إال العادية األحوال يف اإلنسان يحتمله ال الذي امُلتِعُب، ذُْرعانهم َوضُع كان
واالنتظام العذوبة غريَ حركاتهم يف ألجَد كنت وما ساعة، ربع يف ليُزِعجهم دقائق؛
سحرها وصف عن يَعِجز التي األخيلة من له َحدَّ ال فيما ِتهت أنني إيلَّ فيُخيَّل الرائع،

الكاتب: ذلك قال القلم،
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تشتمل التي د ُمَحمَّ َجنَّة فيها أَيََرون تُرنِّحهم؟ التي الرُّؤى تلك يف يََرون ما
من وخيام األملاس، من وقصوٍر العنرب، من وجبال الياقوت، من غاباٍت عىل
الحوَر الَعِطَرة، بمباسمهم يُقبِّلون الرؤى، تلك يف أنهم، يف ريب ال اللؤلؤ؟
يُْعِيش الذي الساطع هللا نور ويشاهدون والحمر، والخرض البيض العني
يُمسكونها التي األرض، ويشاهدون مظلمة، بجانبه الشمس فتبدو األبصار
يف بُهيَام ويتمايلون كانون، يف ملقاٍة دفٍرت كورقة تُطوى أباهمهم، بطرف

له. حدَّ ال وفيما الخلود، يف أي هللا، ُصوَرتي

القاعة. من وخرجوا وركعوا وقفوا َوَلِههم من وَّارون الدَّ الدراويش خرج ومتى
أنهم به، ُوِصفوا مما أرى، ولكني ابني، خَّ الصَّ الدراويش أذكار أشاهد ولم
بفعل وَّارون الدَّ الدراويش عليها يكون التي كالحال التنويم من حال يف يدخلون
أن يَْقِدرون ما اإلحساس عدم من درجٍة إىل يَِصلون أنهم وذلك واملوسيقا، الرقص
العيساوية. يفعل كما بيشء يشعروا أن غري من ُمذَرَّبة1 بآالت أعضاءهم به يَثُْقبوا

الدينية املباني (2-2)

إلخ. … واملدارس والزوايا املساجد
لالجتماع محالٍّ املسجد يتخذون فالعرب العرب؛ عند الحقيقي الحياة مركز املسجد:

النصارى. كِبيَِع فقط هللا لعبادة ال االقتضاء، عند والسكن والتعليم، والعبادة
القديمة املساجد أن فذكرنا العامِّ، املساجد رسَم سابق فصٍل يف أوضحنا وقد
وأن بأرِوَقة، محاطٍة الزوايا قائمة ساحات من مؤلفة أنها أي واحد، نمٍط عىل بُنيت
يف وتجد للوضوء، حوًضا ساحٍة كلِّ وسط يف وتجد األروقة، تلك أوسع يف تُقام الصالة
عليه يُفتَح وِقَمطًرا للوعظ، ومنربًا مكة، نحو متَِّجًها الحائط يف محرابًا الصالة مكان
الُحرص وتجد بالسقف، معلقة كثريًة ومصابيح الدينية، باألعمال القيام عند املصحف

أثاث. من فيه ما كلَّ والبُُسط
املسجد. مؤسس رضيح تَُضم حجرة الغالب، يف الصالة، مكان بجانب وتوجد

الصالة. إىل فوقها من املؤمنون ليُْدَعى مآذن؛ املساجد أركان عىل وتقوم
ومدارس، ومشاٍف وأصابل وفنادق حماماٌت العموم: عىل املساجد، توابع ومن

مساجدهم. يف املسلمني عند الدينية بالحياة املدنية الحياة اختالط يتجىل وهكذا
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األفيني). پريس تصوير (من قالوون للسلطان شمعدان :8-5 شكل

الثانية الساعة نحو إىل أي العشاء، إىل الفجر من األبواب ُمَفتََّحة املساجد تظل
الغروب. بعد

مؤسسوه عليه َوَقَفه ما َريْع من املسجد عىل ويُنَفق اآلخر، عن مستقلٌّ مسجد وكل
والحجاب األئمة من جماعٌة يساعده َقيٌِّم شؤونه ويدير الُحبُس، من إليه يُضاف ما مع
ويمارس املساجد، أصغر يف حتى تجدهم ممن إلخ، … والَخَدم ائني قَّ والسَّ واملؤذنني
املعينة. األوقات يف املصلني هم أَمِّ إىل باإلضافة أخرى ِمَهنًا الغالب، يف املساجد، أئمة

للمرىض ومراجع للغرباء ومالجئ لالجتماع مراكُز املسلمني مساجد أن وكما
من الكبرية املساجد وتُعد األوالد، يُعلَّم املساجد أصغر ويف للتعليم، موائل كذلك، هي،
األزهر الجامع منها: ونذُكر أهمية، أوربة جامعات عن أحيانًا، ، تَِقلُّ ال التي الجامعات
طالب آالف عرشة من وأكثر أستاٍذ، ثالثمائة يضم والذي القاهرة، يف القائم الشهري

اإلسالمي. العالم نواحي جميع من يَقِصدونه
عىل َرج يَتَخَّ وأنه الغاية، إىل مهمٌّ وأدبيٌّ دينيٌّ مركٌز األزهر الجامع إن ا حقٍّ
ومن إلخ، … والنافذين واألعيان والقضاة والعلماء الوعاظ من كثري خلٌق أساتذته
بدء عند عليها كان التي الحال عىل األزهر الجامع يف التعليم يََظلَّ أن األسف دواعي
القرون أواخر يف جامعاتنا لربنامج مماثل برنامج عىل يسري وأن العرب، انحطاط
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األفيني). پريس تصوير (من قالوون للسلطان شمعدان :9-5 شكل

واألدب والنحو والفلك والهندسة الحساب علُم األزهر الجامع يف ويَُدرَُّس الوسطى،
وتفسريه. القرآن تالوة عدا وذلك واملنطق، والبيان

الربامج حيث من السابقة جامعاتنا يف ِلَما مشابًها املساجد يف التدريس وليس
أن يل ُقيِّض فلما أيًضا، الطالب حياة ويف املناهج، يف بينهما شبًها نرى بل وحدها؛
إىل سحٍر، بعصا انتقلت، قد رأيتُني أساتذته دروس أثناء يف األزهر الجامع أجوب
الجامع يف كما فيها، كان ما يل فتمثل عرش، الثالث القرن يف القديمة جامعاتنا إحدى
مثَل فيها كان ما يل وتََمثَّل األدب، ودروس الكالم علم دروس يف التشويش من األزهر،
واإلعفاء. بالحرية وتمتُّعهم الطالب، جمعيات ونُُظم املناهج، من األزهر الجامع يف ما
، امُلصىلَّ وهو األزهر، الجامع من رواق أكرب يف َحصري عىل أستاذ كلُّ ويجلس
والحاملني البيض، والعمائم وَد السُّ الِجبَاَب الالبسني التالميذ من حلقٌة به وتحيط
ويُنفق زنانريهم، إىل محابر وامُلدخلني عليهم، يُمَىل ما بها ليكتبوا قصبية؛ أقالًما

ُحُجراته. ويُسكنهم تالميذه من الفقراء عىل األزهر الجامع
ومنهم دروسهم، يف مجتهدين أعمالهم يف جادِّين الشبان أولئك جميع رأيت وقد
األخرى األديان به استهانت الذي فالعلم مراكش؛ ومن الهند من العلم ِلنَيْل أَتَى من
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يتعلمون َمن البرش «ِمن الصائب: القوُل يُْعَزى املسلمني وإىل ا، حقٍّ املسلمون يُِجله
يَنَْفعون.» وال ليشء يَصلُحون ال ممن أو الحرشات من ِسَواهم من ويَُعدُّ فيَْعَلمون،

التي األولياء كمزارات املساجد، من أهمية أقلُّ أخرى دينية أماكن املسلمني ولدى
إسالميٌّ بلٌد منها يخلو ال والتي ُقبَّة، منها واحدة كلَّ تعلو بة مكعَّ صغريٌة أبنيٌة هي
الرائعة املقدسة الغابة يف الكتاب هذا يف صورته نرشنا الذي الويل مزار ويقع تقريبًا،

البليدة. من بالقرب الواقعة
من الطرق أصحاب بها يُقيم التي الزوايا الدينية، املباني تلك بجانب وأذكر،
لدى االنتشار الواسعة األديار بعدد قيست ما إذا قليًال عددنا أرى والتي الدراويش،
وال قليًال، إال األخرى املسلمني مباني عن الزوايا تختلف وال أوربة، يف النرصانية األمم

األدجن. أديارنا منظر فيها ترى

اإلسالم يف األخالق (3)

يف واالقتصاد والِقَرى واإلحسان بالصدقة يأمر فالقرآن طيبة؛ القرآن يف األخالق أصول
وبما واليتامى األيامى وحماية الوالدين واحرتام األقربني وحب بالعهد والوفاء الرغائب
يف ورد ما القرآن يف األخالق أصول وتُطابق بالحسنة، السيئة درء من فيه مكرًرا نجده

تقريبًا. اإلنجيل
مبادئ كانت ما األخالق أصول من الكتب أحد يف ما لدراسة كبريًة أهميَة ال أنه بيد
التي هي إذن، األمم، بها تُؤمر التي األخالق مكارم وليست طيبة، دين كل يف األخالق
فقد َعَجب، وال منها، به َعِملت ما إىل يُنظر بل شؤونها؛ يف البحث عند معرفتها تجب

العموم. عىل ا جدٍّ ضعيفة لألقوال األعمال مطابقة أن عىل املشاهدة دلَّت
أن األخالق، نشوء يف للبحث األخري كتابنا يف خصصناه الذي الفصل يف حاولنا، وقد
املنفعة وليدة األخالق وأن العموم، عىل ثانويٌّ أمٌر األخالق تكوين يف الدين شأن أن نُثِْبت
وقد ذلك، إىل وما … والذكاء والرتبية الطبيعي واالنتخاب الحقوق وقواعد والرأي والبيئة
األخالق مبادئ عىل النص وأن األخالق، أصول عىل تنص لم الديانات أقدم أن فيه ذكرنا
تَصنع لم األديان هذه وأن ومحمد، وعيىس موىس وأديان الهندوس أديان غري يف يكن لم
من والخوف الثواب يف األمل عىل قام التأييد هذا وأن معروًفا، كان ملا تأييدها من أكثر
تلك جعلت ما الناس أكثر عىل مهيمنًا يكن لم العقاب خوف وأن اآلخر، اليوم يف العقاب

سهًال. أمًرا الذنوب غفران األديان
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التقطها فوتوغرافية صورة (من الربونز من مصنوعة قديمة مسجد مرسجة :10-5 شكل
املؤلف).

أمًرا الدين يََر الكتب غري يف الناس أحوال ويدُرس العالم، يف قليًال يَُطْف ومن
األمم أكثر لكان سبب؛ واألخالق الدين بني كان ولو ا، تامٍّ استقالًال األخالق عن مستقالٍّ
بالد أكثُر وروسية إسپانية أن وعندي الواقع. هو العكس أن مع أخالًقا أكثرها تدينًا
األخرى البالد يف دونَه فيهما األخالق مستوى أن وعندي الدينية، بالشعائر عمًال أوربة

بعناية. أمرهما َدَرس َمن إليه ذهب كما
لجميع كان ما أخالقها علل عن يُبحث أن يجب ما إذن، األمة، ديانة يف وليس
وما ذهبي، دور يف العالم لدخل بها ُعِمل لو طيبة أخالقية أصوٌل قلُت، كما األديان،
وما واألحوال، والعروق واألزمنة البيئات باختالف املبادئ بتلك العمل طريقة اختلفت

األخالقية. مقاييسها يف الواحدة الديانة ذات األمم تباينت
عليها نص التي األخالق فمبادئ اإلسالم، ومنها األديان، جميع عىل تقدم ما ويُطبَّق

واألجيال. والبيئات الشعوب باختالف تأثريُها اختلف كاملًة، كانت وإن القرآن،
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و١٥سنتيمرتًا، مرتين ارتفاعه (يبلغ الحمراء مسجد يف كان قديم عربي مصباح :11-5 شكل
اإلسپاني). العاديات متحف

األرض أمم أخالق من كثريًا أرقى األوىل اإلسالم أدوار يف العرب أخالق وكانت
األمم نحو وتسامحهم ورأفتهم واعتدالهم عدلهم وكان النرصانية، األمم سيما وال قاطبًة،
األمم سلوك ويناقض النظر يستوقف مما طبائعهم ونبُل بعهودهم ووفاؤهم املغلوبة

الصليبية. الحروب أيام األوربية األمم سيما وال األخرى،
القرآن إن نقول: أن لوجب التأثري من إليها يُعَزى ما لألديان يكون أن صحَّ ولو
ولكن مىض، فيما النرصانية أمم من أخالًقا أسمى اإلسالم أمُم بََدت ما اإلنجيل من أفضُل
فأخالق االستنتاج، هذا صحة انتفاء عىل يدل األخالق عىل األديان استقالل من قلناه ما

وهبوًطا. صعوًدا املذكورة العوامل باختالف اختلفت النصارى، كأخالق املسلمني،
الرشقيني أخالق يف انحطاٌط السيايس ونظاِمهم الطويلة الرتك سيادة عن ونشأ
كرتكية، بالٍد يف الفساد ويَُعمُّ ر، تتبخَّ األخالق مكارم كانت وإذا لحكمها، خضعوا الذين
هؤالء ملظالم عرضًة إنسان كل يكون وحيث أهواءهم، اله وُعمَّ األمر ويل دين يكون حيث
ينالون فال العدل من الناس يقنط وحيث ليغتنوا، الناس أيدي يف ما انتهاب يف الطامعني
بحكم انحطت قد الرتك لسلطان الخاضعني الرشقيني أخالق ترى فإنك بالرشوة، إال شيئًا
النصارى انحطاط من اإلنجيل براءَة االنحطاط هذا من بريءٌ القرآن ولكن الرضورة،

السلطان. ذلك ملثل الخاضعني
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إعدادي). رسم من (مْوَلوية، دوَّارون دراويش :12-5 شكل

هو محمد دين «إن القائل: األوربي الرأي فساَد الكفاية، بدرجة يُثِبت، تقدَّم وما
ما مصدره هذا مثل فاسد ورأٌي االنحطاط»، من الرشق أمم بعض يف يشاَهد ما سبُب
الكسل، عىل اإلنسان تحمل جربيته أن من ُزعم وما الزوجات، تعدد ملبدأ إبداعه من قيل
معنا سار الذي فالقارئ السهلة؛ الشعائر بغري أتباعه يطالب ال محمًدا أن من أذيع وما
كان الزوجات تعدد مبدأ أن رأينا وقد الصحة، من املزاعم هذه بُْعد درجة يرى هنا إىل
جاء مما أشدَّ ليست القرآن جربية وأن كثرية، بقرون د ُمَحمَّ ظهور قبل الرشق يف شائًعا
إىل جربيتُهم تؤدِّ ولم بسجيتهم، جربيني كانوا إذا العرب، وأن األخرى، األديان كتب يف
أي يف جاء ما سموَّ ساميٌة القرآن يف األخالق أصول وأن عظيمة، دولًة شادوا ما الخمول
أن لوجب الرشق مسلمي انحطاط يف عامًال كان لو القرآن أن إىل وهذا آخر، ديني كتاب
يَبُْدون وال الزوجات تعدد بمبدأ يقولون ال الذين الرشقيون االنحطاط ذلك من يَتََفلَّت
الرشق، أمور يف بََحث من كلُّ أجمع كما سورية، ونصارى سورية. كنصارى َجربيني

بدرجات. املسلمني من أخالًقا أحطُّ
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تصوير (من بالقدس األقىص املسجد من الصالة مكان يف زجاجية نوافذ :13-5 شكل
الفوتوغرايف). املؤلف

علوَّ عاليٌة القرآن يف األخالق أصول إن بقولنا: الفصل هذا نختم أن يمكننا وكان
بتحول تحولت له دانت التي األمم أخالق وإن جميعها، األخرى الديانات كتب يف جاء ما
عوامل عن نشأ التحول وإن عيىس، لدين الخاضعة األمم تحول مثل والعروق األزمان
جميع من استنباُطها يمكن نتيجة أهمَّ أن غريَ فيها، كبري أثٌر الدينية للمبادئ يكن لم
ما لها التي فالديانات ألحكامه، أذعنت التي األمم يف العظيم القرآن تأثري هي تقدم: ما
لإلسالم اتفق ما له اتفق دينًا تجد ال وقد ا، جدٍّ قليلة النفوس عىل السلطان من لإلسالم
أدق يف أثره نرى ما هو والقرآن الرشق، يف الحياة ُقطب هو والقرآن الدائم، األثر من

الحياة. شؤون
قيامها يف سببًا كان الذي الدين، أن بيد التاريخ، ة ذمِّ يف العرب دولة َدَخَلت أجل،
أقطار يسكنون الذين املؤمنني ماليني عىل قربه من النبي ظلُّ ويسيطر ينترش، يزال ال
االستواء. وخط املتوسط والبحر والصني مراكش بني الواقعة الواسعة وآسية إفريقية

هؤالء أشد ولكن يَدِري، أن غري من السادة من كثري يد يف ألعوبٌة اإلنسان إن أجل،
الدماء ويَسِفك منهم، خائًفا بهم مستغيثًا حياته اإلنسان يقيض الذين هم جربوتًا السادة
سبيلهم، يف الجرائم أفظع ويقرتف الحروب، أقىس ويشَهر أجلهم، من الدموع ويذِرف

واألوهام. الرؤى بعالم مقيمة عابرة ظالٍل غريَ ليسوا أنهم مع
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العالم، سادوا كثريين فاتحني أن ا وحقٍّ مرهوبة، ولكنها خفيفة، لظالٌل إنها ا حقٍّ
يساوي ما السلطان من له كان منهم واحًدا تَِجد ال ولكنك لسلطانهم، الناس وأخضعوا

األموات. بعض سلطان

هوامش

قاطعة. حادة مذربة: (1)
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األول الفصل

تعليمهم معارفالعرب: مصادر
ومناهجهم

واألدبية العلمية العرب معارف مصادر (1)

بدأت حينما األخرية نريانهما تقذفان العظيمتان بزنطة وحضارة الفرس حضارة كانت
فأخذوا املضطرم، خياَلهم النبي أتباع َفتََحه الذي العالم استوقف وقد العرب، فتوح
أن بعد الخلفاء، يلبث ولم فتوحهم، يف نشاطهم بمثل والعلوم والفنون اآلداب يدرسون
عالم كل حولهم وجمعوا للتعليم، مراكز املهمة املدن جميع يف أنشأوا وأن دولتهم، شادوا

اليونان. كتب سيما وال الكتب، أشهر ترجمة عىل قادر
العلمية والرومان اليونان معارف كانت فقد سهًال، الرتجمة تلك أمَر َجَعل ما وَحَدَث
نُُفوا ملا النساطرة أن ذلك وبيان زمن، منذ وسورية الفرس بالد يف منترشًة القديمة
يف اليونان معارف لنرش مدرسًة العراقية (أورفة) الرُّها مدينة يف أقاموا الروم دولة من
ساسان بني أكارسُة احتضن اإليزوري ِزنُون عهد يف ُهدمت ملا املدرسة تلك وأن آسية،
واإلسكندرية أثينة علماء َقَصد أن الحسن القبول هذا نتائج من كان وأنه أساتذتها،
كالرسيانية انتشاًرا، الرشق لغات أكثر إىل فنقلوا جوستينيان أغلقها عندما فارس بالد

وذيسقوريدس. وجالينوس أرسطو مثل اليونان علماء كتب أهمَّ إلخ، … والكلدانية
العلوم من خزائَن عليها، استوَلوا حينما وسورية، فارس بالد يف العرب َوَوَجد
أمروا أن يلبثوا ولم العربية، اللغة إىل منها الرسيانية اللغة يف ما بنقل وأمروا اليونانية،
األمام. إىل ُقُدما تسري واآلداب العلوم دراسات فأخذت نُِقل، قد يكن لم ما إليها يُنقل بأن
منهم قليل غري عدد تََعلم فقد طويًال، لغتهم إىل نُِقل بما العرب اكتفاء يَُدم ولم
الالتينية اللغة تعلَّموا ثم اليونان، علوم منها ليستقوا الخصوص، عىل اليونانية، اللغة
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امُلعجمات من اإلسكوريال مكتبة يف ما بذلك يشهد كما إسپانية، يف القشتالية واللغة
املسلمني. من علماء ألَّفها التي اإلسپانية والعربية الالتينية والعربية اليونانية العربية

الدور يف العرب متعلمي لثقافة أساًسا القديمة والالتني اليونان معارف وكانت
األولني، علوم من اإلنسان َوَرثه ما املدرسة يف يتلقون الذين كالطالب هؤالء وكان األول،
والنشاط اإلبداع قوة عىل املفطورين العرب ولكن إذن، األولني العرب أساتذة اليونان وكان
تحرَُّروا أن يلبثوا فلم الوسطى؛ القرون يف أوربة به اكتفت الذي الطلب بحال يكتفوا لم

األول. الدور ذلك من
كانت وإذا البحث، عىل العرب بها أقدم التي الِهمة من العجب يقيض واإلنساُن
يحتمل، ما عىل العرب فاقت أمة تجد ال فإنك ذلك يف والعرب هي تساوت أمٌم هنالك
مدرسة وإقامة مسجد إنشاء إىل هم همَّ رصفوا مدينة عىل استوَلوا ما إذا كانوا والعرب
العرشون املدارس ومنها كثرية، مدارس فيها أسسوا كبريًة املدينة تلك كانت ما وإذا فيها،
عدا وهذا اإلسكندرية، يف شاهدها أنه ١١٧٣م سنة املتوىف التُِّطبِيلُّ بنيامني روى التي
مشتملة جامعات عىل إلخ، … وقرطبة وطليطلة والقاهرة كبغداد الكربى املدن اشتمال
للعرب وكان العلمي، البحث عىل يساعد ما وكل غنية، ومكتبات ومراصد مخترباٍت عىل
بقرطبة الثاني الحَكم الخليفة مكتبة يف وكان عامة، مكتبة سبعون وحدها إسپانية يف
العرب، مؤرخو روى كما الفهارس من مجلًدا وأربعون أربعٌة منها كتاب ألف ستمائة
يف يجمع أن سنة، أربعمائة بعد يستطع، لم الحكيم شارل «إن ذلك: بسبب قيل، وقد
الالهوت. بعلم ا خاصٍّ يكون ثلثها يكاد مجلد تسعمائة من أكثر امَلَلكية فرنسة مكتبة

العلمية العرب مناهج (2)

معرفة يف قيمتها وتكون والبحث، للدرس وسائل غريَ واآلالُت واملخترباُت املكتباُت ليست
عاجًزا يبقى وقد اآلخرين، علوم عىل مطلًعا يكون أن املرء يستطيع وقد منها، االستفادة
درجة إىل االرتقاء عىل قادر غري تلميذًا فيظلُّ ذلك، مع يشء أي وابتداع التفكري عن
العرب اكتشفه ما مقدار اآلتية الفصول يف نذكرها التي االكتشافات من وسيبدو، أستاذ،
أبحاثهم: َهت َوجَّ التى العامة املبادئ ذكر أقترصعىل واآلن الدرس، وسائل من لديهم بما
التجربة أن أدركوا أن اليونان، كتب عىل معتمدين تالميذ كانوا أن بعد العرب، يلبث لم
القرون علماء جد الحقيقة هذه ابتذال من يبدو ما وعىل الكتب، أفضل من خريٌ والرتصد

يعلموها. أن قبل سنة ألف أوربة يف الوسطى
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ومناهجهم تعليمهم العرب: معارف مصادر

املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من دمشق يف ومدرسة مسجد باب :1-1 شكل

ركن هما اللذين والرتصد، التجربة أقام من أول أنه العموم، عىل بيكن، إىل ويُعَزى
من كله ذلك بأن اليوم يُعَرتَف أن يجب ولكنه األستاذ، مقاَم الحديثة، العلمية املناهج
وال العرب، مؤلفات درسوا الذين العلماء جميُع الرأي هذا أبدى وقد وحدهم، العرب عمل
أرفُع هو والرتصد التجربة عىل قام ما أن الشهري العالم هذا ذكر أن فبعد َهنْبُولد، سيما
يجهلها كان التي الدرجة هذه إىل علومهم يف ارتََقوا العرب «إن قال: العلوم يف درجٍة

تقريبًا.» القدماء
روُحها هو البُداءة يف بغداد مدرسة به اتصفت ما أهم «إن سيديُّو: مسيو وقال
املعلوم، من املجهول استخراُج وكان ألعمالها، سائدًة كانت التي الصحيحة العلمية
ال بما التسليم وعدُم املعلوالت، من العلل استنباط إىل مؤديًا تدقيًقا الحوادث يف والتدقيق
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العرب حضارة

التاسع القرن يف العرب، وكان العرب، من أساتذة بها قال مبادئَ — التجربة بغري يَثبُت
زمن بعد الحديثة القرون علماء به استعان الذي امُلجدي املنهاج لهذا حائزين امليالد، من

االكتشافات.» أروع إىل للوصول طويل

كوست). تصوير (من القاهرة يف ومدرسة وعني للدراويش، قديمة زاوية :2-1 شكل

عىل الوسطى القرون يف أوربة وسارت والرتصد، التجربة عىل العرب منهاُج قام
يمكن وال أسايس، النهجني بني والَفرق املعلم، رأي تكرار عىل واالقتصار الكتب درس

الفرق. هذا بتحقيق إال العلمية العرب قيمة تقدير
العالم، يف املنهاج هذا أهمية أدرك من أول وكانوا وَجرَّبوها، األمور العرُب واخترب
«تَُعدُّ الفلك»: علم «تاريخ كتاب يف َلنْرب ُدو قال طويًال، زمنًا وحدهم به عاملني وظلوا
الكيمياء يف وأما العرب»، بني الرُّصاد من كبريًا عدًدا وتَُعدُّ األغارقة، بني ثالثة أو راصديْن

باملئات. يَُعدُّون العرب من املَجربني أن مع يونانيٍّا ُمجرِّبًا تجد فال
رجل من مثلهما يُنتَظر ال وإبداًعا دقًة مؤلفاِتهم التجربة عىل العرب اعتماد ومنح
كان التي الفلسفة يف إال اإلبداع عن العرب يبتعد ولم الكتب، يف الحوادث درس تََعوَّد

التجربة. عىل قيامها يتعذر
مباحثنا من وسرتى مهمة، اكتشافات إىل وصولُهم التجربي العرب ِمنهاج عن ونشأ
ما االكتشافات من قرون أربعة أو قرون ثالثة يف أنجزوا أنهم العلمية العرب أعمال يف
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ومناهجهم تعليمهم العرب: معارف مصادر

قد العلمي اليونان تراث وكان كثريًا، ذلك من أطول زمن يف األغارقة َقه حقَّ ما عىل يزيد
العرب إىل آل وملا طويل، زمن منذ منه يستفيدون ال عادوا الذين البزنطيني إىل انتقل

آخر. خلًقا مخلوًقا وَرثَتهم اه فتََلقَّ عليه كان ما غري إىل َحوَّلوه
كذلك، نَرشوها، قد فالعرب اكتشفوه، بما العلوم ترقية عىل العرب يقترصشأن ولم
هذه من أوربة يف البالغ األثر لهم فكان الكتب، من ألَّفوا وما الجامعات من أقاموا بما
أساتذة كانوا وحدهم العرب أن التأثري هذا فيه ندرس الذي الفصل يف وسرتى الناحية،
بفضل إال والرومان اليونان قدماء علوم عىل نطلع لم وأننا قرون، عدة النرصانية األمم
يف إال العرب مؤلفات من لغاتنا إىل نُقل عما يستغِن لم جامعاتنا يف التعليم وأن العرب،

الحارضة. األزمنة
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الثاني الفصل

واآلدابوالتاريخ والفلسفة اللغة

العربية اللغة (1)

مخارجها يف وتختلف كثريًا، العربية اللغة وتُشبه السامية، اللغات من العربية اللغة تُعد
بها. النطق يف كبرية صعوبًة األجانب فيجد األوربية، اللغات أكثر عن

العربي الشعر من نعلم ولكننا اآلن، نعرفها كما العربية اللغة نشوء تاريخ ونجهل
درجة إىل َوَصلت قد كانت العربية اللغة أن واحد بقرٍن ٍد ُمَحمَّ ظهور قبل قيل الذي

الحارض. كمالها
أن عىل أجمعوا املسلمني كتَّاب ولكن كثرية، لهجاٍت عىل العربية اللغة تشتمل ا، حقٍّ
من جعل أن القرآن تأثري من وكان العرب، لهجات أفصُح بأنها تمتاز د ُمَحمَّ قبيلة لهجة

ة. عامَّ لغة بها ُكِتب التي اللهجة
سورية يف اللهجات مختلفة ريب، ال وهي، انسجاًما، اللغات أكثر من العربية واللغة
فرتى األشكال، غري يف االختالف هذا يكن ولم وغريها، والجزائر ومرص العرب وجزيرة
سكان أن مع مثًال، العرب جزيرة سكان لهجة أو املرصيني لهجة بسهولة يفهم املراكيش
فرنسة، يف الجنوبية القرى سكان لهجات من كلمًة يفهمون ال الفرنسية الشمالية القرى

املوضوع: هذا يف ًة ُحجَّ يُعد الذي بُْرُكهاْرد الرحالة قاله ما واسمع

أية يف مما أكثَر العامية العربية اللغة لهجات يف ريب، ال كبريًا، اختالًفا تجد
ما إذا جميعها تفهمها أن عليك يصعب ال ولكنه يحتمل، ما عىل أخرى لغة
بها، أهلوها يتكلم التي البلدان اتساع من الرغم عىل وذلك إحداها، تعلَّمت
الختالف يكون وقد مسقط، ومدينة َويرة) (الصُّ ُمَغادر مدينة بني الواقعة وهي
مرص أودية يف عذْبٌة هي التي اللهجات تلك اختالف يف تأثريٌ البلدان طبيعة



العرب حضارة

هو أعلم، كما َفْرٍق، وأعظم الرببر، بالد وجبال سورية يف ٌة وجافَّ الدنيا، والعراق
الحجاز، يف مكة من بالقرب األعراب ولهجة مراكش يف املغاربة لهجة بني ما
سوآب فالحي َلْهَجة اختالف عىل يزيد ال اللهجتني تَيْنِك بني الَفرق هذا ولكن

أملانية). (شمال سكسونية فالحي لهجة عن أملانية) (َجنوب

(من بالفضة املكفت النحاس من مصنوعة العربي الفاريس الطراز عىل دواة :1-2 شكل
املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة

كبري تغيريٌ طرأ ولكنه د، ُمَحمَّ زمن منذ قليًال إال إذن، العربية، اللغة ل تتحوَّ ولم
الكوفة، مدينة يف اخُرتع أنه ُرِوي الذي الكويف، بالخط املعروف األول فالخط الخط، عىل
من الثامن القرن حوايل الخط هذا فتحوَّل العلة، حروف من لخلوِّه القراءة َصعَب كان
يف الكويف الخط استعمال عىل املواظبة مع إليه والحركات الشكل أصول بإدخال امليالد
من عليها مما الكتابات هذه ِقَدم عىل يُستدل أن كثريًا العسري من هذا فَجَعَل الكتابات،

املنقوشة. الحروف
الفاتحني أن فمع العربية، اللغة عن مثله نقول الدين عن آخر فصل يف قلناه وما
العرُب، َقَدَر لغاِتهم املغلوبة األمم عىل يَْفِرضوا أن يستطيعوا لم العرب قبل ظهروا الذين
التي البالد جميع يف عامًة العربية اللغة صارت وملا عليهم، لغتهم َفرض عىل بالعكس،
والقبطية واليونانية كالرسيانية اللغات، من فيها كان ما محلَّ حلَّت عليها استوَلوا
عىل فارس بالد يف حتى طويًال، زمنًا الحظ ذلك مثل العرب للغة وكان إلخ، … والرببرية
والعلم، األدب أهل لغَة فارَس بالد يف العربية اللغة ظلت أي الفرس، يقظة من الرغم
علم من فارس بالد عرفته ما وُكِتب العربية، بالحروف لغتهم يكتبون الفرس وظل
كالذي شأٌن آسية من الجزء هذا يف العربية وللغة العرب، بلغة األخرى والعلوم الكالم
العرب، قهروا الذين وهم أنفُسهم، الرتك وانتحل الوسطى، القرون يف الالتينية للغة كان
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والتاريخ واآلداب والفلسفة اللغة

لغة يفهم أن يستطيع ال التعليم من يشء عىل إنسانًا تركية يف تجد وال العربي، الخط
بسهولة. القرآن

مقام العربية اللغة تَُقم لم التي األوربية الالتينية األمم سوى ذلك عن يَِشذَّ ولم
ألَّف وقد الالتينية، اللغات يف عميق أثر ذات العربية اللغة فإن ذلك ومع القديمة، لغاتها

العربية. اللغة من ة املشتقَّ والپرتغالية اإلسپانية الكلمات يف ُمعجًما وأَنِْجْلَمن دوزي
«أن ذكر، ما والحق سيديُّو، وذكر نفِسها، فرنسة يف ا مهمٍّ أثًرا العرب لغة وتَرَكت
العربية، بالكلمات محشوٌَّة الفرنسيتني ليموزان ووالية أوِڨرن لوالية السائدة اللهجات

عربية.» مسحة ذاُت فيهما األعالم أسماء وأن
الذين العرب، من وإيطاليا فرنسة تقتبس أن الطبيعي ومن املؤلف: هذا قال
البحرية االصطالحات أكثَر امليالد، من الثامن القرن منذ املتوسط البحر سادة كانوا
Felouqueو Caravelleو Flotteو Frégateو Corvetteو Escadreو Amiral مثل:
سيما وال Estacadeو Calfatو Darseو Chiourmeو Barqueو Sloopو Chaloupeو
جيوشهما تَْقتَِبس وأن حق، غري عىل الصني أهل إىل أمُرها ُعزَي التي Boussole البوصلة
والقنابل املدافع بارود واستعمال الحرب، وََغى وتعابري املسلمني، جيوش ضباط ألقاَب
مثل: اإلدارية التعابري قرطبة وحكومة بغداد حكومة عن تأخذ وأن والقذائف، والحرَّاقات
األرسة ملوك يَُقلِّد وأن ،Bazarو Douaneو Tarifو Tailleو Gabelleو Aidesو Syndic
Chasse مثل: الصيد اصطالحات معظم عنهم فيأخذوا يشء يف العرب الفرنسية الثالثة
كلمة: وكذلك ،Fanfaresو Core de Chasseو Hallaliو Curéeو Laisseو Mauteو
وأهم ،Torneamentium كلمة من مشتقة املعارصون اللغة علماء عدها التي Tournoi
مملوء عندنا الفلك فعلم العرب، من اقتبسناها التي العلوم اصطالحات كله ذلك من
ألجزاء العربية وباالصطالحات ،Nadirو Zénithو Azimuts مثل: العربية بالتعابري
Rigelو Aldébaran مثل: الكواكب وبأسماء Alancabuthو Alidade مثل: األسطرالب
عن أخذنا حيث الرياضيات عن ذلك مثل وقل ،Agholو Acarnarو Wégaو Althairو
حيث الكيمياء عن ِمثِله وُقْل إلخ، Algébreو Zéro ،Chiffres االصطالحات: العرب
كذلك وُقل إلخ، Alambicو Alcaliو Alcoolو Alchimie االصطالحات: عنهم أخذنا
Siropsو Elixirو Bol االصطالحات: عنهم أخذنا حيث والطب الطبيعي التاريخ عن
الكلمة: منها اشتُقت التي Haschich والكلمة: إلخ، Mirobolansو Sorbetو Julepsو

.Assassins
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العرب إقامة أن حديثًا أُلِّف الذي الفرنسية االشتقاقية املعجمات أحد مؤلف وزعم
تبدو الرأي هذا قيمة فقلُة اللغة، يف وال اللهجات، يف ال أثر، عن تُسفر لم فرنسة بجنوب

الزعم. هذا ِمثل املثقفني بعض يكرر أن العجيب ومن آنًفا، قلناه مما
الجديدة التعابري من دائًما، إليها، أضيف بما غناها وزاد ا، جدٍّ غنية العربية واللغة
ِسيده ابن ألَّفه الذي املعجم إىل وانظر بها، اتصلت التي اللهجات من فيها ترسبت التي

مجلًدا. عرشين عىل مشتمًال تجده ١٠٦٥م سنة املتوىفَّ

العرب فلسفة (2)

علم مبادئ عىل مقترصًة الحضارة، ميدان يَدخلون رشعوا حينما العرب، فلسفة كانت
يف وحدها بها اإلنسان ينتفع والتي الكتب، ال التجربة، وليدُة هي التي العملية النفس

الحياة. مضمار
مختلف يف أساتذتهم أنهم كما الفلسفة يف األولون العرب أساتذة هم واليونان
وجميِع وأبيقور وسقراط وهرقليوس وأبيذقليس وثاليس أرسطو كتب تلبث ولم العلوم،

تُرِجَمت. أن الفالسفة من اإلسكندرية مدرسة أساتذة
بما ولكن التجربة، عىل تقوم التي العلوم جميع يف برسعة أساتذتهم العرب وفاق
محسوس. تقدم فيها للعرب يتَّفق لم إليها وما التجربة عىل حينئذ تقم لم الفلسفة أن
جامعات يف األسمى املقام من لهم تم ما مع الفالسفة تَْمُقت الجماهري وكانت
الشعبية الفتن من الفالسفة مذاهب عن ينشأ ما يَْدَرأُوا أن يََرون الخلفاء وكان العرب،

معني. لوقت نفيهم إىل الغالب يف فيُضطرون
أحكام أكثر الفالسفة نَبَذ فقد للفالسفة، معارضتها عن به تعتذر ما وللجماهري
كانوا ثم محمد، ورسالة هللا كوحدانية األساسية العقائد بغري يُسلموا ولم اإلسالم،
عىل بعرضها االكتفاء من بدًال املؤمنني عقائد بها ويهاجمون علنًا، آراءَهم ينرشون

املثقفني.
يف الفكر حرية يه نُسمِّ عما أغىض من أوُل بأنهم للعرب باالعرتاف يقيض والحق
تَبُْدر كانت كتبهم يف الكبري التحفظ من الفالسفة يبديه كان ما فمع الحارض، الوقت
قوُل ذلك ومن واالرتياب، الشك من كبري جانب عىل مشتملة تأمالٌت الغالب، يف منهم،

امليالد: من العارش القرن يف عاش الذي التَّنُوخيِّ العالء أبي
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ل��ه ع��ق��َل ال َديِّ��ٌن وآخ��ر دي��ن ب��ال ع��ق��ٍل ذو األرض: أه��ل اث��ن��ان

إيرب). تصوير (من قديمة مصحف دفة كتابات :2-2 شكل

وأجمل للجماهري، مراعاًة الفلسفة عن الدين يَْفِصلوا أن العرب فالسفة رأى ثم
ما بغداد، يف امليالد من عرش الحادي القرن يف يَُدرِّس كان الذي الغزايل، الفيلسوف

اآلتية: الكلمة يف إليه انتََهوا

ما الحقائق من فهنالك األمر، يف ما كلَّ العقل يؤيُِّدها التي الحقائق ليست
عىل نقدر ال كنا وإن بها نقول ونحن إليها، الوصول عن إدراكنا يَْعَجز
الصواَب يخالف مما وليس املعروفة، وباألصول املنطق بقواعد استخراجها
فقل شئت وإن العقل، دائرة فوق أخرى دائرة بوجود قائل افرتاٍض وجوُد
جهًال ونواميسها الدائرة تلك ُسنن نجهل كنا إذ ونحن الرَّبَّاِني، التََّجيلِّ دائرة

بإمكانها. االعرتاف عىل العقل قدرة يف الكفاية نجد ا تامٍّ
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كوفية. حروف تشابك من مؤلفة زخرفية كتابة :3-2 شكل

األولني. األربعة الخلفاء ختم :4-2 شكل

أعظُم له كان الذي رشد ابن الشهري الفيلسوف هو ِصيتًا العرب فالسفة وأبعد
أرى ولكنني فقط، أرسطو لفلسفة شارًحا عادًة، رشد، ابن يَُعدُّ أجل، أوربة، يف تأثري
مقبولٌة فلسفتَه وأن العجب، يثري سبًقا األحيان بعض يف أستاذه سبق الشارح هذا أن
العرصي باملعنى حرٍّا مفكًرا رشد ابن يكن لم وإذا تلك، من أكثر األمور من كثري يف
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التي اآلتية العبارة وتدل املوضوعات: بعض يف عظيمة بحرية َفكَّر فإنه يحتمل، ما عىل
استقالل عظيم عىل األخالق وقواعد الروح خلود حول رينان مسيو كتاب من أنقلها

رينان: قال رشد، ابن

عن لالنفصال قابٌل الدهر عىل باٍق املطلق العامَّ العقل أن رشٍد ابن يرى
البدن مع فاٍن الفرديَّ العقل وأن الجسم،

ثوابًا ينتظر أال املرء عىل بأن ح ويُرصِّ والبعث الخلود ُرشد ابن وينكر
الخاص. بكماله الدنيا الحياة هذه يف يالقي ما غري

وأن صورة، ويتحدون مادًة يتميزون األشخاص أن رشد ابن وعند
الفأس وأن تسميتها، أساُس األشياء صورة وأن للمادة، ال للصورة الخلود
وأن إنسانًا، امليت جسم دعوة ز التَّجوُّ من وأن حديٌد، بل فأًسا ليست حدٍّ بال

لنوعه. والبقاءَ الشخص ملادة الفناءَ
أن فكما تصور، بغري شيئًا تُدِرك ال الفرد روح إن رشد: ابن ويقول
صورٌة ُوجدت إذا إال النفس تَُفكُِّر ال باألشياء اتصلت إذا إال تَْشُعر ال الحواس
الصور تكون أن َوَجب وإال خالد، غريَ الشخيصُّ الفكر كان ثم ومن أمامها،
املمارسة. عند كذلك يكون ال فإنه بذاته خالًدا اإلدراك كان وإذا أيًضا، خالدة
اآلخرة، الحياة عن العوام أقاصيص من نفوره رشد ابن يُخِف ولم
الفضيلة إىل املرء نظُر الَخِطرة األوهام من يَُعدَّ أن يجب أنه إىل يذهب وهو
َمعنَى ومن نفسها، للفضيلة اإلنكار من ذلك يتضمن ملا للسعادة؛ وسيلًة
ملا اتقاءً للموت العربي طلب ومن املضاعف، الثواب رجاءَ املالذِّ عن االمتناع
الزائد، الكسب يف طمًعا اآلخرين ملال اليهودي احرتام عدم ومن أسوأ، هو
ما إصالحهم يف نَْفع وجود وعدم واألوالد، القوم لروح اإلفساد من ذلك ويف
األوهام بتلك يرضبون األخالق ذوي من أناًسا رشٍد ابن ويعرف يخفى، ال

بها. يتمسكون من بفضيلة يقولون وال الحائط، ُعرَض
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العربيُّ األدُب (3)

العرب عند الشعر (1-3)

مجهوًال املتمدنة العرب جزيرة أجزاء مختلف ويف اليمن يف القديم األدب أمر يزال ال
تكن ولم د، ُمَحمَّ ظهور وقبيل املسيح بعد قيل العرب أشعار من علمناه وما تماًما، لدينا
شعراءهم يسمعوا أن يحبون العرب وكان املالحم، وتمجيد الغزل غري يف األشعار هذه

البطولة. عرص يف األغارقة كان كما بمفاخرهم يُشيدون
التي الفطرية األمم شعِر شأُن والتشبيه، بالتصوير الغالب، يف األشعار، تلك وتبدأ
ُخلُوِّها يف كثريًا اإلرسائييل الشعر عن األشعار تلك وتختلف قليًال، وتفكر كثريًا تُِحسُّ
الوحشية املجازر ملثل ذكًرا فيها تجد وال الدماء، بسفك والتغني والدُُّجون التكهن من

التوراة. بها ُمِلئت التي الدائمة الرب ولعنات واإلبادات واملذابح
يحركون الشعراء فكان للشعر، العرب حب بفضل كبريًا نفوذًا الشعراء ونال
َمنََحت أن نفوذهم من وكان يشاؤون، كما آخرين ويخفضون أقواًما ويرفعون املشاعر،

بها. النبيَّ َمَدَح قصيدة نرش عدم عىل له َحْمًال جمٍل مائة األعىش الشاعر قريٌش
مؤتمرات قرون، بعدة محمد قبل معه، أقاموا ما للشعر العرب عبادة من وكان
يف تقوم املؤتمرات هذه وكانت العرب، جزيرة نواحي جميع من يقصدونها أدبية
وكانت أيام، ثالثة مسافة مكة من والبعيدة الطائف من القريبة الصغرية عكاظ مدينة
يف وتعلَّق ثمينة نسائج عىل ذهب من بحروف تُكتب فيها الُحْظَوة تنال التي القصائد

األعقاب. إىل لتُنَْقل بمكة الكعبة
أن ذلك عن ونشأ محمد، ظهور سبق الذي القرن يف الذروة العربي الشعر وبلغ
لغة يف املختلفة العرب بالد لهجات ُصهرت وأن ًة، عامَّ الفصحى الشعراء لغة صارت

واحدة.
ويُرى الكعبة، يف العرب أشعار أهم حفظ بفضل السبع املعلقات إلينا وانتهت
وملغامرات القاسية، الجافية البادية ولحياة العرب، لحروب َوصٌف السبع املعلقات يف

إلخ. … األعراب

462



والتاريخ واآلداب والفلسفة اللغة

أرى ال وصًفا الحياة بها َوَصف التي َطَرفة معلقة من اآلتية األبيات أقتطف وإنني
طرفة: قال كبريًا، شيئًا إليه يضيف ارتيابًا الفالسفة أكثر

��ِدي1 ال��صَّ أَيُّ��ن��ا غ��ًدا ِم��ت��ن��ا إن َس��تَ��ْع��َل��م ح��ي��ات��ه ف��ي نَ��ف��َس��ه يُ��َروِّي ك��ري��ٌم
ُم��ف��س��د ال��ب��ط��ال��ة ف��ي 3 َغ��ِويٍّ ك��ق��ب��ر ب��م��ال��ه ب��خ��ي��ل ��ام2 ن��حَّ ق��ب��ر أرى
��ِد ُم��نَ��ضَّ َص��ِف��ي��ح م��ن ُص��مٍّ ص��ف��ائ��ح ع��ل��ي��ه��م��ا ت��راب م��ن ُج��ثْ��َوتَ��يْ��ن4 أرى
ال��م��ت��ش��دد ال��ف��اح��ش م��ال ع��ق��ي��ل��ة6 وي��ص��ط��ف��ي ال��ك��رام يَ��ْع��تَ��ام5 ال��م��وت أرى
يَ��نْ��َف��ِد وال��ده��ر األي��ام تَ��نْ��ُق��ص وم��ا ل��ي��ل��ة ك��ل ن��اق��ًص��ا ك��ن��ًزا ال��ع��ي��ش أرى
ب��ال��ي��د وثِ��نْ��يَ��اه8 ال��ُم��ْرَخ��ى ل��ك��ال��طِّ��َول7 ال��َف��تَ��ى أخ��ط��أ م��ا ال��م��وت إن ل��ع��م��رك
يَ��نْ��َق��ِد ال��م��ن��يَّ��ة َح��بْ��ِل ف��ي يَ��ُك وَم��ن ل��َح��تْ��ِف��ِه يَ��ُق��ْدُه ي��وًم��ا ي��ش��أ م��ا م��ت��ى

يُعرف ولم نجد، من پلغريڨ بها جاء حرب أنشودة املمتازة األفكار تلك من وتَْقَرُب
كان ماذا السابقة، القصيدة من له يبدو كما بوضوح، للقارئ يبدو فمنها َقْرَضها، زمن

القصيدة: تلك وإليك العربي، املحارب خاطر يف يَُجول

تُ��راِع��ي ل��ن َويْ��َح��ك األب��ط��ال م��ن َش��َع��اًع��ا ط��ارت وق��د ل��ه��ا أق��ول
تُ��َط��اع��ي ل��ن ل��ِك ال��ذي األج��ل ع��ل��ى ي��وم ب��ق��اءَ س��أل��ِت ل��و ف��إن��ِك
ب��ُم��ْس��تَ��َط��اِع ال��خ��ل��ود نَ��يْ��ل ف��م��ا َص��ب��ًرا ال��م��وت َم��ج��ال ف��ي ف��َص��بْ��ًرا
ال��يَ��راع10 ال��َخ��نَ��ع9 أخ��ي ع��ن ف��يُ��ْط��َوى ِع��زٍّ ب��ث��وب ال��ب��ق��اء ث��وب وال
َداِع��ي األرض أله��ل َف��َداِع��ي��ِه ح��ي ك��ل غ��اي��ة ال��م��وت س��ب��ي��ل
ال��م��ت��اع َس��َق��ط م��ن ُع��دَّ م��ا إذا ح��ي��اة م��ن خ��ي��ر ل��ل��م��رء وم��ا

الذي املستوى يَْسِبقوا لم وإن حضارتهم، دواَم الشعر َقْرِض عىل العرب وداوم
أو فلكيٍّا أو كان سياسيٍّا مثقف، رجل كل الشعَر يَْقِرض وكان النبي، قبل إليه ُوِصل
تقرضه لم ما الشعر من قرضوا وحدهم العرب «إن بعضهم: قول لغًوا يكن ولم طبيبًا،
يؤلِّفون األحيان، بعض يف صاروا، أن للشعر العرب حب من وكان مجتمعًة»، العالم أمُم
بِقطٍع ممزوًجا أكثرها يََر قصصهم يُطالع ومن نظًما، والجرب والفلسفة التوحيد كتَب

شعرية.
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القافية فنَّ اقتبسوا األوربيني أن يظهر، كما أيامنا، يف الثبوت درجة بلغ ومما
كان الذي األمر هذا عىل الكثريين الكتَّاب من وغريه ڨياردو مباحث ودلَّت العرب، من

طويل. زمن منذ بينه قد ُهويِه األسُقف
عرب لشعراء كان ما إىل الپروڨنيسِّ والشعر اإلسپاني الشعر مصدُر ويُعَزى
األسباب إيضاح ولكنَّ السابق، كالرأي قويًما الرأُي هذا يل ويلوح التأثري، من األندلس

الكتاب. هذا َصدر يحتملها ال إفاضًة يتطلب هذا يف إليها يُستند التي

واألقاصيص الروايات (2-3)

املخاطر يف رواياٌت للعرب ويُوَجُد الشعر، عن فضًال األدب، أنواع جميَع العرُب زاول
األشخاص، بنفسية اعتنائهم قلة مع العرب، روايات يف وترى إلخ، … والفروسية والحبِّ
الساطع، بخيالهم العرب، َل وَجمَّ العجيبة، املغامرات رضوب عىل الشتمالها كبرية فوائَد

الفن. يف لهم نظري ال الذين وهم َلَمسوه،11 يشء كل
الشعراء خيال «كان سيديُّو: قال الفروسية، روايات ابتدعوا الذين هم والعرب
وكانوا دائًما، املحدِّثني أكابر من محمد أتباع وكان واألقاصيص، الروايات يف يتجىلَّ
تتخللها التي العجيبة األقاصيص بعض ليسمعوا خيامهم؛ تحت مساء يجتمعون
قطٍع من املؤلفة القصص من إسپانية يف ما ويُخرب َغْرنَاَطة، يف كما والغناء املوسيقا
ورصاع الخواتم وألعاب األعياد عن صحيًحا إخباًرا العرب، بها ُقلِّد التي أو مرتجمة،
… والَغزل والتشبيب الفرسان ورقِص والتفاخر واملسلمني، النصارى وحروب الثريان

أوربة.» يف األندلس عرب بها اشتهر التي األمور من ذلك إىل وما
وروايَة ، الهمذانيِّ ومقاماِت الحريري، مقامات نذكر العرب أقاصيص أشهر ومن

الخصوص. عىل وليلة ليلة ألف
َ وتويفِّ ١٠٥٤م، سنة الحريريُّ وُولِد بأَرسه. الرشق يف الحريريِّ مقاماُت واشتهرت
مكتبة من كلٌّ وتشتمل عرصه، علماء من بأنه صيتُه ذاع أن بعد البرصة يف ١١٢١م سنة
مقاماته. من جميلة مصورة َخطيَّة نسخٍة عىل ِشيِفر مسيو ومكتبة الوطنية باريس

وكان أيًضا، املضمار ذلك يف واسعة شهرة ذا ١٠٠٧م، سنة املتوىف الهمذاني، وكان
مرة، أوَل يسمعها عندما القلب ظهر عىل القصيدة فيحفظ قوية ذاكرة ذا الهمذاني

ارتجاالته. يف التعابري وانتقاء لغته بصفاء أيًضا، مشهوًرا، الهمذاني وكان
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واختُِلف ريب، ال شهرًة العربية القصص أكثر الباهرة وليلة ليلة ألف رواية وتَُعدُّ
مختلفة أزمنة يف ُوِضَعت قطع مجموعة أنها اليوم الثابت من ويظهر مصدرها، يف كثريًا
الذهب مروج كتاب يف لِذْكرها امليالد من العارش القرن قبل ُوِضَع بعضها وأن ا، جدٍّ
هندويس أصٍل من ِقَصًصا الرواية هذه يف وتجد الزمن، ذلك يف املسعوديُّ ألَّفه الذي
الخامس والقرن عرش الثالث القرن بني فيما مرص عرب ألََّفه أكثرها ولكن وفاريس،

امليالد. من عرش
األملانية الطبعة مقدمة يف وذلك مسيوڨيل، َهيِْدْلِربْغ، يف الرشقية اللغات أستاذ وذكر
فيها القصص أكثر أن يف الشك يجوز ال أنه الرشقي، النص َوْفَق وليلة ليلة ألف لرواية
يف بارٍز هندويسِّ أصٍل من فيها عما كثريًا يختلف عربي أصٍل من فيها ما وأن ، عربيٌّ

اإلسالم. من األوىل القرون يف أيًضا، االسم، بذلك املعروفة املجموعة
ما مع إمتاًعا اإلنسان وضعها التي األدب كتب أكثر من وليلة ليلة ألف رواية وتُعد
فائدة، من قراءتها يف ما ُمتَْعٍة من فيها ما إىل وأضيف ا، جدٍّ واضحٍة نقائَص من فيها
يف تفكريهم ووِجه ومشاعرهم العرب طبائع عن صحيحًة معارف القارئ ينال فيها

األدوار. بعض

األشخاص. رسم من األسفل القسم بتشويه كتابة ذي عربي كوب إفريز :5-2 شكل

عىل قويٍّ نور من يُلقيه ملا وذلك النظر، يَشَمل لها مدخًال يكون تاريخ وكل
والحق إلخ، … املرأة يف ورأيهم الخلقية، ودوافعهم الصميمة، النفسية الرشقيني أحوال
والتي طويًال، زمنًا أمرها التاريخ أهمل التي األدلة من وأساطريها األمم أقاصيص أن
األغاني بتحليل لنا، تََوصَّ أن ذلك ومن الحارض، الوقت يف شأنها يدركون العلماء أخذ
يف نَْرقبُها أن لنا أتيح التي الغريبة األمة تلك أمر درسنا يف وذلك واألساطري، الشعبية
يُكتب لم شعٍب ألجداد النفيس املزاج رسم من بها تمكنَّا ثمينٍة معارف إىل تَْرتَة، جبال

قط. تاريٌخ له
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واألمثال الحكايات (3-3)

اآلداب من نوٌع يتألف ومنها الرشق، يف به ُعِني َما أكثر من واألمثال والرموز الحكايات
وتُنَْىس تُتِْعب املجردة األفكار أن مع بسهولة، الذاكرة يف وتُحفظ النفس، تالئم التي

رسيًعا.
يف لقمان، من محمٌد وجعل بالحكايات، جاء من أشهر األسطوري لقمان ويعد
ثاٍن فريق ويراه لداود، معارص أنه العلماء من فريٌق ويرى الحكمة، مثاَل القرآن،
بعد ظهر لقمان غري شخٌص الحكايات مؤلَف أن ثالٌث فريق ويرى إلبراهيم، معاًرصا
من اقتبس ذلك أن عىل الشبه من إيزوب وحكايات لقمان حكايات بني ما ويدل محمد؛

األقل. عىل واحد منبٍع من استقى كليهما أن أو هذا
أوربة وبقيُة إسپانية اقتَبََست العرب أمثال ومن الغاية، إىل كثرية العرب وأمثال
ال الذي الكبري، ِقسمها يََر پانَْسا سانُكو حكمة يف ق يَُدقِّ ومن قليل، غريَ األمثال من عدًدا

إسالمي. أصل من معينه ينِضب
پياس: مسيو كتاب من اآلتي بعَضها أنقُل للقارئ، تنويًرا وإنني،

الجبَّانة. يف النوم من خريٌ الذبابة َجنَاح تحت العيُش •
قصري. فالعمر َشبَاِبك من استَِفْد •

َغِدك. يف ما جاهًال دمَت ما ليلتك يف ُهُموَمك انْس •
… األزهار َشذَا تَنَْل عطَّاًرا وعاْرش ناج،12 بالسِّ ج تُرضَّ حداًدا عاْرش •

املحبة. تُلِهب خشبٌة •
يَطَمْع، مالها أجل من يتزوجها وَمن يُخدع، جمالها أجِل من امرأة يتزوج َمن •

يُْمتَْع. رشادها أجل من يَْخَرتْها ومن
سوًرا أمامكم أََقْمَن َكِرْهنَكم ما وإذا األسداد، لكم فتَْحَن النساء أحبكم ما إذا •

اد. َحدَّ ُصنع من كأنه العنكبوت خيط من
يُْرس. مع َهمٍّ من خريٌ َفْقٍر مع باٍل راحة •
السكوت. يستطيع فًما الذبابة تدخل ال •

املعيشة. كل به يكون وقد املعيشة، نصُف التدبريُ •
فأرة. إال الفأرة تلد ال •

الشوك. تُخرج الورد تُخرج التي الشجرة •
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يُضِحكك. من ال يُبِكيك من شاور •
النجاح. رس الصالح يف •

الهوى. وكتمان والتقوى الجمال ثالثني: من خري ثالثٌة •
مال. وطالب علم طالب يشبعان: ال منهومان13 •

بدمشق. بيت يف املؤلف وجدها حديثة عربية كتابة :6-2 شكل

بدمشق. عربي بيت يف املؤلف وجدها حديثة عربية كتابة :7-2 شكل
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التاريخ (4-3)

الظنون) (كشف الرشقية مكتبته يف وحده خليفة ي حاجِّ َعدَّ وقد كثريون، العرب مؤرخو
كان كما العموم، عىل النقد روُح العرب مؤرخي يُعِوُز وكان عربي، مؤرٍخ ١٢٠٠
الكتَّاب من قلدهم ممن الكثريين ُز يَُعوِّ وكما الوسطى، القرون مؤرخي جميع يَُعوِّز
تلك من عالية درجًة بلغوا قليلني مؤرخني لوجود العموم» «عىل َقلَّت وقد املعارصين،

خلدون. كابن املسيطرة الروح
من التاسع القرن أواخر يف ألَّف، الذي الطربي العرب: مؤرخي قدماء من ونذكر
من ونذكر ٩١٤م، سنة إىل العالم بدء منذ مر الذي الزمن عن ا عامٍّ تاريًخا امليالد،
عدَة فألَّف امليالد من العارش القرن يف عاش الذي املسعوديَّ املشهورين: العرب مؤرخي

إلخ. … الذهب مروج وكتاب الزمان أخبار ككتاب التاريخ، يف كتب
تنوع من بُِهَت ُكتُبه إىل اإلنسان نظر ما «إذا املسعودي: عن كاترمري مسيو قال
كان أنه والحق حلها، التي العويصة املهمة املسائل كثرة ومن فيها، َكتب التي املواد
وتأمل بالعرب الخاصة الكتب جميع َ َقَرأ ألنه ال فيه، نبغ الذي الزمن يف الفضل واسع
الرشق أمم وجميِع والرومان اليونان بتاريخ الواسعة مباحثه إلحاطة بل فقط، فيها

أيًضا.» وقديمها حديثِها
تويفِّ الذي الفرج أبا منهم ونذكر العام، التاريخ يف كثرية كتبًا العرب مؤرخو وألَّف

١٢٨٦م. سنة

صورة من شيفر، (مجموعة بالصدف مرصع فاريس صندوق كتابة من جزء :8-2 شكل
املؤلف). التقطها فوتوغرافية
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آنًفا، عنها تكلمنا التي النقد بروح ١٣٣٢م، سنة يف ُولِد الذي خلدون، ابن ويتَِّصف
التاريخي، النقد يف رائعٍة بمبادئَ بادئًا َعَرَضهم حيث الرببر تاريخ خلدون ابُن وألف

الفرنسية. إىل هذا كتابُه وتُرجم
للبحث مصدر أحسَن يَُعدُّ مرص عن تاريًخا خلدون، البن املعارص ، املقريزيُّ وألف

العام. التاريخ يف له مجلًدا ثمانني من ِقْسٌم التاريخ هذا أن ويظهر فيها،
كبرية. تاريخية موسوعًة ١٣٣١م، سنة مرص يف املتوىفَّ ، النويريُّ وألَّف

علماء من بأنه واملشهوُر ١٣٣١م، سنة املتوىفَّ الفداء، أبو حماة صاحب وألَّف
يف الفائدة عظيَم البرش أخبار يف كتابًا مًعا، الحرب رجال ومن والجغرافية التاريخ

بالرشق. خاصٌّ هو ما معرفة
(كشف الرشقية املكتبة كتاُب وأشهُرها أيًضا، كثريٌة العرب عند الرتاجم وُكتُُب
نحو ألسماء معجم هو والذي ١٦٥٨م، سنة املتوىفَّ خليفة ي حاجِّ ألَّفه الذي الظنون)
عنه. بياٍن مع مؤلفه باسم منها كتاب كلِّ اسم فيه أَْلَحَق والذي رشقي، كتاب ١٨٥٠٠

والبالغة البيان (5-3)

الغزيريُّ فأحىص والنحو، البالغة يف كتبهم وكثَُرت كثريًا، باألسلوب العرب مؤلفو اهتم
التي العربي، األدب كتب من القليل سوى فيها ليس التي وهي اإلسكوريال، مكتبة يف
هذه تُنْقل ولم البالغة، يف كتاٍب ثالثمائة من أكثر والتخريب، اإلبادة يد من تََفلَّتت
النحو علم شأن من ألن إليها؛ نقلها يف فائدٍة كبريَ أرى وال األخرى، اللغات إىل الكتب
يجب التي هي النحو، كتَب ال الفن، بدائَع وألن ابتداعه، ال األسلوب، تهذيَب والبالغة

األمة. آداب وليدا البالغة وعلم النحو علم وألن األمة، آداب يف للحكم درسها
كان وما النحو، ويف البيان يف رسائلهم من العرب بالغة يف نحكم أن نستطيع وال
السيايسُّ نظامهم كان وما الجامعي، التعليم خارَج الدينية البالغة غريَ ليَْعِرفوا العرُب
الرشق، يف النفوس عىل عظيم سلطان ذاُت الدينية البالغة أن والحق هذا، غريَ ليحتمل

إلينا. يَنْتَِه لم خطبائهم قرائُح عنه أسفرت ما ولكن
فإنه ذلك ومع العربية، اللغة آداب تاريخ لخالصِة خالصٍة سوى تقدم ما وليس
كتاٍب يف هذا غريُ هدٌف لنا يكون ولن وتنوعها، األدبية آثارهم بأهمية لإلملام يكفي

الكتاب. كهذا ُمجَمل
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هوامش

العطشان. الصدي: (1)
واملنع. الجمع عىل الحريص النحام: (2)

الضال. الغوي: (3)
وغريه. الرتاب من الكومة الجثوة: (4)

يختار. يعتام: (5)
عقيلة. الواحدة والنساء، املال كرائم العقائل: (6)
فيه. فرتعى للدابة يطول الذي الحبل الطَِّول: (7)

الطرف. الثني: (8)
الذل الخنع: (9)

الجبان. الرياع: (10)
ويمكن كرب، أو صغر ىشء كل يف التجميل إىل وميلهم العرب خيال يتجىل (11)
شوارع يف البائعون بها ينادي التي الكنايات بعض من ذلك عىل يستدل أن القارئ
الخبيزة: بائع وكقول حماتك»، «هدئ األزهار بائع كقول املشرتين ألنظار لفتًا دمشق
تحتمله «ال املحمص: اللوز بائع وكقول صبية»، ترجع العجوز تأكلها طرية «خبيزة
… العسل» «ثمر التني: بائع وكقول السنونو» «أكل الحلوى: بائع وكقول األسنان»،

إلخ.
الحائط. يف الرساج دخان أثر نَاج: السِّ (12)

فيه. وأفرط وحرص َرشه األكل: يف نهم من النهم، ذو املنهوم: (13)
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الثالث الفصل

الفلك الرياضياتوعلم

الرياضيات (1)

اكتشاف العرب إىل وُعِزَي العرب، عند الجرب، علُم سيما وال الرياضيات، يف البحث اتََّسع
علم العرب ل حوَّ فقد ذلك ومع طويل، زمن منذ معروفة كانت أصوله ولكن الجرب، علم

الهندسة. علم عىل تطبيقه يف الفضل يرِجع وإليهم ا، تامٍّ تحويًال الجرب
ُموطَّئًا كتابًا موىس بن محمد معه ألَّف ما العرب بني االنتشار من الجرب علم وبلغ
اقتبس الكتاب هذا ترجمة ومن امليالد، من التاسع القرن أوائل يف املأمون بأمر له

طويل. زمٍن بعد الجرب، لعلم األوىل معارَفهم األوربيون
من مفصًال بيانها يف ملا بإيجاز؛ الرياضية العرب أعمال أهم ذكر عىل وأقتُرص
املثلثات، علم إىل املماس أدخلوا الذين هم العرب إن وأقول: الفنية، الدقائق يف الدخول
بة، املكعَّ املعادالت وحلُّوا الهندسة، عىل الجرب علم وطبَّقوا األوتار، مقام الجيوب وأقاموا
األضالع مثلثات حلَّ بردهم الُكِريّة املثلثات علم وحوَّلوا املخروطات، مباحث يف وتعمقوا

له. قاعدًة تكون أساسية نظرياٍت بضع إىل
يف شال مسيو قاله ما واسمع عظيمة، أهميٌة املثلثات علم إىل املماس وإلدخال

الهندسة»: أصول تاريخ «خالصة كتابه

املركبة الطرق تلك طرح إىل أدت التي املباركة، العلميُة الثورة تلك تَُؤثر لم
مرور بعد إال الحديثة القرون علماء يف الجيب، وتمام الجيب، يف الثقيلة
الثورة تلك َجَهل وإن مونتانوس، ريجيو بدعوة وذلك سنة، خمسمائة

قرن. نحو بعد ظهر الذي ُكوِپْرنِيك
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العرب عند الفلك علم (2)

بل مسائله، وحدهم العرُب يدُرس ولم بغداد، يف به اعتُِنَي ما ل أوَّ من هو الفلك علم
بِزيَجه، الشهري بك، أولوغ تيمورلنك، حفيُد سيما وال أيًضا، وارثوهم طريقهم عىل سار
قرون سبعة ازدهارها زمن دام التي بغداد ملدرسة األخري املثَل ه َعدُّ يمكن والذي

(٧٥٠م–١٤٥٠م).
املباحِث هذه مركَز تكن لم ولكنها الفلك، علم ملباحث ا مهمٍّ مركًزا بغداد وكانت
املحيط إىل الوسطى آسية من املمتدة البالد يف قائمة كانت التي فاملراصُد الوحيَد،
وقرطبة وطليطلة وفاس والقاهرة وسمرقند دمشق يف كان ما ومنها كثرية، األطلنطي

إلخ. …
كل عن كلمًة ولنَُقل واألندلس، والقاهرة بغداد يف كان ما الفلك مدارس وأهم
سنة أُقيمت التي بغداد، مدينَة اتخاذهم منذ العباس، بني خلفاء أخذ منها: واحدة
ترجمة وعىل والرياضيات، الفلك علم دراسة عىل يحثُّون لدولتهم، عاصمًة ٧٦٢م،
العلوم، تلك يف اليونان كتب جميع وترَجمِة وبطليموس، وأرشميدس إقليدس ألَّفه ما

بالطهم. إىل الشهرة من يشء عىل كانوا الذين العلماء ويستدعون
املأمون ابنه زمن ويف الرشيد، هارون زمن يف الفلكية بغداد مدرسة وأدَّت
تم التي األرصاد مجموعة وأُدَمِجت مهمة، أعمال إىل الخصوص، عىل (٨١٤م–٨٣٣م)
َضيَاعه، عىل نأسف الذي ح» املصحَّ «الزيج كتاب يف ودمشق ببغداَد املراصد يف أمرها
الدقة من الكتاب هذا عليها اشتمل التي األرصاد صحة نعلم أن يمكننا ذلك ومع
االنحراف، َرْقُم كان فقد الزمن، ذلك يف الشمس سمت انحراُف بها ُعنيِّ التي العظيمة

الحارض. الرَّقم يَْعِدل ما أي ثانيًة، و٥٢ دقيقًة و٣٣ درجًة ٢٣ فيه، ق ُحقِّ كما
العرب وأقدم بالضبط، السنة مدة تعيينُهم الشميس لالعتدال العرب رصد عن ونشأ
هذا وأنجزوا سنة، ألف مرور بعد إال له يَُوفق لم الذي النهار نصف خط قياس عىل
ونقطة الراصدون منها سار التي البُداءة نقطة بني الواقعة املسافة بحسابهم القياَس
النتيجة؛ نعلم ولم واحدًة، درجًة القطب ارتفاع يف اختالٌف فيها ظهر التي النهاية
أن ذلك، مع ونستبعد، عليها، اصطلحوا التي الطول لَوْحدِة الصحيح املقدار لجهلنا

الخط.» ذلك ِقَرص إىل النظر بعد تماًما صحيًحا إليه توصلوا الذي الرَّْقُم يكون
ألمكنة التقاويم من وضعوه ما األخرى بغداَد مدرسة فلِكيِّي أعمال من ونذكر

االعتداَلنْي. مبادرة بالضبط وتعيينِهم السيارة، الكواكب
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البَتَّاِنيُّ أشهرهم ومن الزمن، ذلك يف الفلك علماء بعض أسماءُ إلينا انتهت وقد
ما العرب بني الشأن من له كان والذي ٩٢٩م، سنة َ وتويفِّ التاسع القرن يف عاش الذي
الفلكية زمنه معارف عىل الصابي» «ِزيُج كتابه احتوى وقد األغارقة، بني لبطليموس
تعرفها لم التي ألزياجه األصيل النصُّ إلينا يصل ولم بطليموس، كتاب احتوى كما
يف البتاني الشهري الالند ووضع األسف، مع املحرَّفة الالتينية ترجمتها من إال أوربة

العالم. يف الفلك علماء أشهر ُعدُّوا الذين العرشين الفلكيني َصفِّ
أزياًجا، ٩٣٣م، وسنة ٨٨٣م سنة بني برصد قاما اللذان وابنه، أماجور وألف
تقدَّمه ملن خالًفا القمر، عرض دوائر من دائرٍة أكرب حدود تحول إىل األخري هذا وذهب
القمر عرض دوائر يف الشذوذ هذا درُس فأدى بطليموس، سيما وال الفلك، علماء من

ثالث. قمريٍّ اختالٍف اكتشاف إىل
امليالد، من التاسع القرن يف عاشوا الذين الثالثة، شاكر بن موىس أبناء واشتهر
االعتداَلني، مبادرَة قبلهم معروًفا يكن لم بضبٍط عيَّنوا فقد أيًضا، الفلك علماء من بأنهم
وقيَّدوه ٩٥٩م، سنة يف بغداد عرض وقاسوا يَّارة، السَّ النجوم ألمكنِة تقاويَم ووضعوا

تقريبًا. ثواٍن بعِرش يصحُّ بَرْقم أي دقيقة، و٢٠ درجة ٣٣
ببغداد املتوىف الوفاء أبو هو أولئك بعد ظهروا الذين الكثريين الفلك علماء وأشهُر
أرشنا الذي الثالث القمريُّ االختالُف هو الفلكيُّ العالُم هذا َعَرفه ومما ٩٩٨م، سنة يف
منذ سيديُّو عليه َعثَر الذي املهم الخطي العربي كتابه من ظهر كما وذلك آنًفا، إليه
القمر أمر يف النقص من بطليموس نظرية يف ما نظره استوقف أنه وذلك سنني، بضع
يُعرف الدَّوري، واالختالف املركزية املعاَدلة غريَ ثالثًا، اختالًفا فرأى أسبابه يف فبحث

باالختالف. اليوم
براهه، تيخو إىل سنة بستمائة الوفاء أبي بعد ُعِزي الذي االكتشاف، هذا أن والحقُّ
أواخر يف بغداد، مدرسة وصول عىل به سيديو مسيو استدلَّ فقد الغاية، إىل عظيٌم

وِمْرَقب. نظَّارة بغري إليه يَِصل أن الفلك علَم يُمكن ما أقىص إىل العارش، القرن
دائرة بربْع الشمس َسْمت انحراف شاهد فقد ُمتقنة، بآالت ًزا ُمَجهَّ الوفاء أبو وكان
املراصد يف كبريًا يَُعدُّ ما االتساع من يبلغ أي قدًما، وعرشين إحدى قطرها نصُف يبلُُغ

الحديثة.
الخلفاء سلطان انحطاط إىل العارش القرن أواخر منذ أدت التي والحوادث
ومغازي الدولة انقسام عن ونشأ الدراسات، يف فتوًرا أوجبت ببغداد السيايس
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القاهرة وقياُم البالد، اضطراُب — املغول وغارات الصليبية، والحروب السلجوقيني،
العلمية. اإلسالم زعامة يف بغداد مقاَم العظيمة العربية األندلس وجامعات

القوة من للعلوم العرب حبُّ وكان العلوم، مزاولة عن بغداد تُكفَّ لم ذلك ومع
العرب وبََلغ لها، االهتمام من األجنبي وغارات األهلية والفتن الحروب تمنعهم لم بحيث
الغالبون هؤالء معه صار وما قاهريهم، يف كبريًا تأثريًا معه أثَّروا ما املعارف سعة من

فورهم. من لهم ُحماًة
الُغزاة، جميع همجية عىل العرب حضارة انتصار من أكثر العجب يُوِرث يشء، وال
العرب عمل دام فقد املغلوبني، العرب مدرسة عىل فورهم، من الغزاة، هؤالء ِج تََخرُّ وِمن
ذلك بفضل دام وقد طويل، بزمن السيايس سلطانهم زوال بعد ما إىل الحضارة حقل يف
الفلكية بغداد مدرسة داومت وقد األجانب، قبضة صارت أن بعد العلمي بغداد تقدم
رسائل نرش عن تنقطع ولم امليالد، من عرش الخامس القرن أواسط إىل ازدهارها عىل
الغزنوي محموٍد للسلطان مشريًا كان والذي ، البريونيُّ نرش أن ذلك ومن الفلك، يف مهمة
األرض»، من املعمور ملساكن والعرض الطول «تصحيح يف مقالته ١٠٣٠م)، (سنة
أن ذلك ومن بغداد، مدرسة إليه انتهت ما الهندوس وعلَّم الهند بالد زار هذا والبريوني
إصالح عن أسفرت بأرصاٍد بالقيام ١٠٧٩م سنة يف السلجوقي، ملكشاه السلطان أمر
سنة، ستمائة بعد تم الذي الغريغوريِّ التقويم من أفضل هو بما السنوي التقويم
أن مع سنة، آالف عرشة كل يف أيام ثالثة خطأ إىل يؤدي الغريغوريَّ التقويم ألن وذلك

الزمن. ذلك مثل يف يومني خطأ إىل إال يؤدي ال العربي التقويم
يف هالكوخان استدعى فقد السلجوقيني، من بالعلماء اعتناء أقلَّ املغول يكن ولم
نموذجيٍّا، كبريًا مرصًدا مراغة يف وأقام بالطه، إىل العرب علماء أفضَل ١٢٥٩م سنة
كتَب افتتحها التي الصني بالد إىل نقل أن لهالكو، أٌخ هو الذي خان، كوبالي يلبث ولم
كنغ كوشو سيما وال الصني، فلكيي أن نعلم واليوَم الفلك، علم يف والقاهرة بغداد علماء
العرب إن نقول: ولذا الكتب، تلك من األساسية الفلكية معارَفهم استنبطوا ،(١٢٨٠)

بالحقيقة. كله العالم يف الفلك علم نرشوا الذين هم
عىل املشتملة العظمى دولته عاصمة اتخذها التي بسمرقند، تيمورلنك استقر وملا
سلطان آل وملا العرب، علماء من فريًقا حوله جمع والهند، فارس وبالد الرتكستان
عىل أقبل امليالد من عرش الخامس القرن يف عاش الذي بك أولوغ حفيده إىل سمرقند
واستطاع، املسلمني، علماء من قليل غري بعدد نفسه وأحاط عظيم، بنشاط الفلك علم
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اإلسپاني). العاديات (متحف قديم عربي أسطرالب :1-3 شكل

فُزعم التاريخ، ذلك قبل معروفة غري كانت رصديًَّة آالٍت يصنع أن الِغنَى، من لديه بما
القسطنطينية، يف أياصوفية كنيسة ارتفاع قطرها نصف يبلغ دائرة ربَع أنشأ أنه
ممثل آخَر قرن، ونصف قرن سوى كيپلر عن يفصله ال الذي بك، أولوغ َعدُّ ويمكن
األعمال من به قام ملا واملتأخرين؛ القدماء بني وصٍل أداة أي الفلكية، بغداد ملدرسة

املهمة.
املعارف عن صادقًة صورًة ١٤٣٧م، سنة بك، أولوغ نرشه الذي الكتاب ويُعد
امليالد، من عرش الخامس القرن أواسط يف العربية املدرسة إليها انتهت التي الفلكية
فيه ودرس الفلك، علم مسائل يف الكتاب هذا من األول القسم يف املؤلف بحث وقد
العلم هذا موضوعاِت ثم العامة، الفلك علم ومبادئَ التقويم، وموضوَع الوقت، أقساَم
هذه وتشتمل إلخ، … واستعمالها األزياج وتأليف والخسوف الكسوف كحساب العملية
أهم وطوِل السيارة، والكواكب والشمس القمر وحركات الكواكب، فهارس عىل األزياج
درجة ٢٩ عرضها أن ذكر التي سمرقند مدينة املدن هذه ومن وعرضها، العالم مدن

املعارصين. كتب يف أجده فلم ثانية، و٢٨ دقيقة و٢٧
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السابق. لألسطرالب الثاني الوجه :2-3 شكل

زمن يف كثريًا معتربًا كان الذي الخيايل التنجيم فن بمباحث الكتاب هذا وُختم
بك. أولوغ

بعض اقرتانات من تخيل، أنه وذلك قتله، إىل التنجيم بفن بك أولوغ اشتغال وأدى
االبن هذا وأن مناصبه، من هذا ابنه َجرَّد وأنه سيقتله، البكر ابنه أن السيارة، الكواكب
إىل رجع ثم الرتكستان، إىل هرب بك، أولوغ أباه وأن وَغَلبَه، َفْوِره من أبيه عىل ثار

ابنُه. فقتله النجوم نبوءة من الرغم عىل سمرقند
أوربة َفَلِكيُّو ومنهم التنجيم، فن صحة اعتقدوا الفلك علماء جميع فإن ذلك ومع
نَبَِوية. تقاويم فألف االعتقاد هذا عىل كان نفسه العظيم ِكيپلَِر إن حتى قريب، زمن إىل
أن بعد — أخذت التي القاهرة مدرسَة الفلكية: بغداد مدرسة بجانب ونذكر،
فقد العلم، ميدان يف تُنافسها — امليالد من العارش القرن أواخر يف بغداد عن ُفِصلت
الذي املرصد أصبح وقد به، بغداد أمور والة اعتناء الفلك بعلم أمورها والة اعتنى
األول، الطراز من الحارض، الوقت يف القلعة عليه القائمة املقطم، جبل عىل أنشأوه
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الحاكم عهد يف وذلك ١٠٠٧م، سنة املتوىف يونس، ابُن وضع القاهرة مرصد ويف
األزياج محل حل والذي الحاكمي» «الزيج اه سمَّ الذي الكبري الزيج (٩٩٠–١٠٢١م)،
الكتاب ومنها الفلك علم كتب جميع يف الحاكمي الزيج واستُنِْسخ قبله، ُوضعت التي

١٢٨٠م. سنة الصني يف كنغ ُكوشو ألفه الذي
املدينة هذه مكتبة أن ١٠٤٠م، سنة بالقاهرة يقيم كان الذي السنبدي، ابُن وروى
آالف وستة فلكيتني، ُكرتني عىل — امليالد من عرش الحادي القرن يف — تشتمل كانت

الفلك. وعلم الرياضيات يف كتاب
الفلكية املسلمني آثار من أهميًة أقلَّ األندلس يف الفلكية العرب آثار تكن ولم
إبادة تقريبًا مخطوطاتها جميع إلبادة القليل؛ سوى منها يبَق لم ولكنه املرشق، يف
ترتجم؛ لن أنها ح ونَُرجِّ التحريق، من نََجت التي القليلة اآلثار هذه تَُرتَجم ولم منظََّمًة،
غري يَْعَلمها ال التي الفنية ولالصطالحات العرب، للغة ة تامَّ معرفة من تقتضيه ملا

املتخصصني.
عن نعلم وال أسمائهم، غري شيئًا األندلس يف العرب فلكيي أكثر عن نعرف وال
كان الذي الزرقيال، ولد أن ذلك ومن أهميتهم، لبيان تكفي موجزة إشارات غري كتبهم
َعنيَّ وأنه للشمس، األقىص البعد ليُعنيِّ رصٍد؛ ٤٠٢ ب قام ١٠٨٠م، سنة حوايل حيٍّا
جاء ما يَْعِدل ما أي ثانية، بخمسني االعتدالني لنقطتي السنوية املبادرة حركة مقدار
صنع وأنه بنفسه، اخرتعها بآالٍت األفالك يرقب كان وأنه بالضبط، الحديثة أزياجنا يف

إعجاب. أيما طليطلة يف الناس بها أُعِجَب دقاقًة ساعاٍت
ما عىل االستدالل أمكن موجودًة، الفلك علم يف األندلس عرب كتب تكن لم وإذ
(الذي سيديُّو إليه ل تََوصَّ ما ذلك ومن الزمن، ذلك نصارى كتب يف جاء بما احتوته
إن القائلة: النتائج من ماثلها) وما الفلكية القشتايل العارش األذفونش امللك رسائل درس
، بَيِيضّ شكل عىل السيارة الكواكب حركات اكتشاف يف وكوپرنيك ِكيپلر سبقوا العرب
األذفونشية» «األزياج املسماة العارش األذفونش أزياَج وإن األرض، دوران نظرية ويف

العرب. عن مأخوذٌة
علماء ينافسون ومراكش وفاس طنجة سيما وال إفريقية، يف الفلك علماء وكان
أن ذلك، مع ونعلم، األندلس، علماء آلثار جهلنا آثارهم نجهل ولكننا األندلس، يف الفلك
بضبط ، َعنيَّ امليالد، من عرش الثالث القرن يف يعيش كان الذي املراكيش، الحسن أبا
مراكش بني واقعة إفريقية مدينة وأربعني إلحدى والطوَل العرَض أحد، إليه يسبقه لم

477



العرب حضارة

صورة (من بباريس الوطنية املكتبة يف محفوظ عربي ألسطرالب سابق وجه :3-3 شكل
فوتوغرافية).

املبادئ «جامع كتابه يف مشاهداِته َقيَّد وأنه فرسخ، تسعمائة مسافته ما أي والقاهرة،
فرتجم العربية، الرصد آلالت ثمينٍة معارَف عىل اشتمل الذي امليقات» علم يف والغايات

بعضه. سيديُّو
صالحة ساعاتهم تكن ولم بالضبط، الوقت لتعيني امِلْزَوَلة سوى العرب يعرف ولم

عليها. اص الرَّقَّ تطبيقهم لعدم الدقيقة؛ الفلكية للمباحث
غري عدٌد إلينا وصل وقد واألسُطرالب، الدائرة بأرباع الزوايا يَُعيِّنون العرب وكان
أسطرالبات، ثالثة وحدها الوطنية باريس مكتبة يف ويوجد األسطرالبات، من قليل
عىل دالٌة أنها يعلم تركيبها يف النظر ينعم فمن الكتاب، هذا يف ألحدها صورًة فنرشنا

الحارض. الوقت يف منها أحسن هو ما صنُع يَصعب وأنه كبري، ِحذْق
درجات، إىل مقسم معدني قرص من مؤلَّف فهو األسطرالب؛ تركيب بيان ويسهل
تعليًقا َحْلَقته من األسطرالب ويُعلق طرفيه، يف ثَقبنَي ذو عداٌد القرص هذا عىل ويدور
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فوتوغرافية). صورة (من األسطرالب لذلك الحق وجه :4-3 شكل

ُقرئ الثقبني ذينك من الشمس أشعة مرت فمتى الشمس، نحو العداد ه يَُوجَّ ثم عموديٍّا،
عليه. العداد وقف الذي الحد من الكوكب ارتفاع

الوقت يف استعمالها من فائدة وال أحيانًا، املرصد يف كبريًة الدائرة أرباع وكانت
والثواني الدقائق معرفة من بها نتمكن التي الدقيقة ِڨْرنِيه آلة اخرتاع بعد الحارض
دقائق إىل الدرجات تقسيم عىل مشتملة دائرٍة حيازة أن بما ولكن اآلالت، أصغر يف
العرب فلكيي عادة من كان الطبيعة بحكم كبري قطٍر نصَف تتطلب ثواٍن، إىل والدقائق
عىل األقسام هذه من قسم كل فيدل قسًما، عرش اثني إىل الدقيقة بتقسيم يكتفوا أن

ثواٍن. خمس
أفقي، سطح عىل ِميٍل ظلِّ بامتداد الشمس ارتفاع يقيسون العرب كان وكذلك

عالية. املنصوبة اآللة تكون عندما دقيًقا القياس هذا مثل ويكون
الفلكي الحساب إىل املماس إدخال يأتي: بما الفلكية العرب اكتشافات ص وتُلخَّ
النحراف دقيق وتعينٌي الكواكب، لحركات أزياٍج ووضع امليالد، من العارش القرن منذ
صحيح وتحديٌد بالضبط، االعتدالني مبادرة وتقدير التدريجي، ونقصانه الشمس سمت
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اإلسپاني). العاديات (متحف بإسپانية الثاني لفليب عربي أسطرالب :5-3 شكل

الثالث القمري لالختالف وكشف للقمر، عرض أعظم لشذوذ وتحقيق السنة، ملدة
سنة يف إليه اهتدى براهه تيخو إن قيل والذي الحارض، الوقت يف باالختالف املعروف

مرة. ألول ١٦٠١م
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اجلغرافية العلوم

الجغرافية العرب ريادات (1)

واملراحل، املساوف يَْخَشون ال وكانوا وقت، كل يف املقاديم السياح من العرب كان
إفريقية داخل بقوافلهم ويجوبون الِبقاع، أقىص من مكة يأتون نراهم أيًضا، واليوم،

األنفس. بشقِّ إال يبلغونها ال الذين األوربيون فيها فيصادفهم بسيط، كأمر
األوربيون كان بما تجاريٌة عالئُق دولتهم، قيام من األوىل السنني منذ للعرب، وكان
… إفريقية ومجاهل الروسية البقاع وبعض كالصني البلدان، من وجوده يف يَُشكُّون

إلخ.
سأذكر، دمُت ما وحدها، ورياداتهم الجغرافية أعمالهم إىل بإيجاٍز أشري واآلن
لهم كانت التي البالَد التجارية، املسلمني عالقات يف للبحث خصصته الذي الفصل يف

إليها. للوصول يسلكونها كانوا التي والطرق بها، تجارية صالت
يُْعِوز كان ما وعىل للتجارة، يَِسيُحون تجار من مؤلفًة العرب ُروَّاِد طليعُة وكانت
طرائف من التجارية ِرحالتهم تخُل لم العلمي للتأمل الرضوري االستعداد من هؤالء

األحيان. بعض يف مفيدٍة
ذلك عن خربها إلينا انتهى التي القديمة العرب ِسياحات أمر يخرج لم ا حقٍّ
أبحر فقد امليالد، من التاسع القرن يف الصني لبالد سليماَن التاجِر سياحُة ومنها املعنى،
الصينية، املراكب تكثر كانت حيث الفاريس الخليج عىل الواقع سرياف مرفأ من سليمان
أكمل ثم ٨٥١م، سنة يف رحلته وَكتََب الصني، بالد شواطئ وبلغ الهندي، املحيط وجاوز
أخذها معارف إليها وأضاف ٨٨٠م، سنة يف الرحلة هذه كتاب زيد أبو وطنه أبناء أحد

الصني. بالد زاروا عرٍب عن
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مؤلٍَّف أول هو األخري، القرن أوائل يف الفرنسية اللغة إىل نُقل الذي سليمان، وكتاب
الصني. بالد عن الغرب بالد يف نُرش

پريس (رسمها امليالد من عرش الثاني القرن أواسط يف ُوضعت عربية خريطة :1-4 شكل
القاهرة). يف األڨيني

ببغداد ُولد الذي الشهري املسعودي شأن ذلك فغريُ عاديٍّا باحثًا سليمان كان وإذا
حياته من سنة وعرشين خمًسا املسعودي َقىض فقد امليالد، من التاسع القرن أواخر يف
ما وقيَّد الهند، كبالد لها املجاورة املمالك ويف الواسعة، الخلفاء مملكة يف الطواف يف
املؤرخ قال أشهرها، الذهب» «مروج كتاب نَعد التي املهمة الكثرية تآليفه يف شاهده
بأربعمائة املسعودي بعد ظهر والذي مرة غريَ ذكرناه الذي خلدون ابن العالمُة العربي

يأتي: ما سنة

تنبني للمؤرخ أُسٌّ فهو واألعصار واألجيال لآلفاق العامة األحوال ِذكر فأما
بالتأليف، يفردونه الناس كان وقد أخباُره، به وتَتَبني مقاصده، أكثر عليه
واآلفاق األمم أحوال فيه رشح الذهب، مروج كتاب يف املسعودي فعله كما
ِنَحلهم وذكر ورشًقا، غربًا (٩٤١م) والثالثمائة الثالثني عرص يف لعهده
شعوب وفرَّق والدول، واملمالك والبحار والجبال البلدان وَوصف وعوائدهم،
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يف يُعوِّلون وأصًال إليه، يرجعون للمؤرخني إماًما فصار والعجم، العرب
أخبارهم. من الكثري تحقيق

رحالت تمت أن بعد برحالته بغداد يف كاملسعودي ُولد الذي حوقل، ابن بدأ ثم
كتابه: يف حوقل ابن قاله ما واسَمع املسعودي،

والعرض الطول يف ومقدارها األرض أشكال بصفة هذا كتابي َعِمْلُت قد
بتفصيل اإلسالم، بالد جميع من والعمران، منها الغامر ومحلِّ البلدان وأقاليم
قطعة لكل جعلُت وقد إليها، املجموعة باألعمال تََفرَّد ما وتقسيم مدنها،
به يحيط ما ذكرُت ثم اإلقليم، ذلك موضَع يَْحكي وشكًال تصويًرا أفردتُها
القوانني من لها وما واألصقاع، املدن من أضعافها يف وما والبقاع، األماكن من
ما جوامِل من معرفته إىل يحتاج وما والبحار، األنهار من فيها وما واالرتفاع،
والخراجات واألعشار والجبايات األموال وجوه من اإلقليم ذلك عليه يشتمل
به يتفرَّد علٌم ذلك إذ والتجارات؛ املجالب من فيه وما الطُرقات، يف واملسافات

الطبقات. جميع من والسادة املروءات وأهل والساسة امللوك

الهند بالد عىل جردها التي حملته يف الغزنوي محموًدا السلطاَن البريونيُّ ورافق
أن البريوني وحاول الهند، وشمال السند بالد يف شاهده ما ونرش ١٠٠٠م، سنة يف

الفلكي. حسابه إىل مستنًدا البالد تلك خريطة يَُصحح
امليالد من عرش الثالث القرن يف عاش الذي الحسن أبا السياح من نُعدَّ أن ويمكن
إىل مراكش من املمتد إفريقية شماَل بالحقيقة اجتاب فقد الفلك، علماء بني وذكرناه
خريطة تصحيح قاصًدا ا مهمٍّ مركًزا وأربعني أربٍع مواضع فلكيٍّا، تعيينًا ، َ وَعنيَّ مرص،

اإلفريقية. الدوائر عن بطليموس
سنة يف بسياحاته بدأ الذي بطوطة ابن هو نذكره كبري عربي رحالة وآخر
ومرص الشمالية إفريقية يف وُمَجوًِّال املراكشية طنجة مدينة من مسافًرا ١٣٢٥م،
والقسطنطينية الجنوبية روسية ويف مكة، إىل العرب جزيرة وشمال والعراق وفلسطني
مدينة فبلغ وقندهار، وخراسان بخارى من مارٍّا الهند بالد إىل ذهب والذي إلخ، …
فانتهى الصني عاهل إىل سلطانها أوفده والتي اإلسالمية، العواصم من كانت التي دهيل
ووصل وجاوة، وسومطرة سيالن الصني إىل طريقه يف زار وقد بحًرا، الصني بالد إىل

البحر. بطريق وطنه إىل عاد ثم الحارض، الوقت يف بپكني تُعرف التي املدينة إىل
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ولكن سنة، وعرشين أربًعا بطوطة ابن بها قام التي األوىل السياحات تلك ودامت
قلب يف وأوغل األندلس، بالد بعدها زار فقد بتعب، أثنائها يف يشعر لم بطوطة ابن
بعد ١٣٧٧م سنة فاس مدينة يف بطوطة ابن َ وتويفِّ تنبَْكتُو، مدينة إىل وانتهى إفريقية،
أتاها كالتي فرياداٌت عرصه، يف معروًفا كان الذي العالم جميع يف تقريبًا، طاف، أن

أيًضا. زماننا يف بها يقوم من لتمجيد تكفي

الجغرافية يف العرب حققه الذي التقدم (2)

الجغرافية لعلم اتفق أن ذكرتُها التي الفلكية ومعارفهم العرب ريادات نتائِج من كان
بطليموس، سيما وال اليونان، علماء البداءة يف اتخذوا الذين فالعرب غرو؛ وال مهمٌّ، تقدم

عادتهم. حسب عىل فيه أساتذتهم فاقوا أن يلبثوا لم الجغرافية علم يف لهم ء أَِدالَّ
مطابقة غريَ جغرافيٍّا تعيينًا بطليموس َعيَّنها التي الكثرية املدن مواضع كانت
فرسخ. أربعمائة وحده املتوسط البحر طول تعيني يف َغَلِطه مقدار وبلغ تماًما، للحقيقة
العرب؛ عينها التي واألمكنة األغارقة عينها التي األمكنة بني نقابل أن ويكفي
مقدار أن عىل تدل املقابلة فهذه العرب، يد عىل تم الذي التقدم مقدار لنا ليظهر
خطأ وأن دقائق، بضع عىل يزيد ال بما الصحة من يَْقُرب العرب حققه الذي العرض

كثرية. درجاٍت بلغ فيه األغارقة
مقياٍس من الحني ذلك يف يُْعوُزهم ملا وذلك العرب، عىل صعبًا الطول تعيني وكان
وإن ذلك، من أظهر َمَغاِلُطهم فكانت للقمر مضبوطٍة تقاويَم ومن (كرنومرت) للزمان

بمراحل. األغارقة غلط دون كانت وإن أي نادًرا، إال درجتني عىل يَِزد لم
ومنها األحيان، بعض يف فاحشًة كانت الطول تعيني يف األغارقة أغاليط إن ا حقٍّ
درجًة ١٨ نحو طنجة طول يف للطول، ً مبدأ اإلسكندرية اتخذ الذي بطليموس، غِلَط أن
بطليموُس َجَعل أن ومنها دقيقة، و٤١ درجة ٣٥ من بدًال دقيقة و٣٠ درجة ٥٣ فجعله
تسع الشام طرابلس إىل طنجة من املمتد املتوسط للبحر الكبري املحور طوَل تقاويمه يف
َغَلط أن مع تقريبًا، فرسخ أربعمائة يَْعِدل ما أي الحقيقة، عىل زيادة درجًة عرشة

واحدة. درجة من أقلُّ فيه العرب تقاويم
بعضها وكان الغاية، إىل مهمٌة الجغرافية علم يف إلينا انتهت التي العرب وكتب

كثرية. قرونًا أوربة يف العلم هذا لدراسة أساًسا
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مارتان). دوسان ف. رسم من ،١١٦٠) العربية اإلدرييس خريطة :2-4 شكل

النُرض نرشه الذي الكتاب هو الجغرافية علم يف العرب عن نعرفه كتاب وأقدُم
تَُمتُّ ال التي املوضوعات مختلف النُرض عالج الكتاب هذا ففي ٧٤٠م، سنة يف البرصي
الخصوص. عىل بأعراب خاصة أنها يلوح والتي الغالب، يف بصلة الجغرافية علم إىل

فكان امليالد، من التاسع القرن أواسط يف األقاليم كتاب فألَّف اإلصطخري، جاء ثم
إحصاء سوى ذلك، مع يكن، لم هذا اإلصطخري وكتاب البرصي، النرض كتاب من أرقى

إلخ. … والجبال واملدن األنهار من الواليات مختلف يف ملا
الجغرافية علم يف ٩٨٥م سنة يف واملقديس املعارصلإلصطخري املسعودي كتبه وما

الجغرافية. الكتب من يكون أن من أكثر الرحالت قبيل من هو
إىل تُرجمت التي اإلدرييس، ُكتب ومن اإلدرييس، هو العرب جغرافيي وأشهر

الوسطى. القرون يف الجغرافية علم أوربة تعلَّمت الالتينية،
صقلية، ملك بالط إىل كثرية مغامراٌت اإلدرييس ساقت ثم األندلس، يف اإلدرييس ُولد
ألَّف ١١٥٤م سنة كانت وملا قصري، بزمن عليها النورمان استوىل أن بعد روجر،
الجغرافية، علم يف املتقدمون قيده ما عىل مشتمًال العظيم، الجغرايفَّ كتابه اإلدرييس
عىل أوربة فاقترصت خرائط؛ عدة وعىل الكثرية، املعارف من السياح عن رواه ما وعىل

قرون. ثالثة مدة بدناءٍة نَْسِخه
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والبحريات النيل منابع عىل اشتملت والتي صورتها، ُت نََرشْ التي اإلدرييس وخريطة
العرص يف إال األوربيون يكتشفها لم التي األماكن هذه عىل أي الكبرية، االستوائية
أعظُم إفريقية جغرافية يف العرب معارف أن تثبت فهي طرافة،1 خرائطه أكثُر الحارض،

طويًال. زمنًا ُظنَّ مما
القرن يف عاشا اللذين الحموي وياقوتًا القزويني العرب جغرافيي من وأَذكر
جميع عن بوثائَق حافٌل جغرايفٌّ ُمعَجٌم األخري هذا كتاب وأن امليالد، من عرش الثالث

الخالفة. دولة منها تتألف التي البلدان
الجغرافية علماء من بأنه (١٢٧١م–١٣٣١م)، الفداء وأبو حماة، صاحُب وُعرف
والحسن. املقريزي عن هذا مثل وُقْل أخرى، كتب تلخيص غريَ يصنع لم ولكنه أيًضا،
ذكر فقد طويل، بيان إىل الكتب من ألفوا وما العرب جغرافيي أهم إحصاء ويحتاج
الخالصة وتكفي قبله، ظهروا الذين من جغرافيٍّا عامًلا ستني أسماء وحده الفداء أبو
املوروثة، ُمبْتَرساتهم عىل الخاص األوربيني إرصار ولوال ذلك، مع شأنهم إلثبات السابقة
يف أفاضل علماء إنكار يف السبب إيضاح لتعذر اإلسالم؛ ِحياَل باقية، تزال ال التي
أتى ما يكفي ذلك ومع الشأن، لذلك مارتن، سان دو ڨيڨيان كمسيو الجغرافية،
فلكية معارف إىل انتََهوا الذين هم فالعرب قيمتهم، إلثبات كبري عمٍل من العرب به
اليونان أغاليط فصححوا للخرائط، أساٍس أول ُعدَّت العلمية الناحية من مضبوطة
بقاع عن رحالٍت نرشوا الذين هم الرِّياد، ناحية من والعرب، املواضع، يف العظيمة
والعرب، إليها، وصولهم عدم عن فضًال وجودها، يف األوربيون يشكُّ كان التي العالم
قبلها؛ أُلِّفت التي الكتب مقام قامت كتبًا نرشوا الذين هم الجغرايف، األدب ناحية من

كثرية. قرونًا استنساخها عىل الغرب أمم فاقترصت

هوامش

القمر جبل من مخرجهما القسمان «وهذان النيل: منابع عن اإلدرييس قال (1)
من الجبل هذا من النيل هذا أن وذلك درجة، عرشة بست االستواء خط فوق الذي
وخمسة كبرية بطيحة يف وتجتمع تصب فإنها منها أنهار خمسة فأما عيون، عرش
من واحدة كل من ويخرج كبرية، أخرى بطيحة إىل الجبل من أيًضا تنزل أخرى أنهار
هذه وعىل ا، جدٍّ كبرية بطيحة يف تصب أن إىل بأجمعها فتمر أنهار، ثالثة البطيحتني

طرمى.» تسمى مدينة البطيحة
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وتطبيقاهتا الفيزياء

وامليكانيكا الفيزياء (1)

ككتاب أسمائها غري منها يبَق ولم الفيزياء، يف املهمة العرب كتب ضاعت الفيزياء:
ومع املحرقة، املرايا ويف واملنعطفة، واملنعكسة املستقيمة الرؤية يف الهيثم بن الحسن
وصل الذي القليل العدد من الفيزياء يف العرب كتب أهمية عىل نستدل فإننا ذلك
واللغة الالتينية اللغة إىل نُقل الذي البََرصيات يف الحسن كتاُب سيما وال منها، إلينا
كتاب يف القارئ ويرى البََرصيات، عن كتابه يف كثريًا به كيپلر فاستعان اإليطالية؛
وانحراف املرايا، يف الظاهر الصور ومحلِّ املرايا حرارة عن دقيقة فصوًال الحسن
للمسألة هندسيٍّا حالٍّ الخصوص، عىل فيه، ويرى إلخ، … الظاهرة وجسامتها األشياء،
مضيئة نقطٍة موضُع ُعِلَم إذا وهي: الرابعة، الدرجة من بمعادلة تتعلق التي اآلتية
فيها ع تتجمَّ التي النقطة واألسطوانية الُكِريَِّة املرايا عىل تَِجُد فكيف العني، وَوْضُع
هذا املوضوعات، هذه يف ُحجة هو الذي شال، مسيو فعدَّ انعكاسها؟ بعد األشعة

للبرصيات.» معارفنا «مصدر الكتاَب
يف مهارتهم عىل ويُستدل ا، جدٍّ واسعٌة العملية امليكانيكية العرب معارف امليكانيكا:

مؤلفاتهم. يف لها وصفهم ومن إلينا، انتهت التي آالتهم بقايا من امليكانيكا
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عىل الرَّقاص طبقوا الذين هم العرب أن األكسفورديُّ برنارُد إ. الدكتور ورأى
االخرتاع هذا إلسناد يظهر، ما عىل يكفي، ال األسباب من أبداه ما أن غري الساعة،
الرشيد هارون أرسلها التي الدقاقة الساعة أن هو نرجحه والذي العرب، إىل املهم
ُقرص عىل النحاسية ُكراتها بسقوط ساعة كل يف تدق مائيٌة ساعٌة هي شارملان إىل

معدني.
تختلف التي األثقال ذات الساعات عرفوا العرب أن هو فيه ريب ال الذي ولكن
األموي الجامع ساعة به ُوِصفت ما ذلك: عىل ودليلنا املائية، الساعات عن كثريًا
يف فلسطني زار الذي التُّطييلُّ بنيامني سيما وال املؤلفني، من كثري كتب يف الشهرية
سلڨسرت مسيو ترجمة من اآلتي الوصف اقتطفنا وقد امليالد، من عرش الثاني القرن

ُجبرَْي: ابن قال ُجبري، البن دوسايس

غرفٌة أمامه الذي البالط ِجوار يف جريون باب من الخارج يمني وعن
صغاًرا أبوابًا ُفتِّحت قد ُصْفٍر ِطيَاُن فيه مستدير كبري طاٍق هيئة لها
من ساعة انقضاء فعند هندسيٍّا، تدبريًا وُدبِّرت النهار، ساعات عدد عىل
ُصْفر من رين ُمَصوَّ باَزيْن َفَمْي من ُصْفر من صنجتان تَسقط النهار
ل أوَّ تحت أحدهما: منهما، واحد كل تحت ُصْفٍر من طاستني عىل قائمني
فعند مثقوبتان، والطاستان آخرها، تحت والثاني: األبواب، تلك من باب
الباَزين وتبرص الغرفة، إىل الجدار داخل تَعودان فيهما البندقيتني وقوع
عجيب بتدبري برسعة ويقذفانهما الطاستني إىل بالبندقيتني عنقيهما ان يَُمدَّ
لهما يُسمع الطاستني يف البندقيتني وقوع وعند سحًرا، األوهام تتخيله
يزال ال فر، الصُّ من بَلْوٍح للحني الساعة لتلك هو الذي الباب وينغلق ، دويٌّ
وتنقيض كلها األبواب تنغلق حتى النهار، من ساعة انقضاء كل عند كذلك
يف أن وذلك آخر، تدبري بالليل ولها األول، حالها إىل تعود ثم الساعات،
النحاس من دائرًة عرشة اثنتي املذكورة الطيقان عىل املنعطفة القوس
يُدير الغرفة، يف الجدار داخل من زجاجٌة دائرة كل يف تعرتض ُمخرَّمًة
به يدور مصباٌح الزجاجة وخلَف املذكورة الطِّيقان خلف منها كله ذلك
املصباح، َضوءُ الزجاجة عمَّ انقضت فإذا الساعة، مقدار ترتيب عىل املاءُ
انتقل ثم محمرة، دائرة لألبصار فالحت شعاع، أمامها الدائرة عىل وفاض
ُوكِّل وقد كلها، الدوائر وتحمر الليل ساعات تنقيض حتى األخرى إىل ذلك
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األبواب، فتَح ويُعيُد وانتقالها، بشأنها َدِرٌب لحالها، ٌد ُمتَفقِّ الغرفة يف بها
مواضعها. إىل الصنُوج ف وَرصْ

الكيمياء (2)

ولكن التنجيم، بفنِّ مشوبًا عندهم الفلك علم كان كما بالسيمياء، مشوبٌة العرب كيمياء
مهمة. اكتشافات إىل الوصول من العرب يمنع لم بالخيال املثبَِت العلم مزج

لليونان يكن ولم ضعيفٌة، الكيمياء يف العرب إىل اليونان من انتقلت التي واملعارف
الكربيتي) (الحامض الزاج وزيت كالكحول املهمة املركبات من العرب اكتشفه بما علٌم
أهمَّ العرب اكتشف وقد ذلك، إىل وما … الذهب وماء النرتي) (الحامض الفضة وماء

كالتقطري. الكيمياء أسس
لنا عهد ال أننا نَُسوا وقد الكيمياء، علم واضُع الڨوازيه «إن املؤلفني: بعض قال
العرب عند ُوِجد وأنه واحدة، دفعًة ابتداعه صار الكيمياء، علم ومنها العلوم، من بعلم
إىل ينتهي أن ليستطيع الڨوازيه يكن لم اكتشافاٍت إىل به َوصلوا ما املختربات من

بغريها.» اكتشافاته

قديم عربي مخطوط يف جاء كما اليونانية بالنار يقذفون العرب من فرسان :1-5 شكل
بباريس. الوطنية املكتبة يف محفوظ

أواخر يف عاش الذي جابر هو شهرًة وأكثرهم الكيمياء يف العرب علماء وأقدم
وا تََسمَّ من كثرة عن نشأ ولكنه فيها، كثرية كتبًا ألَّف والذي امليالد، من الثامن القرن
من قليل غري عدد ونُِقل منها، إليه نسبته يجب ما تمييز صعوبُة معارصيه من باسمه
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اللغة إىل كتبه، أهم من هو الذي «االستتمام»، كتابه نُِقل وقد الالتينية، اللغة إىل كتبه
طويلة. مدًة أوربة يف العلمي نفوذه دوام عىل هذا فدل ١٦٧٢م، سنة يف الفرنسية

كيمياء علم إليه َوصل ما خالصَة حاوية علمية موسوعٌة جابر كتب من ويتألف
لم التي الكيماوية املركبات من كثري وصف عىل الكتب هذه وتشتمل عرصه، يف العرب
الكيمياء علم نتصور ال اللذين نْي امُلِهمَّ وماء النرتي) (الحامض الفضة كماء قبله، تُذَكر

بغريهما.
األرواح «أن ذكر: فقد األرواح، بعض خواصَّ َعَرف حيان بن جابر أن ويظهر
يف وأنها عليه، كانت ما غري وتصبح وطبيعتها، شكلها تَْفِقد باألجسام تستقر حينما
مع تطري أن وإما بها، امتزجت التي األجسام وتبقى وحدها تَِطري أن إما التحليل حالة

واحد.» آن يف األجسام من به امتزجت ما
غري كثريٍة عنارص من مركبٌة املعادن أن السيماويني، كجميع يعتقد، جابر وكان
كالكربيت األسماء، ببعض األحوال، حسب عىل العنارص، هذه هؤالء ي فيسمِّ معروفة،

إلخ. … والزرنيخ والزئبق
وإىل عليها، أُطلقت التي املفرتضة العنارص خواصِّ عىل تَُدلُّ لم األسماء هذه ولكن
ما مثل يف الوقوع من خوًفا إليه االنتباه فيجب مرٍة، غري السيماويون، أشار األمر هذا

نحوهم. الِوْزر من كثريون مؤلفون اقرتفه
وأن واحدٍة، عناَرص من مؤلفٌة املعادن جميع أن العرب من الكيمياء علماء ويرى
يف وأنه العنارص، هذه ِنَسب اختالف بسبب إال بعٍض عن يختلف ال املعادن بعض
هو كما يُظفر، مالئمة نسب عىل أخرى مرًة تركيبها وإعادة العنارص، هذه حل حالة
قلوب عىل املعادن تحويل مسألة وَرانَت مثًال. كالذهب يُراد، كما آخر معدن بأي ظاهر،
الذهنية من البعيدة نظرياتهم، عن فنشأ معلوم، هو كما كثرية قرونًا العرب سيماويي
لتقع كانت ما التي بمباحثهم قيامهم عند حقيقٌة للعلم ِخَدٌم البعد، بعَض الحارضة
طلب بغري عليه يُْعثَر ال ما يُكتشف ولكنه عنه، يُبحث ما يُْكتََشف ال إنه أََجْل، بغريها،

طويًال. زمنًا املعادن تحويل
مجهولة كانت التي الكيماوية املركبات من كثري بيان عىل جابر كتب واشتملت
جهنم وحجر النشادر وملح والپوتاس الذهب وماء النرتي) (الحامض الفضة كماء قبله،
أعماًال كتبه يف َوَصف من أوَل جابر وكان األحمر، والراسب والسليماني الفضة) (نرتات

إلخ. … والتحويل والتذيب والتبلور والتصعيد كالتقطري أساسية
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كزيت عنها، والصناعة للكيمياء ُغنْيَة ال أخرى مركبات أيًضا، العرب، واكتشف
َوصفها من أول ٩٤٠م سنة املتوىف الرازي وكان والكحول، الكربيتي) (الحامض الزاج
بتقطري تُستخرج الكحول وإن الحديد، كربيت بتقطري يُستخرج الزاج زيت إن فقال:

املختمرة. السكرية أو اللُّبِّيَّة املواد

هذه يف (ترى امليالد من عرش الثالث القرن يف العرب استعملها محرقة قذائف :2-5 شكل
درس ذي صوف من صفيًقا قميًصا كخادميه والبًسا ناريٍّا، رمًحا حامًال فارًسا الصورة
قديم عربي مخطوط من األعداء) يف الرعب إللقاء وذلك بعد، فيما يُشعل بنفط ليبلل ا معدٍّ

بطرسربغ. يف محفوظ

وضاع الكيمياء، مسائَل العلوم مختلف يف ألَّفوا الذين العرب علماء أكثر ودرس
تجلَّت أن بعد ذلك عىل فنأسف والرازي، جابر مؤلفات خال العربية، الكيمياء كتب أهم

منها. أيدينا بني هو ما قيمة لنا
من قبلهم مجهوًال كان ما َكثَْرة من الكيماوية العرب اكتشافات مدى لنا ويظهر
مقداُر لنا ويبدو الصيدلة، فنَّ العرُب وابتدع الطبية، مؤلفاتهم يف ذكروها التي املركبات
وصنع املعادن، واستخراج الصباغة، لفنِّ ِحذقهم من الصناعية الكيمياء يف معارفهم

إلخ. … الجلود وِدباغة الفوالذ،
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االكتشافات التطبيقية: العلوم (3)

الصناعية املعارف (1-3)

لصناعات وكان النظرية، بمباحثهم قيامهم مع الصناعية التطبيقات أمر العرُب يُهمل لم
النتائج، من صناعاتهم إليه أدت ما ونعلم العلمية، معارفهم بفضل عظيم ٌق تفوُّ العرب
الكربيت مناجم استغالل يعلمون كانوا أنهم مثًال، فنعرف، طرقها، أكثر َجِهلنا وإن
تسقية فن ويف باغة، الدِّ يف ماهرين كانوا وأنهم والذهب، والحديد والزئبق والنحاس
وجلودهم وأسلحتهم لنسائجهم كان وأنه طليطلة، نصال بذلك تشهد كما الفوالذ،
عرصهم. إىل ناعة الصِّ فروع من كثري يف أحد يسبقهم لم وأنه عاملية، شهرٌة وورقهم

كاخرتاعهم ألهميته، بذكره االكتفاء يجوز ال ما العرب، اخرتاعات بني ونرى،
فيه: كلماٍت بضَع نقول فإننا ولذا مثًال، للبارود

النارية واألسلحة الحرب بارود

أوربة ولكن القديمة، القرون منذ حروبها يف امُلحرقة املركبات أنواَع آسية أمُم استعملت
من نقلها الذي أن ويَُظنُّ امليالد، من السابع القرن يف إال املركَّبات هذه تَعِرف لم
من عظيمة استفادًة البزنطيون واستفاد كالينيك، اسمه معماريٌّ مهندس هو آسية
القيرص وأمر القسطنطينية، أمام نطاًقا وضعوا حينما العرب دْحر يف املركبات هذه
وأسفرت ُكِشَفت، أن تَْلبَث لم وإن الدولة أرسار من بَعدِّها ِجينيت بوْرِفريُو قسطنطني
املخطوطات من كثري يف ُوِصَفت التي املركبات هذه بأن الَقْطع عن وفاڨيه رينو مباحث

واألدهان. الراتنجات كبعض امللتهبة املواد وبعض الكربيت، من مؤلفٌة القديمة
االنتشار من النار هذه وبلغت اليونانية، النار تركيب العرب َعَرف ما وَلُرسعان
يف العرب وتََفنََّن املؤلفان، ذانك قال كما املِهمَّ» الهجوم «عامل معه صارت ما عندهم
قلوب يف ألقته الذي الرُّعب خربُ بمجهوٍل وليس الطرق، بشتى بها والقذف استخدامها،
يف رآه يشء أفظع أنها جَوانِڨيُل أعلن أن ذلك ومن أحاديثهم، يف ذكره فَوَرَد الصليبيني
جوار يف جوانڨيل أصبح وملا الهواء، يف الطائرة الكبرية التَّناِنني من رضٌب وأنها حياته،
احفظنا يسوع ربنا أي باكيًا: وقال السماء إىل يديْه ورفع «َرَكع لويس: سان امللك

قومنا!» واحفظ
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هذه يف (ترى امليالد من عرش الثالث القرن يف العرب استعملها نارية أسلحة :3-5 شكل
القنبلة، وقذف النار إلشعال لهب من إياه مقربًا صغريًا مدفًعا بيده حامًال مدفعيٍّا الصورة

بطرسربغ). يف املحفوظ القديم العربي املخطوط ذلك من

املعارك يف نافعًة كانت إذا اليونانية النار أن أي وهم، من الفزع هذا يخلو وال
املؤرخني من أحٌد يَْرِو ولم الرب، يف كذلك تكن لم فإنها العدو سفن عىل للقضاء البحرية
اليونانية النار وأطبقت الرب، يف غريهم أو لويس سان رجال من أحٍد بحياة أَْوَدت أنها
وإن اليونانية، فالنار بأذى، تصيبهم أن غري من فرسانه من وكثري لويس، سان عىل
لَرْمي تنفع لم بها، يُقذَف كان وإن وهي، للرَّشق، تصلُح لم التحريق، طبيعتها من كان

االنفجار. يف البارود خواص لها تكن لم املحرتقات، من كانت وإن وهي، القذائف،
غري يفعل لم بيكن روجر أن مع طويًال، زمنًا بيكن روجر إىل البارود اخرتاُع وُعِزَي
َمْرُكوس منها وصفه ما سيما وال القديمة، املركَّبات اقتباس من الكبري ألربت فعله ما
والحقُّ األعداء، إلحراق النار «كتاب بعنوان ١٢٣٠م سنة يف ُكِتَب مخطوط يف َغراُكوس
النارية األسهم يف يُستعمل كان ولكنه البارود، تركيب يشابه املركبات هذه من كثريًا أن
الوسطى. القرون يف الكيماوية امُلَركَّبات كجميع ريب، ال العرب، من مقتبس وهو فقط،
بيانه. يأتي كما طويل بزمن النصارى قبل النارية األسلحة َعَرفوا قد هؤالء والعرب

وأنْدِره الغزيريُّ إليها سبقهما وقد فاڨية، ومسيو رينو مسيو مباحث وأثبتت
للقذائف، الدافَع االنفجار السهل املدافع بارود اخرتعوا الذين هم العرب أن وڨيَاْرُدو،
االخرتاع هذا أمر أن غريُُهما، رأى كما األمر بدء يف َرأيا املؤلفني ذينك أن ذلك: وبيان
بعدما وذلك ١٨٥٠م، سنة نرشاها ثانيٍة مذكرة يف َرَجعا وأنهما الصينيني، إىل يعود

493



العرب حضارة

أن ُمْعِلننَي رأيهما عن حديثًا، عليها ُعِثر التي املخطوطات بعض يف جاء ما عىل اطلعا
ومما َعِقب، عىل رأًسا الحرب نظام َقَلَب الذي العظيم االخرتاع هذا أصحاب هم العرب
النار يف واستعملوه البارود ملح اكتشفوا الذين هم الصينيني «إن املؤلفان: ذانك قاله
هم العرب أن أي الدافعة، البارود قوة استخرجوا الذين هم العرب وأن … الصناعية

النارية.» األسلحة اخرتعوا الذين
املدافع فيها استُعملت التي األوىل املعركة إن القائل: الرأي عىل املؤرخون وجرى
يف العرب مؤرخو أثبته ما هي والحقيقة ١٣٤٦م، سنة حدثت التي كرييس معركة هي
السنة تلك قبل وقع املدافع استعمال أن عىل تدل التي الكثرية النصوص من مؤلفاتهم
كونده ترجمها التي املخطوطات من املقتطفة املختارات إىل ينظر ومن طويل، بزمن
يف بإفريقية املهدية مدينة يف ثُوَّار زعيم حارص يعقوب األمري أن الخصوص، عىل يَِجْد،
يََرها لم بآالت رضبها أي … والقنابل اآلالت بمختلف أسوارها رضب وأنه ،١٢٠٥ سنة
من وقنابَل الحجارة من كبريًة قذائَف تَرِمي منها واحدة كل فكانت … ذلك قبل الناس

املدينة.» وسط يف فتسقط الحديد،

إيرب). تصوير (من قديم عربي نسيج من قطعة :4-5 شكل

املدافع استعمال ذََكر حيث الرببر عن خلدون ابن تاريخ يف رصيًحا ذلك ونرى
افتتاح إىل عزمه ه وجَّ املغرب بالد يوسف أبو السلطان فتح «وملا بقوله: الِحصار يف
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دعوته وإدالِة عليها، املتغلبني الواد عبد بني أيدي من (٦٧٢ه / ١٢٧٣م) سجلماسة
وسبعني، اثنتني سنة من رجٍب يف والحشود العساكر يف إليها فنهض دعوتهم، من فيها
الجنود وكافة والرببر والعرِب زناتَة من أجمع املغرب أهَل إليها َحَشد وقد فنَاَزلها
القاذف النفط وهندام والَعرَّاَدات املجانيق من الحصار آالت عليها ونََصَب والعساكر،
األفعال تُردُّ غريبة بطبيعة البارود يف املوقدة النار أمام ِخزانٍة من ينبعث الحديد بحىص
عىل يوم ذات سقطت أن إىل ويراوحها القتال يغاديها َحْوًال عليها فأقام بارئها، قدرة إىل
اقتحام إىل فبادروا عليها، املنجنيق من الحجارة بإلحاح سورها من طائفٌة غفلٍة حني

الُفرجة.» تلك من َعنوًة فدخلوه البلد
برسعة، العرب بني شاعت النارية األسلحة أن الزمن ذلك مخطوطاُت وتُثِْبت
سنة عرش الحادي األذفونش هاجمها التي الجزيرة مدينة عن للدفاع استخدموها وأنهم

١٣٤٢م.

قديم. عربي نسيج من قطعة :5-5 شكل

من كثريًا يقذفون كانوا املدينة مغاربة «أن عرش: الحادي األذفونش تاريخ يف وجاء
وذلك الكبري، كالتفاح الحديد من كبرية قنابل ِعدَّة عليه فريمون الجيش عىل الصواعق
عليه.» بعضها ويسقط الجيش، فوق من بعضها فيمرُّ املدينة، من بعيدة مسافة إىل
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نتائج وشاهدا الحصار، ذلك اإلنكليزيان سالسربي وكونت دربي كونت وحرض
يف اإلنكليز واستخدمه َفْوِرهم، من بالدهم إىل االخرتاع ذلك ونقال البارود، استخدام

سنني. بأربع ذلك بعد كرييس معركة
البارود من يستخدمونه العرب كان ما لرتكيب بيانًا العربية املخطوطات يف وتجد
القرن أواخر يف ُكِتَب مخطوٍط يف ورد الذي الطريف النص وإليك النارية، واألسلحة

رينو: فرتجمه امليالد من عرش الثالث

من دراهم عرشة تؤخذ نسبتها: بيان مع امِلدفع يف تَُدكُّ التي للذخرية وصٌف
وتُسَحق الكربيت، من درهم ونصف ودرهم الفحم من ودرهمان البارود ملح
ويصنع انفزاره، من خوًفا فقط املدفع ثلث منها ويُمأل كالُغبار، تصبح حتى
الذخرية وتُدكُّ َفْوَهتَه، جسامتُه تناسب خشٍب من ِمدفًعا ذلك أجل من الخرَّاط
املدفع قياس ويكون تُشَعل، ثم نَبٌْل، وإما بندٌق، إما إليها ويُضاف بشدة، فيه

ناقًصا. بدا الَفْوَهة اتساع من أكثر عميًقا كان فإذا لثقبه، مناسبًا

األڨيني). پريس تصوير (من قديم عربي نسيج من قطعة :6-5 شكل
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الِوراقة

أسعارها غالء وكان طويل، لزمن الرُّقوق عىل يكتبون الوسطى القرون يف األوربيون كان
كبار كتب حكَّ الرهبان تََعوَّد أن ندرتها عن ونشأ فيها، املخطوطات توافر من مانًعا
أكثر لضاع العرب ولوال الدينية، مواعظهم بها ليستبدلوا والرومان؛ اليونان من املؤلفني

باعتناء. األديار أروقة يف ُحفظت أنها ُزعم التي القديمة الرائعة الكتب هذه
أعظم من يَُعدُّ املرصيني قدماء بَرديَّ وتُشابه ، الرَّقِّ مقام تقوم مادٍة اكتشاف وكان

املعارف. نرش يف العوامل
سنة يف واملكتوبة اإلسكوريال مكتبة يف الغزيري عليها َعثََر التي املخطوطة وتُثِبت
املوجودة املخطوطات جميع من أقدم هي والتي القطن، من مصنوع ورق عىل ١٠٠٩م

. الرَّقِّ محل الورَق أحلَّ من أول العرب أن أوربة، مكتبات يف

األڨيني). پريس رسم (من قديم عربي نسيج من قطعة :7-5 شكل

الورق، اخرتاع تاريخ إىل الحارض الوقت يف الباحث يصل أن الصعب من وليس
َرشاِنق من الورق صناعة األزمان أقدم منذ يَعَلمون كانوا الصينيني أن الثابت فمن
فلما الهجري، التاريخ أوائل يف سمرقند مدينة إىل أُدخلت الصناعة هذه وأن الحرير،
يكن لم كهذا ا مهمٍّ اخرتاًعا ولكن الحريري، للورق مصنًعا فيها وجدوا العرب فتحها
وهذا بالحرير، أخرى مادة باستبدال إال تقريبًا، الحرير تَعرف لم التي أوربة، يف لينفع
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صناعة إتقان يف بلغوا أن العرب يَلبث ولم مقامه، القطن أقاموا حني العرب أتاه ما
القديمة. العرب مخطوطات يف البحث عليه دل كما يُسبق، لم شأًوا القطن من الورق
الكثرية الصعبة الورق ِصناعة األسمال من اخرتعوا العرب أن أيًضا الثابت ومن
زمن يف الورق من النوع هذا استخدموا العرب أن إىل الرأي هذا يف ويُستند الرتاكيب،
موجود ورق فأقدُم طويلة، بمدة النرصانية األمم فيه استخدمته الذي الزمن من أقدم
لويس سان امللك إىل جوانڨيل أرسله الذي الكتاب ورق هو النوع هذا من أوربة يف
ورًقا لدينا أن مع األوىل، املرصية الصليبية حملته بعد أي ١٢٧٠م، سنة يف وفاته ُقبيل
مخطوطات بني املحفوظ كالورق قرن، بنحو التاريخ هذا قبل األسمال من ُصِنع عربيٍّا
قشتالة وملك الثاني األذفونش أرغونة ملك بني ْلم السَّ معاهدة عليه واملكتوبة برشلونة،
الذي الشهري العربيِّ شاطبة مصنع يف واملصنوع ١١٨٧م، سنة يف الرابع األذفونش
امليالد. من عرش الثاني القرن من األول النصف يف اإلدرييسُّ الجغرايفُّ العالم امتدحه

لوران). التقطها فوتوغرافية صورة من بمدريد، امللكي (املتحف قديم عربي رسج :8-5 شكل

لم بما العرب، سلطان أيام األندلس يف والخاصة العامة املكتبات كثرة عن ونشأ
إىل فانتَهوا الورق، مصانع زيادة إىل العرب اضُطرَّ أن الزمن ذلك يف أوربة تَعِرفه

الحني. ذلك يف الحقول يف الوافرين والكتان الِقنَّب من عظيم، بإتقان صنعه،
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املالحة يف البوصلة استخدام

املالحة. يف لها استخدامهم عىل دليل يُقم لم ولكنه الصينيني، اخرتاع من البوصلة
عن البحرية أسفارهم يف يبتعدوا ولم املالحني، ِضعاف من الصينيون وكان

لهم. النفع قليلَة البوصلة فكانت الشواطئ،
صالتهم كانت والذين املالحني، أعاظم من هم الذين العرب شأن كان ذلك وغري
يكونوا أن الراجح من فكان وجودها، يف األوربيون شكَّ أيام كثريًة الواسعة الصني ببالد
ال الذي االفرتاض حدِّ عن يخرج ال هذا ولكن املالحة، يف البوصلة استخدم من أوَل

دليل. عىل قيامه لعدم عليه؛ اإلرصار يجوز
الذين العرب عن املهم االخرتاع هذا أخذوا األوربيني أن هو فيه ريب ال الذي وإنما
عليه الغرب إطالع عىل قادرين وحدهم كانوا والذين بالصني، صالت ذوي وحدهم كانوا
فاألوربيون فائدته، إدراك قبل األوربيني عىل الزمن بعض َمرَّ فقد ذلك ومع السبب، لهذا
يف عنه تكلم الذي اإلدرييس أن مع امليالد، من عرش الثالث القرن قبل يستخدموه لم

قومه. بني بني الشيوع كثري أنه عىل ذكره امليالد من عرش الثاني القرن أواسط
يف منها أهمية أقل ليست الطبيعيات يف العرب اكتشافات أن تقدم مما ثبت
سيما وال النظرية، الفيزياء يف عاليًة كانت العرب معارف وأن الفلك، وعلم الرياضيات
الدقة، من عظيم جانب عىل هو ما امليكانيكية اآلالت من اخرتعوا العرب وأن البََرصيَّات،
وزيت النرتي) (الحامض الفضة وماء كالكحول الكيماوية املركبات أهمَّ اكتشفوا وأنهم
طبقوا وأنهم التقطري، كأصول األعمال ألزم أبدعوا وأنهم الكربيتي)، (الحامض الزاج
والدباغة الفوالذ وصنع املعادن استخراج سيما وال والصناعة، الصيدلة عىل الكيمياء
وطبقوا األسمال، من الورق وصنعوا النارية، واألسلحة البارود اخرتعوا وأنهم إلخ، …
يأتي وما أوربة، إىل املهم االخرتاع هذا وأدخلوا الراجح، هو كما املالحة عىل البوصلة

الطبيعيات. يف فضلهم مقدار عىل يدل
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السادس الفصل

بية والطِّ الطبيعية العلوم

الطبيعية العلوم (1)

ولكن أرسطو، مؤلفات رشوح غري عىل البداءة، يف العرب، عند الطبيعي التاريخ يَُقم لم
فيما الفضل وللعرب الكتب، يف درسه عىل الطبيعة يف درَسه لوا َفضَّ أن يلبثوا لم العرب
إلخ. … واملتحجرات واملعادن والنباتات الحيوانات يف الكثرية املمِتَعة الكتب من وضعوا
علماء أشهر من املشارقة» «پليني ب ُب وامللقَّ ١٢٨٣م سنة املتوىفَّ القزويني ويُعد
كما الخصوص، عىل الوصف عىل القزويني طريقة وتقوم العرب، بني الطبيعي التاريخ

بعده. بوفون صنع
ولكنك والتقسيم، التعميم من الحديثة الكتب يف تجد ما العرب كتب يف تجد وال
العلم اكتشافات ببعض حدثتهم نفوسهم أن به تعتقد ما النصوص من فيها ترى
منشأ عن فصًال الحجارة عن سينا ابن رسالة يف تجد أنك ذلك ومن املهمة، الحديث
سينا: ابن قال اآلتية، العبارة من ظاهر هو كما اليوم يُدرَّس عما فيه يبتعد ال الجبال

األرض قرشة يف ارتفاٍع نتيجة تكون أن إما فالجبال سببني: عن الجبال تنشأ
يَُشقَّ بأن املاء عمل نتيجة تكون أن وإما مثًال، الشديدة الزالزل أحد بفعل
َليِّنًَة، صخوًرا تجد ألنك وذلك جباًال، ويُحدث أودية، ويَحِفر جديًدا، طريًقا
األخرى ويرتك اللينة، بالصخور والريح املاء فيذهب صالبة، ذات وصخوًرا

التالل. أكثر يحدث وهكذا سليمًة،
جميع لحدوث طويلة أزمنة انقضاء من بد وال كالجبال، أصٌل وللمعادن
الوقت يف االنخفاض إىل آيلًة الجباُل تكون أن املحتمل ومن التحوالت، هذه

الحارض.
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سبٌب املاء أن عىل يدل الذي «إن ويقول: تقدم، ما عىل الدليل سينا ابن ويقيم
املادة تصدر وال الصخور، من كثري عىل وغريها مائية حيوانات وجود هو لذلك أسايس
انحالل عن بل الجبل، هيكل عنه يَْصُدر عما الجبال وجه تَْسُرت التي والصفراء الرتابية
القديم البحر َوَحل من تأتي أن املحتمل ومن املاء، به يأتي الذي والَوَحل األعشاب بقايا

مىض.» فيما األرض جميع يُغطِّي كان الذي
الطوفانات عن تنشأ لم األرضية الكرة تحوالت أن أبرص سينا ابن أن ترى ذلك ومن
كما القرون بتعاقب ت تمَّ بطيئة تطورات نتيجة هي وإنما ُكوْڨِيه، اعتقد كما الكبرية

الحديث. األرض علُم ذلك أثبت
بني األرض شكل وتحول البحار، بتنقل األرض وجه تطورات نظرية وشاعت
نقطفه الذي اآلتي الرمز من ذلك نعلم كما الشعب أذهان يف به تدُخل شيوًعا العرب

القزويني: قال آنًفا، عنه تكلمنا الذي القزوينيِّ الطبيعيِّ العالم كتاب من

متى أهلها: من رجًال سألت والِعمارة، األهل كثرية بمدينة مررت الَخِرض: قال
وال نحن بنائها مدة َعَرْفنا ما عظيمة مدينة هذه فقال: املدينة؟ هذه بُنيت
هنالك ورأيت أثًرا، للمدينة أَر فلم سنة خمسمائة بعد بها اجتزُت ثم آباؤنا،
هذه تزل لم فقال: املدينة؟ هذه َخِربَت متى فسألته: العشب، يجمع رجًال
وال مدينة، ههنا رأينا ما فقال: مدينة؟ ههنا كان أما فقلت: كذلك، األرض
بحًرا بها فوجدُت عام، خمسمائة بعد بها مررت ثم آبائنا، عن بها سمعنا
بحًرا؟ األرض هذه صارت متى فسألتهم: الصيادين، من جمًعا هناك فلقيُت
ذلك قبل كانت أما قلت: كذلك، تزل لم إنها هذا! عن يسأل مثلك فقالوا:
خمسمائة بعد بها اجتزت ثم آبائنا، عن به سمعنا وال رأيناه ما قالوا: يبًسا؟
األرض هذه صارت متى فقلت: يختيل، شخًصا بها فلقيت يَِبَست وقد عام
رأيناه ما فقال: هذا؟ قبل بحٌر كان أما له: فقلت كذلك، تزل لم فقال: يبًسا؟
مدينًة فوجدتها عام خمسمائة بعد بها مررت ثم هذا، قبل به سمعنا وال
بُنيت متى أهلها: بعض فسألُت أوًال، رأيتُها مما أحسَن والعمارة األهل كثرية
آباؤنا. وال نحن بنائها مدة عرفنا ما قديمة عمارة إنها فقال: املدينة؟ هذه

عىل الطب عىل تطبيقاتها ويف النباتات يف أيًضا، العرب، من الطبيعة علماء وبحث
أن ذلك ومن طرافًة، وأكثرها النباتات أندر فيها َزَرعوا حدائق وأنشأوا الخصوص،
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لعبد كان أن ذلك ومن امليالد، من العارش القرن يف رائعة حديقة عىل غرناطة اشتملت
إىل الطبيعة علماء من جماعًة أوفد وأن قرطبة، من بالقرب مثلُها حديقة األول الرحمن

النباتات. بأعز إليها ليأتوا آسية؛ أقطار من وغريها سورية

إيرب). رسم (من بالقاهرة األزهر جامعة قاعات إحدى مدخل :1-6 شكل

الطبية العلوم (2)

العرب وأتم العرب، بها ُعِني التي العلوم أهمَّ والكيمياء والرياضيات والفلك الطبُّ يَُعدُّ
ولم أوربة، جميع يف الطبية العرب مؤلفات وتُرجمت العلوم، هذه يف اكتشافاتهم أعظم

األخرى. كتبَهم أصاب كما منها كبري قسٌم يَتَْلف
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الطبية العرب آثار (1-2)

من مجلًدا أُصيبعة أبي ابن ص وَخصَّ الغاية، إىل كبريٌ العرب أطباء من املؤلفني عدد
منهم. اشتهر من بعض بذكر فنكتفي العرب أطباء لرتاجم كتابه

يف العرب ووجد األخرى، العلوم بمعظم نهضوا مما أكثر بالطبِّ األغارقة نهض
اليونان كتب برتجمة قام من أول (٦٨٥م) هارون وكان مفيدًة. مباحث مؤلفاتهم
جالينوس، سيما وال اليونان، أطباء كتب من مقتطفاٍت الطبية مجموعته وكانت الطبية،

قليل. بزمن ذلك بعد إلخ. … اإلِجيني وبولس بقراط كتب تُرِجمت ثم
وُولد العرب. أطباء أشهر من هو الكيمياء، علماء من أنه ذكرنا الذي والرازي،
وألف سنة، خمسني بغداد يف الطبَّ زاول أن بعد ٩٣٢م سنة وتويف ٨٥٠م، سنة الرازي
الرازي وَوَضع إلخ، … والطب والكيمياء والتاريخ كالفلسفة املوضوعات شتى يف الرازي
كتبه ما وكان املرىض، فراش فوق الشديد النقد محكِّ عىل األطباء من قبله ظهر من آثار
وكان طويًال، زمنًا األطباء َل ُمَعوَّ والجدري كالحصبة البُثُور ذات يَات الُحمِّ بعض يف
يف بََحَث كتاٍب أوَل األطفال أمراض يف كتابه وكان الترشيح، علم عىل االطالع واسع
الحميَّات يف البارد املاء كاستخدام للمداواة، جديدٌة وسائُل كتبه يف ويُرى املوضوع، هذا
وكاستخدام والفتائل، الكحول وكاستخدام الحديث، الطب علم به أخذ الذي املستمرة

إلخ. … السكتة داء املعالجة املحاجم
بطريقة أعاد أنه ُروي ومما دقيًقا، حاذًقا طبيبًا كان كما متواضًعا الرازي وكان
أحد يف الحسِّ فاقَد سقط شخص إىل الحياَة الكعب، سيما وال بشدة، الجسم َجْلد
إىل الحياة إعادة يف طريقته الخليفة امتدح فلما مات، أنه الناس واعتقد قرطبة، شوارع
فضله وأن مرة، ذات البادية يف أعرابي عىل الطريقة هذه تطبيق رأى أنه أجابه اإلنسان
أنها التفصيالت، بعض إىل مستنًدا أَعتقُد، التي املريض ذلك لحالة تشخيصه يف ينحرص

حقيقتها. التاريخ لنا يرِو لم وإن شمس، رضبُة
وكتاُب الطب، صناعة فيه جمع الذي «الحاوي» كتاُب الرازي كتب وأشهُر

وهي: أقسام، عرشة من واملؤلَُّف منصور األمري إىل به بعث الذي «املنصوري»

الترشيح. (١)
األمزجة. (٢)

واألدوية. األغذية (٣)
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الصحة. (٤)
ة. البََرشَ دواء (٥)
السفر. نظام (٦)

الجراحة. (٧)
السموم. (٨)

العموم. عىل األمراض (٩)
ى. الُحمَّ (١٠)

يف سيما وال مرات، َة عدَّ وُطبعت الالتينية، اللغة إىل الرازي كتب أكثر وتُرِجَمت
ترجمة طبع وأُعيد ١٧٤٨م، وسنة ١٥٢٨م، سنة باريس ويف ١٥٠٩م، سنة البندقية
عىل تعتمد أوربة يف الطب جامعات وظلت ١٧٤٥م، سنة والحصبة الُجَدِري يف كتابه
يف لوڨان جامعة يف للتدريس أساًسا سينا، ابن كتب مع كتبه، وكانت طويًال، زمنًا كتبه
ظهر وقد ١٦١٧م، سنة ُوِضع برنامج من ذلك ثبت كما امليالد، من عرش السابع القرن
وأنها قليًال، إال الحظوة من تَنَل لم الطبية اليونان علماء مؤلفات أن الربنامج هذا من

لجالينوس. الخالصات وبعض لبقراط الكلم جوامع بعض عىل اقترصت
فقال عينيه، عىل نزل بماء زمانه آخر يف عمي الرازي أن العرب مؤرخو وروى
إىل يل حاجة فال منها مللت حتى الدنيا من أبرصت قد «ال، َقَدحْت:َ لو له قيل حينما

عينني!»
يف عاش والذي تقريبًا، للرازي املعارص العباس بن عيلَّ العرب أطباء من ونذكر
الطب عىل املشتمل «امللكي» كتاب كتبه من ونذكر امليالد، من العارش القرن أواخر
وأظهر الكتب، إىل ال املشايف، يف مشاهداته إىل فيه استند والذي العميل، والطب النظري
فيه وابتعد إلخ، … اإلجيني وبولس وأريباسيوس وجالينوس لبقراط أغاليط عدة فيه
عليها، اعتماده مع الخصوص عىل األمراض معالجة يف كثريًا اليوناني الطب مبادئ عن
الكتاب هذا وُطبع ١١٢٧م، سنة الالتينية اللغة إىل الكتاب هذا األنطاكي إتيان وتَْرَجم

١٥٢٣م. سنة ليون مدينة يف
الطب عالم يف التأثري من سينا ابن وبلغ العرب، أطباء جميع أشهر هو سينا وابن

الطب. بأمري معه ب لُقِّ ما قرون عدة
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فارتقى جابيًا عمره مقتبل يف وكان ١٠٣٧م، سنة وتُويف ٩٨٠م، سنة سينا ابن ُولِد
العمل يف إفراطه بسبب ُمِسنٍّ غريَ وفاته مع ممتازٌة سينا ابن وُكتُب وزير، منصب إىل

اللذات. يف وانهماكه
وظائف علم عىل الطب، يف املهم سينا ابن كتاب هو الذي «القانون» ويشتمل
فيه وُوِصَفت الطبية، واملادِة املعالجة، وعلم األمراض، وعلم الصحة، وعلم األعضاء،

قبله. أُلِّفت التي الكتب يف به ُوِصَفت مما بأحسن األمراض
قرون، ستة للطب ا عامٍّ مرجًعا وظلت العالم، لغات أكثر إىل سينا ابن كتب ونُِقلت
يُعاد طبعها وكان وإيطاليا، فرنسة جامعات جميع يف الطبية للمباحث أساًسا وبقيت
سنة. خمسني منذ إال مونپلية جامعة يف تفسريها ينقطع ولم عرش، الثامن القرن حتى
الشهوات يف انهماكه وَقرصَّ العلوم، يف انهماكه هوات الشَّ يف منهمًكا سينا ابن وكان
لم طبَّه وإن بالحكمة، عليه تَُمنَّ لم فلسفته إن قيل: ولذلك آنًفا، ذلك ذكرنا كما عمَره

بالصحة.1 عليه يمنَّ
أبو وتخيل العرب، جرَّاحي أشهر هو ١١٠٧م سنة املتوىف القرطبي القاسم وأبو
َسْحق عملية القاسم أبو ووصف كتبه، يف ورسمها الجراحة آالت من كثريًا القاسم
حق. غري عىل الحارض العرص اخرتاعات من فُعدَّت الخصوص عىل املثانة يف الحصاة

قال فيه، صيته وذاع عرش، الخامس القرن يف إال أوربة يف القاسم أبو يُْعَرف ولم
منه استقى الذي العام املصدر القاسم أبي كتب «كانت هاّلر: الكبري الفزيولوجيُّ العالم

عَرش.» الرابَع القرِن بعد الجراحني َمن ظهر من جميُع
أبواب: ثالثة إىل ينقسم الجراحة أمور فيه القاسم أبو َدَرس الذي الكبري والكتاب
ويف امِلبَْضع إىل تحتاج التي العمليات يف الثاني والباب الكي، مسائل يف األول فالباب
الكرس يف الثالث والباب الحصاة، وإخراج والوالدة والفتق والعيون األسنان جراحة
املعارف من فيه ما نرى التقسيم يف ضعف من الكتاب هذا يف ما وعىل واالنخالع،

ا. جدٍّ دقيًقا العملية
١٤٩٧م، سنة الجراحة يف القاسم أبي لكتاب األوىل الالتينية الرتجمة وُطبعت

١٨٦١م. سنة تمت أي ا، جدٍّ حديثة الكتاب لهذا األخرية والطبعة
شهرٌة امليالد، من عرش الثاني القرن يف عاش الذي األشبييل، ُزهر البن وكان
املداواة لعلم ُمَوطِّئًا مصلًحا مجرِّبًا كان فقد أولئك، شهرة دون كانت وإن عظيمة،
العموم. عىل األمراض لشفاء وحدها كافيًة لألعضاء ناظمة كامنة قوًة البدن يف إن قائًال:
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اإلسپاني). العاديات (متحف املنقوشة الثمينة والحجارة الحيل من قطع :2-6 شكل

وتشتمل أحيانًا، التحقيق يف نقص مع والصيدلة والطب الجراحة دراسة ُزْهر ابن وجمع
واالنخالع. الكرس يف صحيٍح بيان عىل الجراحة يف مباحثه

الطب يف ١١٨٨م، سنة َ وتويفِّ ١١٢٦م سنة قرطبة يف ُولد الذي رشد، ابن وألف
له وترى طبيبًا، اشتهاره من أكثر أرسطو لكتب شارًحا فيلسوًفا اشتهر وإن أيًضا،
وُطبعت إلخ، … والحميات السموم يف وكتابًا املداواة، يف وكتابًا سينا، ابن لكتب تفاسري

أوربة. يف كثريًا الطب يف رشد ابن كتب
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العرب عند الصحة علم

يُعلِّمنا الصحة علم أن جيًدا يعرفون العرب وكان الصحة، حفظ أهميَة العرُب يجهل لم
الصحية مناهجهم وكانت شفاءها، الطب يستطيع ال التي األمراض من الوقاية طرق
ما ثم الخمر، رشب عن واالمتناع الوضوء، من القرآن به أََمَر وما القديم، منذ طيبًة
يف غايٌة الحيواني الطعام عىل النباتي الطعام تفضيل من الحارَّة البالد أبناء عليه صار

يُنْتََقد. ما الصحية الوصايا من النبيِّ إىل نُِسب فيما وليس الحكمة،
كلمات يف الصحية وصاياهم يُوِجزوا أن الغالبة العرب مؤلفي عادة من وكان

امليالد: من التاسع القرن يف عربيٌّ طبيب قاله ما ذلك ومن حفظها، يسهل جامعة

ماهر. وطباٌخ حسناءُ جاريٌة له تكون أن من بالشيخ أرضَّ يشءٌ ليس

مشافينا من صحيٍّا أفضل مىض فيما أُنشئت التي العرب مشايفَ أن ويظهر
غزير. وماء كثري هواء ذات واسعًة كانت فقد الحديثة؛

إىل التجأ عليه مشًفى إلقامة بغداد يف حي أفضل اختيار يف الرازي إىل ُعِهد وملا
يف لحٍم قطعة علَّق أنه وذلك الحديثة، امليكروب نظرية أصحاب عليه يُنكرها ال طريقٍة
الذي الحي هو املشفى عليه يقام حيٍّ أصلح أن وأعلن العاصمة، أحياء من حي كل

األخرى. األحياء عن املعلَّقة اللحم قطعة فساد فيه ر يتأخَّ
وأماكن للمرىض مالجئَ الحارض، الوقت يف أوربة كمشايف العرب، مشايف وكانت
يف ونها يتلقَّ مما أكثر املرىض ُفُرش يف دروسهم ون يَتَلقَّ الطالب وكان الطالب، لدراسة

قليًال. إال الوسطى القرون يف أوربة جامعات تَُقلِّدهم ولم الكتب،
كما العرب، عند وكان كاملجانني، األمراض ببعض للمصابني مشايفَ العرب وأنشأ
يُرَسل وكان معينة، أيام يف مجانًا املرىض فقراء بمعالجة تقوم لإلحسان جمعياٌت عندنا
يقام أن تستحقُّ ال التي األهمية القليلة األماكن إىل وأدويٌة أطباءٌ الحني بعد الحني يف

مشفى. فيها
لكتب رشوحه يف رشد ابن نص ذلك ومن الصحي، الجو تأثري العرب يجهل ولم
بأن اآلن، يوصون كما به، املصابني وإيصاؤه لِّ السِّ داء يف اإلقليم تأثري عىل سينا ابن
لِّ السِّ بداء املصابني نرى واليوَم النوبة، وبالد العرب جزيرة يف الشتاء فصل يَقضوا

النوبة. بالد من القريبة النيل بقاع إىل الغالب، يف يُْرَسلون،
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يجهل أحَد وال الصحة، علم يف غاليٍة نصائَح عىل سالريم مدرسة وصايا وتنطوي
بشهرتها، للعرب مدينٌة طويًال، زمنًا أوربة يف مدرسٍة أوَل ُعدَّت التي املدرسة، هذه أن
القرن أواسط يف إيطالية من جزء وعىل صقلية عىل استولوا ملَّا النورمان، أن وذلك
املعاهَد به أحاطوا بما العرب أنشأها التي الطب مدرسة أحاطوا امليالد، من عرش الحادي
قرطاجة، عرب من كان الذي ، اإلفريقيَّ قسطنطني وأن الكبري، االعتناء من اإلسالمية
من فاقتُِطَفت الالتينية، اللغة إىل الطبية العرب كتب أهمَّ ترجم وأنه لها، رئيًسا ُعنيِّ
قصري. غري زمنًا الفائقة شهرتها سبَب َظلَّت التي سالريم مدرسة وصايا الكتب هذه

الوسائل وعىل األمراض، معالجة يف الصحة علم عىل كثريًا يعتمدون العرب وكان
عندها استقرَّ التي الطبيعية املداواة عىل القائم الطبِّ أمُر ذلك غريَ وليس الطبيعية،
من العارش القرن يف العربي الطب أن األرجح، عىل يل، ويلوح يظهر. كما الحديث العلم

األيام. هذه يف يقع مما أكثر وفياٍت إىل يؤدِّ لم امليالد،

الطب يف العرب تقدُّم

وأنواع األمراض ووصف الجراحة يف كان ما هو الطب عالم يف للعرب تقدم أهم إن
بعد بعضها إىل الحديث الطب يعود طرق عدُة للعرب وظهرت والصيدلة، األدوية

التيفوئيد. ى ُحمَّ معالجة يف البارد املاء كاستعمال كثرية قرونًا إهمالها
الهندي والتمر والرَّاَونْد امَلكِّيِّ والسنا ِليخة كالسَّ كثريٍة بعقاقريَ للعرب َمِدين والطبُّ
الصيدلة، بفن لهم مدين وهو ذلك، إىل وما … والكحول والكافور والِقرِمز الَقيء وجوز
واملراهم واللزقات واللُُّعوق كاألرشبة تُستعمل تزال ال التي املستحرضات من وبكثري
عاد املداواة يف طريفة بطرق كذلك، لهم، مدين والطب إلخ، … املقطرة واملياه والدهان
إمصاص طريقة ومنها طويًال، زمنًا نُِسيت أن بعد حديثٌة اكتشافاٌت أنها عىل إليها
بالقبض املصابني املرىض يعالج كان الذي ُزْهر ابُن صنع كما األدوية بعَض النبات

امُلْسِهَالت. بعض من أُِرشَب عنبًا بإطعامهم
كتبهم وظلت األساسية، مبتكراته من بكثري أيًضا، للعرب، مدين الجراحة وعلم
كانوا العرب أن ذلك ومن ا، جدٍّ قريب وقت إىل الطبِّ كليات يف للدراسة مرجًعا فيه
أو العدسة بخفض العني ِغشاوة معالجَة امليالد من عرش الحادي القرن يف يَعِرفون
بوضوح، القاسم أبو وصفها التي الَحصاة تفتيت عملية يعرفون وكانوا إخراجها،
إلخ، والفتائل الكاويات يعرفون وكانوا النزف، لقطع البارد املاء صبَّ يعرفون وكانوا
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باستعمال وذلك الحارض، العرص مبتكرات من أنه ُظنَّ الذي امُلرِقد يعرفون وكانوا
وحواسه.» وعيه يَْفِقد «حتى املؤملة العمليات قبل املريض لتنويم الزُّؤان

هوامش

بعضهم: قول بذلك أراد املؤلف لعل (1)

«ال��ن��ج��اة» ب م��وت��ه م��ن ي��ن��ُج ول��م «ال��ش��ف��ا» ب ن��اب��ه م��ا ي��ش��ِف ف��ل��م

وبعضها الطب يف بعضها جزءًا ١٨ من مؤلَّف فهو سينا البن «الشفاء» كتاب فأما
مجلدات ثالثة من مؤلَّف فهو سينا البن «النجاة» كتاب وأما األخرى، العلوم يف اآلخر

(املرتجم). الفلسفة يف
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العربية الفنون

الصناعية والفنوُن والحفُر الرسُم

األدوار بعث يف الفنية اآلثار أهمية (1)

الشعر عاَلَم عقب عىل رأًسا الكون يف رأينا قلبت التي الدقيق العلميِّ التحليل يد تنل لم
فالعلم العلماء، مباحث من بعيديْن يَبَْقيَا أن والفن الشعر طبيعة من أن ويظهر والفن،
هل ولكن األجسام، وسقوط املوجودات وتحول الكواكب لتطور دقيقة ُسنَنًا يرى قد
إن ا حقٍّ والهوى؟ اإللهام غري التماثيل صنَع أو املباني إقامة أو القصائد نَْظم يسود
يعرفون وال السنن، قيود من الخواطر سماء يف يُحلِّقون حني يتََفلَّتُون الفنِّ أصحاب

سادة. ألنفسهم
قرر فقد عليها، يده العلم بََسط يوم تالشيها دون العقيدة هذه ِسحُر يَُحْل لم
األدوار أحد مشاعر عن صادق ُمَعربِّ غري تكن لم واآلداب الفن آثار أن فوره، من العلم،
ما هو التاريخ صفات أحسُن كان أن عنه تعبريها نتائج من وأن واحتياجاته، ومعتقداته
اإلعراب، غريَ بالحقيقة، يعملوا، لم والكتَّاَب الفن أصحاب وأن اآلثار، من جيل كلُّ تركه
وأنهم، واحتياجاته، وعواطفه وطبائعه بهم املحيط الجمهور أذواق عن منظور، بشكل
واملعتقدات املؤثرات من كثرية بقيود بالحقيقة، تقيدوا، الظاهر يف أحراًرا كانوا وإن
تحت َفَرَزُحوا العرص، روح نسميه ما مجموعها من يتألف التي والتقاليد والخياالت

واسع. مًدى عىل منها الخالص عن عاجزين العرص روح أثقال
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خيال عنوان فالپَاْرتِنُون فيه، يوضع الذي العرص لخيال ماديٌّ عنواٌن الفني واألثر
فليب عرص يف اإلسپان مشاعر عنوان واإلْسُكوْرياُل عظمتهم، أيام واحتياجاتهم األغارقة

الحارض. الوقت يف الُربْجوازيِّ حياة عنوان الست الطبقات ذو والبيت الثاني،
من ُوجد إذا فيه أُبِدَعت الذي الزمن أحوال عىل صحيحة داللًة الفن آثاُر وتدل
الخاصة احتياجاته جيل لكل فألن وآدابه فنونه جيل لكل كان وإذا قراءتها، يَعرف
آٍن يف وَمشفى وفندق ومدرسة معبد هو الذي فاملسجد واآلداب، الفنون تقضيها التي
العربي، والقُرص النبي، أتباع عند والدينية املدنية الحياة تمازج عىل دليل أصدُق واحد
كل عىل العطب الرسيع داخله واملشتمل زينة، كل من خارجه العاطل مثًال، كالحمراء
يف مفكرة غري املنزلية للحياة محبة سطحية بارعة ظريفة أمة حياة عن ثنا يحدِّ زخرف
الكتابات أوضُح قال: من أصاب ولذلك هلل، املستقبل أمر تاركٍة الحارضة الساعة سوى

الحجر. عىل ُكتب ما
من يكلِّم ماثل أثٍر وكلُّ الفنية، اآلثار يف ينَْطق الذي هو وحَده الحجر ولكن
الِكتاب تقسيمات عليها تنطوي كما عامٍة دالئَل عىل تنطوي واملباني السماع، يُْحِسن
يحتقرها أال الباحث عىل يجب التي الفرعية الفنية باآلثار وتَْكُمل فصوله، ومخترصات
فيه يمتزج يشء وكل واألثاث والخنجر املاء استنباط آنية عد ويجب شأنها، َصُغر مهما
ومتى أيًضا، عليها يعتمدوا أن املؤرخني يمكن التي الوثائق أصدق من بالصناعة الفن
دائرة من التاريخ أُخِرَج التاريخ حوادث كله هذا من يستخرجوا أن املؤرخون عرف
ال صبيانية بتقديراٍت املمزوجة السياسية والدسائس األنساب وسالسل الوقائع رسد
معرفة إىل فيها الباحثة الكتب أكداس بتصفح يُوَصل ال والتي النقد، سلطان أمام تقف

عنها. تَُحدِّث التي األزمنة حضارة من بصيص
نحو السائرة العروق لدى ما ملالءمتها باالزدراء، الخليقة واألدبية الفنية واآلثار
الستخدامها املايض آثار عن بنذالٍة تُنَْسخ التي هي الوهمية، االحتياجات من االنحطاط
الحديثة املدارُس أو الحديدية الخطوط محاطاُت تقام كأن الحارض، الزمن شؤون يف
برج فإضافة يحميه، نبيل فارٍس بغري للربج معنى ال وكذلك مثًال، القوطي الطراز عىل
الوقت يف برجوازي يلبس عندما تَحُدث التي املهازئ قبيل من الحديث الريفيِّ البيت إىل
شارلكن للقيرص تمثال صنُع كان فإذا شارلكن، يَلبَس كان كما وِدرًعا َخوذًة الحارض
املعارك زمن عىل لداللته التمثال هذا َروعة يف يزيد مما ودرًعا ُخوذة والبًسا فرًسا راكبًا
يستلزم مما القانون رجال ألحد أو واالقتصاد املال رجال ألحد مثله صنع فإن والطعان،
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فوتوغرافية). صورة (من الحمراء بقرص باب يف معمارية جزئيات :1-7 شكل

أضاع وبيئته زمانه عن خرج ما إذا الفني األثر أن والحق محالة. ال الناظرين قهقهة
له. مكان أليَق امُلتحف وأصبح معناه،

األكروپول ذُروة عىل الصافية اليونان سماء تحت أقيم الذي الپارتنون أن أذكر وهنا
طرازه عىل أقمنا فلما املعابد، من اإلنسان يتصوره ما أجمل من هو أثينة عىل املهيمنة
يف املهندس يبالغ لم ولو بارًدا، َسِمًجا عمًال هذا كان بباريس املادلني ميدان يف كنيسًة
التي العالية باألبنية قياسها عند الناس لُسخرية محًال لكانت الكنيسة؛ هذه تجسيم

بها. تحيط
تحوَّلت وإذا كالنظم، ومعتقداتها واحتياجاتها األمم مشاعر وليدُة إذن، والفنون،
أيًضا، وفنونها األمم تلك نُُظم تتحول أن َوَجَب واملعتقدات واالحتياجات املشاعر هذه
بآثار قياسها لكفى الفنية آثاره سوى األوربية النهضة دور من لدينا يكن لم ولو

عميًقا. تطوًرا األوربي العالم تطور إلدراك الوسطى؛ القرون
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فوتوغرافية). صورة (من بقرطبة عربية برئ فوهة :2-7 شكل

ولكن وفنونها، ونظمها ولغتها دينها انتحال عىل أخرى أمًة أمٌة تَْحِمل قد أجل،
مالئًما تحوًال تتحول أن تَْلبَُث ال الجديدة العنارص هذه أن عىل يدل النظر إنعام
فارس بالد يف القرآن من املشتقة النظم أن وكما انتحلتها، التي األمة تلك الحتياجات
تلك يف غريها فارس بالد يف العربية الفنون نرى وإفريقية ومرص الهند بالد يف غريها
بالد إىل القرآن مع أُدخل الذي العربي العمارة فن تََطور ما ولرسعان األخرى، البالد
يف العريقة البالد تلك مباني بها اتصفت التي والعظمة االستقرار صفة فاكتسب الهند؛

القدم.
عىل القادرة العوامل كانت وتصوراتها األمة مشاعر عنوان الفنون كانت وإذ
لها وما العوامل هذه درس ويُعد املجتمعات، يف تؤثر التي العوامل كثرَة كثرية تحويلها
يف لدينا التي واملعارف هنا، نَْصنَعه لن كنا وإن األهمية، من عظيم جانب عىل األثر من
ألحد ذلك ُقيِّض ما وإذا الدقيقة، الرشوح من نتمناه ما إىل تؤدِّي وال اآلن، عامة ذلك

الفن. آثار قراءة من سهلة لغة تألفت النقص فأزال العلماء
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عمر. الخليفة نقود من قطعتان :3-7 شكل

العربية الفنون مصادر (2)

الحضارة أدوار من راٍق دور يف أقيمت التي البنايات إحدى إىل ينظر أن اإلنسان يكفي
أو َدَواة من فيه ُصنع ما إىل ينظر أن أو قًرصا، أو البناء ذلك كان مسجًدا العربية،
أصلها، يف إليه الوهم يتطرق ال خاصة طوابع اآلثار لهذه لريى قرآن؛ جلد أو ِخنَْجر
ظاهرة صلة أية فيها يرى ال صغرية، أو كانت كبرية العرب، مصنوعات يف والباحث

واضح. تام العرب مصنوعات من فاإلبداع أخرى؛ أمة أية بمصنوعات
من بدًال العربية الحضارة بُداءة يف العرب آثار ندرس عندما ذلك غري يكون واألمر
الذين والبزنطيني الفرس بفنون واضحة صلة اآلثار فلتلك ازدهارها، أيام آثارهم درس

العرب. قبل ظهروا
الرشقية األمم بعض وآثار األوىل الفنية العرب آثار بني ما العلماء من كثريٌ ورأى
أن الوقع أن مع مبتكر، فن أصحاب يكونوا لم العرب أن ذلك من فاستنتجوا صلة؛ من
وذلك ذاتية، فنية آلثار صاحبة تصبح أن قبل تقدمتها التي األمم بآثار تنتفع أمة كل
القرون بتعاقب ظهروا الذين اآلدميني سلسلة عد يجب «إنه بحق: پَْسكال قال كما
جيل كل أن والواقع الدوام»، عىل للمعارف ُمَحصًال زمان كل يف حيٍّا واحًدا إنسانًا
من ذلك عىل كان إذا إليه يضيف وهو السابقة، األجيال ادخرته مما البداءة يف يستفيد

القادرين.
اتباعها عدُم يُْزَعم أمة أمر تفسري املمكن من وليس السنة، هذه عن أمة تشذ ولم
كانت حني وذلك ا، جدٍّ قريب وقت إىل اليونانية، الحضارة ُعدت أن ذلك ومن لها،
أن الرفيع العلم فأثبت األخرى، لألمم يشء بأي مدينٍة غري أنها تماًما، خافية مصادرها
املرصيني قدماء أن يف ريب وال واملرصيني، اآلشوريني من مقتبسة اليوناني الفن أصول
التي السلسلة حلقات أكثر نَْفِقد لم ولو قبلهم، َظَهَرت أخرى أمم عن أخذوا أنفسهم
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املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة من (سورية، عربية حيل قطعة :4-7 شكل

فنَتََمثَّل بالتدريج الوراء إىل نعود أن الستطعنا األوىل؛ الخالية القرون بشعوب تربطنا
تََقدَّمته. التي الحيوان بأنواع فيه يتصل اإلنسان كاد الذي الحجري العرص

من أخرى أمة وكل والعربيون والفنيقيون والرومان واألغارقة العرب استفاد وقد
وَلُسدَّ األخرى األمم به بدأت بما أمة كل تبدأ أن ِلزاًما لكان ذلك ولوال املايض، مجهودات
جاءت التي األمم من تقتبس أنها هو األمر بدء يف األمة تفعله ما وكل التقدم، باب
عند ما أمرهم بدء يف األغارقة اقتبس وقد أخرى، أموًرا أخذته ما إىل تضيف ثم قبلها،
من إليها أضافوا بما يبتدعوها لم التي املعارف حولوا ثم واآلشوريني، املرصيني قدماء
دون كانوا إذ الرومان ولكن اليونان، عند ما الرومان اقتبس ثم املتتابعة، اإلضافات
اليوناني الفن طبع غري يصنعوا ولم قليًال، إال عنهم أخذوا ما إىل وا يَُضمُّ لم فنٍّا اليونان

الكربى. دولتهم عنوان هو الذي والعظمة الجالل بطابع
الزيادات من إليه أُضيف بما فنُّهم وتبدل بزنطة، إىل الرومان دولة مقر نُقل ثم
املؤثرات إىل ُضمت الرشقية املؤثرات أن أي الجديدة، األمم مشاعر اقتضتها التي
بالفن املسمى الخاص الجديد الفن جميعها تمازجها عن فنشأ الرومانية، اإلغريقية

البزنطي.
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املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة من (سورية، فضية حيل قطعة :5-7 شكل

ولكنهم الالتينية، الحضارة عنارص من واستفادوا الغرب، عىل الربابرُة استوىل ثم
الالتيني الطراز عن فنشأ ومعتقداتهم، احتياجاتهم يالئم ما إىل منها استعاروه ما حولوا
الروماني الطراز باسم الغرب يف ُعِرف ما والجرمانية البزنطية املؤثرات من امُلْشبَع

. القوطيِّ الوسطى القرون طراز إىل بالتدريج تحول الذي
من فيه تم ما بفضل واملشاعر األفكار فيه وتحولت عرش، الخامس القرن جاء ثم
القديم الالتيني اإلغريقي الطراز إىل ُرِجع أي أيًضا، الفن فتحول والثقافة والغنى الرقي
عىل الفن استمر ثم النهضة، عرص ِطراز فظهر الجديدة، البيئة مقتضيات مراعاة مع
لويس عهد يف التكلف عليه بدا ثم عرش، الرابع لويس أيام رزينًا جليًال فصار التطور

الحارض. الوقت يف املساواة روح من مشبًعا مبتذًال أصبح ثم عرش، الخامس
حتى القديمة القرون منذ العمارة فن عىل تتابعت التي الكبرية األدوار من وظهر
يقل لم مبتكر؟ فن من عاطلة األدوار تلك إن يقال: وهل املايض، تأثريُ الحارض الوقت
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اقتبسوا ألنهم مبتكر؛ فن أصحاب يكونوا لم العرب إن يقال: أال يجب ولذا أحد، بهذا
قبلهم. ظهرت التي األمم من األوىل فنهم عنارص

فوتوغرافية صورة (من بالفضة املكفت الربونز من مصنوعة عربية إسكملة :6-7 شكل
املؤلف). التقطها

الفن، عنارص من به َظِفرت ما تحويل رسعة يف األمم يف الفني اإلبداع قوة وتَتَجىل
أن علمنا لدينا هذا تحقق فإذا جديًدا، فنٍّا بذلك وابتكارها الحتياجاتها مالئًما وجعله

أمة. تسبقهم لم العرب
أَْمَلوا الذي قرطبة كجامع األوىل مبانيهم أقاموا منذ اإلبداعية العرب قوة وظهرت

األجانب. متفنني من بنائه يف استخدموا ما عىل صنعته دقائق
قصريًة كانت قرطبة يف العرب أخذها التي القديمة املعابد أعمدة أن ذلك ومن
فوق بعضها وضعوا وأنهم الجامع، ذلك كسقف عاٍل سقف عليها ليقوم صالحة؛ غري
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الرتك كان فلو الفائقة، مهارتهم عىل الدالة الحنايا بتلك صالحها عدم ساترين بعض
الغليظة. ألدمغتهم الرأي هذا مثُل َعنَّ ما العرب محل يف

عرش الثالث القرن يف بالفضة املكفت الربونز من مصنوعة إلسكملة األعىل القسم :7-7 شكل
يف املؤلف التقطها فوتوغرافية صورة من الكتاب، هذا أول يف اإلسكملة هذه ُعرضت (وقد

القاهرة).

الفنية العرب آثار قيمة ليعلم الكتاب؛ هذا صور يتصفح أن إال القارئ عىل وما
ولم العرب، وارثي جميع أنظار اآلثار هذه استوقفت وقد فيها، اإلبداع وقوَة العظيمة
األغارقَة الغرب قلَّد كما تقليدها غري العالم مرسح عىل العرب ظهور منذ الرشق يفعل

الحارض. الزمن حتى قرون منذ والرومان
نَتَبنَيَّ أن نستطيع التقليد هذا خالل ومن العرب، َقلدوا العرب وارثي أن والحق

املبتَكر. غري والفن املبتَكر الفن بني الفرق
وفارسية وهندوسية وعربية بيزنطية عنارص العرب محل َحلت التي األمم أمام كان
طراز استنباط عن عاجزًة تنضيدها سوى تفعل فلم البلدان، باختالف مختلفة إلخ، …
أن أمكنك مثًال، الهند، يف املغول بنايات إحدى إىل نظرت فإذا مجموعها، من جديد
الجزء ذلك وإن هندويس، منها الجزء ذاك وإن فاريس، منها الجزء هذا إن تقول:
عنارص فيها دوا نَضَّ الذين الرتك أقامها التي املباني عن هذا مثل وقْل عربي، منها
املباني يف النظر أنعمت إذا ولكنك ببعض، بعضها يمزجوا أن غري من السابقة الفنون
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القاهرة يف أقاموها التي املساجد أو األندلس يف العرب أقامها التي كالقصور العربية
إىل االنتباه من معه يتعذر ما التمازج من بلغت منها تألفت التي األوىل العنارص رأيت

منها. ت اشتُقَّ التي املصادر
تصبح التي الفن عنارص تكن مهما فنقول: اإلبداعي األمة مزاج نلمس واآلن
قوتها تتجىل أن أمكن مبِدعة األمة كانت فإذا عليها، الخاص طابعها تضع قبضتها
من عاطلة األمة كانت وإذا حذاء، صنع أو إصطبل بناء يف حتى يشء كل يف اإلبداعية
استطاعوا الذين الرتك شأن هو كما الفن، عنارص تنضيد سوى تَْفَعل لم القوة هذه مثل
بعَض قلدوه فيما دوا يُنضِّ وأن مرات، عرش القسطنطينة يف أياصوفية كنيسة يقلدوا أن
فني إبداٍع مسحة أيُة فيه لهم تكون أن غري من ولكن الفارسية، أو العربية الزخارف

خاصة.

املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من القاهرة يف قديم عربي باب :8-7 شكل
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العرب فنون يف الجمال (3)

مصادرها يف بحثنا أن بعد العربية الفنون جمال تقدير إىل الطبيعة بحكم سائرين ترانا
أمًرا التقدير هذا يجعل املضبوطة املقاييس فقدان ولكن عظيم، إبداع من فيها وما
مقياًسا لغرضه، مطابقته أي الفني، األثر نفع يكون ولن شأنه، من ويقلل شخصيٍّا
الفوائد متساوية بنايات عدة أو بيوت عدة تقام أن املمكن فمن قيمته، لتقدير صالًحا

الفنية. القيم مختلفة
أو الجمال درجَة بالضبط نُعنيِّ أن قبل والبشاعة الجمال نُعرِّف أن علينا ويجب

الفني. األثر يف البشاعة
تختلف والبشاعة الجمال نوع من هي التي األمور قيمة أن عىل البحث دل لقد
الوحيد والتعريف العوامل، من ذلك إىل وما … والزمن والبيئة والرتبية العروق باختالف

نَْستَِلذُّه. ما هو الجميل اليشء أن هو زمان كل يف العروق جميع يالئم الذي املمكن
من االقرتاب إىل يؤدي إكماله يف السعي ولكن ريب، ال ا جدٍّ ناقص التعريف وهذا

اآلن. حتى دخولها عن العلم عجز التي املنيعة األسباب سبب دائرة
األشخاص باختالف تختلف التي أمزجتنا أحواَل فلمالءمته اليشء نستلذ كنا وإذا

عنه. اإلجابة عىل نقدر ال ما ذلك األحوال؟ هذه ما ولكن والعروق،
أو صوت فيها ليس أنه كما مطلقة، شناعة أو مطلق جماٌل الطبيعة يف وليس
أثبتت والتي ذهننا، وليدة هي التي األمور من ذلك غري أو … ظالم أو نور أو سكوت
يوم إال العالم يف والبشاعة الجمال يظهر ولم خالصة، أوهام أنها الحديثة الفزيولوجية
واأللم للذة أوجه وهذه حواسنا، يف سيئ أو حسن تأثري واألشكال األشياء لبعض صار

تحليل. آخر وفق
يف حسن تأثري ذا الفني األثر هذا كان منسجمة الفني األثر عنارص كانت وإذا
كانت االنسجام فاقدة العنارص تلك كانت وإذا جميل، أثر إنه ذاك: إذ ونقول حواسنا،
السبب بيان هو عليه نقدر ال الذي وإنما بشع، أثر إنه ذاك: إذ ونقول لحواسنا، مؤذيًة
البعيد اليوم ونرى اآلخر، بعضها من وتأملها الرتاكيب ببعض األذن أو العني تلذذ يف
هو لها آخر شخص وُكره األطعمة لبعض شخص حب سبب فيه العلم يكتشف الذي

كثريًا. فيه تقدم قد العلم يكون الذي اليوم
من كبري فريق إجماع من إلينا يتطرق نفسها الفنية اآلثار قيمة تقدير يف والوهم
هو اإلجماع هذا ومصدر الجمال، أوصاف بعض يف واحد رأي عىل الواحد العرق أبناء
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صورة من شيفر، (مجموعة القاهرة يف بالعاج مرصع قديم خشبي باب لوح :9-7 شكل
املؤلف). التقطها فوتوغرافية

بمختلف البشاعة أو الجمال أمر نيط ما فإذا الفريق، ذلك مزاج تماثل الحقيقة يف
امرات الضَّ العذارى يفضل كان فالبزنطي َفوِرك؛ من التقدير يف اختالًفا رأيت العروق
يََرْون كانوا املريوڨنجيون والربابرة الضليعات، اليونان قدماء إالهات عىل امَلْمُطوالت
إفريقية من والهمجي الالتينية، اليونانية الحضارة أنتجته مما أجمل الغليظة صورهم
جمال جميلة نظرنا، يف العالم نساء أشنع من هي التي الهوتنتية، املرأة يرى الجنوبية

األوربي. عند ِپلِڨِدير ُدو وأَپُولُّون ُدوِميِديِسيس ڨينوس
اليشء «أن وهو به، بدأنا الذي التعريف إىل ترى، كما السابق، اإليضاح بنا ويعود
ما هو الجميل اليشء «إن بقولنا: التعريف هذا نُِتمُّ وإننا نستلذه»، ما هو الجميل
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أبعد هو ما إىل نذهب أن نستطيع وال معني»، زمن يف الواحد العرق أبناء أكثر يستلذه
ذلك. من

حقيقة إىل ذلك، مع يدلنا، تََرُه الجميل لليشء تعريفنا يف نقص من تجد ومهما
الطبيعة يف أمثلته عن يبحث الفن رجل كان فإذا الفن، رجل به نطالب ما وإىل الفن

تروقنا. مبالغة ذلك إظهار يف يبالغ وأن نستلذه، ما منها يقتبس بأن طالبناه
تجميل ففي عادة، نراه مما أجمل امرأة تمثال لصنعه الفن رجل من نألم وال
يف آية تراه دوميلو ڨينوس تمثال إىل فانظر الفن، يتجىل حرفيٍّا، نقلها يف ال الطبيعة،
التي الكمال رضوب واحًدا شخًصا تمنَح لم الطبيعة أن هو به اإلعجاب وسبب الجمال،

فيه. مجتمعة تشاهدها
عجوز المرأة تمثال صنع يف ِحذْق من عنده ما الفن رجل بذل أن حدث إذا ثم
كان وإذا املصاعب، من اقتحمه وملا لدقته ذلك، مع عليه، الثناء أمكننا ُمتََكرِّشة عارية

معني. زمن يف عليه الناس اصطلح فِلما لإلعجاب محًال التمثال هذا
يف تبدُّل إىل االنحطاط، دور يف سيما وال معني، زمن يف الناس اصطالح يؤدي وقد
مطابقًة الفن آثار تكون أن الحريف الطبيعة تصوير أنصار تمنِّي ذلك ومن أذواقهم،
بالحقائق، مملوءة الطبيعة أن هؤالء جهل وقد مثاليًة، رائعًة تكون أن من بدًال للحقائق
حرفيٍّا تصويًرا الطبيعة تصوير عىل يََرون، كما قام، إذا الفن وأن جميل، هو بما ال
يف تَدَُع ال األشياء قبيح اللتقاط تكفي التي التصوير آلة وأن موجود، غريَ يعود فإنه

املبدعة. الفن رجال عبقرية إىل احتياًجا الناس
تزيني حاولوا أنهم ليعلم والفنية؛ األدبية العرب آثار إىل ينظر أن إال املرء عىل وما
وَفيض والبهاء والنضارة الخيال من العربي الفن به اتصف ملا وذلك دائًما، الطبيعة

الجزئيات. أدق يف والتَّفنن الزخارف
ال شاعٍر وأيُّ شعراء، أمُة العربية (واألمة اغتَنَت أن بعد رغبت، قد العربية واألمة
الناظر إىل تُخيَّل التي الساحرة القصور تلك فأبدعت خياالتها تحقيق يف متفننًا) يكون

الكريمة. والحجارة بالذهب مرصعة رخاميٍة تخاريم من مؤلفٌة أنها
خصب وخيال مىض َفِتيٍّ جيل وليدة فهي ولكن، العجائب، تلك مثُل ألمة يكن ولم
البرش دخل الذي الفاتر املاديِّ الحارض الدور يف مثلها قيام يف أحٌد يطمعن وال ذََوى،

فيه.
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العربية الصناعية الفنون (4)

وفن العمارة وفن النحت وفن التصوير فنِّ عىل عادًة، الجميلة، الفنون كلمة تدلُّ
تُصنَع التي العام النفع ذاِت املنتجات صنع عىل الصناعية الفنون كلمة وتدل املوسيقا،

الجميل. الفن روح بًَة ُمْرشَ وتكون آلية، بطرق
أفعل لن ولكنني الصناعية»، «الفنون تعبريَ ريب، ال قيمته، يف يجاَدل مما وإن
الفني والزجاج الخزف صناعة عادًة، تشتمل، الصناعية الفنون أن أذكر وإنما هنا، هذا

ذلك. إىل وما … والتكفيت والصياغة والنجارة والُفَسيِْفساء
كالتي أهميٌة الحضارة، حيث من الصناعية، الفنون منتجات لدراسة تكون وقد
شؤون أدق عىل يدلُّ ما املنتجات هذه أتفه يف يوجد فقد الجميلة؛ الفنون لدرس تكون
مبدعيها واحتياجات الفنية صانعيها معارف تقدير عىل يساعد وما الشعبية، الحياة

ومقتنيها.
والسكني، والدلو الفرَّان وَرْوَشُم1 مكان، كل يف العرب بني شائعٌة الصناعيُة والفنوُن
ُصناعهم أحقر اتصاف درجة عىل تدل بروعٍة العرب يصنعها التي األشياء من مثًال،
األدوات أنفس يف يتجىل أن ويمكن تطبيقاته، عن مستقل الفن أن والحق الفني، بالذوق

أحطها. يف يتجىلَّ أن يمكن كما وأثمنها
هذا له خصصنا الذي الصناعية العرب فنون درُس يكون أن األسف دواعي ومن
مصدر تاريخ لدرس بعُد أحٌد يتصدَّ ولم الوثائق، من عندنا ما لقلة ا جدٍّ ناقًصا الفصل

الكثرية. الفوائد من هذا يف ما مع املتعاقبة وتطوراتها الفنون هذه
اآلتي الفصل يف طرازها تاريخ وسندرس الفنية، العرب آثار أهمُّ العرب ومباني
َجمع وألن رحالتنا، من املهمَّ الغرض كان فيها البحث وألن عددها، لكثرة مجمًال؛ درًسا
عظيمة، نفقات يتطلب األَُخِر الفنون من العرب فيه برز ما وصف إىل تؤدِّي التي املواد
ذكر عن عاجزين ا عامٍّ بيانًا األخرى الفنون هذه بيان عىل الفصل هذا يف نقترص ولذا
البناء. فن يف نصنعه ملا خالًفا وذلك األزمنة، بحسب منها واحدة كل تطورات سلسلة
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اإلسپاني). العاديات (متحف بأشبيلية القرص يف السفراء لردهة خشبي باب لوح :10-7 شكل

التصوير (1-4)

ويعزو الحية، واملوجودات الرَّبِّ تصويُر املسلمني عىل ُحرَِّم أنه الشائعة األقوال من
النبي. إىل املنع هذا األقل، عىل القرآن تفاسري أو القرآن،

طويًال زمنًا تجاهلوه وأنهم متأخر، زمٍن يف إال لذلك يكرتثوا لم املسلمني أن والواقع
فضة. أو ذهٍب من بآنية والرشب الشطرنج للعبة املقدس الكتاب ذلك منع تجاهلوا كما
النقود صور من وظهر الحياة، ذوات تصوير حظر خالف من أوَل الخلفاء وكان

نقودهم. عىل صورهم رسم يف يرتدَّدوا لم أنهم الكتاب هذا يف نرشناها التي
األدلة من العربية اآلنية عىل التي القليل غري الصور أو النقود عىل التي والصور
عىل االستدالل ويمكن للتصوير، معرفتهم عىل للرسم، العرب استعداد عىل املفيدة
عربيٍة مدارَس عدة بوجود أنبأوا الذين مؤرخوهم ذكره بما للتصوير العرب معرفة
َرين مصوِّ ترجم الذي املقريزيُّ املحقق املؤرخ هؤالء ومن مىض، فيما للتصوير كثرية
٤٦٠ه، سنة يف نُهب حني املستنرص، الخليفة قرص يف ُوجد أنه وذكر املسلمني، من
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ورجاٍل مقاتلني مع العرب خلفاء حاشيُة عليها مصورة املنسوجات من قطعة ألُف
مستورًة واملخمل والحرير الذهب نسائج من املصنوعة البُُسط وكانت مشهورين،

نوع. كل من لرجال ممثِّلٍة بتصاوير
من العارش القرن يف القاهرة عرب مصوري ِحذْق عىل املقريزي ذكره ما ويدل
عىل أبيض ثوبًا البسٌة وهي إحداهما، تبدو ملغنِّيَتنَْيِ صورتني وجوَد َرَوى وقد امليالد،
ثوبًا البسة وهي األخرى، وتبدو عليه، املصورة الجدار يف داخلة كأنها أسود، أساٍس

الناظر. نحو منه خارجٌة كأنها أصفر، أساس عىل أحمر

فوتوغرافية). صورة (من القاهرة يف مرصعة خشبية إسكملة :11-7 شكل

فاستطاعوا املناظر، فنِّ لرضوب املتقنني من كانوا الزمن ذلك مصوري أن ويظهر
إىل يخيَّل شكل عىل القاهرة قصور أحد يف وجوَده املقريزيُّ روى الذي لَّم السُّ تصوير

حقيقي. أنه معه الناظر
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الخاصة املخطوطات سيما وال صور، عىل العربية املخطوطات من كثري ويحتوي
من قديمة نسٌخ املكتبات يف يوجد يزال وال إلخ، … الخيل وترويض الطبيعي، بالتاريخ
مكتبة يف املخطوطات أحد أن الغزيري وذكر بالصور، العرب زيَّنها الحريري مقامات
وأعاظم والقادة واملِلكات والفرس العرب مللوك صورًة أربعني عىل يشتمل اإلسكوريال

عرش. الثاني القرن إىل يرجع املخطوط هذا وأن إلخ، … الرجال
ملختلف صور عىل يشتمل فيها الحكم قاعة َسقف أن الحمراء زائري جميع ويعلم
نرصاني لفارس مغربي فارس وكمطاردة العرب، من أمراء كمجلس املوضوعات،
َعْزو يف الڨوا مسيو يرتدد ولم مصدرها، يف خالٌف ُوجد وإن إلخ، … املنترص مطاردة
رأيُت. كما مصوريها يف فني نبوغ عىل تدل ال وهي العرب، إىل األقل، عىل منها، قسم

فوتوغرافية). صورة (من القاهرة يف عربية خشبية إسكملة :12-7 شكل

وإنما العرب، مصوري أمر يف للحكم تكفي ال واآلثار الوثائق تلك فإن ذلك ومع
مخطوطاتهم عليها اشتملت التي واإلنسان الحيوان بصور رساميهم نبوغ تقدير يمكن

املعدنية. مصنوعاتهم أو
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التي الحياة ذوات صور فوق — الغالب يف — العربية والنقوش الكتابات وتطفو
الحيوانات ُصَوِر من مزيج من العربية الحروف تؤلَّف أن يَْحُدث، وقد العرب، رسمها
صورة نرشنا التي الخارجية، الحافة يف ما ذلك ومن عجيب، شكل عىل واآلدميني
الوطنية» باريس مكتبة يف واملحفوظ عرش، الثالث القرن يف «املصنوع للكوب بعضها،

عربية. حروف يف أشخاصه صور تشابك من أسطورٌة تألفت الذي اإلفريز من
متحف يف اآلن املوجود اإلناءُ هو اآلدميني صور عىل املشتملة العربية األواني وأشهر
الصبيان لتعميد طويًال زمنًا استُخدم والذي للِعَماد، لويس سان بإناء واملعروف اللوڨر،
أثبت والذي الصليبية، الحروب أيام به أتى لويس سان أن ُفِرض أن بعد فرنسة، يف
أن ظهر والذي امليالد، من عرش الثالث القرن مصنوعات من أنه ُدولُونْغپريه مسيو
مع وهذا امليالد، من عرش الرابع والقرن القرن، ذلك بني إليه أضيفت الزنبق أزهار
بني بكثرة يوجد األقل، عىل به الشبه كثري آخر رمًزا أو الزنبق، زهر أن مالحظتي

مرص. يف العربية املباني زخارف
ذوات صور يرسمون ال البلدان باختالف مختلٍف زمٍن بعد صاروا املسلمني ولكن
َحرفية عليهم تغلَّبَت الذين الفقهاء بأقوال ذلك يف ُمَقيَّدين أبًدا، مصنوعاتهم يف الحياة

القرآن.
لم التي القرآن بمحظورات واملغول، كالفرس اإلسالم، اعتنقت التي األمم تباِل ولم
وإن الحياة، لذوات كثرية ُصوًرا — الخصوص عىل — الفرس بالد يف فرتى تالئمهم،
عىل منها والحيوانات األزهار وُصور العموم، عىل متوسطة منها اآلدميني ُصور كانت

خيال. قليل مع الجمال من يشء

التماثيل صنع (2-4)

جاء بما نكتفي أن يجب ولذا العرب، عند النادرة األمور من كالتصوير التماثيل صنع
ا. جدٍّ الناقصة القليلة بالنماذج أو اإلشارات من التاريخ كتب يف

بتماثيل مملوءًا قرصه كان الذي املرصي الخليفة ذلك إىل سابق فصل يف أرشنا وقد
عبد قرص يف كانت التي التماثيل من األندلس عرب تواريخ ذكرته ما ذلك ومثُل نسائه،

َحِظيَّته. تمثاُل سيما وال الشهري، الرحمن
القائمة الوهمية الحيوانات كتماثيل تافٍه، هو ما غريُ العرب تماثيل من يبَق ولم
يف سانتو كانپو يف الكائن الربونزي الُعقاب وتمثال الحمراء، قرص من األسود قاعة يف
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اآلن فرتاه َفِمه من العيون إحدى ماء ليجرَي ُصنع الذي الربونزي األسد وتمثال پيزه،
فورتوني. مجموعة يف

ال معني، ِلَغرض الصناعية، الفنون منتجات من هي التي التماثيل، تلك ُصِنَعت
القليلة الوثائق بتلك التماثيل صنع عىل العرب قدرَة نُقدِّر أن نستطيع وال نفسه، للفن

ا. جدٍّ

الخشب. من مصنوع عربي فران روشم :13-7 شكل

الثمينة والحجارة املعادن صناعة (3-4)

املعدنية، الصناعة يف كثريًا العرب تقدم والتكفيت: والرتصيع الحيل وصناعُة الصياغة
وأسلحتهم آنيتهم وكانت زماننا، يف مثله إىل الوصول يصعب مبلًغا لبعضها إتقانُهم وبلغ
تقدم ِمن وكان الثمينة، بالحجارة عًة ومرصَّ امُلفرَّض بامليناء ومموهًة بالفضة تًَة ُمكفَّ
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بالصور مغطَّاة كبرية قطًعا كالِبلَّْور قاسية مادة من يصنعوا أن استطاعتهم العرب
البلوريُّ اإلبريق ذلك ومن الحارض، الزمن يف ثمنه ويغلو صنعه، يَْعُرس مما والِحَكم
هذا يف له صورة وتجد اللوڨر، متحف يف فتجده امليالد من العارش القرن يف ُصنع الذي

الثمينة. والحجارة املعدن من العرب ملصنوعات كثرية نماذج صور مع الكتاب
الصالحة املعادن ترصيع يف — الخصوص عىل — العربية اإلبداع روح وتجلت
وأُطلق إليها، وما … املنازل وأدوات املوازين وِكفاف واألباريق واآلنية األسلحة لصنع
عىل زاولته التي «دمشق» املدينة اسم من مشتًقا العرب ِمنهاج عىل الدمشقي اسم
الصناعة هذه تزال وال الصناعة، هذه مراكز أهمَّ وامَلوصل دمشق وكانت الخصوص،
تيمورلنك زمن إىل ريب ال انحطاطها، ويعود منحط، شكل عىل ولكن دمشق، يف رائجًة
سمرقند إىل أسلحتها صانعي جميع فساق ١٣٩٩م، سنة يف دمشق عىل استوىل الذي

وخراسان.
أوائل من أقدم إىل اآلن املوجودة العربية تََة املكفَّ املعدنية املصنوعات ترِجع وال
عرش الثالث والقرن عرش الثاني القرن يف ُصِنع وأكثُرها امليالد، من العارش القرن
هي الكتاب هذا من آخر جزء يف ُصورها نرشنا التي املرصية واألسلحة امليالد، من

العربي. الفاريس الطراز عىل مصنوعة وهي (١٥١١م)، لطومانباي
إىل التنبيه مع وذلك التكفيت، يف الرشق لطرق الڨوا مسيو وصف أقتبس وإنني
فعمال دمشق، يف ما غري يكن لم القاهرة يف الحارضة التكفيت صناعة عن ذكره ما أن
من القاهرة أسواق يف ما وأكثر ا، جدٍّ قليلون زماننا يف التكفيت يُحسنون الذين القاهرة

الڨوا: مسيو قال دمشق. من هو النحاسية املصنوعات

بإدخال التكفيت ويتمُّ الرشقيني، عند التكفيت لصناعة كثرية ُطُرٌق وتُرى
الَقْعر واسعة بامِلنقاش املعدن يف ُمْحَدثٍَة ُفَرض إىل الفضة أو الذهب من خيط
الصانع، رأي حسب عىل ُمسوٍّى أو بارًزا الخيط هذا ويكون الوجه، َضيَِّقة
أو الفوالذ من أساس عىل الفضة أو الذهب من دقيقة زهرة تَُركَّب فتارًة
هذا عن فيَنجم خفيًفا، طرًقا األطراف وتطَرق متوازيني، َخطَّني بني النحاس
بمهارة الصانع يمر وتارة غالبًا، دمشق يف يُفعل ما وهذا اإلطار، يُشبه ما
زخرفته، يف يُرغب الذي املعدن عىل برسعة الشكل امِلهماِزيَّ ِمنقاشه عجيبة
وهذا فتُمسكه، بها ليعلَّق املعدة؛ األجزاء هذه عىل بامِلدقِّ الفضة خيط ويَُركَّب
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به يقوم ما وهو القاهرة، يف العمال يَفعلُه يزال ال ما هو التكفيت يف الطراز
الخصوص. عىل الفرس صناع

بالقاهرة. قديم بيت يف رخام رصفة :14-7 شكل

بدمشق. الكبري الجامع يف وصدف رخام من فسيفساء :15-7 شكل

وهي أيًضا، الحارض الوقت يف دمشق ُصناع يستعملها التي هي األخرية والطريقة
بها املكفتة األزهار تُنظِّف ال أي متني، هو ما صنع إىل تؤدي ال الرسعة من فيها ما عىل
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من جزءًا يؤلِّف السابقة الطرق حسب عىل ع املرصَّ املعِدن أن مع تُخَلع، أن غري من
عرص بمصنوعات الحارضة املعدنية دمشق مصنوعات قياس يجوز وال املرصع، املعدن
الربونز، من املصنوعة الرائعة اإلسكملة — املثال سبيل عىل — منها نذكر التي الخلفاء

فر. السِّ هذا يف لها لوحة قدَّمُت والتي

عربي، فاريس (طراز امليالد من عرش الحادي القرن يف مصنوع صغري صندوق :16-7 شكل
اإلسپاني). العاديات متحف

واألوسمة النقود (4-4)

من أول هو امللك عبد األموي الخليفة أن النقود عن رسالته يف املقريزي املؤرخ روى
الهجرة من والستني السادسة السنة حتى املسلمون وكان اإلسالمية، النقود ب َرضَ
بعض إضافة مع يقلدونها أو والفضية الذهبية الروم نقود يستخدمون (٦٩٥م)

إلخ. … هللا إال إله وال هلل، الحمد وكالكلمات: الخليفة، كاسم إليها العربية الكلمات
اثني بني قيمته ترتجح الذهب، من وهو الدينار: أنواع: ثالثة العربية وللنقود
سنتيًما، ستني قيمته تعدل الِفضة، من وهو والدرهم: فرنًكا، عرش وخمسة فرنًكا عرش

النحاس. من وهو والدانق:
سيما وال األقطار، مختلف يف العرب لنقود قليلة غري صوًرا الكتاب، هذا يف ونرشنا

ا. جدٍّ واضحة فيها والحروف العموم، عىل جميلة وهي واألندلس، مرص
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الخشبية املصنوعات (5-4)

درجة إىل والعاج بالصدف وترصيعها الخشبية مصنوعاتهم إتقان يف العرب وصل
تُرى التي العجيبة األبواب تلك عاٍل، بثمٍن إال تُقلَّد، ال واليوم ا، حقٍّ بالعجب تقيض
ذات السقوف وتلك والرتاصيع، التقاطيع ذات املنابر وتلك القديمة، املساجد بعض يف

املخرَّمة. املرشبيات وتلك املتشابكة، النقوش

صورة (من القاهرة يف املرصع الخشب من مصنوع قديم عربي صندوق :17-7 شكل
فوتوغرافية).

تدل كما امليالد، من عرش الثاني القرن قبل الكمال درجة الصناعة تلك وبلغت
األقىص املسجد منرب منها فنذكر العرص، ذلك من إلينا انتهت التي األثرية القطع عليه

الرائع. القديس
القطع بذلك تشهد كما أيًضا، نادًرا إتقانًا العاج حفر صناعة يُتقنون العرب وكان
ملوك ألحد ُصنع الذي الصغري العاجي كالصندوق إلينا وصلت التي النفيسة الكثرية
الليوني، إيزيدور سان بصندوق فيُعرف امليالد من عرش الحادي القرن يف أشبيلية
به فأُتي امليالد، من عرش الثاني القرن يف ُصنع الذي العاجي بايو كتدرائية وكصندوق
بالذهب، املموهة بالفضة مزخرًفا فيبدو نُرجح كما الصليبية الحروب أيام مرص من

الطواويس. سيما وال الطيور أشكال عىل واملَخرَّمة املرصعة الزينة وبرضوب
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الخشبية العرب صناعات يف البحث معِرض يف وذلك العموم، عىل أذكر وهنا
يصنعون أنهم وذلك العجيبة، الرشقيني الصناع مهارة عىل يدل ما واملعدنية، والعاجية
القاهرة يف اليوم يُصنع ما يقاس ال أجل، عدًدا، وأقلِّها اآلالت بأغلظ املصنوعات أدق
ولكنني الخلفاء، عرص يف منها يصنع كان بما املرصعة والقطع الحيل من ودمشق
أو مرصع، مقعٍد صنع عىل الحارض الوقت يف قادرين أوربيني صناع وجود أعتقد ال

الرشق. يف رأيتُها التي االبتدائية اآلالت تلك بمثل ِسَوار أو مكفتة، نارجيلة

(متحف امليالد من عرش الحادي القرن يف املنقوش العاج من صغري صندوق :18-7 شكل
رلڨا). شارل مسيو التقطها فوتوغرافية صورة من كنسنغتن،

الفسيفساء (6-4)

صنعها إكمال مع منهم البزنطيون واقتبسها الفسيفساء، استعمال الرومان َعَرف
األلوان. الكثرية الرتصيعات إىل ذهبي أساس بإدخال

لم التي الفسيفساء صناعة يف مهمة بتعديالت العرب إتيان أحقق أن يل يُتَح ولم
اإلنجاز. السهلة زخارفهم يف امليناء صناعة عليها لوا فضَّ أن يلبثوا

األرض وجه به يْكُسون كانوا ما هو األول: فالنوع العرب: عند نوعان وللفسيفساء
الثاني: والنوع املقاييس، املختلف امللون املطيل الخزف أو املرمر قطع من الُجُدر وأسفل
بيزنطي ُصنعه أن فنرى املحاريب، ُجُدر سيما وال الُجُدر، به يكسون كانوا ما هو

تماًما.
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اليونان بالد يف أدرسها أن يل هيئ التي الفسيفساء قطع بني تماثًال رأيت وقد
ومن أثينة يف البزنطية الكنائس من بها أتيُت التي ونماذجها ومرص وسورية وتركية
قطع تتألف أي القاهرة، ومساجد القدس يف عمر وجامع القسطنطينية يف أياصوفية
من صور عن بعض إىل بعضها ضمُّ يُسفر التي الزجاج وقطع امللونة، الحجارة
عىل فيها صباغ كل ويشتمل سنتيمرت، نحو منها الواحد ضلُع يبلغ صغرية مكعبات
الحجرية واملكعبات وانعكاسه، نور تمازج إلحداث صالحٍة العموم، عىل ألوان، ثالثة
وجهها يف مذهبٌة ذهبي أساس إلحداث املعدة الزجاجية واملكعبات جملتها، يف ملونٌة
عىل المعًة ودواِمها الذهبية الطبقة تلك لبقاء اتُّبعت التي الدقيقة الطريقة وتقوم فقط،
فوق تكون التي الزجاجية الطبقات َة رقَّ رقيقة زجاجية بطبقة مذهب ب مكعَّ كل طالء
ألف مدَة الذهبية الطبقة هذه بقاء أن وأرى املختربات، يف املكروسكوبية املستحرضات

الواقي. الطالء ذلك بفضل حدث األول حالها عىل سنة

الزجاج صناعة (7-4)

أيام منذ الزجاج صناعة واملرصيون، الفرس سيما وال الرشقية، األمم جميع زاولت
ُصِنعت زجاجية أدواٌت نينوى يف واكتُِشفت اخرتاعه، أمر إليهم ُعِزَي الذين الفنيقيني
صانعو سيق ثم قرون، وثمانية قرون سبعة بني ترتجح بمدة املسيح ظهور قبل
جميلة زجاجية أكوابًا فيها وصنعوا الرومان، أيام رومة إىل اإلسكندرية يف الزجاج
كانت التي الصناعة تلك إتقان إال إذن، لهم، يبَق لم العرب َظَهر وملا بامليناء، َمطليًَّة

قبلهم. موجودًة
ما بذلك يشهد كما عظيًما، تقدًما الزجاج صناعة يف تقدموا أن العرب يلبث ولم
من بسهولٍة ذلك نتمثل أن ويمكننا بامليناء، واملطلية املذهبة أوانيهم من إلينا انتهى
املساجد. بعض مصابيِح لوحة سيما وال الكتاب، هذا يف املبعثرة الصور يف النظر إنعام
العرب من الزجاج لصانعي مدينتان والبندقية مورانو أن املؤلفني من كثريٌ ويرى
اتصال من تَْعَلُم من والعرب الزجاج، صناعة يف كبريًة شهرًة بها اكتسبتا التي بطرقهما

مستمرٍّا. تجاريٍّا اتصاًال بهم البندقية
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العارش القرن يف وذلك املنقوش، العاج من قرطبة يف مصنوع صغري صندوق :19-7 شكل
رلڨا). شارل التقطها فوتوغرافية صورة (من كنسنغتن) (متحف امليالد من

الخزفية الصناعة (8-4)

القصور بقايا يف منه قطٌع ُوجدت وقد ا، جدٍّ قديم امللون بامليناء املطيل الخزف استعماُل
صنع يتطلبه ملا الفسيفساء؛ من بدًال استخدموه أن العرب يلبث ولم القديمة، الفارسية
مما أشد مصاعب ومن ذلك، يتطلبه الذي الزمن من أطول زمٍن انقضاء من الفسيفساء
نماذَج إلخ، … القريوان ومسجد قرطبة كمسجد املساجد، أقدم يف وتجد ذلك، يستلزمه

بامليناء. املطيل للخزف شتَّى
وقد الخزف، صناعة يف مثله لهم اتفق برسعٍة العمارة فنِّ يف للعرب اتفق وما
يبتدعوا أن الفنية، الخزف ُصنع ُطُرق األخرى األمم من اقتبسوا أن بعد العرب، استطاع
أحد إليها يسبقهم لم متقنًة رائعًة مبتكرًة قطًعا الخصوص، عىل األندلس بالد يف منه،

كماًال.
العارش القرن إىل األندلس بالد يف بامليناء املطيل للخزف املسلمني صناعة وترجع
العالم، أنحاء جميع يف مصنوعاتها تبيع شهريٌة مصانع فيها لهم كان وقد امليالد، من
االنعكاس ذي بامليناء املطيل بالخزف مستورة رائعًة ألواًحا الحمراء قرص يف شاهدنا وقد
اإليطالية، واملصنوعات هي ومتشابهًة امليالد من عرش الثالث القرن يف ومصنوعًة املعدني،
اشتقاق يف وإن النظر، يستوقف تشابًها املاجوليكية، باملصنوعات مؤخًرا ُعرفت التي
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قديمة). صورة يف جاء (كما الحمراء قرص من مأخوذ عربي إناء :20-7 شكل

لصنع مهمٌّ عربي مصنع فيها كان التي «ميورقة» من ريب، ال «ماجوليكة»، كلمة
العرب. من مقتبسٌة صنعه يف اإليطاليني ُطُرق أن عىل دليًال بامليناء املطيل الخزف

يف ُوجد الذي اإلناءُ هو اإلسالمية بامليناء املطيل الخزف لصناعة نموذٍج وأشهُر
برسوم مكسوٌّ وهو سنتيمرتًا، وثالثني وخمسة مرتًا ارتفاعه يبلغ والذي الحمراء، قرص
وصوِر وكتاباٍت عربية وبنقوٍش صفرة) إىل ضارب أبيض أساس (عىل ذهبية ُزْرٍق
آثار بجميع الخاص اإلبداع لطابع شكًال حائز، وهو بالوَِعِل، تذكرنا خيالية حيواناٍت

العرب.
قال وماَلَقة. بََلنِْسيَة يف بامليناء املطيل الخزف لصناعة العربية املراكز أهم وكانت
ار الَفخَّ يُصنع «وبمالقة ١٣٥٠م: سنة مالقة إىل مشريًا بطوطة ابن العربي الرحالة

البالد.» أقايص إىل منها ويُجَلب العجيب، ب املذهَّ
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ا؛ جدٍّ قديٌم أنه يظهر الذي ميورقة جزيرة معمُل الخزف: صنع معامل أشهر ومن
١٢٣٠م. سنة يف لها النصارى الفتتاح

الصناعات وجميع القاشاني ِصناعة فيها َهبَطت إسپانية عن العرب إجالء تم وملا
ِصفٌر، إسپانية يف اإلنتاج درجة «إن ُسومريار: ُدو مسيو قال برسعة. الحضيض إىل

الغليظة.» املنزلية األواني سوى معاملها تَصنَع ال واليوَم
إسالمية مصانع وجود بسببها وافُرتض ِصقلية، يف القاشاني من ِقطع واكتُِشَفت
الفن إىل أقَرب كانت إذ ُوجدت التي القطع تلك نماذج أن غري سابًقا، فيها للقاشاني
بطريق صقلية إىل أُدخلت قد تكون أن املحتمل من صار العربي الفن إىل منها الفاريس
الذي القاشاني من نفيسة مجموعة عىل كلوني ُمتحف ويشتمل مىض، فيما التجارة

. عربيٌّ ِصِقيلٌّ أنه يُفرتض
ألواني تقليًدا ُصنعت التي الخزفية األواني من كثري عىل األوربية املتاحف وتشتمل
املمزوجة العربية الكتابات قطع من فيها بما التقليد هذا تبني ويَْسُهل األندلس، عرب
أساًسا اتخذوها التي الكتابات، هذه األجانب من الخزف صانعو َحرَّف وقد بالزخارف،

اقتباسها. حني للزينة،
الصيني الخزف من مصنوعاٌت الرشق مدن أهم ويف العرب بالد يف يُرى يزال وال
يف ريب وال األبيض، أو األزرق اللون من أساس عىل بة املذَهَّ العربية بالكتابات املزيَّن
بني قليًال عددهم يكون أال ووجب يصنعونها، الذين هم الصني مسلمي من عماًال أن

السماء. ابن مملكة عليهم تشتمل الذين املسلمني العرشين املاليني

والزَّرابيُّ والبُُسط املنسوجات (9-4)

حضارة ازدهار أيام ُصنعت التي العربية والبسط املنسوجات من يشء إلينا يصل لم
من أبعد إىل نَدرته، مع يَرِجع، ال الحارض الوقت يف منها موجود هو ما وأقدم العرب،

امليالد. من عرش الثاني القرن
ومنسوجاتهم وُقُطفهم بُُسطهم عىل يوجد كان أنه العرب تواريخ من ونعلم
صوٌر املدن، من وغريها ودمشق وبهنسا قلمون معامل يف ُصنعت التي الحريرية،
صوًرا أو قديمة، عربية لنسائج صوًرا الكتاب هذا يف نرشنا وقد والحيوانات، لآلدميني
صور ذات منسوجاٍت يصنع ال الرشق وعاد القديمة، النماذج عىل ُصِنعت عربيٍة لنسائج

طويل. زمن منذ لإلنسان

538



العربية الفنون

الجنرال مجموعة (من تيمورلنك لرضيح الرئييس الباب يف بامليناء مطيل صيني :21-7 شكل
الفوتوغرافية). كوفمن

التي العجيبة اآلثار يف بحثنا نحتم وبهذا العرب، عمارة فن ندرس أن علينا بقي
دائًما. مبتكرٌة غالبًا، فتَّانٌة أحيانًا، عربيٌة هي والتي النبي، أتباع أبدعها

هوامش

به. يُختم منقوش لوح الروشم: (1)
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الثامن الفصل

العرب عامرة فن

العرب عمارة لفن الحارضة معرفتُنا (1)

بعيدة، أماكن يف املباني هذه وأكثر قليًال، إال العرب بمباني الحديث اآلثار علم يعتِن لم
يف بالبحث خاصة مهمة كتب أربعة أو ُكتب َثالثة َعَدوْت وإذا دائًما، درسها يسهل وال
باِتيْسِيه قال تقريبًا، عنها غافلًة الكتب َوَجدَت والقدس القاهرة ومساجد الحمراء قرص
الطبعة يف وذلك البناء، فن تواريخ من لدينا ما أحسن من لتاريٍخ مؤلٌف هو الذي
تاريخ مباحث «إن ١٨٨٠م: سنة يف البناء» فن «تاريخ كتابه بها َطبَع التي األخرية
معالجته نقص عىل املؤلف هذا أِسَف ثم كبري»، توسيٍع إىل تحتاج اإلسالمية العمارة
بني تجد ال أنك ذلك ومن غلطات، عدَّة اقرتف املؤلف هذا أن والحق املوضوع، لهذا
يكن ولم والهند، وفارس سورية بالد يف إسالمي لبناء صورًة الكثرية املهم كتابه صور
القائمة املرصية للمباني نموذٍج أسوأ إال مثاًال، فيه صورته نََرش الذي املرصي، املسجد

الشكل. البصلية وُقبَّته الزوايا القائمة ونوافذه ببابه وذلك العربي، الطراز عىل
العرب «تاريخ لكتابه ١٨٧٧م، سنة ت تمَّ التي الثانية، الطبعة يف سيديَّو وقال
أقامها التي املباني يف ا عامٍّ بحثًا اآلن حتى نبحث لم أننا األسف دواعي «من العام»:
ففي سيادتهم، أدوار مختلف يف الهند، حتى وفارس، والعراق سورية بالد يف العرب

تعيينها.» املفيد من نرى خاصة صفاٌت ريب ال املباني، هذه
عمارة فن عن املمتع كتابه يف الرجاء هذا مثل دوپَرنْجِه ج. أبدى طويل زمٍن ومنذ
املباني أهم يف يُبَحث أن الدرس حب من «نَُعدُّ وقال: الخصوص، عىل األندلس يف العرب
بالد يذكر أن املؤلف (نيس وإفريقية ومرص وفارس سورية بالد يف العرب أقامها التي
ومساجد القدس، يف (!) عمر أقامه الذي األقىص للمسجد العامة الرسوم وما الهند)،



العرب حضارة

القريوان؟ ومسجد القاهرة، يف طولون ابن ومسجد العاص، بن عمرو ومسجد دمشق،
طابعها؟» وما زخارفها؟ وما دقائقها؟ وما الخاصة؟ املباني هذه أوضاع وما

قرطبة. جامع أقواس :1-8 شكل

التي األمور من لهم دانت التي البلدان مختلف يف العرب مباني بني املقابلة إن
عن نشأ الذي تماثلها يظهر املقابلة فبهذه طرازها، معرفة إىل للوصول عنها ُغنية ال
التي والعروق البيئات اختالف عن نشأ الذي تباينها ويظهر واملعتقدات، النظم َوحدة
هذه طرح القليلة الوصف ُكتُب من لدينا وما لها، سائدًة واملعتقدات النظم تلك كانت

جانبًا. املهمة املسائل
األقطار أحد يف العربي العمارة فن دراسة عىل يقترص حني الباحث، يقع وقد
يف بريان شاتو اقرتفها التي الفظيعة الغلطات ِمثل يف عليها، سلطان للعرب كانت التي
القاهرة، مساجد عن تكلم وقتما وذلك القدس»، إىل باريس من «رحلة اه سمَّ الذي كتابه
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الحارض الوقت يف يستطيع أحد ال أنه والحق املرصيني، قدماء مباني تشابه أنها وذكر
كان الوجوه جميع من التباين أشد متباينان ِطرازان ُوجد فإذا الزعم، هذا مثَل يأتَي أن
يف إليه يستند مثاًال املرء يجد ولن العربي، والطراز الفرعوني الطراز الطِّرازان ذانك

صغريًا. كان مهما الفراعنة من شيئًا العرب اقتباس
العمارة فنِّ تاريَخ الفصل كهذا مخترص فصل يف ل نَُفصِّ أن َخَلدنا يف يُدر ولم
األساسية، تقسيماته نذكر أن يمكننا فإنه ذلك ومع بيانه، عن العلم غفل الذي العربي
العربي، الطراز عىل أقيمت التي البنايات بني االختالف ووجوه الشبه وجوه نُبنيِّ وأن

الهند. إىل األندلس من املمتدة األقطار يف ماثلًة تزال ال والتي
يَسبقنا لم طريًقا نسلك أن منا يتطلب فهو يُظن، كما سهًال العمل هذا وليس

البواعث. أهمِّ لغري الكتاب هذا دائرة اتساع عدم عن فضًال أحد، إليها

املميِّزة العرب عمارة فنِّ عناُرص (2)

من العرب اقتبسه ما فيها وذكرنا العربي، العمارة فن مصادر السابقة الفصول يف بيَّنَّا
طراٍز إبداع إىل وانتهوا املصادر، هذه من تحرروا كيف وأوضحنا والبزنطيني، الفرس

َخِصب. مستقل
جامًعا، بحثًا البلدان مختلف يف العرب تركها التي املباني عن أبحث أن قبل وإنني،

موجًزا: درًسا عمارتهم فنُّ منها يتألف التي العنارص أدرس أن أرى
مبانيهم إقامة يف العرب استخدمها التي اإلنشائية املواد تختلف اإلنشائية: املوادُّ
اآلجرُّ وكان إنشائها، من مقاصدهم وباختالف عليها استولوا التي البلدان باختالف
مهمٌّ هو ما إقامة يف الحجارة استخدموا ما ولُرسعان إنشائها، يف استعملوا ما أوَل
… القاهرة يف حسن السلطان وجامع صقلية، يف القبة وقرص العزيزة، كقرص منها
الذي الِبيتُون من نوًعا غالبًا، مبانيهم، إنشاء يف يستعملون األندلس يف وكانوا إلخ،
تصبح أن تلبث ال التي والحصباء» والصلصال والرمل «الكلس املواد من مزيٌج هو

النقش. كحجارة ُصلبًة طبقة
بالنسبة القول هذا صح فإذا متانتها، قلة يف العربية املباني عيب إن ويقال:
أرادوا إذا كانوا العرب أن وذلك كلِّها، إليها بالنسبة صحيح غري فإنه منها الكثري إىل
بيوتنا نقيم كما متني غريَ أقاموه بالظاهر، مكتفني الرسعة، َجنَاح عىل بناء إنشاء
أكثر مرور مع قائمة تزال ال التي املباني من شادوا ما وأن الحارض، الوقت يف
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قديمة. عربية ملآذن تقليًدا أُقيمت طليطلة يف كنائس عدة أبراج :2-8 شكل

هي وها الرضورة، عند خالدة بناياٍت إنشاء معرفتهم عىل يدل عليها سنة ألف من
مع الفصول تقلبات تقاوم تزال ال صقلية، يف كقصورهم البسيطة، قصورهم ذي
ِته خفَّ مع يقاوم يزال ال نفسه الحمراء قُرص ذا هو وها عليها، سنة ثمانمائة مرور

الظاهرة.
من كبريًا عدًدا عليها، استوَلوا التي البالد جميع يف العرب، َوجد وتيجانها: األعمدة
بأعمدتها وانتفعوا املهجورة، أو املتداعية والبزنطية والرومانية اإلغريقية املباني
األعمدة من قليل غري عدًدا تضم التي األوىل مبانيهم بذلك تشهد كما أعمدتها، وتيجان
ما إنشاء إىل الطبيعة، بحكم اضطروا، َوجدوا ما العرُب استنفد وملا املصدر، الغربية
كيف يعرفون كانوا الذي الخاص طابَعهم عليه وطبعوا بأنفسهم، منها إليه احتاجوا
طراز أي من تُشتَقَّ لم التي األعمدة وتيجان كاألعمدة آثارهم جميع عىل يطبعونه
الحمراء، قرص من األسود قاعة يف تُرى والتي دوپرانجه، ج. مسيو. قال كما آخر

وجه. كلِّ من بالعرب خاصًة َعدَّها فيجب
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قديمة. عربية ملآذن تقليًدا أقيما طليطلة يف كنيستني برجا :3-8 شكل

نعل شكل عىل املصنوعة والقوس البيكارين رسم عىل املصنوعة القوس إن األقواس:
وإن األوىل. العربية املباني يف فيشاهد ، العربيُّ العمارة فن به امتاز مما الفرس
نصف شكل عىل املصنوعة والقوس البيكارين رسم عىل املصنوعة القوس استعمال
يل فأتيَح وإفريقية، وآسية أوربة يف العربية املباني أقدم يف رأيُت مما مًعا الدائرة

درُسه.
خفيف وَخْرصٍ أعالها يف خفيفة ٍة َكْرسَ مع البيكارين رسم عىل املصنوعة والقوس
إىل املرء فيحتاج الحق؛ دوٍر يف ِشيَدت التي العربية املباني يف تَِجد مما أسفلها يف
املنحِني مَلنح ذلك مع ُوجدت التي األقواس، هذه وتكفي فيها، ليتبيَّنه االنتباه من يشء

رائًعا. شكًال
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ترى ال َت وِرصْ مرص يف البيكارين رسم عىل املصنوعة القوس تطورت ثم
شكل اكتسبت حيث وإفريقية األندلس يف لها اتفق ملا خالًفا وذلك خًرصا، ألسفلها
العربي العمارة لفن صفًة القوس هذه وأصبحت املجاِوزة، القوس أو الفرس نعل

األزمنة. بعض يف فيهما

فوتوغرافية). صورة (من طليطلة يف العربي سانتياغو كنيسة برج :4-8 شكل

معروفًة كانت الفرس) نعل شكل عىل (املصنوعة املجاِوزة القوس إن قيل: وقد
يف مشهودة غري القوس تلك دامت ما دليل إىل يستند لم هذا ولكن البزنطيني، عند
قليلة كانت وإن فيه، مجهولة تكن لم أنها ذلك، مع وأرى، الزمن، ذلك مباني معظم
أودوكيس القيرصة أقامتها التي كاپِْنيكاْريا، كنيسة يف َوَجدت أنني والحق االستعمال،
قليًال مجاِوزًة أقواًسا عمود، عىل تَبَيَّنتُها كتابٍة يف جاء ما حسب عىل ٤١٨م، أثينة يف
إدراكه يحتاج بحيث الضعف من داخلها إىل منها القوس أسفل ارتداد وظهَر ا، جدٍّ

الدقة. من يشء إىل
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املآذن إقامَة الدين، ألحكام َوْفًقا الصالة، إىل املؤمنني دعوة رضورُة أوجبت املآذن:
باختالف املآذن هذه أشكال وتختلف معلوم، هو كما اإلسالمية املساجد جميع فوق
األندلس بالد يف وُمربعٌة فارس، بالد يف الشكل مخروطة فهي أساسيٍّا، اختالًفا البلدان
طبقة كل يف الشكل ومتنوعة تركية، يف أعالها يف ِمطفأٍة ذاُت وأسطوانيٌَّة وإفريقية،

بمرص. منها
العجائب، من القاهرة، يف قايتباي ِمئذنة سيما وال مرص، مآذن من الكثري ونرى
البسيطة، الربوج تحويل عىل قدرتهم من الفني وذوقهم العرب دقة عىل أدل يشء وال
املآذن تلك مقابلة عند الرتك وذوق الفني، العرب ذوق بني الكبري الفرق ويتجىل

الخصوص. عىل الرتكية باملآذن العربية
ذات ف الرشُّ بأنواع — العموم عىل — ُمتَوَّجٌة مبانيهم، كأكثر العرب، ومآذُن
هذه من ونعدُّ الُكَوى،1 بني الواقعة الحواجز بأقسام املعروفة املختلفة األشكال
بالد يف ُعِرفت وإن واملناور، إلخ، … واملنشار والحربة، والنصل، َرَق،2 الدُّ األشكال:

بدرجات. تلك من تنوًعا أقلَّ أشكالها كانت ساسان، بني أيام فارس
كانت فقد عربيٍّا، الكلمة أصل كان وإن املسلمون اخرتعه مما القباب ليست الِقبَاب:
قصورهم، يف ِقباٌب ساسان بني من لألكارسة وكان البزنطيني، عند معروفة القباب
مقطع مرور من ويتألف الَخرص، ذاَت الهيف الِقباب ابتكروا الذين هم العرب وإنما
ثم العربية، القوس بشكل يذكِّرنا ُمنحٍن خطٌّ مركزها من العمودي العربية الُقبة
قريبًا. عنه سنتكلم الذي البََصِيلِّ شكلها إىل فانتهوا ِقبابهم، َحنْو يف الفرس أفرط

وال إفريقية، يف منخفضة فهي البلدان؛ باختالف العربية القباب شكل ويختلف
قباب عدُة فيها مسجد كل عىل ويُرى البزنطية، القباب انخفاَض القريوان، سيما
َوَصْفنَاه التي الطراز من هي — العموم عىل — مرص يف والِقباب الطراز، هذا من
للمساجد املجاورة الحجرات عىل أو املزارات عىل بل فيها، املساجد عىل تَُرى وال آنًفا،
تقطع أن أمكنك مسجد عىل قبًَّة مرص يف شاهدت وكلما أرضحة، عىل واملشتملة

فيه. رضيح بوجود
عمر جامع ُقبة أو السورية، والقباب املرصية القباب بني الشبه بعض وهنالك
وأكثر َهيًَفا، أقلَّ السورية القباب كانت وإن األقل، عىل قليًال الضيق الخرص ذات

الخارجية. الزخارف من وعاطلًة وزنًا،
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طليطلة. يف شقرة) (باب بيزاغرة باب :5-8 شكل

والتي القاهرة، قلعة أسفل من القريبة املقربة يف سيما وال مرص، يف وترى
األخرى املقربة من لها تمييًزا لها، نرشتها التي الصورة يف وذلك القبور، َسْهَل سميتها
شكل عىل هي التي كالقباب الِقباب، أنواع جميَع الخلفاء، مزارات باسم املعروفة
والقباب املخروطة، والقباب األسطوانية، والقباب اإلهليجيَّة،3 والقباب الدائرة، نصف

إلخ. … امُلَقرَّنة والقباب املجاوزة،
من األغارقة يحبُّه كان ما يكرهون كانوا العرب أن يظهر «املقرنصات»: املتدلِّيات
الصغريَة الُكوَّاِت يُنشئون فكانوا القائمة، واألشكال والزوايا دة امُلَوحَّ امُلْلِس األوجه
تدليًا الفضاء يف بعٍض فوق بعِضها لتََديل بامُلتََدلِّيَات؛ املسماة الُكِريَّة املثلثة الناتئة
زوايا ملء يف رغبتهم من نرى ِلَما وذلك النحل، بخاليا يذكِّرنا تدريجيٍّا هندسيٍّا
وصًال املربعة الرَِّداه من عليه تقوم بما املستديرة القباب َوْصِل ويف القائمة، الُجُدر
الحادي والقرن العارش القرن منذ صقلية يف املتدليات استُعِملت وقد محسوس، غري
ذات قائمٍة مواشري4 إىل الكرية تجوفاتها األندلس عرب حوَّل وقد امليالد، من عرش

مقعرة. وجوه
كاد وما اآلن، حتى أمة أية عند توجد ولم العرب، به انفرد مما واملتدليات
اإلسالمية، البلدان لجميع شامًال أمرها كان حتى يَِحلُّ امليالد من عرش الثاني القرن
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قديمة). صورة (من الحمراء قرص داخل يف منظر :6-8 شكل

قباب ملء ويف القائمة، بأوجهها املآذن أروقة أطناف ربط يف العرب استخدمها وقد
املربعة باألوجه الكرية القباب َوصل ويف عليها، القائمة بالجدر وصلها ويف املساجد،

إلخ. …
شارل مسيو رأي عىل أوافق وال العربي، الفن به امتاز مما املتدلِّيات إن ا حقٍّ
فاملتدليات الناتئة»، بالوسائل الظالل إحداث رضورة عن نشأت «إنها القائل: بالن
تنشأ ولم خارجها، يف كثرتها الظل، إحداث يف فائدة ال حيث املباني، داخل يف كثرية
إىل منها املسلمني لدعوة عالية أروقة إحداث «رضورة عن كذلك املآذن، متدليات
يف يُشاهد مما عاطلة أروقة ذات فارس بالد ومآذن اآلستانة مآذَن رأينا ما الصالة»،
عن نشأ للمتدليات العرب اخرتاع أن هو أراه الذي وإنما املتدليات، من مرص مآذن
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جميع يف الكره هذه ويتجىل آنًفا، ذكرت كما امُللس، املوحدة واألوجه للزوايا ُكرههم
ُدِويٍّا. أم قرآن جلوَد أم مآذن أكانت سواء الفنية، آثارهم

ينتبه خاص طابع ذات العربية املباني زخارف الزخرف: ودقائق العربية النقوش
رسوٍم من املؤلفة الزخارف وهذه العمارة، بفن الناس أجهل حتى الحال، يف إليه،
وهي وصفها، من أسهل رسمها نرى التي األمور من بالكتابات ممزوجة هندسية
الخيالية. ظواهرها من الرغم عىل بُرغوان مسيو عليها نص بسيطٍة لقواعد تابعٌة

أو القاهرة، مساجد من كثري يف كما الحجر يف تُنَْقر العربية النقوش وكانت
الحمراء. قرص يف كما قوالب يف تَُصبُّ

مع عجيب انسجام ذو فهو غرو وال الزخرفة، يف كبري شأٌن العربي وللخط
الخط غريُ امليالد، من التاسع القرن حتى الزخرفة، يف يُستعمل ولم العربية، النقوش

الزوايا. القائم والكويف كالقرمطي ومشتقاته الكويف
هو استعماًال الكتابات هذه وأكثر العموم، عىل القرآن من الكتابات هذه وتؤخذ
الذي الجامع القول أو الرحيم» الرحمن هللا «بسم وهو: القرآن، من األول السطر

هللا.» رسول محمد هللا، إال إله «ال وهو: اإلسالُم به ص يُلخَّ
يف النصارى من الفن رجال كان ما للزينة الصالح من العربي الخط بلغ وقد
تحت يقع كان ما استنساخ من معه يُكِثُرون النهضة عرص ويف الوسطى القرون
يف سائرين لها تزيينًا املسيحية املباني عىل العربية الكتابات قطع من اتفاًقا أيديهم
يف منها الكثري اليشء وغريهما الڨَوا ومسيو لُنِْغپْرِيه مسيو شاهد وقد الهوى، مع ذلك
مبنيٌّ «باٌب ميالنو كتدرائية من األمتعة مكان يف الڨوا مسيو شاهده ومما إيطالية،
عدَة مكررٍة عربية كلمة من مؤلٌف حجريٌّ إفريٌز به يُحيط البيكارين رسم طراز عيل
أمر التي بطرس القديس أبواب فوق املصور املسيح رأس حول عربيٌة وكتابٌة مرات،
بطرس القديس قميص عىل طويلة كوفية وخطوٌط الرابع، أوجني البابا بإنشائها
فلعل الكتابات، لهذه الكاتب هذا ترجمة عدُم أسفي دواعي ومن بولس، والقديس

هللا!» رسول محمد هللا، إال إله «ال كلمة: هي املسيح رأس َحول التي الكتابة
وتماثيلهم، مبانيهم يَُلوِّنوا لم األغارقة أن طويًال زمنًا الناس اعتقد امللونة: الزخارف
نشأ الالتينية األمم عند القانون قوُة األغارقة عليها اصطلح التي للقواعد كان وإذ
أشعة أن عن غافلني ا، جدٍّ جميلًة أبنيًة البيض املباني به نُعد ِرصنا مصنوع ذوٌق فينا
بقوة بها نُْعَجب أننا وعن دقائقها، وتُغِرق األبصار تُعمي الِبيض املباني عىل الشمس
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كانت األغارقة أذواق أن الحديثة املباحث أثبتت أن الحسن الحظ ومن فقط، التقاليد
اللون وأن باأللوان، مستوًرا كان مبانيهم من الكثري وأن إليها، ُعِزَي عما تختلف
يف الَعَمد أعايل وأن فيها، استعماًال األلوان أكثر األحمر واللون األصفر واللون األزرق
كان ُمَقدَّمه وأن مذهبة، تروٌس منه بة املتشعِّ األحمر باللون مصبوًغا كان إجني معبد

. وُخْرضٍ ُحْمٍر بأُُطٍر املموَّه األزرق باللون مصبوًغا
وكانت بيضها، عىل املباني ن ملوَّ الغريزية، الفنية بأذواقهم العرب، ل وفضَّ
وذوق كبرية معرفة عىل تنضيدها يدل بألوان العموم عىل مغطاًة، العربية نقوشهم
بأزهى مستورًة للمساجد الخارجية والجدر ووجوهها الحمراء جدر وكانت سليم،

األلوان.

الحمراء. قرص يف وتاجه عمود زخارف دقائق :7-8 شكل
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واللون األزرق واللون األحمر اللون هي مرص يف العرب استعملها التي واأللوان
َمن أفضل هو الذي جونس، أُِوين وأثبت الذهبي، واللون األخرض واللون األصفر
بلندن، الِبلَّور قرص يف األسود قاعدة تجديد أدار والذي الحمراء، قرص دقائق يف بَحث
الحمراء قرص يف يستخدموا لم الُجُدر، أسفل يغطي الذي امليناء استُثني إذ العرب أن
هذه وأن األصفر، اللون أي الذهبي، واللون األحمر واللون األزرق اللون سوى
وُصِبغت نقوشه، أساس يف األحمر اللون فأُحدث ا؛ جدٍّ معقوًال ترتيبًا ُرتبت األلوان
اللون عن ينُجم الذي التأثري لتعديل واسع مًدى عىل األزرق باللون الجانبية حواجزه
نُتُوء بِظلِّ أو بيٍض بعصائب بعض عن األلوان بعض وُفِصل الذهبي، واللون األحمر
البيض العمد بني ملا الذهبي باللون مصبوغًة الَعَمد كانت أن املرجح ومن الزخرف،

االنسجام. عدم من الكثرية األلوان ذات الزخارف من عليها يقوم وما
فقد واألرجوانيِّ واألسمر األخرض اللون من الحمراء قرص يف أثَره نرى ما وأما
مختلف يف اإلسپان بها قام التي الرديئة الرتميمات بقايا من أنه املؤلف ذلك بني
الحمراء قرص ِمي ُمرمِّ األرجح، عىل الرخيص، الطَّيل هذا بقايا أضلَّت وقد األزمنة،
من يبيعونها التي الِكْرسات سيما وال أصلحوها، التي فاألجزاء الحارض، الوقت يف
به تسمح ما بقدر اتَّبعتُها التي املذكورة الطريقة إىل بصلة تَُمتُّ ال الجمهور،

الكتاب. هذا يف له لوحًة تجُد الذي الحمراء َلواِوين أحد تحديد يف اللتوغرافية

الفنية العرب مباني بني املقابلة (3)

سورية بالد مباني (1-3)

أن مع محمد، ظهور بعد فيها أُنشئ ما غري اآلن، حتى سورية، مباني من نذكر لم
البقايا وتدل قوية، دوًال فيها وأقامت ظهوره، قبل سورية بالد توطنت عربيًة قبائل
العمارة فن أن عىل اآلن، حتى جيًدا تُدَرس لم والتي ى، بُْرصَ يف اكتُشفت التي القليلة
استوَلوا الذين املسلمون يكون أن املحتمل من فإن ولذا الزمن، ذلك يف راقيًا كان فيها
َحَملنا الوثائق ُفقدان ولكن أولئك، قومهم أبناء معارف من استفادوا قد سورية عىل
املباني من اإلسالم بعد العرب شاده ما بذكر قانعني امُلنِْيس الدور ذلك عن السكوت عىل
القرن إىل األقل عىل املهمة أقسامها ترجع والتي الطُُّرز، واملختلفة الِقَدم يف العريقة
دمشق. يف الكبري والجامع القدس) (يف األقىص واملسجد عمر كجامع الهجرة من األول
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فنُّ يتحرَّر لم التي والفارسية البزنطية املؤثِّرات بعُض الثالثة اآلثار هذه يف ويُرى
يف حتى فيها، يُشاَهد أنه بالذكر جدير هو ومما تماًما، منها سورية يف العربي العمارة
شكل عىل واملصنوعة البيكارين رسم عىل املصنوعة باألقواس العمل بَدءُ أقسامها، أقدم
أسفلها، يف قليًال والضيق أعالها يف الضعيف االنكسار ذات األقواس أي الفرس، نعل
جميع ويف بدمشق، الكبري) الجامع (من الرِّواق يف األقواس من النوع هذا لك ويبدو

عمر. جامع داخل من األول الصفِّ َعَمِد أعىل ويف تقريبًا، األقىص املسجد أقسام
ببعض بعضها ُمتصل َعَمدها تيجان أن األوىل اآلثار تلك جميع يف يُرى ومما

العرب. مهندسو بعمله انفرد اتصاًال كبرية َوْصٍل بجسور
بدمشق، الكبري الجامع يف مئذنة أقدم إىل فنظرت القياس، بمبدأ استعنت وإذا

مربًعا. كان سورية يف األوىل العربية املآذن شكل أن علمت
وذلك العموم، عىل البزنطية للقباب املشابهة املنخفضة القباب استُخدمت وقد

بنائه. تاريخ عن متأخر تاريخ يف أقيمت التي عمر جامع ُقبَّة باستثناء

مرص بالد مباني (2-3)

العمارة فن تحوالت سلسلة مرص يف العرب لتاريخ خصصناه الذي الفصل يف أوضحنا
سنة يف العاص بن عمرو جامع بُنِي منذ أي سنة، ثمانيمائة يف بمرص العميقة العربي
، العربيَّ الفنَّ هذا أن ورأينا ١٤٦٨م، سنة يف قايتباي جامع إنشاء تمَّ حتى ٦٤٢م،
انتهى وأنه أجنبي، تأثري كلِّ من تحرر أن يلبث لم البُداءة، يف النزعة بيزنطي كان الذي

تماًما. مبتكرة أشكال إىل
عدة ترميمه مع األوىل العاص بن عمرو جامع زينة من قسٌم احُرتم أنه ويظهر
البيكارين رسم عىل املصنوعة األقواس أصل العاص بن عمرو جامع يف ويُرى مرات،
املآذن غري العاص بن عمرو جامع يف تَرى وال الفرس، نعل شكل عىل واملصنوعة

برأس. تنتهي والتي واحد، رواٍق غريُ منها لكلٍّ ليس التي البسيطة
من الخالص بدءُ ٨٧٦م، سنة يف أُنشئ الذي طولون، ابن مسجد يف ويتجىلَّ
وأنها البيكارين، رسم عىل التباس، بدون ُصنعت، أقواسه أن أي البزنطية، املؤثرات
نقوَش طولون ابن جامع يف وترى الزوايا، يف مرصعة أعمدة من مؤلفة دعائم عىل قائمة
النقوش طراز من قريب جديٍد طراز عىل واملصنوعة للزينة الصالحة واألغصان األزهار

بعُد. فيه املتدلِّيات تبُد ولم العربية،
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فيها وليس طبقات، ثالث من مئذنته وتتألف اآلجر، من طولون ابن جامع وأُنشئ
ُمربعة، فاألوىل: ا؛ خاصٍّ شكًال منها طبقة لكل تََرى وإنما الخارجية، الزينة من يشءٌ

نة. ُمثَمَّ والثالثة: أسطوانية، والثانية:
أواخر يف بناؤه ع ُرشِ الذي األزهر الجامع يف تنوًعا وأكثُر مادًة أغزُر والزخارف
مما أكثر ة حادَّ األزهر الجامع وأقواس أخرى، تواريخ يف وأتم امليالد من العارش القرن
وزخارفه أروقة، عدة وملآذنه منه، مكان كل يف املتََدليِّات وتشاهد السابقة، املساجد يف

غنية.

جونس). أوين تصوير (من الحمراء قرص يف األختني قاعة من العليا الطبقة دقائق :8-8 شكل

املصنوعة العربية األقواس لبلوغ بارًزا مثاًال (١٢٨٣م) قالوون جامع أقواس وُعدَّت
واملباني الجامع هذا بني كبري شبه يوجد أنه ورأينا ، الرقيِّ ذُروة البيكارين رسم عىل

الوسطى. القرون يف القوطية
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درجة من العربي الفن القرتاب مثاًال (١٣٥٦م) حسن السلطان جامع ونرى
ثمانية ُجُدره ِثَخن يبلغ الذي العظيم، األثر وهذا الكبرية، كنائسنا بني ويوجد العظمة،
— مرتًا ٨٦ مآذنه وارتفاع مرتًا، ٥٦ ُقبَّته وارتفاع مرتًا، عرشين رتاجه وارتفاع أمتار،
أن عىل حسن السلطان جامع ويدل األوىل، اإلسالمية املساجد وبني بينها مما أكثر َشبٌَه

االقتضاء. عند متينًة واسعة مبانَي يقيمون كيف يعلمون كانوا العرب
(١٤٦٨م) قايتباي وجامع (١٤١٥م) املؤيد وجامع (١٣٨٤م) برقوق جامع ويُثِبت
ومئذنته العجيبة بُقبَّتِه تماًما مبتكًرا قايتباي جامع ويُعدُّ للعرب، تم جديًدا تقدًما
من للعرب يكن لم ولو الزاهية، الغنية والنقوش واألروقة واألفاريز املساند ذات الرائعة
بعيدة أو قريبًة صلة ال فنٍّ عنوان أنه ريب ال الناس، العتقد قايتباي جامع غريُ املباني

آخر. فن أي وبني بينه
(١٥٠٢م)، قاغباي كجامع عرصه، يف أُقيمت التي والجوامع قايتباي، جامع ويعدُّ
السادس القرن حلَّ وملا العربي، الطراز عىل مرص يف أُنشئت التي املهمة املباني آخر
فقد عربيٍّا، فنٍّا فيها ترى ال أصبحت مرص عىل الرتكي سليم السلطان واستوىل عرش،
فشيئًا، شيئًا ينطفئ الفن هذا وأخذ برسعة، العربي الفن عىل الفاتحون الرتك قىض
يستطيع ال الرتكي دماغ أن والحق ع، ويُشجَّ يُقدَّر حيث إال يعيش ال الفن أن والحق

الرفيع. الفن تقدير
والزخارف الثقيل الشكل ذوات من الرتكي العهد يف أقيمت التي املبانَي وترى
هذه كانت أن الحسن الحظ من «إن قال: حيث إيرب وأصاب الكريهة، واأللوان املتعبة
اآلثار هذه تُبن ولم الفن، رجال عيوَن تؤذي حتى كبري زمن إىل محتاجة غريُ اآلثار
أقاموها، الذين جزاء وما عليها، أقيمت التي الساحات لخدمة وسيلة لتكون وإنما لتدوم،
تنساهم.» بأن األجيال هذه منها تنتقم أن إال اآلتية، األجيال أمر يف يفكروا أن غري من

الشمالية إفريقية بالد مباني (3-3)

يف وبينها صقلية أو الشمالية إفريقية يف العربية املباني بني ضعيف َشبٍَه غريَ ترى ال
األوىل. األندلس ملباني ملماثلتها خالًفا وذلك مرص،

الحارض، الوقت يف وجودها لعدم اإلفريقية؛ القصور عن نتكلم أن نقدر ال ونحن
بقرٍن غرناطة سقوط بعد وفاس مراكش قصور زار الذي مارمول، أن نذكر وإنما
العموم.» عىل الحمراء قرص تشابه القصور هذه «إن إلفريقية: وصفه يف قال واحد،
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املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من بأشبيلية القرص رداه إحدى يف عاٍل رواق :9-8 شكل

يف وبينها إفريقية يف القديمة العربية القصور بني وجوده ح يرجَّ الذي والشبه
هذا، عىل قاطع دليٌل منها إلينا انتهى وما الدينية، مبانيهما بني ا حقٍّ موجوٌد األندلس
الخارجية، واألطناف األروقة من العاطلة املربَّعة مآذنهما يف الشبه هذا يكون ما وأظهر

ُمتقبِّضات. طبقات ثالث أو ُمتََقبَِّضتنَْي طبقتني من بعضها واملؤلف
وتفصيًال، جملًة مرص مآذن عن األصلية اإلفريقيُة العربية املآذن هذه وتختلف
ومنها واحدة، فصيلٍة من وفاس القريوان بني أقيمت التي اإلفريقية املآذن جميع ونجد
ونجد القديمة، الطُُّرز عىل َشيْدها مع الحقة تواريخ يف وطنجة بالجزائر أقيمت التي
كنائس وأبراج أشبيلية، يف القائم الهواء) لعبة (برج الجريالدة برج الفصيلة هذه من

العروبة. البادية الكثرية طليطلة
القريوان كمساجد القديمة، إفريقية مساجد وجدت املبتكرة املآذن هذه َعَدْوَت وإذا
البزنطية القباب باتخاذها وفارس مرص مساجد عن كبريًا اختالًفا تختلف مثًال،
كتاب أول فر السِّ هذا كان الذي الكبري، القريوان جامع ويعلو ا، خاصٍّ عنًرصا املنخفضة

منخفضة. قباب أربُع له، صور عىل اشتمل
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الفن إن قلنا: ماثلًة تزال ال التي باملباني مستعينني األمر يف نحكم أن أردنا وإذا
مراكش، استثناء مع الشمالية، إفريقية يف البزنطي الفن تأثريَ باستمراٍر عانى العربي

واألندلس. مرص يف تخلص كما منه يتخلص أن يستطع لم وإنه

صقلية بالد مباني (4-3)

املهمتان العمارتان هما بلرم مدينة من بالقرب القائمني القبة وقرص العزيزة قرص إن
يف يشاَهد وال امليالد، من العارش القرن أواسط يف صقلية يف أقيمتا اللتان العربيتان
مما وإن عظيمة، فائدًة لدرسهما يجعل وهذا لهما، ما الِقَدم من له عربيٌّ قٌرص مكان
من الشمالية إفريقية يف كان ملا مشابهان بأنهما الغالب الظنُّ هو إنما أهميتها يف يزيد
وكونُنا األزمان، غابر يف البلدين عرب بني كانت التي القديمة الت الصِّ إىل نظًرا القصور

إفريقية. قصور بهما نَتََمثل أن نستطيع
قاوما وقد واحد، آٍن يف ومسكنني ِحصنني القبة وقرص العزيزة قُرص كان وقد
محكًما. التصاًقا ببعض بعضها امللتصق املنقوشة الحجارة من لبنائهما القرون تعاقب
إىل للناظر ويبدو واسع، ُمكعب بََلْرم من بالقرب الواقع العزيزة قرص وشكل
ومحيطة خفيًفا صنًعا البيكارين رسم عىل مصنوعة طويلة أقواٍس من مؤلفة أنها جدره
وحاجًزا، تاًجا ليكون أُِعدَّ الذي اإلفريز، ُوِسرتَ صغرية، أعمدة ذات مزدوجة بنوافذ
الكتاب هذا من آخر فصل يف ونرشُت آثارها، بعض بقي التي القرمطية بالخطوط
سنة، أربعني منذ كانت كما ِرداهه إلحدى دوپرانجه جريول رسمها التي عن صورًة

األندلس. مباني يف ملا مشابهة ومتدلياٍت أنيقة بسيطٍة زخارف ذو أنه منها فظهر
أوًال األصيل العزيزة قرص طراَز العرب عمال غريَّ هل نعرف أن الصعوبة ومن

النورمان. ملوك عهد يف موه رمَّ حينما
كثريًا. العزيزة قرص من بعيد غري القبة قرص ويُرى

بشكلهما إسپانية يف العرب قصور عن القبة وقرص العزيزة قرص ويختلف
أرى وال شكليهما، وانتظام البيكارين رسم عىل املصنوعة الطويلة وأقواسهما الخارجي
به قمُت ما مع وذلك ُدوپَرنِْجه، لجريول خالًفا وذلك املرصية، املباني وبني بينهما شبًها

قالوون. جامع أجزاء لبعض البعيدة مماثلتهما خال وذلك والتدقيق، البحث من
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األندلس بالد مباني (5-3)

التقطها فوتوغرافية صورة (من بأشبيلية القرص يف الصبايا ردهة أبواب أحد :10-8 شكل
املؤلف).

مختلفة: أدوار ثالثة إىل األندلس بالد يف العربيَّ العمارة فن دوپرانجه جريول م قسَّ
التقسيم بهذا للتسليم جديٍّا سببًا أرى وال املغربي، والدور االنتقال ودور البزنطي الدور
بالفن العربي العمارة فن عن للتعبري معنى فال العموم، عىل به اآلخرين رضا مع
أجل، العرب، فنون إىل جديد عنرص أيِّ يُدخلوا لم الرببر دام ما الرببري أي املغربي
ولكن مرص، عرب الرشكس من ملوك حكم كما األندلس عرب الرببر من ملوٌك َحَكم
األندلس يف مغربي بناء فن نجد ال ولذلك الفنون، يف شيئًا يبتدعوا لم والرشكس الرببر

القاهرة. يف رشكيس بناء فن نجد ال أننا كما
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العرب، من كانوا الرببر ملوك أيام يف البنائني أن يثبت ما البينات من لدينا أن عىل
األندلس من أحرضا املنصور، ويعقوب يوسف ِدين، املوحِّ أمريَي «أن سعيد ابن روى فقد
… واملنصورية وفاس ورباط مراكش يف أقاموها التي املباني جميع إلنشاء مهندسني
تونس إىل انتقل مراكش يف الرخاء وهذا االزدهار هذا أن (١٢٣٧م) اليوم املعروف ومن
بمهنديس مستعينًا األندلسية الطريقة عىل وكروًما حدائق وغرس قصوًرا سلطانها فأقام
وفق املباني هذه َشيْد تم أي وبُستانييها، انيها ودهَّ ولبَّانيها اريها ونجَّ وبنَّائيها األندلس

أندلسية.» ملباٍن تقليًدا ُصنعت أو األندلس من أناٌس وضعها رسوم

كوست). تصوير (من بفارس القديم همذان مسجد :11-8 شكل

دور يف قرطبة جامُع وأقيم األندلس، بالد يف العرب مباني أقدُم هو قرطبة وجامُع
ملا وذلك وحده، البزنطي ال العربي، البزنطي العمارة فنِّ دوَر يه أَُسمِّ الذي العمارة فنِّ
عنارص بعض عىل بوضوح يشتمل كان وإن وهو، يشابهه، بيزنطي بناء من نَجد لم
هي التي ونقوِشه الشجر أوراق شكل عىل هي التي َعَمِده «كتيجان البزنطي الفن
من أساس عىل هي التي وزخارفه وفسيفسائه املتشابكة وزينِته األغصان شكل عىل
وبأقواسه الكويف، بالخط الزينة من فيه بما البزنطية املباني عن يختلف إلخ»، … ذهب
وبجزئيات بعض، فوق بعضها والقائم كثرية بِفَلق الفرس نعل شكل عىل املصنوعة
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بيزنطي، بناء أي من به يتميز اإلبداع بادَي طابًعا بهذا قرطبة جامع ويكتسب زخارفه،
الَعَمد من آنئذ القوم عند كان ما تنضيد رضورة أي صنعه، عند الحال به قضت وما
ومن سابق، بناء أي يف تجده ال منظًرا صحونه أكسب لَعرضه، مناسبًا ُعلوٍّا به لينال
فعىل التنضيد، ذلك لسرت أقواسه تركيب يف طريقتُهم َشيْده يف الفني العرب ذوق تََجيلِّ
أخرى مباٍن عىل يدلنا أن البزنطيني إىل الرفيع البديع الفني الذوق هذا مثل يَْعزو من

الطريقة. هذه فيها استعملوا
بها تخلَّص كالتي برسعة البزنطية الفنية املؤثرات من األندلس عرب وتخلَّص
البزنطية الزخارف مقام قامت أن واملتدليات العربية النقوش تلبث ولم مرص، عرب
البيكارين رسم عىل مصنوعة أقواس إىل تحوَّلت أن الحنايا تلبث ولم ذهبي، أساس عىل

لطيًفا. نقًشا ومنقوشة
طليطلة ويف قرطبة، يف ما خال األندلس يف آثارهم أقدُم طليطلة يف العرب ومباني
من التاسع القرن يف بإنشائه بُِدئَ الذي شقرة) (باب بيزغرة كباب مهمة عربيٌة آثاٌر
ويمكن إلخ، … امليالد من عرش الحادي القرن يف أُنشئ الذي الشمس وباب امليالد

العربي. الفن تطور مراحل بعَض يتبنيَّ أن طليطلة يف الباحث
الجريالدة برج سوى منها يبَق ولم األندلس، يف القويمة املساجد مآذن وُهِدَمت
نذهب أن ويمكننا امليالد، من عرش الثاني القرن يف أشبيلية يف أقيم الذي الهواء) (لعبة
هذا رأيي يف أستند وإنني إفريقية، يف أُنشئت التي كاملآذن الشكل ُمربعة كانت أنها إىل
الشكل يف العرب ملآذن التقليد من قائمًة تزال ال التي طليطلة كنائس بروج يف ما إىل
لم األندلس إن فنقول: هذا من أبعد هو ما إىل نذهب أن ويمكننا الجوهرية، والفروع

أيًضا. قلَّدوها قد النصارى لكان عرفوها ولو القاهرة، ملآذن مشابهًة مآذن تَعِرف
ولرسعان وزخرًفا، ِغنًى بنائهم فنُّ زاد تطول بإسپانية العرب إقامة كانت وكلما
وال البزنطية، الزخارف غابت ما ولرسعان أجنبي، مؤثر كل من الفن هذا تحرر ما
القرص فكان الزينة، يف جديد لطراٍز املجاَل تاركًة ذهبي، أساٍس عىل الفسيفساء سيما

أدواره. أسطع إىل بهما العمارة فنُّ وصل بناءين غرناطة يف والحمراء أشبيلية يف
القرن يف ُصلِّح ثم امليالد، من عرش الحادي القرن يف أشبيلية يف القرص ببناء وبدئ
وزمن شارلكن زمن يف ترميمه عدا وذلك امليالد، من عرش الثالث والقرن عرش الثاني
ويعدُّ امليالد، من عرش الثالث القرن يف وجهته وأُنشئت الحارض، والزمن الثاني فليب

ا. جدٍّ قديمة آثاًرا أقسامه من وغريُهما السفراء وبهو الدُّمى بهُو
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تصوير من عرش، السادس (القرن سلطانية يف ورضيحه خدا شاه مسجد :12-8 شكل
تكسيه).

َفيْض من الحمراء قرص يف ما مثُل األوىل األشبييل القرص أقسام يف يالَحظ وال
وال متقارب، القرصين فكال ذلك ومع املتدلية، النقوش ذات القباب ومن الزخارف
الحمراء قرص يف وجوده نََدر ما األشبييل القرص يف ويكثر الدقائق، غري يف يختلفان
رسم عىل املصنوعة واألقواس الفرس) نعل شكل عىل (املصنوعة املجاورة األقواس من
املحفورة بة املذهَّ امللوَّنة التقاطيع ذات السقوف من األشبييل القرص يف وتجد البيكارين،

القديمة. ودمشق القاهرة قصور سقوف يشابه ما
القرن يف أنشئ الذي الحمراء قرص يف غايته األندليس العربي الفن ِخْصب وبلغ
رفيع ذوٍق وليد الغلو هذا نرى الزُّخرف يف ُغلُوٍّ من فيه ما وعىل امليالد، من عرش الثالث

ُمنحط. دوٍر آثار يف يتجىل ال
والصلصال والرمل الكلس من مزيج من مصنوعٌة الحمراء قرص ُجُدر أن ومع
القوالب، يف املرضوب الِجصِّ من زخارفه أن ومع املنحوتة، الحجارة من ال والحصباء،
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إىل يحتاج أن غري من قرون خمسة مدََّة الجو تقلبات قاوم فقد الغاية، إىل متينًا تجده
بال. ذي ترميٍم

أرى، ما عىل األشبييل القرص من به ويتميز الحمراء قرص به يختصُّ ما وأهم
األفقية الخفيفة وَعَمده القوالب، يف مصنوعة ملوَّنة بقطٍع املغطاُة ُجُدُره يأتي: ما هو
من املؤلفة ونوافذه املتشابكة، األغصان شكل عىل منقوشة تيجانًا الحاملة الخطوط
الزوايا، قائمة بأطر واملحاطة األزهار شكل عىل واملنقوشات الحنائر5 ذات األقواس

باملتدليات. املغطاة وسقوفه
حكمنا إذا ولكننا الحمراء، لقرص معارصة عربيًة قصوًرا مرص يف اإلنسان يجد وال
فروٍق وجود عندنا َرَجح مساجدها لزخارف مشابهة كانت مَرص قصور زخارف بأن
وبينه مرص يف العربي الفنِّ بني تقاربًا هنالك إن أجل، القطرين، ذينك قصور بني مهمة

وجوههما. جميع يف بعيٍد تشابٍه سوى يُبدِيا لم ولكنهما األندلس، يف
إسپانية يف محلهم حلُّوا الذين النصارى عمارة فن يف العرب ِعمارة فنِّ تأثري وكان
إقامة يف — إجالئهم قبل — العرب يستخدمون النصارى وكان الغاية، إىل عظيًما
ذكرنا كما الجديد ن امُلَدجَّ الفن ظهوُر الفنني تمازج عن فنشأ إصالحها، أو مبانيهم
لدرس صناه خصَّ الذي الفصل يف ذلك عىل كثرية بأمثلٍة وسنأتي آخر، فصل يف ذلك

أوربة. يف العرب تأثري
العربي بالطراز تسميته يمكن العربي الطراز من قريب خاص ِطراٌز ويَُرى
يف أُقيمت التي القديمة اليهود معابد يف وذلك ذكرته، الذي الطِّراز خال وذلك اإلرسائييل،
يف العربية الحروف باستخدام إال العربيِّ الطِّراز عن الطراُز هذا يختلف وال إسپانية،
َسنتا وكنيس الرتانسيتو َكِنيَس ونَُعدُّ زخارفه، يف العريضة واألوراق وباألغصان زينته
الدور مؤثِّرات من يخلو ال الذي الطِّراز هذا عىل بارزة أمثلة طليطلة يف البالنكا مارية

البزنطي.

الهند بالد مباني (6-3)

أمة عمارة لفن تتَِّفق أن يمكن التي التطورات عىل واضح دليٌل الهند يف املسلمني مباني
بها. تتصل التي العروق بتأثري
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الجنرال مجموعة من فوتوغرافية، صورة (من سمرقند يف تيمورلنك رضيح :13-8 شكل
كوفمان).

قويمة حضارة أمام أنفسهم وجدوا الهند إىل وصلوا حينما العرب أن رأينا وقد
وذلك اآلن، حتى باقيًا يزال ال تأثريًا وفنونهم ولغتهم بديانتهم فيها أثروا وأنهم قديمة،

دائًما. فيها السيايس تأثريهم ضعف مع
من بوضوح عليها ُكِتب ما درجُة الهند يف اإلسالمية للمباني وصفنا من وظهر
وثيًقا اجتماًعا مجتمعًة والهندسية العربية املؤثرات كانت فقد األمم، إحدى تأثري تاريخ
الفنُّ اجتمع ثم فيها، الفاريس الفن أثر ضعف مع الدين عالء كباب األوىل املباني يف
األقسام يف إال يبدو ال العربيُّ الفنُّ وصار فيها، متقلبة بنَِسٍب الهندويس والفن الفاريسُّ
األقواس. بعض أشكال وكاتخاذ للزينة، وسائَل واملتدليات الكتابات كاتخاذ الثانوية

املؤثِّرات هذه الجتماع األمثلة من إلخ، … املغول وقرص محل وتاج أكرب مزار ويعدُّ
الهند، يف املغويل بالطراز تسميته يمكن خاصٌّ طراٌز بالحقيقة، دها تنضُّ عن نشأ التي

العربي. الفاريس الهندويس الطراز أو
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كمآذن الشكل املخروطة الهند مآذن يف — الخصوص عىل — الطراز هذا ويتجىل
الفرس. بالد

املطلية غري وبطبقاتها بتخاريمها الفرس بالد مآذن عن الهند مآذن وتختلف
واألشكال الخارجية بالزخارف والقاهرة وإفريقية األندلس مآذن عن وتختلف بامليناء،

وهلة. أول ذلك فيبدو العامة،

فارس بالد مباني (7-3)

للفتح املعارصة الساسانية الدولة أيام أقيمت التي الفارسية املباني من إلينا يصل
ناقصة، بقايا سوى الخالفة، من األول الصدر يف ِشيَدت التي املباني وألكثر العربي،
العمارة فن يف تأثريه وَمَدى الفاريس العمارة فن تاريخ تمثلنا صعوبة يف سببًا هذا فكان
فيما الفاريس العمارة فن يف العربي العمارة فن تأثري مدى ثم الخصوص، عىل العربي

بعد.
عهد يف أي امليالد، من عرش السادس القرن يف املهمة الفرس مباني أكثر وأقيم
منها، مقتبسة أنها َظَهر السابقة العمارات ببقايا املباني هذه قوبلت فإذا عباس، الشاه
غري يف العرب طراز تشارك وال الفني، العرب طراز عن يختلف طراز عىل قائمٌة وهي

الزخارف.
مساجد عن الكالم َمعِرض يف وذلك العمارة» فن «تاريخ كتاب يف باِتيِسيه قال
وتراني سورية» بالد مساجد عن تختلف ال الفرس بالد مساجد أن «يظهر فارس:
أن والواقع املباني، هذه بني الشبه ُفِقَد ما هذا زعَمه عليها بَنَى التي األسس أجهل
ومساجد وحربون) والقدس دمشق مساجد بني (أي القديمة سورية مساجد بني املقابلة
الفن بني ما مع الفاريس للفن خاصٍّ طابٍع وجود يف نجادل وال متعذر، أمٌر أصبهان
الفاريس الفن يف ما مصدرها التي الواضحة القرابة صلة من العربي والفن الفاريس

فيه. مؤثًِّرا كان أن بعد العربي بالفن تأثٍر من
وأقواسها مآذنها شكل يف ها أهمُّ يتجىل كثرية خاصة صفات الفرس وملساجد

الخارجية. وزينتها وقبابها
مخروطة وهي مصانعنا، بمداخن منها، القديم حتى الفرس، مآذن شكل ويذكرنا
اختالًفا تختلف وهي أعالها، يف واحد رواٍق ذاُت بامليناء مكسوة االرتفاع قليلة الشكل
عن ذلك من أكثر تختلف وهي املربعة، واألندلس وإفريقية سورية مآذن عن جوهريٍّا
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تكسيه). تصوير من (فارس، تربيز يف السنية ملسجد مجدد رسم :14-8 شكل

بأنواع واملزينة الطبقات، حسب عىل مقطعها يتغريَّ التي الكثرية األروقة ذات مرص مآذن
البارزة. النقوش

القديمة املساجد من مسجد لكل فرُيى أيًضا؛ خاصٌّ طابع الفارسية وللمساجد
وينتهي املقدَّم، علوَّ ارتفاعه يبلغ عظيم باٌب مثًال، همذان كمسجد املتداعية، الفارسية
مثَله ترى ال مما خاصٍّ طراز من البيكارين رسم عىل مصنوعة ُمَفْرَطَحة طريفة بقوس

كان. عربي مسجد أي يف
مكسوٌَّة أنها أي أيًضا، ا خاصٍّ شكًال الخارج من الفارسية املساجد لزخارف ونرى
الفاريس، الزخرفة فن به امتاز مما األزهار، رسُم سيما وال املنوعة، الرسوم ذي بامليناء
من بأنها القطع أمكن عمر، كجامع العربية، املباني بعض يف مثلها ُرئي أن حدث وإذا

الفرس. من عمال صنع
بدت وإن القباب، وهذه الشكل، بََصِليَّة الحارضة الفارسية املساجد قباب وبُنيت
تضييق عن أو الفرس نعل مقطعها يشبه التي القبة فرطحة غري عن تنشأ لم مبتكرًة،
فرطحة يف الفرس وبالغ القاهرة، يف العربية املساجد لقباب املشابهة القبة قاعدة
أيًضا تشاهد التي القباب إىل فانتهوا البيكارين رسم عىل هو الذي املقطع ذات القبة
كنائس سيما وال الروسية، الكنائس يف مثلها رأيت والتي الحديثة، بغداد مساجد يف
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يقيض اإلنصاف ولكن البزنطي، الطراز عىل قائمًة الروسية القباب ُعدت ا حقٍّ موسكو،
عن الرتك، عجز كما الروس، َعَجز ا وحقٍّ البزنطي الفاريس الطراز عىل مبنيًة بعدِّها
عنارص وبني احتياجاتهم بني يُوفقون كيف جيًدا علموا ولكنهم خاص، طراز إبداع
العنارص. هذه بخلطهم وذلك بها، اتصلوا التي األمم من اقتبسوها التي البناء فنون

كوست). تصوير (من أصبهان يف مسجد :15-8 شكل

سمرقند قباب وأكثر الشكل، بصلية قباٌب الفارسية املساجد أقدم بقايا يف يكن ولم
ال منها أقدَم آثاٍر طراز عىل أُنشئت التي إلخ. … وأريفان وَوَرامني وسلطانية ومشهد

قليًال. قواعدها ُضيَِّقت التي القباب من أو الطراز بيزنطيُّ ريب،
هي وهذه مساجدهم، يف العربية والخطوط املتدليات استعمال من الفرُس وأكثَر

العرب. عن أخذوها العنارص أهم
مما علمه ِلَما إتماًما الكتاب، هذا يف نرشناها التي الصور يَدُرس الذي والقارئ
من أن ويف البلدان، باختالف العربي العمارة فن اختالف يف رأينا يشاطرنا تقدم،
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الرومانية املباني جمع يتعذر أنه كما واحد، وصٍف تحت املباني متباين جمع املتعذر
الفرنيس. الطراز اسم تحت فرنسة يف أُِقيَمت التي النهضة عرص ومباني والقوطية

يف األندلس يف تجىلَّ الذي العربي البزنطي الطراز بني بعيد َشبَه غري تجد وال
العاص بن عمرو جامع يف مرص يف تجىل الذي البزنطي العربي والطراز قرطبة، جامع
يف تجىل الذي العربي الطراز بني بعيد شبٍه غري تجد ال أنك كما طولون، ابن وجامع
الطراز نُقسم أن يجب ولذا قايتباي، جامع يف تجىل الذي العربي والطراز الحمراء قرص
عىل البلدان باختالف اختالفه إىل التقسيم هذا يف نستند وأن أساسيٍّا، تقسيًما العربي
بالتقسيم نأتي أن يمكننا ولذا العروق، يف مباحثنا يف عليها ِرسنا التي الطريقة حسب

الحارضة: معارفنا يالئم الذي اآلتي

د ُمَحمَّ ظهور قبل العربي الطراز (أ)

بقايا ومن القديمة، اليمن مباني بقايا من يُستَشف ما خال مجهوًال، الطراز هذا يزال ال
مثًال. الغساسنة كمملكة القديمة السورية العربية اململكة يف أقيمت التي املباني

العربي البزنطي الطراز (ب)

فيما بناؤها، ُجدد أو الطراز، هذا بنايات أقيمت سورية: يف العربي البزنطي الطراز
واملسجد عمر جامُع ومنها: امليالد، من عرش الحادي والقرن السابع القرن بني

دمشق. يف الكبري والجامع القدس، يف األقىص
السابع القرن بني فيما الطراز هذا بنايات أقيمت مرص: يف العربي البزنطي الطراز

طولون. ابن وجامع العاص، بن عمرو جامع ومنها: امليالد، من العارش والقرن
عىل الجزائر ومساجد الكبري القريوان جامع بُني إفريقية: يف العربي البزنطي الطراز
قباب وظلت إفريقية، يف ثابتًا البزنطي الفن تأثري وبَِقي القديمة، النماذج حسب

الحارض. الزمن حتى العموم، عىل بيزنطية، إفريقية
قبل صقلية يف العرب أقامها التي البنايات، كانت صقلية: يف العربي البزنطي الطراز

القبة. وقرص العزيزة كقرص الطراز، هذا عىل النورماني، الفتح
واملباني قرطبة جامع الطراز هذا عىل بُني األندلس: يف العربي البزنطي الطراز

امليالد. من العارش القرن انقضاء قبل وذلك طليطلة، يف العربية
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فوتوغرافية). صورة من (الهند، دهام غوڨر راجا قرص :16-8 شكل

الخالص العربي الطراز (ج)

الخامس والقرن العارش القرن بني فيما الطراز هذا تكاَمل مرص: يف العربي الطراز
تطوراته َ يتبنيَّ أن القارئ ويمكن قايتباي، جامع يف كماله ذروة وبلغ امليالد، من عرش

الكتاب. هذا يف ونرشناها أحصيناها التي املساجد صور سلسلة إىل النظر من

أيًضا، وقرن قرن بني األندلس يف العربيُّ العمارة فنُّ تحول األندلس: يف العربي الطراز
البنايات من يبَق ولم أيًضا، ُفِقَدت املتوسطة أدواره لَوْصل الرضورية الوثائق ولكن
هذا فإن ذلك ومع وغرناطة، أشبيلية يف قائٌم هو ما غريُ الطراز هذا عىل أُقيمت التي

نموذجيٍّا. يُعد

املختلط العربي الطراز (د)

فن بعنارص النرصاني العمارة فن عنارص اختالط يُشاَهد العربي: اإلسپاني الطراز
عىل األندلس لبالد النصارى فتح بعد أُقيمت التي املباني يف العربي العمارة
بناياتهم بعض إقامة عىل إسپانية من الجنوبي القسم سكان وواظب الخصوص،

568



العرب عمارة فن

عىل أمثلة طليطلة آثار من كثريٌ ويعد الحارض، الوقت حتى املختلط الطراز هذا عىل
الكتاب. هذا يف صوره من كثريًا نرشنا الذي املختلط الطراز هذا

معابَد كانت التي املباني من أقيم ما الطراز هذا من نذكر العربي: اإلرسائييل الطراز
إلخ. … والرتنسيتو البَْالنْكا مارية كَسنْتَا طليطلة يف لليهود

اإلسالم، اعتنقت أن بعد فارس بالد يف أقيمت التي املباني إن الفاريسالعربي: الطراز
واضح فاريس طابٌع املباني ولهذه الطراز، هذا من هي أصبهان، مساجد سيما وال

عربي. أثر ذات كانت وإن
وعنارص العربي الفن عنارص من خليٌط الطراز هذا مباني الهندويسالعربي: الطراز
عالء باب سيما وال ِبنِْدَرابن، ومعبد قطب منارة املباني هذه ومن الهندويس، الفن

الرائع. الدين
التي املباني ِشيدت الهند: يف املغويل الطراز أو الهندويسالفاريسالعربي، الطراز
وقرص محل تاج ومنها الطراز، هذا عىل الهند يف املغول سلطان أيام أقيمت
الطراز هذا مباني يف الفارسية املؤثرات وحلت الهند، مساجد من وكثريٌ املغول ملوك
خاليًة الطراز هذا مباني ونرى كبري، حد إىل سائدة كانت التي العربية املؤثرات محل
األجنبية الفنون عناُرص فيه دت تنضَّ خاص فن عىل دلت وإن الحقيقي اإلبداع من

تتمازج. أن من أكثر منها تتألف التي

اإلسپاني الطراز عىل وهو امليالدي، عرش الرابع القرن إىل يرجع ذهب من سوار :17-8 شكل
بمدريد). العاديات متحف فوتوغرافية، صورة (من العربي
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هوامش

الحائط. يف الخرق أي الكوة، جمع الكوى: (1)
جلود. من الرتس أي الدرقة، جمع الدرق: (2)

البييض. اإلهليجيي: (3)
األضالع. مثلثة قاعدته تكون بلور من مجسم الطبيعيات: علم يف املوشور (4)

املبني. الطاق وهي الحنرية، جمع الحنائر: (5)
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بمختلفاألمم صالهتم العرب: جتارة

بالهند العرب صالت (1)

كان فقد والصناعة، والفنون العلوم يف نشاطهم من أقلَّ التجاري العرب نشاُط يكن لم
تَْعِرف وال األقىص الرشق بالد وجود يف تشكُّ فيه أوربة كانت الذي الوقت يف للعرب،
الداخلية وإفريقية والصني بالهند تجاريٌة عالئُق شواطئها، بعض سوى إفريقية من

ودانيمركة. وإسوج كروسية النائية أوربة وبأقسام
العالمة إن حتى ناقص، غريَ اآلن حتى إلينا وصل الذي ِريَادهم نبأ يكن ولم
أوربة، بشمال عالقاتهم حتى يذكر لم بالعرب يتعلق فيما ُحجة يَُعد الذي سيديو
لم العرب أن إلثباتنا كافيًا إيجازه، مع الفصل، هذا يف أقول فيما يكون أن فأرجو

الحارض. الزمن أمم غريُ التجاري النشاط يف يُساِوهم
يظهر الذي ولكن التاريخ، عصور أقدم إىل الهند ببالد األوىل العرب صالت وترجع
قبل العربية البالد سواحل إىل بمحاصيلهم يأتون كانوا الذين هم العرب، ال الهنود، أن
ظهور ُقبيل إال الهند بالد إىل اليمن مرافئ من تذهب لم العربية السفن وأن محمد،

النبي.
ثابت سلطانهم أصبح أن بعد التجارية العرب صالت أفق اتسع ما ولرسعان
وجزائر وسومطرة وَمَلبار ُكوُرِمينِدل شواطئ إىل وصلوا أن العرب يلبث فلم األساس،

الصني. بالد جنوب وبلغوا سيام، خليج وقطعوا الكربى، األرخبيل
منها واثنتان برية إحداها أساسية، طرق بثالث الهند ببالد يتصلون العرب وكان
… وبغداد ودمشق كسمرقند الرشق، مراكز أهم تصل الربية الطريق وكانت بحريتان،
لون يُفضِّ الذين التجار وكان وكشمري، فارس ببالد مارًَّة القوافل بواسطة بالهند إلخ،
أو سرياف، كميناء الفاريس الخليج موانئ إىل الهند بالد من يأتون البحرية الطريق
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وكانت عدن، سيما وال األحمر، البحر موانئ ويَبْلغون العرب بالد حول يدورون كانوا
املدن جميع إىل بغداد من وترسل بغداد، إىل تُرَسل الفاريس الخليج إىل تصل التي السلع
السويس إىل منها ترَسل عدن يف تُنزَّل التي السلع وكانت القوافل، بواسطة املجاورة
وپيزة وفلورنسة جنوة تجار وكان الساحلية، سورية مدن جميع وإىل اإلسكندرية فإىل
خط مرص وكانت أوربة، إىل ويُرِسلوها السلع هذه عن ليبحثوا يجيئون إلخ. … وَكتَلُونة
املهمة الخلفاء ِغنى موارد من العظيمة التجارة هذه وكانت والغرب، الرشق بني وصل

ذلك. بَيَّنا كما
عدن يف تُبادل، وكانت كثريًة، املختلفة الطرق تلك عىل تُنَقل التي السلع وكانت
كان فقل شئت وإن ومرص، الحبشة بالد بمنتجات والهند الصني منتجاُت مثًال،
املطيل وَخَزفها الحريرية الصني بمنسوجات والترب والعاج النوبة بالد اء أرقَّ فيها يبَاَدل

الثمني. والخشب والعطور باألبايرز سيما وال كشمري، وبمنسوجات

بالصني العرب صالت (2)

ظهور من أقدم هو ما إىل الهنود، بواسطة بالصني، املبارشة غريُ العرب صالت ترجع
دولتهم. أقاموا أن بعد إال تحدث لم بها املبارشة صالتهم ولكن طويل، بزمن محمد

الهند، ببالد كاتصالهم بحرية وطرق برية بُطرٍق بالصني يتَّصلون العرب وكان
الفاريس، الخليج موانئ من أو العرب بالد شواطئ من بحًرا الصني إىل يذهبون وكانوا

توٍّا. جنوبها عىل فيصلون
التي الرحلة أقدمها ومن الصني، بالد إىل متواصلة برحالٍت يقومون العرب وكان
سنة يف بها قام الذي هو سليمان التاجر أن ذكرنا حيث آخر فصل يف عنها تكلمنا
بني الوفود تبادل من كان ما الصني: بأهل العرب صالت كثرة يثبت ومما ٨٥٠م،
الخلفاء مال بيت سجالت يف مسطور هو عما فضًال الصني، وملوك السابقني الخلفاء

الصينية. للسلع بيان من
وكان يجب، كما مسلوكٍة غريَ كانت الصني لبالد البحر طريق أن يبدو ذلك ومع
التي السلع وكانت استعماًال، أكثر أو يًرسا أعظم القوافل بواسطة الرب طريق سلوك
آسية يف حلب مدينة إىل رأًسا تُرسل الرتكية سمرقند مدينة إىل الصني من بها يؤتى

الرشق. مدن أهمِّ عىل منها ع فتُوزَّ الصغرى؛
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عرش الخامس القرن أواخر يف الفارسية باللغة ُوِضع الذي الرحلة، كتاب ويف
الربية الطُّرق عىل أَْطَلَع مسلًما تاجًرا أن فصوله، بعَض شيفر مسيو فنرش امليالد من
ُخوتِن، وطريق كشمري، «طريَق ثالثًا: الطرق هذه وكانت الصني، إىل تُسَلك كانت التي

مغولية.» وطريق
بسلع تُباَدل كانت التي السلع نوع عن طرائف عىل هذا الرِّحلة كتاُب ويشتمل
من قطعة ألف بثالثني يبادل منها الواحد كان التي األُُسوُد السلع هذه ومن الصني،

النسائج.
واملنسوجات والخيل وامَلرجان الحجارة ثمنَي الصني بالد إىل يرسلون التجار وكان
والديباج الحريرية النسائج ويأخذون إلخ، … القرمزية البندقية وأجواخ الصوفية

مقابلها. يف الصيدلية املستحرضات ومختلف والشاَي والقاشانيَّ

عىل امليالد من العارش القرن يف املحفور العاج من مصنوع صغري صندوق :1-9 شكل
فوتوغرافية). صورة من كنسنغتن، (متحف العربي الهندويس الطراز

الخلفاء عالقات وجهل بالصني املسلمني صالت عن األنباء ُفْقدان عند ويمكننا،
عرشين وجود من الصني بأهل التجارية املسلمني صالت سعة عىل نستدلَّ أن بملوكها،
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وأحد مسلٍم ألف مائة وجود ومن السماء، ابن مملكة أجزاء يف منترشين مسلٍم مليون
وحدها. پكني مدينة يف مسجًدا عرش

بإفريقية العرب صالت (3)

يعرفون العرب وكان أيًضا، األهمية من عظيم جانب عىل بإفريقية العرب ِصالت كانت
األنفس، ِبِشقِّ الحارض الوقت يف ُروَّادنا إليها يَِصل التي الوسطى إفريقية أصقاَع جيًدا

أوربة. يف ا مهمٍّ حادثًا ملا ارتياد كل فيُعدُّ
يف العرب مقدرة عىل العرب تجار يزورها التي األصقاع تلك أمم إسالم ويدلُّ
التي البقاع أكثر يف العرب لتأثري أثًرا السياح ويجد بهم، الرتحيب عىل األمم حمل
يف يرغبون الذين املعارصين بالسياح يَْجُدر أنه وعندي الحارض، الوقت يف يدخلونها
االغتناء ويف دولتهم، ميزانية يُرِهقوا أن غري من مفصًال درًسا إفريقية شؤون درس
التجارية؛ للقوافل تنظيمهم يف أي ارتيادهم، يف العرب َحذَْو يحذوا أن االقتضاء، عند
قبوًال الناس من فريق قبول عىل أمة أية حمل يف — العموم عىل — أضمن فالنجاح
ظاهر، هدٍف بغري ألََرضيها الفريق هذا اجتياز من التجارية املقايضة طريق عن حسنًا

الظن. سوء عند البنادق برصاص العدوان ومبادرتها
وكان الخصوص، عىل الغربية إفريقية بأقسام تجارية صالٌت املغرب لعرب وكان
إىل يذهبون مَرص عرُب وكان والوسطى، الرشقية إفريقية بأصقاع صالت مرص لعرب
يف — العرب وبلغ اء، واألِرقَّ والعاج للذهب طلبًا الصحراء يقطعوا أن بعد السودان بالد
لزيارتها، املعارصون األوربيون ق يُوفَّ لم مدٌن ومنها مهمة، بقاًعا — إفريقية ارتيادهم

أيًضا. الوسطى املناطق وإىل السواحل إىل يصلون العرُب وكان تَنْبَْكتُو، كمدينة
ثم املندب باب مضيق إىل إفريقية شواطئ من العرب «يصُل سيديُّو: مسيو قال
ألمري أٌخ يعتزل حيث وكيلوة ومنباسة براڨا سون ويُؤسِّ الكاب، بالد فإىل الزنجبار إىل
من القريبة الُجُزر عىل ويستولون ومغادوكسو، وميلندة وصوفاال وموازنبيق شرياز،
يف القرآن تأثري هذا من أقل يكن ولم … مدغشقر يف كثريٍة مراكز وعىل الشواطئ،
املمتلكات من العرب أقامه ما وكان لدينا، معلومة غري تزال ال التي الوسطى إفريقية
املسلمون وكان الناحية، هذه من إفريقية داخل ولوج عليهم ُل يُسهِّ الرشقي الساحل يف
ا مهمٍّ تجاريٍّا مستودًعا سوقطرة، مع فتُؤلِّف، امِلْقَراة،1 الوديعة الصومال بالَد يزورون
فتعدُّ بمرص دائمة عالقاٌت لها التي وكردفان وسنار الحبشة بالد يزورون وكانوا ا، جدٍّ
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وكانت فزان، إىل الغرب طرابلس من يذهبون وكانوا والوادي، لدارفور الحقيقي املفتاح
يف املغامرة من خائفة غريَ الكربى الصحراء يف ُموِغَلًة املغرب بالد من تذهب قوافلهم
نحو مساحتها تبلغ والتي األطلنطي، املحيط إىل النيل ضفاف من تمتد التي رمالها
العرق أن والحق السودان، بالد يف االنتشار من خائفة وغريَ مربع، فرسخ ألف مائتي
السياح جميع أن والحق تُمحى، ال بحروف إفريقية سكان بني طريقه خطَّ العربي
السكان هؤالء تكوين يف اإلصالح من هذا عن نجم بما اإلشادة عىل أجمعوا املعارصين

وعقًال.» وُخلًُقا بََدنًا

الحادي القرن يف مراكش يف مصنوع وهو املحفور، العاج من صغري صندوق :2-9 شكل
قديمة). صورة (من امليالد من عرش

بأوربة العرب صالت (4)

اآلتية: بالطرق تتمُّ العالئق هذه وكانت طويلة، مدًة بالعرب عالئُق ألوربة كانت

الربنات. جبال طريق (١)
املتوسط. البحر طريق (٢)
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من شيفر، مجموعة (من العربي الصيني الطراز عىل مصنوع الربونز من إناء :3-9 شكل
املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة

الطريقان فأما روسية؛ بالد باجتياز أوربة شمال إىل املؤدية الُڨْلَغا طريق (٣)
املرشق. عرب يسلُكها فكان الثالثة: الطريق وأما األندلس، عرب يسلكهما فكان األوليان:

فيما صالٍت إيجاد من لهم بد ال وكان قرون، عدَة فرنسة بجنوب العرب وأقام
البحر سواحل التجارية ِبعثاتُهم تَقِصد أن يَفضلون كانوا أنهم غري الربنات، جبال وراء
كانت التي من أكثر مهذبة تجارية بأمم فيها يتصلوا وأن الخصوص، عىل املتوسط

إسپانية. يف سلطانهم أيام بفرنسة تقطن
األوربية املواني جميع إىل يرسلون وكانوا املتوسط، البحر سادة العرب وكان
والورق والزعفران كالقطن والزراعية الصناعية منتجاِتهم بهم املحيطة واإلفريقية
املرافئ وكانت إلخ، … الطليطلية والنصال القرطبي والجلد الغرناطي والحرير
اآلن عليه هي ما يناقضه لنشاط مراكز إلخ، … وقرطاجنة ومالقة قادس اإلسپانية،

محزنة. مناقضًة
القديمة التاريخ كتب يف أوربة بشمال التجارية العرب لصالت أثر أي نرى وال
الصالت، تلك وجود تُثِبت التاريخ كتب من أدقُّ هي التي الوثائق ولكن إلينا، انتهت التي
هذه وتتألف يسلكونها، كانوا التي الطرق عن فضًال ونهايتها بُداءتها تاريخ عىل وتدل
الحفر أعمال فتكشف منها؛ يمرون كانوا التي الطرق يف العرب تركها نقوٍد من الوثائق

يوم. كلِّ يف عنها الحديثة
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من شيفر، مجموعة (من العربي الصيني الطراز عىل مصنوع الربونز من إناء :4-9 شكل
املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة

قزوين، بحر سواحل هي التجارة لتلك البُداءة نُقطة أن نعلم النقود هذه ومن
وطهران وسمرقند وبغداد كدمشق الكربى، التجارية املراكز تجار يجتمع كان حيث
َسنِْربْسك (مدينة بُلغار مدينة إىل الُڨْلَغا نهر مع أسرتاخان من ويسريون وتفليس،
بني تجاريٍّا مستودًعا تعد كانت والتي روسية، يف البلغار قدماء لدى الواقعة الحارضة)

أوربة. وشمال آسية
السلع يأخذون أخرى أمٍم تجار وكان بلغار، مدينَة يجاوزوا لم العرب أن ويظهر
خليج إىل ويصلوا البلطيِّ البحر إىل ِليَنْزلوا إال له تاركني غري الڨلغا نهر مع صاعدين
وبُور وأُوَلند وُغوتَْلنْد البلطي البحر جزر سيما وال وشلزويغ، نوڨغورود وكانت فنلندة،
هذه يف ُوِجَدت التي العربية النقود ُعدت وقد أوربة، شمال مستودعات أهمَّ نْهُوْلم،

باملئات. املستودعات
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من شيفر، مجموعة (من العربي الصيني الطراز عىل مصنوعة الربونز من آنية :5-9 شكل
املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة

أي البلطي، البحر شواطئ نقاط أهم إىل فنلندة خليج من يتوجهون التجار وكان
عىل يجدون ما مع يصعدون وكانوا وپروسية، ودانيماركة وفنلندة إسوج شواطئ إىل
سيليزية يف ُوجدت التي العربية النقود عليه تدل كما وذلك املياه، مجاري من الشواطئ

وارسو. جوار يف سيما وال وپولونية،
هذه أصحاب صالت عىل معينة أماكن يف العربية النقود من كثرٍي وجوُد ويدل
حوَل فرضيَّات سوى عندنا يكن لم وإن مىض، فيما العربية بالدولة التجارية النقود
ملا مسلمني، كانوا أنهم ذلك مع نعرف، وترانا إليها، ينتسبون كانوا التي الشعوب حقيقة
كان أنه روسية يف ُوجدت التي الكوفية الكتابات وتثبت مسلمني. روٍس من نجد نزال ال
تجار أن عىل يدل ما لدينا ليس ولكنه هنالك، والبلغار الخزر عند مستعمرات للعرب
كانوا الذين هم روسية وبلغار بلغار، مدينة من أبعد هو ما إىل يذهبون كانوا العرب
التواريخ تصفهم لم الذين دانيماركة، وأهل ريب، ال دانيماركة أهل إىل السلع ينقلون
إذن. القرصنة تعاطيهم من أكثر التجارة يتعاطون كانوا القراصنة، بغري لنا األوربية
والقصدير، والِفراء الرشق يف كثريًا فيها املرغوب السلع من هو الذي العنرب، وكان
شمال يف العرب تجارة مواد أهمَّ العربية، النصوص بعض يف ورد ما حسب عىل واإلماء
يف وحليَّه املنقوشة وآنيتَه وبُسطه الرشق نسائج يأخذون دانيماركة أهُل وكان أوربة،
مثًال، املحزَّزة كالحيلِّ الرشق، منتجات من كثريٌ يكون أن ح وأُرجِّ السلع، هذه مقابل
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بامليناء مطيل زجاج من مصنوعة وهي املساجد بعض يف قديمة عربية مصابيح :6-9 شكل
الفوتوغرايف). املؤلف تصوير (من

الحيلِّ بعض بأن االعتقاد إىل أميل وتراني الغربية، أوربة من أقسام عدة يف دخل قد
الحديدي، الدور يف إسكنديناڨية مصنوعات من أنها عىل ستوكلهم، متحف يف املوجودة
الطريق بتلك الرشق من ُجِلب قد األخري، كتابي يف لها نماذج عدة صور نرشُت والتي

رشقي. منظر ذو الحيلِّ هذه من كثريًا أن فالحق عنها، تكلمت التي
شواطئ إىل الُڨْلَغا نهر مصب من روسية، يف ُوجدت التي النقود تواريخ وتدلُّ
ختامها وأن األولني، الخلفاء عهد يف كان العربية التجارة تلك بدء أن عىل البلطي، البحر
قرون. أربعة نحو دامت قد تكون ولذا امليالد، من عرش الحادي القرن أواخر يجاوز لم
من أكثُر هم العباس وبنو ١٠٤٠م، سنة هو ُوجدت التي النقود لتلك تاريخ وآخر

بآسية. األمور أولياء من فيها ذُِكَر
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(من الحديث الطراز عىل دمشق يف مصنوع بالفضة املكفت النحاس من إناء :7-9 شكل
املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة

يحتمل ما الندرة من ولكنها األندلس، يف ُرضبت عربية نقود النقود تلك بني وُوجد
وسمرقند. دمشق تجاُر تداولها أن بعد أوربة شمال إىل معه وصلت قد يكون أن

ا، جدٍّ بسيطٌة أوربة بشمال التجارية العرب صالُت بها انقطعت التي واألسباُب
من حدث وما البلغار هجرة من تم وما آسية يف الداخلية الفتن من اشتعل ما أن أي
لم كانت إذا وأنها عرش، الحادي القرن يف َوَقفها روسية يف السياسية االضطرابات
الرشق مع أوربة تجارة تحويل من الصليبية الحروب عن نشأ فِلَما بعُد فيما تُستأنف
الثاني القرن منذ الغرب مع الرشق تجارة ابتلعوا البندقية أهل وأن البحر، طريق إىل
تمرُّ العالم أجزاء مختلف يف بها يُباَدل التي املنتجات جميُع فصارت امليالد، من عرش

أيديهم. من
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هوامش

الضيافة. الكثرية املقراة: (1)
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العارش الفصل

الرشق يف تأثريهم العربألوربة: متدين
والغرب

الرشق يف العرب تأثري (1)

تأثري ولكن إلخ، … والرومان واألغارقة كالفرس الشعوب، من لكثري الرشق خضع
عموًما، ضعيًفا كان املدنيَّ تأثريها فإن دائًما عظيًما كان إذا السيايس الشعوب هذه
دينها ِلَفرض ق تَُوفَّ لم رأيتَها رأًسا الشعوب هذه تملكها كانت التي املدن َعَدْوَت وإذا
وفيًَّة الرومان زمن ويف البطاملة زمن يف الثابتة مرص ظلَّت أن ذلك ومن وفنونها، ولغتها
فيها، بنائهم وِطراز ولغتهم املغلوبني لديانة الغالبني اعتناق من تعلم ما وكان ملاضيها،
الفرعوني. الطراز عىل القيارصة، َمها رمَّ التي ملبانيهم البطاملة إقامة من تَْعِرف ما وكان
ومن برسعة العرب عليه َقَدَر الرشق يف عنه والرومان والفرس األغارقة عجز وما
للمؤثرات إذعانًا العالم أقطار أصعب أنها يلوح كان التي مرص، أن ذلك ومن إكراه، غري
مايض لها، العاص بن عمرو افتتاح عىل مرَّ واحد قرن من أقل يف نسيت، األجنبية،
جديًدا وفنٍّا جديدة ولغة جديًدا دينًا معتنقة سنة آالف سبعة نحو دام الذي حضارتها

عليه. َحَملتها التي األمة تواري بعد دام متينًا اعتناًقا
قيارصة خرَّب حني وذلك العرب، قبل واحدة مرة سوى دينهم املرصيون يُغريِّ ولم
من عقوبة القتل وجعلهم تشويهها أو آثارها جميع بتحطيمهم مرص بالد القسطنطينية
عليهم ُفِرض جديًدا دينًا املرصيون عانى وهكذا األقدمني، آلهتها عبادة حظر يخالف
ودخولهم النرصانية نَبِْذ عىل املرصيني تهافت من كان وما له، اعتناقهم من أكثر بالقوة

فيهم. النرصانية تأثري َضعف درجة يُثبت اإلسالم يف
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فوقه َخَفَقت بلد كل يف مثلُه لهم اتفق البالغ التأثري من مرص يف له العرب ق ُوفِّ وما
إال يدخلوها لم التي الهند بالَد نفوذُهم وبلغ إلخ، … وفارس وسورية كإفريقية رايتهم

تجاًرا. إال يزوروها لم التي الصني بالَد وبلغ سبيل، عابري

فوتوغرافية). صورة (من الحارض الوقت يف شقوبية قرص مقدم :1-10 شكل

التي األمم جميع أن وذلك كالعرب، بارز تأثري ذات أمًة التاريخ يف نرى وال
عن غابوا ملا العرب وأن الزمن، من حينًا ولو حضارتهم، اعتنقت بها العرب اتصل
نارشين للعالم وبََدوا تقاليدهم، إلخ، … واملغول كالرتك قاهروهم انتحل التاريخ مرسح
دين غري اليوم يعرف ال العالم ولكن قرون، منذ العرب حضارة ماتت أجل، لنفوذهم،
املتوسط البحر ومن السند، إىل األطلنطي املحيط من املمتدة البالد يف ولغتهم النبي أتباع

الصحراء. إىل
يف تجىل بل وحدها، والفنون واللغة الديانة يف الرشق يف العرب تأثري يتجلَّ ولم
والصني، بالهند مستمرة صالٍت ذوي كانوا املسلمني أن ذلك ومن أيًضا، العلمية ثقافته
أصل من األوربيون عدَّها التي العلمية املعارف من كبريًا قسًما إليهما نقلوا وأنهم
سبيل عىل — فذكر األمر هذا توكيد يف سيديُّو أصاب وقد بعد، فيما صيني أو هندويس
سياحته أثناء يف الهندوس، أتحف ١٠٣١م سنة املتوىف البريوني العربي أن — املثال
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عىل السنسكريتية إىل نَْظًما بعدئذ فنقلوها العلم كتب من مهمة بمختاراٍت بالدهم، يف
عادتهم. حسن

لوايزنر). قديم رسم (من العربي اإلسپاني الطراز عىل أقيم وقد شقوبية، قرص :2-10 شكل

من أفضل العرب كان فإذا واسعة، نتائج القول هذا من تستنبط أال ويجب
القرآن عامية يف فليس وديانة، فلسفة دونهم فإنهم واضح، هو كما علًما، الهندوس
بنظريات يقاس ما أيًضا، السامية األديان صفات من هي التي الصبيانية، والهوتيته

آخر. كتاب يف العجيب عمقها أُبنَيِّ أن يل أتيح التي الهندوس
وقد عنهم، الهندوس أخذه مما أهمُّ العرب من الصينيون اقتبسه ما أن ويظهر
الفلكي وأن املغولية، الغارة أثر عىل الصني دخلت العرب علوم أن سابق فصل يف بينا
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وأذاعها ١٢٨٠م سنة يف الفلك يف يونس ابن رسالة تناول ِكنع ُكوشو الشهري الصيني
سنة يف أي كوبالي، غزاها وقتما الصني إىل أُدخل العربيَّ الطبَّ وأن الصني، بالد يف

١٢١٥م.
يدُرسون الفرس يزال وال جاريًا، املرشق أهل يف العلمي العرب تأثري يزال وال
للغة كان كالذي شأنًا الفرس بالد يف العرب للغة أن ذكرنا وقد العرب، كتب يف العلوم

الوسطى. القرون يف العرب يف الالتينية

الغرب يف العرب تأثري (2)

واألدبي العلمي العرب تأثري (1-2)

بحضارتها، للعرب مدينة أوربة وأن أيًضا، عظيم الغرب يف العرب تأثري أن اآلن نُثِبُت
فأما آخر، بمعنى ولكن الرشق، يف منه أقلَّ ليس الغرب يف العرب تأثري أن والحق
تأثريهم وأما الخصوص، عىل والفنون واللغة الدين أمر يف باديًا فرتاه الرشق يف تأثريهم
تأثريهم وترى ضعيًفا، فيه واللغوي الفني تأثريهم وترى ِصفًرا، فرتاه الغرب يف الديني

عظيًما. فيه والخلقي واألدبي العلمي
أدخلوا حينما أوربة حال بتصوُّر إال الغرب يف العرب شأن أهمية إدراك يمكن وال

إليها. الحضارة
الحضارة كانت حني امليالد، من العارش والقرن التاسع القرن إىل رجعنا إذا
يسكنها أبراًجا كانت الغرب يف الثقافة مراكز أن رأينا ا، جدٍّ ساطعة إسپانية يف اإلسالمية
معرفًة النرصانية رجال أكثر وأن يقرأون، ال بأنهم يفخرون متوحشون سنيوراٌت
كتب ليَْكِشطوا أديارهم يف أوقاتهم يقضون الذين الجاهلني املساكني الرهبان من كانوا
لنسخ رضوريٌّ هو ما الرُّقوق من عندهم يكون كيما وذلك بخشوع، النفيسة األقدمني

العبادة. كتب
أوربة يف يبد ولم بها، تشعر أن غري من طويًال زمنًا البالغة أوربة همجيُة ودامت
وذلك امليالد، من عرش الثاني القرن ويف عرش الحادي القرن يف إال العلم إىل امليل بعض
شطَر وجوههم فولوا عنهم الثقيل الجهل أكفان يرفعوا أن َرأَوا أناٌس فيها ظهر حني

وحدهم. أئمًة كانوا الذين العرب
العموم، عىل يُردَّد كما أوربة إىل العلوم إدخال يف سببًا الصليبية الحروب تكن ولم
للمرتجمني مكتبًا أن وذلك وإيطالية، وصقلية إسپانية من أوربة العلوم دخلت وإنما
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فوتوغرافية). صورة (من العربي اإلسپاني الطراز عىل قائم وهو بليم، برج :3-10 شكل

رعاية تحت الالتينية اللغة إىل العرب كتب أهم يَنُقل ١١٣٠م سنة منذ بدأ طليطلة يف
عالٌم بها للعرب بدا ما بالنجاح ُكلَِّلْت الرتجمة يف أعماله وأن ريمون، األساقفة رئيس
عرش الثالث والقرن عرش الثاني القرن يف الرتجمة هذه أمر يف الغرُب يتواَن ولم جديد،
العرب، علماء مؤلفات ترجمة عىل الغرب يقترص ولم امليالد، من عرش الرابع والقرن
إليها، نُِقلت بل الالتينية، اللغة إىل إلخ، … رشد وابن سينا وابن القاسم وأبي كالرازي
ككتب الخاصة لغتهم إىل ترجموها قد املسلمون كان التي اليونان علماء كتب أيًضا،
ما عدد فزاد وبطليموس؛ وأرشميدس وأقليدس وأرسطو وأفالطون وبقراط جالينوس
لوكلري الدكتور روى كما كتاب ثالثمائة عىل الالتينية اللغة إىل العرب كتب من تُرجم

العربي.» الطب «تاريخ كتابه يف
ترجمتها من إال القديم اليوناني العاَلم كتَب تعرف لم الوسطى القرون أن والحق
التي اليونان ُكتب محتويات عىل اطلعنا الرتجمة هذه وبفضل محمد، أتباع لغة إىل
السارية، األمراض يف جالينوس ورشوح املخروطات، يف أپُلُّونيوس ككتاب أصلها ضاع
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لها مدينون بأننا نُِقرُّ أمٌة هناك كانت إذا وأنه إلخ، … الحجارة يف أرسطو ورسالة
الذين الوسطى القرون رهباُن ال األمة، تلك هم فالعرُب القديم الزمان لعالم بمعرفتنا
إنقاذ يف صنعهم بجميل للعرب يعرتف أن العالم فعىل اليونان. اسَم حتى يجهلون كانوا
مرسح عىل العرب يظهر لم «لو ِليْربى: مسيو قال أبديٍّا، اعرتاًفا الثمينة الكنوز تلك

قرون.» عدة اآلداب يف أوربة نهضة لتأخرت التاريخ؛

العربي اإلسپاني الطراز عىل قائمة وهي أيوب، قلعة يف بطرس القديس كنيسة :4-10 شكل
قديمة). صورة (من

يف وذلك امليالد، من العارش القرن يف صانوا الذين هم وحدهم، األندلس وعرُب
يف حتى مكان، كل يف أُهِمَلت التي واآلداب العلوَم الغرب، من الصغرية الزاوية تلك
األندلس غريُ فيها الدرُس يمكن بالٌد الزمن ذلك يف العالم يف يكن ولم القسطنطينية،
النصارى أولئك يذهب كان األندلس بالد وإىل طبًعا، اإلسالمي الرشق خال وذلك العربية،
هي التي الروايات بعض حسب عىل منهم، ونذكر الحقيقة، يف العلوم لطلب القليلون
٩٩٩م سنة يف بابا صار الذي جربرت صحتها، عدم يَثبُت أن غري من جدال موضوع
من عمله الناس فعدَّ تعلمه؛ ما أوربة يف ينرش أن أراد والذي الثاني، سلڨسرت باسم

الشيطان. من روحه باع بأنه واتهموه الخوارق،
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عىل يقترص لم عالٌم امليالد، من عرش الخامس القرن قبل أوربة، يف يظهر ولم
الپيزي وليونارد بيكن روجر عوَّل وحدها العرب كتب وعىل العرب، كتب استنساخ
القشتايل العارش واألذفونش الكبري وألربت توما وسان لول وريمون الڨيلنوڨي وأرنود
توما سان وإن يشء، كلِّ يف سينا البن مدين الكبري ألربت «إن رينان: مسيو قال إلخ، …

رشد.» البن فلسفته جميع يف مديٌن
تقريبًا وحيًدا، مصدًرا العلمية، الكتب سيما وال العرب، كتب ترجمات وظلت
تأثري إن نقول: أن ويمكننا قرون، ستة أو قرون خمسة أوربة جامعات يف للتدريس
يف سينا ابن كتب َحت ُرشِ فقد أيامنا، إىل دام مثًال، الطب كعلم العلوم، بعض يف العرب

املايض. القرن أواخر يف مونپلية
التي املعارف بعض معه َشِمل ما االتساع من أوربة جامعات يف العرب تأثري وبلغ
للفلسفة البالغة الحجة رشد ابن فكان مثًال، كالفلسفة ا مهمٍّ تقدًما فيها يحققوا لم
عرش الحادي لويس حاول وملا امليالد، من عرش الثالث القرن أوائل منذ جامعاتنا يف
ومذهب العربي الفيلسوف هذا مذهب بتدريس أمر ١٤٧٣م سنة يف التعليم أمور تنظيم

أرسطو.
يف منه أقل پادو، جامعة سيما وال إيطالية، جامعات يف العرب نفوذ يكن ولم
النهضة، عرص بعد والالتني لألغارقة بدا كالذي شأٌن فيها للعرب كان فقد فرنسة،
قاله الذي اآلتي الصاخب االحتجاج من العرب نفوذ سعة يتمثَّل أن القارئ ويمكن
ديموستني، بعد خطيبًا يكون أن شيرشون استطاع عجبًا، «يا ِپْرتَاْرك: الكبري الشاعر
العرب؟ بعد نؤلِّف أال علينا ُقدِّر فهل أومريس، بعد شاعًرا يكون أن ڨريجل واستطاع
فيا العرب، خال أحيانًا، وسبقناها غالبًا الشعوب وجميع واألغارقة نحن تَساَويْنَا لقد

الخامدة!» أو الناعسة إيطالية لعبقرية ويا للضالل! ويا للحماقة!
يف نرشوها التي والفلسفية العلمية العرب مذاهب جميع يف تأثريٌ للقرآن يكن ولم
عجب، وال الحديثة، العلم كتب يف أثٌر للتوراة يكن لم أنه كما قرون، خمسة يف العالم
العرب، سلطان مصدر ألنها تقريبًا؛ العلماء يحرتمها كان أحكام مجموعة فالقرآن
يف والفلسفة للعلوم تكرتث أن طبيعتها من ليس التي الجماهري احتياجات وملالءمتها
ونظريات اكتشافاتهم نتائج بني بما يبالون ال كانوا العلماء أن غري قليًال، إال زمن كل
الناس عامَة الحرة أفكارهم بلغت ما فإذا االختالف، من «القرآن» املقدس الكتاب
وإذا العام، للشعور احرتاًما محدود ألجٍل نفيهم إىل عادًة، الخلفاء، من ُحماتهم اضُطر
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(مسجد العربي اإلسپاني الطراز عىل أعمدة وتيجان عربية أعمدة تيجان :5-10 شكل
– طليطلة – بأشبيلية القرص – رسقسطة – شقوبية – القديم طركونة مسجد – قرطبة

اإلسپاني). العاديات متحف بطليطلة، الرتانسيتو – غرافد دير

بعد إال املسلمني بني التسامح عدم يَبُد ولم الخلفاء، استدعاهم برسعة الزوبعة هدأت ما
قبضة سلطتهم وصارت امليالد، من عرش الثالث القرن يف العرب سلطان اضمحل أن
، بحقٍّ ذلك، إىل أشار كما وغريهم وبربر تُْرٍك من مهذبة» غري رشسة ثقيلة «شعوب
وكان األشخاص، بل الغالب، يف التسامح عدم مصدر املذاهب وليست رينان، مسيو
أقام الذي التسامح هذا عن معه يَِحيد ال ما والسماحة التهذيب من العربي العرُق

فتوحه. بدء منذ مكان كل يف عليه الدليل
العرب، حضارة ازدهار دور يف مطلًقا كان الديني التسامح بأن القول ويمكن
دوزي مسيو ترجمه ما إىل نشري وإنما فيه، نُسهب وال دليل، غري هذا عىل أوردنا وقد
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رسقسطة. يف الجعفرية قوس :6-10 شكل

الفلسفة يف كثرية دروًسا ببغداد يحرض كان الذي العرب الكالم علماء أحد قصة من
فيستمع إلخ، … والنصارى واملسلمني واملجوس والزنادقة اليهود من أناس فيها يشرتك
عن الصادرة األدلة إىل يستند أن إال منه يُطَلب وال عظيم، باحرتام منهم واحد كل إىل
تصل لم مما هو هذا مثل فتسامح كان، ديني كتاب أي من املأخوذة األدلة إىل ال العقل،
من عانته وما الطاحنة، الحروب من سنة ألف من أكثر يف به قامت ما بعد أوربة إليه

الدامية. املذابح من به ُمِنيَت وما املتأصلة، األحقاد
إال عليها يسيطروا لم التي أوربة نواحي يف عظيًما العرب تأثري كان وإذا
كبالد لسلطانهم َخَضَعت التي البالد يف هذا من أعظم كان أنه أبرصنا بمؤلفاتهم،
أن هو قاطًعا، تقديًرا فيها العرب تأثري لتقدير وسيلة أفضل أن نرى التي إسپانية
وبعد لها، سيادتهم أثناء ويف إياها، فتحهم قبل عليها كانت التي حالتها إىل ننظر
وذكرنا فيها، بحثنا فقد سلطتهم: أيام ويف العربي الفتح قبل حالها فأما عنها؛ إجالئهم
عنها تكلمنا فقد العرب: بعد حالها وأما دولتهم. زمن يف لها تمت التي السعادة درجة
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اإلسپاني). العاديات (متحف طليطلة يف العربي اإلسباني الطراز عىل قوس :7-10 شكل

الطراز عىل وهي بطليطلة) (كنيس الرتانسيتو كنيسة يف زخارف دقائق :8-10 شكل
العربي. اإلرسائييل

نرى فهنالك قليل، عما العرب ورثة يف نبحث حينما إليها العودة لنا وستتاح أيًضا،
يَِجد ولن اآلن، حتى منها تنهض لم االنحطاط من َدَرَكٍة إىل إجالئهم بعد هبطت أنها
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هو ما عىل يشتمل لم والتاريخ أخرى، أمة يف أمة لتأثري هذا من أوضح مثاًال الباحث
املثال. هذا من أبرز

ديانًة، لإلسالم، يكن لم أنه هي األوىل: مهمتني: نتيجتني إىل ننتهي تقدم ومما
يف تأثريه يف الرشق فضل أن هي والثانية: والفلسفية، العلمية العرب آثار يف تأثريٌ
لها اتفق وإن العرب، محل حلت التي الشعوب وأما وحدهم، العرب إىل يعود الغرب
غري يف والفلسفي واألدبي العلمي تأثريها يكن لم الديني أو السيايس التأثري من يشء

الصفر. درجة

العمارة فن يف العربي تأثري (2-2)

أضعف يل يبدو ولكنه عمارتها، فن يف سيما وال أوربة، فنون يف تأثري ريب، ال للعرب،
إن يقال: أن ثم ومن وجوده، أريد حيث عنه يُبحث أن أرى وال العموم، عىل يُعتََقد مما
كثري مع أوافق، أنني ومع مثًال، الوسطى القرون يف العرب عن أُخذ القوطي الطراز
رسم عىل املصنوعة األقواس (أي القوطية األقواس اقتبست أوربة أن عىل املؤلفني، من
القرن منذ وإيطالية وَصِقلية مرص يف استعملوها قد والعرب العرب، من البيكارين)
من أرى ملا القوطي؛ بطرازنا للعرب مدينون إننا أقول: ال تراني امليالد، من العارش
عرش الرابع القرن أو عرش الثالث القرن يف عليه أقيمت التي كنائسنا بني العظيم الفرق
والنوافذ األبواب أقواس وألن املساجد، من القرنني هذين من أي يف بُني وما امليالد من
عنارص من تتألف التي القوطية العمارة يف ما كل ليست البيكارين رسم عىل املصنوعة

البناء. مجموع يف البحث بعد إال قيمتها تقدَّر ال مختلفة
الطراز من مشتٌق فهو واحد، عنرص إىل يستند لم القوطي الطراز أن والحق
من سلسلة بعد وذلك البزنطي، والطراز الالتيني الطراز وليد هو الذي الرُّوَمِني
عن مختلًفا مبتكًرا فنٍّا تكوينه، تم أن بعد ظهر، القوطي الطراز أن والحق التطورات،
اإلنسان شاد ما أجمل من بناؤها أُتِقن قوطية كنيسة كل فتُعد السابقة، العمارة فنون

القديمة. الالتينية اإلغريقية اآلثار أكمل منها أستثني ال التي املباني من
الغرب لعروق وأن العرب، من عمارته فن أصول اقتبس الغرب أن أقرر وهنا
مباينة الغرب بيئات وأن وأذواقه، الرشق احتياجات عن تختلف وأذواًقا احتياجات
من نراه ما فكان ومشاعره؛ األدوار أحد احتياجات وليدة الفنون وأن الرشق، لبيئات

الرضورة. بحكم الرشق فنون عن الغرب فنون اختالف
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عربي). إرسائييل (طراز بطليطلة الرتانسيتو كنيسة يف زخارف دقائق :9-10 شكل

بعد القوطي والطراز العربي الطراز بني املشابهة عدم من قررت ما عىل وإنني،
بهذا أنفرد ولم الرشقيني، من الغربيون اقتبسها التي الفروع أهمية أُنكر ال ن، تكوَّ أن

باِتيسِيه: قاله ما واسمع ُحجة، املؤلفني أكثر بذلك اعرتف بل االعرتاف،

من كثريًا الرشقي الفن من اقتبسوا الفرنسيني البنَّائني أن يف الشك يجوز ال
الثاني والقرن عرش الحادي القرن يف والزخارف املهمة املعمارية العنارص
البنايات أقدس من هي التي پوي، كتدرائية يف نجد ألم … امليالد من عرش
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حصوٌن وغريها أربونة يف تقم أَولم العربية؟ بالكتابات مستوًرا بابًا النرصانية،
العربي؟ الذوق َوفَق متوجة

عربي). إسپاني (طراز بشقوبية الراهبات دير يف أقواس بعض :10-10 شكل

تأثري أن باِتيسِيه، مثل املوضوعات هذه يف حجة هو الذي لُونُوْرَمان، مسيو وذكر
التي «١١٧٨م» ماِغلُون مدينة ككنيسة الفرنسية، الكنائس من كثري يف واضح العرب
… «سوم» «غاماش» وكنيسة ولَوار» ِمني «كانده وكنيسة بالرشق، صالت ذات كانت

إلخ.
وقال: العمارة، فن يف العرب من األوربيون اقتبسه ما إىل بَالن شارل مسيو وأمَلَع
اليوم عليه يُسار ملا خالًفا وذلك أمة، يف التأثري من ألمٍة فيما مبالغة غري من «أرى
املآذن ف وُرشَ املرشبيات من العربي الفن عليه اشتمل ما شاهدوا الذين الصليبيني أن
التي والسياجات واألطناف واألبراج والجواسق املراقب فرنسة إىل أدخلوا واألفاريز

الوسطى.» القرون يف والحربية املدنية الِعمارات يف كثريًا استُخِدَمت
هذا غري عىل العربي العمارة فن يف املتخصص األَِفينيُّ پريس مسيو يكن ولم
الغرب استخدمها التي الرائعة األبراج العرب عن أخذوا النصارى «إن قال: فقد الرأي،

امليالد.» من عرش السادس القرن أواخر حتى بكثرٍة
من كثريًا الوسطى القرون يف يستخدمون كانوا األوربيني أن بالك عن يَغُرب وال
العرب به يوحي كان مثلما إليهم يوحون كانوا وأنهم مبانيهم، إقامة يف األجانب بنَّائي
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شارملان وأن مكان، كل من يجيئون كانوا املعماريني هؤالء وأن البزنطيني، بنَّائي إىل
«تاريخ كتاب من عبارة ڨياردو مسيو نقل وقد الرشق. من منهم بالكثري يأتي كان
كنيسة إنشاء يف استخدموا العرب من معماريني مهندسني أن فيها جاء لدولور باريس»
املعماري العرب تأثري — الخصوص عىل — إسپانية يف ويتجىل الباريسية: نوتردام
نشأ أنه سابق فصل يف ذكرنا وقد إليهم، املشار العلماء ذكره عن َغَفل الذي العظيم
يف ازدهر الذي ن املدجَّ بالطراز يُعرف خاصٌّ طراٌز والنصارى العرب فنون تمازج عن
الصور يف وتََرى الخصوص، عىل امليالد من عرش الخامس والقرن عرش الرابع القرن
إال طليطلة كنائس من كثرٍي أبراج وما لذلك، مهمة أمثلًة الفصل هذا يف نرشناها التي
العهد يف املستقلة الواليات يف النصارى شادها التي املباني وليست املآذن، من مقتبسٌة
له نََرشُت الذي الشهري شقوبية كقرص وذلك نرصانيًة، منها أكثر عربيًة إال اإلسالمي
حريق قبل حاله عىل قديم رسٍم من التقطناها التي الصور هذه إحدى فتدل صور، عدة
وال الحارض، الوقت يف حاله عىل األصل الفوتوغرافية األخرى الصور وتدلُّ ،١٨٦٢ سنة
أيام يف أقيم أي امليالد، من عرش الحادي القرن يف أقيم هذا شقوبية قرص أن نجهل
طليطلة، عرب إىل والتجأ ممالكه، من أخوه طرده الذي السادس األذفونش بأمر السيد
شقوبية قرص يزيد ومما به، شبيًها قًرصا وأنشأ ممالكه، إىل وعاد فيها قرصهم ودرس
َعفا ثم إسپانية بالد يف أقيمت التي املحصنة العربية للقصور مثاًال َعدِّه إمكان قيمًة

الحارض. الوقت يف تقريبًا رسُمها
الطراز عىل القائمة املباني من املؤلفني بعض عدها كثرية آثاًرا أن يل ويلوح
بشكلها عربية مسحة ذاُت أشبونة، من بالقرب أُنشئ الذي بليم كربج الخالص، القوطي

فيها. أخرى وبجزئيَّاٍت ِفها وُرشَ امُلَطنَّفة وأبراجها العام
اإلسپانية، املدن بعض ولكن تماًما، زال إسپانية يف العرب تأثري أن يُرى قد أجل،
اإلسالمي، الطراز عىل تبنى بيوتها تزال وال العرب، بذكريات حافلٌة أشبيليُّة، سيما وال
عىل فيها واملوسيقا الرقص يزال وال زخارفها، بفقر إال نماذجها عن تختلف ال وهي

سابًقا. ذلك ذكرُت كما بسهولة فيها الرشقي الدم ويشاَهد العربية، الطريقة
يكون تأثريها ولكنَّ آثارها، تُهدم وأن كتبها، تُحَرق وأن أمٌة، تُباد أن يمكن أجل،

عليه. تَْقِدر العصور تكاد وال محوه، اإلنسان يستطيع وال غالبًا، 1 الُقلُزِّ من أقوى
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فوتوغرافية). صورة من عربي، إسپاني (طراز قرطبة يف الغفران باب :11-10 شكل

الطبائع يف العرب تأثري (3-2)

نذكر وإنما أوربة، يف الُخلُِقيِّ العرب تأثري عن سابق فصل يف لَّنَاه َفصَّ ما إىل نعود ال
الزمن، ذلك يف النبي وأشياع النصارى سنيورات بني العظيم الفرق فيه أثبتنا أننا
مبادئ منهم واقتباسهم بالعرب، اتصالهم بفضل همجيتهم من تخلصوا النصارى وأن
واألوالد والشيوخ النساء كمراعاة االلتزامات، من املبادئ هذه إليه تؤدي وما فروسيتهم،
أوربة أن الصليبية الحروب عن فصلنا يف بينا أننا ونذكر إلخ، … العهود واحرتام
يُْسنَد ما للديانات كان فإذا بمراحل، أخالًقا اإلسالمي الرشق دون كانت النرصانية
اإلسالم بني املقابلة أمكنت العموم عىل الطبائع يف التأثري من فيه، نجادل وما إليها،

الخصوص. عىل منه أفضل أنها تَزُعم التي األخرى واألديان
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قرطبة. يف الغفران باب مدقة :12-10 شكل

أوربة، يف الُخلقي العرب تأثري عن الكفاية، فيه بما الفصل، ذلك يف تكلمنا وقد
العالمة أيًضا، إليها، ل تََوصَّ التي بالنتيجة القارئ نذكر وإنما عليه، القارئ فنحيل

قال: حيث القرآن عن كتابه يف هيلر سنت بارتلمي مسيو املتدين

يف الغليظة سنيوراتنا طبائع تهذيب عن وتقليدهم العرب تجارة أسفرت
أن غري من وأرحمها وأنبَلها العواطف أرقَّ فرساننا وتعلَّم الوسطى، القرون
أوحت قد وحدها النرصانية تكون أن يف وأشك شجاعتهم، من شيئًا يفقدوا

َكَرمها. يف بُولغ مهما بهذا إليهم

الذين الحارض الوقت علماءُ العرب تأثريَ يُنكُر ِلَم تقدم: ما بعد القارئ يسأل وقد
واحد جواب غري أرى ال يلوح؟ كما ديني اعتبار كل فوق الفكر حرية مبدأ يََضعون
غري يف يكن لم الفكري استقاللنا أن وهو أيًضا به نفيس أسأل الذي السؤال هذا عن

نريد. كما املوضوعات بعض يف الفكر أحرار من لسنا وأننا بالحقيقة، الظواهر
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عربي). إسپاني (طراز أشبيلية كتدرائية يف املقدسة األمتعة مخزن باب :13-10 شكل

العربي الطراز عىل عرش الرابع القرن يف غرناطة يف مصنوعة ذهب من قالدة :14-10 شكل
فوتوغرافية). صورة من مدريد، يف اآلثار (متحف اإلسپاني
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الخاصة الدراسات َكوَّنَتها التي العرصية الشخصية شخصيتني: ذو عندنا فاملرء
وتحجرت َجَمَدت التي الشاعرة غري القديمة والشخصية والثقافية، الخلقية والبيئة
ووحدها وحدها، الشاعرة غري والشخصية طويل، ملاٍض خالصًة وكانت األجداد بفعل
بأسماء مسماًة نفَسها املعتقدات فيهم وتُمِسك الناس أكثر عند تتكلم التي هي فقط،
فيُحرتم. الظاهر يف ُحرٍّا اآلراء من عليهم تُمليه ما فيلوح آراءهم، عليهم وتميل مختلفة،
قرون، عدة إرهابًا األعداء من أوربة عرفته َمن أشدَّ ظلوا محمد أتباع أن والحق
الصليبية، والحروب مارتل شارل زمن يف كما بأسلحتهم، يُرِعُدوننا ال كانوا عندما وأنهم،
الساحقة، حضارتهم بأفضلية يُذلُّوننا كانوا القسطنطينية، فتح بعد أوربة يهددون أو

باألمس. إال نفوذهم من نتحرَّر لم وأننا
جزءًا وصارت كثرية، قرون يف واملسلمني اإلسالم ضد املوروثة مبترساتنا وتراكمت
الَخِفي النصارى عىل اليهود حقد َل تأصُّ فينا متأصلًة طبيعًة وأضحت مزاجنا، من

دائًما. والعميق أحيانًا

األڨيني). پريس تصوير (من بامليناء مطيل زجاج من مصباح :15-10 شكل

مع زاد الذي املوروث ُمبْتََرسنا املسلمني ضد املوروثة مبترساتنا إىل أضفنا وإذا
العلوم منبُع وحدهم والالتني اليونان إن القائلة: البغيضة املدرسية ثقافتنا بفعل القرون
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يف العظيم العرب لتأثري العامِّ جحودنا رسَّ بسهولٍة أدركنا، املايض الزمن يف واآلداب
أوربة. حضارة تاريخ

ألولئك مدينٌة النرصانية أوربة أن يَُرى أن العار من أن الُفَضالء لبعض ويرتاءى
بصعوبة.2 إال يُقبل ال كهذا ظاهر فعاٌر التوحش، دور من خروجها يف الكافرين

وإن العالم، يف عظيم تأثريٌ اإلسالمية للحضارة كان إنه بقولنا: الفصل هذا نختم
اعتنقت التي الكثرية الشعوب فيه تشاركهم فال وحدهم بالعرب خاص التأثري هذا
الُخلقي، بتأثريهم الرومان دولة عىل َقَضوا الذين الربابرة َهذَّبوا العرب وإن دينهم،
واألدبية العلمية املعارف عالم من تجهله كانت ما ألوربة فتحوا الذين هم العرب وإن

قرون. ستة لنا وأئمًة لنا ُممدِّنني فكانوا الثقايف، بتأثريهم والفلسفية

هوامش

الحديد. فيه يعمل ال الذي النحاس القلز: (1)
عىل يدرى وال الفاضل، العالم يف والثقافة املوروثة املبترسات تلتقي حينما (2)
القديمة الذاتية من واحد شخص يف يجتمع ما فيه يتجىل األمور، وزن يف يعتمد أيهما
فيصدر الشخصية، املشاهدة وليدة هي التي العرصية والذاتية املايض، وليدة هي التي
يجده الذي البارز املثال التناقض ذلك ومن النظر، يستوقف ما املتناقضة اآلراء من عنه
السوربون يف رينان مسيو الفاضل والعالم اللبق الكاتب ألقاها التي الخطبة يف القارئ
كانت ترهاته ولكن العرب، عجز فيها يثبت أن رينان مسيو أراد والتي اإلسالم، عن
تقدم إن مثًال: رينان مسيو قال أن فبعد تليها، التي الصفحة يف يجيء كان بما تنقض
يعرفه لم مما التسامح عدم أن وذكر سنة، ستمائة مدة وحدهم للعرب مدين العلوم
أن فادَّعى عاد والرتك، كالرببر متأخرة شعوب العرب محل حلت أن بعد إال اإلسالم

له. دانت التي البالد يف العقل عىل وقىض والفلسفة العلم اضطهد اإلسالم
ذلك مثل عىل طويلة مدة ينام أن يستطيع ال رينان كمسيو بصريًا ناقًدا أن بيد
ورجع ثانية، املوروثة مبترساته عنه فذهبت التاريخ، رواه ما ألوضح املناقض الزعم
أيام األندلس بالد يف العلوم بتقدم ويشهد الوسطى، القرون يف العرب بتأثري يعرتف

سلطانهم.
رسيًعا، ذلك بعد الشاعرة غري مبترساته رينان عىل تغلبت أن األسف دواعي ومن
… وأشبيلية وقرطبة سمرقند أبناء «من بل عربًا؛ ليسوا العرب علماء أن يزعم فصار
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يف جرى مما العربي الدم وأن العرب، ملكه مما البالد تلك أن الواقع أن مع إلخ.»
أُبيح إذا وأنه طويًال، زمنًا منه نصيب لها كان مما العرب علوم وأن أبنائها، عروق
إباحته قبيل من ذلك كان العرب، مدارس عن صدرت التي اآلثار يف يجادل أن ألحد
تألف التي الكثرية الشعوب من أنهم بحجة فرنسة علماء مؤلفات يف يجادل أن لنفسه

إلخ. … واألكيتان والسلت كالنورمان الفرنيس الشعب مجموعها من
العرب، يف رأيه سوء عىل أحيانًا، أسيًفا، رينان مسيو الفاضل الكاتب يظهر ثم
القديمة اإلنسان ذاتية بني ما عىل كذلك، تنم، التي اآلتية املنتظرة غري النتيجة إىل ويصل
لم «إنني فيقول: النبي، أتباع من ليس أنه عىل ويأسف التنازع، من العرصية وذاتيته
عىل الحرسة من بيشء أشعر أن غري من أي خاشًعا، أهتز أن غري من مسجًدا أدخل

مسلًما.» لست أنني
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األول الفصل

العرب ورثة

الرشق يف األوربيني تأثريُ

األندلس يف العرب ورثة (1)

أن هو أخرى أمة يف الضار أو النافع التأثري من ألمٍة ما لتقدير الوسائل أحسن من إن
وبعد له خضوعها أثناء ويف األجنبي للنفوذ تخضع أن قبل األمة هذه أحوال يف يُبحث
حكمهم أثناء ويف لهم خضوعها قبل للعرب دانت التي األمم أحوال فأما منه؛ خالصها
مرسح عن العرب غاب أن بعد أحوالها، وأما الكفاية، فيه بما فيها بحثنا فقد لها

بإسپانية. بادئني اآلن فيها فنبحث العالم،
يف األخري اإلسالم َمْعِقل كانت التي غرناطة اسرتدوا أن بعد النصارى، يفكر لم
أخذوا بل قرون؛ عدة منهم َرأوه الذي التسامح يف العرب سنة عىل السري يف أوربة،
طردهم عىل يعزموا لم ولكنهم العهود، من الرغم عىل عظيمة بقسوة العرب يضطهدون
تََفوُّقهم كان االضطهاد من العرب يصيب كان ما ومع قرن، مرور بعد إال جميعهم
الصواب من وكان الصناعات، جميع رأس عىل بقائهم يف عامًال اإلسپان عىل الثقايف

املهن. جميع عىل باالستيالء إياهم اإلسپان اتهام
رجاًال جميًعا بقتلهم فأشار متطرًفا اإلكلريوس وبدا فقط، بطردهم الشعب وطالب
يف طردهم بإعالن فاكتفى وسًطا طريًقا الثاني فليب وسلك وأطفاًال، وشيوًخا ونساءً
ثالثة فقتل إسپانية، لرتك قوا يُوفَّ أن قبل أكثرهم يُقتل بأن أمر ولكنه ١٦١٠م، سنة

تقريبًا. أرباعهم
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جديًدا. عهًدا دخولها من ُظن ملا إسپانية؛ الفرح وعمَّ والذبح، الجالء وتمَّ

فوتوغرافية). صورة من عربي، إسپاني طراز (الربتغال، بهنا يف حديث قرص :1-1 شكل

ال الذي الجامع االستئصال لهذا عظيمٌة نتائُج ُوجدت ما جديد عهٌد ظهر لقد ا حقٍّ
السنني بعض رجعنا ما إذا أتمَّ النتائج هذه ألهمية تقديرنا ويكون التاريخ، يف له نظري

عنها. السيايس العرب سلطان اختفاء بعد إسپانية أمر يف وبحثنا الخلف، إىل
إمكان العرب، سلطان من فراًرا الجبلية املناطق إىل هاجروا الذين النصارى، رأى
بفعل األندلس يف املسلمني سلطان تضعضع بدء شاهدوا ما بعد القديمة دولتهم إعادة

الداخلية. وحروبهم تنافسهم
يَْغِيل كان ملا يِهنُوا؛ لم ولكنهم البداءة، يف بالنجاح النصارى هؤالء أعمال تَُكلَّل ولم
بفضل الحربية الِخربة من للعرب ما لهم صار وقد الدينية، الحمية من عروقهم يف
ساعدهم وقد الوحيدة، ِمهنَتهم القتال دام ما قرون عدة فيها اشرتكوا التي الوقائع
تفتأ لم ُدويالت يقيموا أن طويلة، حروب بعد فاستطاعوا، النجاح عىل العرب انقسام
آخر عاصمة كانت التي غرناطة عىل قرون ثمانية بعد استولت حتى وتَتحد تَعُظم
دولة أول إسپانية وبدت قبضتها، إسپانية جميع أضحت وبهذا األندلس، يف عربية دولة

أوربة. يف حربية
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القرن وكان فرديناند، َسَلفهما من براعة أقلَّ الثاني وفليب شارلكن امللك يكن ولم
مثله. ترى لن إلسپانية عظمٍة دور الثاني فليب ووفاة غرناطة سقوط بني مرَّ الذي

لوران). التقطها فوتوغرافية صورة (من إسپانية يف الثاني فليب ترس :2-1 شكل

العرب وكان بقائهم، مع ولكن العهد، ذلك جميع يف يُْضَطَهدون العرب كان أجل،
والتجار الصناعات وأرباب العلماء وكان الثقايف، التفوق من لهم بما فيه شأن ذوي
مهنة خال شزًرا، مهنة كل إىل ينظرون كانوا الذين اإلسپان من ال وحدهم، العرب من

الجندية. ومهنة اإلكلريوس
بمختلف عاملني اآلدميني من مختلفني جيلني عىل إذن، تشتمل، إسپانية وكانت
العسكرية، السلطة زمام عىل القابضني النصارى من أحُدهما عظمتها، عىل الطرق

املادية. الحضارة ناحية عىل القابضني العرب من واآلخر
كانت إذا العسكرية السلطة أن وذلك رضوريٍّا، أمًرا الجيلني هذين وجود وكان
إال يكون ال الدولة هذه ازدهار وأن إدامتها، عن وحدها تعجز فإنها دولة إلقامة كافيًة
هذه ببقاء إال طويًال يدوم ال الدولة هذه تماسك وأن الحضارة، عنارص بعض بتوافر

العنارص.
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محلَّ فيها االنحطاط حلَّ فقد العرب، طرد بعد إسپانية أصاب ما َعنُي هو وهذا
يف ظهروا كالذين حربيني عظام قادة من َعِطَلت ما رسعًة انحُطاطها زاد وقد العظمة،
مًعا. الحضارة وُحرمت الحربي سلطانها َخِرست حني يشء كل أضاعت وقد واحد، قرن
نقول أن يمكننا ما وقتَلهم العرب إجالء َعَقَب الذي االنحطاط رسعة من وكان
ا، جدٍّ قصري وقت يف عميقة َدَركٍة إىل هبطت كاإلسپان أمة خرب يَرِو لم التاريخ إن معه:
عن األمم، لعظمة رضوريٌّ هو ما وكل والصناعة، والزراعة، والفنون العلوم توارت فقد
أراضيها، زراعة وأُهملت الكربى، مصانعها أبواب أُغلقت وقد عجل، عىل إسپانية بالد
املدن َخَلت فقد زراعة وال صناعة بغري تزدهر ال املدن أن وبما بالقع، أريافها وصارت
ألف مئتي مدريد سكان عدد وأصبح مخيف، رسيع شكل عىل السكان من اإلسپانية
كافية ِحرَفة ١٦٠٠ تحتوي كانت التي أشبيلية، وصارت ألف، أربعمائة كان أن بعد
من خلوِّها عن فضًال وهذا ِحرَفة، ٣٠٠ غري عىل تشتمل ال شخص، ١٣٠٠٠٠ إلعاشة
ولم الرابع، فليَب امللك إىل الكورتس مجلس رسالة يف جاء كما سكانها أرباع ثالثة
ت وخِرسَ خمسون، فيها كان أن بعد للصوف مصنًعا عرش ثالثة سوى طليطلة يف يبَق
ووقع شخص، ألف أربعون منها يعيش كان التي الحريرية مصانعها جميَع طليطلة
أصبحت أن وبُرُغش، وشقوبية كقرطبة الكبرية، املدن تَُعتِّم ولم مكان، كل يف هذا مثل
العرب، تواري بعد القليلة املصانع من فيها قائًما ظل ما وزال تقريبًا، كالصحاَرى
هولندة من عماٍل جلب إىل القوم اضطر أن إسپانية يف الصناعات جميع غياب من وكان

عرش. الثامن القرن أوائل يف شقوبية يف للصوف مصنٍع إنشاء أُريد عندما
يشاَهد ما الرسيع الوجه هذا عىل إسپانية بالد يف والزراعة الصناعة أفول عن ونََجم

السنني. من قليل يف التام االنحطاط يف وقوعها ومن العميق، البؤس من فيها
تغرب ال واسعة وإمرباطوريٌة برسعة، وحيوية نشاط كل يقتل مما كتلك ومصائب
عىل املظلم الهمجية دور يف تقع أن من بد ال قيل، كما كتلك، أمالكها عن الشمس
تسليم إىل َوهٍن، بعد لتعيش إسپانية، اضطرت ولذا األجنبي، بسلطان تُنَقذ لم ما عجل
األجانب من رؤساء إىل وتجارتها وصناعتها اإلدارية وشؤونها العليا سلطتها زمام

إلخ. … واألملان والطالينة كالفرنسيني
عرش، الرابع لويس حفيد هو الذي الخامس، فليب سلطة عن ينشأ لم أنه غري
ظاهرة حيويٍة سوى إسپانية إىل إدخالها عىل وخلفاؤه هو أُكره التي األجنبية واإلدارة

هبوطها. بعد أمة انتشال لتعذر وذلك حقيقية، غري
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مصنوع برخاء إسپانية وتمتعت الثالث، كشارل نوابغ ملوك إسپانية يف ظهر ا، حقٍّ
الصناعات، وأرباب العلماء من فريًقا الخارج من استحرضت عندما وذلك زمن، ذات
زالوا، العرب إن ا وحقٍّ املوتى، إحياء أحٌد يستطيع فلن جدَوى، غري عىل كان هذا ولكن
َت فِرصْ املتوسط، املستوى عىل قليًال ذكاؤه يزيد من كل عىل التفتيش محاكم وقضت

رجاًال. تحتوي ال وعادت سكانًا، فيها ترى
اإلسپان مستوى بضعف االعرتاف عىل إسپانية زاروا الذين العرص ُكتَّاُب وأجمع
وبدت امليالد، من عرش السابع القرن أواخر يف ا عامٍّ عميًقا الضعف هذا وكان الثقايف،
الفيزياء لتعليم مدرسة أية من خاليًة العرب سلطان أيام العالم أضاءت التي البالد تلك
قادًرا كيماويٍّا ١٧٧٦م سنة حتى كلها، فيها ترى ال وِرصَت والطبيعيات، والرياضيات
سفينة أو مركب إنشاء عىل قادًرا شخًصا وال الكيماوية، الرتاكيب أبسط صنع عىل

ُمَؤكًِّدا. كنپوَماِنس اإلسپاني الكاتب قال كما وذلك رشاعية،
بالد جميع أضحت فقد أعمالها، يف املرهوبة التفتيش محاكم نجاح يف ِمراءَ وال
أتاه ما جاهلًة الدينية، األمور غري عمًال تعرف وال العبادة، كتب غري تعرف ال إسپانية

ا. تامٍّ جهًال العظيمة االكتشافات من وغريهما وهارڨي نيوتن
بقرن اكتشافها بعد ما إىل الدموية الدورة عن شيئًا اإلسپان أطباء يسمع ولم
الناس، بعض إن القائل: الغريب باألمر معارفهم مستوى استجالء ويمكن قرن، ونصف
مدريد شوارع تمأل كانت التي األقذار إزالة التواضع، مع اقرتحوا، ١٧٦٠م، سنة يف
العقالء آباءهم أن ذاكرين بشدة ذلك عىل احتجوا الصحة رجال وإن هواءها، وتفسد
وأن األقذار، بني مثلهم يعيشوا أن السكاَن يُمكن وأنه يصنعون، ما يعرفون كانوا

عواقبها. كشف عىل أحٌد يقِدر ال تجربة عىل ينطوي َرْفَعها
فيها تجد ال فاليوم التعسة، إسپانية ببالد تنهض أن الجهود أطيب تستطع ولم
عىل يزيد استعداد إىل يحتاج ما كل يف باألجانب تستعني واليوَم صناعة1 وال زراعة
ويمدونها الحديدية، خطوطها ويَُمدون مصانعها، األجانب يُِدير واليوَم مستوى، أدنى

والصناعات. بالعلوم عالقة له ما وبكل قاطراتها، يسوق بمن
قديرٍة حكومة أية أمورها معالجة عىل تَْقِدر التي البالد من تَُعدُّ حالُها هذه وبالد
الجمهور وأن الجمهور، موافقة بغري يمكن ال الحكم أن وذلك حرة، غري أو حرة
تتمتع أجل، ، الرقيِّ قليلة الحكومة هذه كانت مهما دائًما حكومته دون اإلسپاني
كما فيها عام فالجهل املظاهر، حد يَعدو ال هذا ولكن الحضارة، بمظاهر إسپانية
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لرأت إسپانية إىل اليوم تعود أن التفتيش ملحاكم ُقيض ولو الوسطى،2 القرون يف كان
املؤرخ أصدره الذي الشديد العادل والُحكم لها، ظهريًا اإلسپاني الشعب طبقات جميع
زمن وعىل حارضها، عىل يَرسي إسپانية عىل سنني بضع منذ بَْكل الكبري اإلنكليزي

بَْكل: قال ريب، ال مستقبلها من طويل

يجري ما بكل شاعرٍة غريَ للحسِّ فاقدة هادئًة هادئًة نائمًة إسپانية تزال ال
نقطة أقىص حيث هنالك، وإسپانية موجودة، غري معدودة أي العالم، بقية يف
القرون مشاعر لغري ممثلًة الِجْرم، ضخمة جامدة وهي تكن، لم القارة يف
أنها واعتقادها بحالها، اقتناعها كثريًا فيها يُحِزن ومما وأفكارها، الوسطى
َر يَْحمَّ أن يجب ما بكل فخور هي تأخًرا، أكثرها أنها مع أوربة، أمم أرقى
إيمانها، بقوة فخور بتدينها، فخوٌر آرائها، بِقَدم فخور خجًال، منه وجهها
إلصالح برفضها فخور له، حدَّ ال الذي الطائش تصديقها برسعة فخور
يف الدائمة بيقظتها فخور امللحدين، عىل بحقدها فخور وعاداتها، معتقداتها
هذه مجموع ومن رشعيٍّا، استقراًرا بأرضها ِليَستَقروا يَْعَملونه؛ ما كل إبطال

إسپانية. تُسمى التي الكئيبة الخالصة تلك تتألف األمور

مرصوالرشق يف العرب َوَرثَُة (2)

معلوم. هو كما الرشق من كبري وقسٍم مَرص يف العرب ورثة هم الرتك
كبريٌ دوٌر لهم كان أنه أدرَك السياسية، الناحية من الرتك إىل املرء نََظر ما وإذا
سالطينهم من َفَرًقا طويًال، زمنًا أوربة، ملوك أقوى فرائص ارتعدت فقد العظمة، من
أياصوفية، فوق اإلغريقيِّ الصليب محلَّ الهالَل وأََحلُّوا القيارصة، مقام قاموا الذين

اآلفاق. يف اإلسالم نفوذ وبسطوا
يؤسسوا أن استطاعوا وإن فالرتك، الحرب، غري يف تكن لم الرتك عظمة أن بيَد
أن جهودهم أقىص وكان زمن، كلِّ يف حضارة إبداع عن عجزهم أثبتوا كبرية، دولًة
وتجارتهم، وِصناعاتهم وفنونهم العرب علوم من أيديهم تحت أصبح مما يستفيدوا
سلطان أيام ازدهرت التي املعارف هذه يف واحدة خطوًة يتقدموا أن الرتك يقِدر ولم
انحطاط ساعُة تَْلبَث لم تتقدم، لم إذا حتًما، الوراء، إىل ترجع كانت إذ واألمُم، العرب،

ت. َدقَّ أن الرتك
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مقادير صارت الذي اليوم إىل الرشق يف العرب حضارة تاريخ نهاية وترِجع
الديني، بنفوذهم التاريخ يف يَحيَون العرب َفِتئ ما أَجل، بالقوة، الرتك قبضة دولتهم

بلغوه. الذي الحضارة مستوى تُمِسك أن تستطع لم َخَلَفتهم التي الشعوب ولكن
جعلت عندما االنحطاط هذا وبدأ الخصوص، عىل مرص يف عميًقا االنحطاط وكان
والعلوم الفنون أخذت فقد العثمانية، الدولة من واليًة منها سليم السلطان انتصارات

فشيئًا. شيئًا فيها تنطفئ والصناعات
االغتناء غري يف مفكرين غريُ ُمتَقلِّبُون والٌة العثماني العهد يف مرص يدير وكان
التابعة العثمانية الواليات كبقية العيش ضنك يف َوَقَعت أن مرص تلبث ولم برسعة،
وأضحت جديدة، عمارٌة فيها تقام ال وصارت عنها، القديم َرْونََقها وزال لآلستانة،

الدهر. به َسَمح ما غريُ منها يبَق ولم مهملًة، القديمة مبانيها

فوتوغرافية). صورة (من غرناطة ملوك ألحد قديمة درقة :3-1 شكل

أن العبث ومن الحارض، الوقت يف العثمانية الواليات إليه آلت ما يَْجَهُل أحد وال
خريًا ليست إنها بإنصاف: به ُقدِّرت ملا صني ُملخِّ نقول، وإنما أمرها، بيان يف نُفيض
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الزراعية وثروتها وغاباتها ومناجمها مهملة، فطرقها اإلدارة، من عاطلة بالد أية من
وال مثًال، كإزمريَ الكبرية مدنها ألبواب الشاملة األمور من فيها بل السُّ وَقْطُع معطَّلة،

القراصنة. من والبسفور، مرمرة بحر ومنها ِبحارها، تخلو
تشتمل، فرتكية أوربة، سكان من أحط تركية أهل أن تقدم مما القارئ يستنتج وال
أنها أي آخر، مكان يف أََره لم أنني من أَْعَجُب الذي الغريب التضاد ذلك عىل بالحقيقة،
السكان هؤالء من أدنى القائدَة طبقاتها أن مع األول الطراز من صفاٌت لهم سكان ذات
األعمال عىل صابرون زهاٌد وعمالهم الرتك فالحي وأن الغرب، يف ملا خالًفا بمراحل
ح ويُرجِّ فلسفيٍّا، احتماًال فاسدة حكومٍة لَجْور محتملون نشاط ذوو ألُرسهم، أوفياء
سوى يلبس ال وهو راتبًا، يَْقبض ال وهو الهزيمة، عىل مكانه يف املوَت الرتكي الجندي
الذين الحربيني، القادة أحد يل قال وقد واملاء، الخبز من طعامه ويتألف الرثَّة، الثياب
يف واحًدا يوًما العيش يستطيع جيًشا أوربة يف تجد ال إنك كثب: عن الرتك جنود رأوا

قيادًة. الجنود أسوأ أنهم مع أوربة جنود خريَ الرتُك يكون وقد األحوال، تلك مثل
التي اآلسيوية الواليات سكان جميع عىل ال َحًرصا، الرتك عىل القول هذا وينطبق
الخصوص، عىل الواليات، تلك مدن يف الغالب، يف يُرى، أنه وذلك الرتك، فيها يَحكم
خاللها َجاُسوا الذين الفاتحني جميع من ُحثالة يَُعد العروق مختلف من فاسد مزيج
هذا يف املزايا بعض وجوَد ننكر وال فساًدا، العثماني النظام فزاده كثرية قرون منذ

وشجاعته. الُخلُقي مستواه بانحطاط القول مع ولكن الفاسد، املزيج
وقد احرتامه، عىل الناس أجمع سلطاٍن سوى الفاسد الرشق هذا يف ترى ال واليوم،
وبني العرب، جزيرة وصحراء مراكش سواحل بني يقع مكان كل يف يرنُّ اسمه سمعت
ذُروة عىل القدس ويف أياصوفية، قبة تحت اآلستانة يف أثيوبية، ورمال البسفور شواطئ
(القيامة) املقدس القرب كنيسة قباب وتحت سليمان، هيكل عليها قائًما كان التي التل
إليها يأوى زاويٍة كل ويف الباب، مائة ذات طيبة خرائب إىل األهرام من مرص ويف الدُّكن،
يُغَىش أن إىل انقطاع بال مبعوثًا هالًكا متوسًال راجيًا يرنُّ الذي االسم ذلك السائح،
مع الوعيد أو الوعد بلهجة به يُنطق الذي االسَم ذلك عويٍل، أو سخرية َجَلبَِة بني عليه
الطويلة، الُخطب عن تُغنْي قادرة تميمًة يبدو الذي االسم ذلك كاألمل، رنينه إمكان
لتَنَْفِرج ما وجه عىل ترديده يكفي الذي االسم ذلك الرشق، يف سيًدا بها اإلنسان ويصبح
القلوب، بمجامع تأخذ ابتساماٍت عن النساء ثغوُر ولتَْفَرتَّ الندماء ويسجَد الوجوه ة أَِرسَّ
والذي َمنحه، عىل املؤمنني أمري يَقدر ال ما به يُنال أن يسهل الذي الساحر االسم ذلك
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وأن قريب، وقت منذ به النطق عند املعارك إحدى يف به ينترص أن أوربيٌّ قائٌد استطاع
ذلك الحربية، ناپليون عبقريَة مدٍة قبل فتُحها تََطلَّب التي الفراعنة دولة سيد يصبح
يُحَرتم والذي د، ُمَحمَّ ولرسوله هلل ليس ما القدرة من له الذي املسيطر الالهوتي االسَم

البخشيش. هو ذلك تركية، من ناحية كل يف ل ويُبَجَّ
الحارض، الوقت يف الرتك لسلطان تابعًة مرص ليست مرص: يف األخريون العرب ورثة
الشديد البؤس عىل اطلعوا َمن ويمكن التجارية، القوية إنكلرتة يدي بني وقعت وقد
مرص ينتظر الذي املصري يبرصوا أن عليها اإلنكليز سيطرة منذ الهند بالد شِمل الذي
منذ مرص فالحي أصاب الذي الضنك مقدار سابق فصل يف ذكرتُه ومما الحظ، السيئة
مقايسته عند ذهبيٍّا أمًرا يُعد الضنك هذا ولكن األوربيني،3 من مضاربني بفعل سنني
ساحقة هادئة مخيفة منظمة بطرق كالهنود، محاطني، أنفسهم فَسرَيَْون ينتظرهم، بما

تَذَر. وال تُبقي ال ممتصة عارصة
سيكون القاهرة، يف قائمًة تزال ال التي القديمة العربية املباني مصري أن ويظهر
ما أو للجيش ثَُكٌن محلها تحل وأن برسعة، تزول أن أي الهند، بالد يف أمثالها كمصري
تطول ال أنها عىل يدل سريًا تسري القبيل هذا من هي التي األعمال ذي هي وها يماثلها،
لبعثَة (املراِفق ُرونِه ُدو مسيو مقاالت يطالع أن القارئ وعىل الجدد، السادة عهد يف
الحارض الوقت يف تُقرتف التي التخريب أعمال عىل ليَطَّلع املمتعة القاهرة) يف اآلثار
الشوارع فتح بحجة تُهدم تَُقلَّد ال التي اآلثار أنفس أن وليَعَلَم العقل، يَُصدِّقه ال اقرتاًفا

الثَُّكن.4 وبناء

الهند يف العرب َوَرثَة (3)

وإن وهم، العرب، حضارة من َوِرثوا قد واملغول الهند، يف األَُول العرب ورثة هم املغول
بالد فتمتعت األقل، عىل بها ينتفعوا أن استطاعوا الحضارة، هذه إنماء عىل يقدروا لم

والغنى. بالرخاء أيامهم يف الواسعة الهند
الطرق فيها أنشأوا أي نُوها، َمدَّ قد واإلنكليز الهند، يف املغول ورثة هم واإلنكليز
الحضارة هذه عن نََجَم ولكنه بها، يستغلوها أن عليهم يَسُهل التي الحديدية والخطوط

مثله. الدنيا بقاع من بُقعة تََر لم البؤس من بحر يف الهند بالد َغِرَقت أن الجديدة
يفكروا أن من بدًال فهم العرب، َطَردوا الذين اإلسپان خالف عىل َعَمِليُّون واإلنكليُز
األمر إىل نظرنا ما إذا ونحن، بانتظام، يستغلوهم أن الحكمة من َرأوا الهنود إجالء يف
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عربي). إسپاني (طراز طركونة كتدرائية باب مدق :4-1 شكل

البرش من املاليني مئات يسوقون التجار من آالف بضعة فرأينا التجارية الناحية من
بهم، اإلعجاب إال يََسْعنَا لم مرة، ألف االسرتقاق من أشد بأساليب سبيلهم يف العمل إىل

اإلنسانية. الناحية من األمر يف بحثنا ما إذا ذلك غري حكمنا ويكون
َحدَّ ال اغتناءً الربيطانية الجزر اغتناءُ الدقيقة االستعمارية اإلنكليز طريقة عن نشأ
َغرانِْديْديه، مسيو فقال تقريبًا، مطلًقا فقًرا املساكني امُلَسخرين الهنود أولئك وفقُر له،
الفالحني طبقة أن ذكر أن بعد وذلك النافع، الرضائب دفع لعدم امللكية نزع نظام ُمبينًا
صارت رضائب الزراعية املحاصيل سدس تؤدي املحليني امللوك عهد يف كانت التي
من األسفل الدرك إىل الزرَّاع طبقة أنزل النظام هذا «إن اإلنكليز: عهد يف نصفها تؤدي

االنحطاط.»
اإلنكليزي؛ العهد يف الهند حالة ِهنَْدمان، مسرت اإلنكليز، كتاب أحد درس وحديثًا
تَُخرِّب وأنها جوًعا، املوت غري لهم يبقى فال بالرضائب الهنود تُغِرق إنكلرتة أن فأثبت
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كوست). تصوير (من أصبهان يف امللكي امليدان :5-1 شكل

قال: ثم عندهم، لها أسواق إيجاد من اإلنكليزية السلع تتمكن لكي مصانعهم؛ جميع
العالم.» تاريخ يف لها مثيل ال مصيبة إىل نسري «إننا

والية يف أن نعلم عندما يظهر صدقها ولكن النبوءة، هذه لُحمة التشاؤم يكون وقد
السكان وأن الرسمية، اإلحصاءات يف جاء كما فقرٍي مليون عرش ستة وحدها مدراس
عىل مليونًا وخمسني الجيش عىل مليون أربعمائة بإنفاق سنة كل يف ُمكلَّفون البائسني

إنكلرتة.5 إىل مليون خمسمائة قيمته تَْعِدل ما إرسال عن فضًال اإلدارة،

إخفاقهم سبب الرشق: يف األوربيني شأن (4)

أن فائدة من يخلو وال العرب، بواسطة الغرب يف التأثري من للرشق كان ما َدَرسنا
ِصْفر التأثري هذا أن عىل املشاهدة دلت الرشقيني: يف الحارض األوربيني تأثري اآلن ندرس
رفض أسباب يف نبحث أن املفيد من نَر لم لو املوضوع هذا عن نرغب وكنا وقت، كل يف
العرب به أتاهم ما اعتناقهم مع مستمًرا رفًضا ومعتقداته الغرب لحضارة الرشقيني

بسهولة.
انتحال عىل األجنبية األمم حمل عن األوربيني َعجز يف العامة األسباب ومن
إىل نصل لم وأننا طويًال، زمنًا دام تطور وليدة األوربية الحضارة أن هو حضارتهم
يف فالرغبة بالتدريج، الرضورية املراحل من كثريًا قطعنا أن بعد إال الحارضة درجتها
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كهًال الطفل جعل يف كالرغبة األوهام من هي فجأة املراحل هذه قطع عىل أمة إكراه
فتى. يصبح أن قبل

ُوِجد ما الرشقيني، يف حضارتنا تأثري قلة ذلك، مع لنا، يفرس ال وحده السبُب وهذا
ولذا أيًضا، رفضوه وما الحتياجاتهم املالءمة سهل بسيط هو ما حضارتنا عنارص بني

أخرى. أسبابًا نجاحنا لعدم فإن
كثرة عن أسفرت حضارتنا عنارص يف التعقيد زيادة أن نذكر األسباب هذه ومن
شديًدا اضطرابًا أوجبت املهيمنة املصنوعة االحتياجات هذه وأن املصنوعة، احتياجاتنا
نرى ما فكان قضائها، سبيل يف املضني العمل عىل فحملته الحديث األوربي حياة يف

احتياجاتنا. من َعِطلوا وقد املضني، والعمل االضطراب لهذا الرشقيني ُكْره من

فوتوغرافية). صورة (من باآلستانة أحمد السلطان لجامع الرئيسية الوجهة :6-1 شكل

إىل ضعيفٌة وغريهم وهندوس وصينيني عرب من الرشقيني احتياجات إن ا حقٍّ
من وقليل باملاء طعامه ويف املنسوجات، من بقطعة لباسه يف يكتفي فالعربي الغاية؛
وال الشاي، من وقليل األرز من بحفنة طعامه يف يكتفي الصيني أو والهندويس التمر،
احتياجاته وُفقدان الصيني زهد عن نشأ وقد املأوى، أمر يف احتياج كبريَ فيه تجد
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فاضُطرت شعبه؛ من أرقى شعٍب من أنه يزعم الذي العامل أمامه تقهقر أن ونشاطه
الحارض. الوقت يف بالدهما دخول من منعه إىل وأسرتالية أمريكة

الشعور يف اختالُفهما االختالف ذلك من واألوربيني الرشقيني بني ما إىل أضيف وإذا
وأقلهم حضارتنا، عىل الرشقيون يحُسُدنا وال بينهما، العميقة الُهوة بََدت والتفكري
اآلراء أسوأ بالدهم إىل رجوعهم عند هؤالء ويحمل بالدنا، منهم يَُزوُر َمن لنا حسًدا
ويستدل والفجائع، الباليا أعظم عىل ينطوي بالدهم حضارتنا دخول أن معتقدين فينا،
الرشقيني أن عىل اإلجماع مع وذلك الهند، بالد إليه صارت بما هذا عىل منهم املثقفون

بهم. متصلني غري ظلُّوا ما أخالًقا وأمتن رشًفا، وأعظم األوربيني، من حاًال أسعد
ومشاعرهم وأفكارهم واألوربيني الرشقيني حياة بني الواضح التباين كان إذا ولكن
لنا رفضهم إليضاح يكفي ال فإنه حضارتنا، لِنَعم الرشق أمم اكرتاث عدم إليضاح كافيًا

وأخالقنا. ومعتقداتنا لنظمنا البنيِّ وازدرائهم
وظلمها املتمدنة األمم َمكر عن ناشئة فهي املشاعر، تلك سبب نكتم أن العبث ومن

الحضارة. ضعيفة نَُعدُّها التي أو متمدنة غريُ هي التي األخرى األمَم
الهمج» من فريٌق األرض عىل يمَيش أن يجوز ال «إنه القائلة: األوربيني وسياسة
أمريكة سكان األوربيون فيطاِرد برسعة؛ املتوحشة أي املتمدنة غري األمم إبادة إىل تؤدي
أمريكة من الحمر الجلود أصحاب ويزول األرانب، يَّادون الصَّ يطارد كما األصليني
الجوع بفعل منها يخرجون ال جديبٍة مناطق يف وحرصهم منهم الصيد أَرِيض لسلب
األصليني تسمانية أهل من يبَق ولم أُقيانوسية، َهَمج ويُبَاد البط، يَُجدَّل كما لوا ليَُجدَّ إال

أحد.6
مثًال، والهنود كالصينيني املتمدنة، الرشقية األمم نحو األوربيني سياسة تكن ولم
ليس بما لهم محاربتنا عن أغضينا وإذا الهمج، أولئك نحو سياستهم من كثريًا أحسن
العداوة شديدي لجعلهم يكفي تجاههم اليومي سلوكنا أن نرى اإلنصاف من ذرٌَّة، فيه
له مباٌح يشء كل أن يعتقد األوربيني أحقر أن يَعَلم الرشق يف يُوِغل من وكل لنا،
كاهله به يثقل بما الهند يف يُستََغلُّ كما رأًسا، الرشقي يُْستََغلَّ لم وإذا الرشق،7 يف
تتم التي التجارية بالحيل يُستََغل فإنه منه، خبز ِكرسة آخر تنزع التي الرضائب من
كل الرشق يف األوربي ويفقد املتمدنني، رجالنا لدى الطِّالء ضعف عىل دالة بوقاحة
حوكم ولو يستغلها، التي الشعوب مستوى من أدنى هو ما إىل أخالًقا ويهبط صفاته
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فوتوغرافية). صورة (من البسفور ناحية من باآلستانة أحمد السلطان جامع :7-1 شكل

تََفلَّت ما بالدهم قوانني حسب عىل بالرشق التجارية صالتهم أجل من األوربيون التجار
َشيْنًا. العقوبات أكثر من أقلُّهم إال

وأخالقنا، رشفنا يف السيئ الرأي من الرشقيون يَحمله ما سبب من يخلو ال إذن،
من امليالد من عرش التاسع القرن يف بالصني املتمدنة أوربة عالقات قصة وستكون
بثمٍن عنها التكفري إىل يوم، ذات َحَفدتُنا، يُْدَعى وقد حضارتنا، تاريخ صفحات أسوأ
بالد فيها اإلنكليز أكره التي الدامية األفيون حرب أمر يف املستقبل يف يُفكَّر وكيف غاٍل،
تحريمه؛ حكومتها أرادت الذي القاتل السم هذا إدخال عىل املدافع، بقوة وذلك الصني،
مليونًا وخمسون مائة األفيون تجارة من إنكلرتة فائدة إن ا حقٍّ أخطاره، من َراَعها ملا
ستمائة األفيون استعمال بفعل الصني بالد يف السنوية الوفيات عدد ولكن سنة، كل يف
وهنا الخصوص. عىل املعتدلة كِريِْستِْليب الدكتور إحصاءات يف جاء كما نفٍس ألف
الذي بعد بالربابرة الغربيني وصَف أبناءهم الصينيون يُعلِّم أن الحق من أليس نسأل:
ُكرًها؟ تجارته إباحة من الحرب هذه عنه أسفرت وما الطاحنة األفيون حرب من َرأْوا
اإلنكليز مبرشو يحاول عندما وذلك الدكتور، ذلك روى كما الصينيني، جواب يكون ال
وليس الفضيلة!»، لتعليمنا تأتون ثم علينا للقضاء وننا تُسمُّ «ماذا؟ قولهم: إال تنصريَهم،
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بالوراثة، يَُحوز، اإلنكليزي أن يُدِرك ال فهو ريب، ال ذلك تفكريه يف حق عىل الصيني
ليُِعدُّوا املبرشين عىل ينفق بأن وذلك اتباعها، من له بد ال خاصة شديدة أخالقية ِحَكًما

منه! يبيعونه الذي األفيون ذلك برسعة إليها يسوقه التي األبدية للحياة اآلسيوي
من بيشء املتصفني السياح جميع نظَر لألوربيني الرشقيني بغضاء واستوقفت
دوُروِشيُشَوار، مسيو السابق، املفوض والوزير املمتاز السيايس منهم وأذكر املالحظة،
الهند بالد قدماه تطأ حينما الغريب يراه ما أول «إن حديثًا: نرشه كتاب يف قال الذي
البيِض أَُجَراء «إن الصني: عن كالمه معِرض يف قال أن إىل لسادته»، الهندي ُكره هو

بالبيض.» االتصال إىل الضطرارهم وطنهم؛ أبناء من الحياء شديدو
وإنني الكفاية، فيه بما املقت أشدَّ لنا مقتَهم غ يَُسوِّ ما سلوكنا يف للرشقيني وإن
مرتدد، غري ذلك، إىل وأضيف نظرهم، ِوْجَهة من األمور إىل وأنظر مكانهم يف نفيس أضع
يحيطوا وأن يَْرِفضونا، أن مصالحهم من لكان لهم؛ الفضائل عنوان بََدونا لو إننا قويل:
غري بحضارة يصنعون فما السماء، ابن مملكة بها أُحيطت كالتي بأسوار بالدهم
فائدتهم وما يرِفضوها؟ بأن لذلك، جديرة، واحتياجاتهم ومشاعرهم ألفكارهم مالئمة
ة املحمَّ لحياتنا وانتحالهم االحتياجات القليلة السعيدة وحياتهم املوروثة نظمهم ترك من
ولعيشنا املتفاوتة، االجتماعية طبقاتنا ولنظام غليل، لها يُشَفى ال التي وملنازعاتنا

االحتياجات؟ مختلف من الزاهية الحضارات تطلبه ما ولكل املصانع، يف الكريه
أن يل وأتيح قيل، كما حضارتنا تعتنق أن الرشقية، الدولة لهذه أي لليابان، وَعنَّ
والتي سعيدًة، كانت التي اليابان بالد يف االرتباك من التجربة هذه عند أسفرت ما أذكر
الالهث امُلعِوز العامل حال من مرٍة مائة أفضل تُعدُّ سكانها من الواحد «حال كانت
إليهم ُعهد الذين األوربيني أحد قال كما املصانع»، يف بعناء عيشه يَكِسب الذي التَِّعب

إليها. املصنوعة الحضارة إدخال يف
قهروها التي األمم كانت فقد الرشور، هذه مثُل للرشق العرب افتتاح عن ينشأ ولم
عندهم، كان ملا مماثلًة معايشها وُطُرق واحتياجاتها مشاعرها وكانت مثلهم، رشقيًة
من العليا ومَرص وفارس الهند عىل الرتك أو املغول أو العرب استيالء عن ينشأ ولم
بد وال الحديثة، للحضارة البلدان هذه أهل انتحال عن ينشأ كما األساسية التغيريات
ولكن باألوربيني، اتصالها عند الرشقية األمم هذه حياَة التامِّ التبديل يد تنال أن من
الهندوس إليه صار ما مثل إىل حتًما يؤدي األوربيني منافسة عن الرشقية األمم َعْجز

اليأس. يَُولِّدها التي الشديدة والثَّورات األسود البؤس من

619



العرب حضارة

الوقت يف الرشق يف املخرِّب الغرب تأثريُ الكفاية، بدرجة وذلك تقدم، مما تبنيَّ
يعِرف لم الذي املبدأ سوى وطمَعهم ههم َرشَ األوربيون به غ يُسوِّ ما يوجد وال الحارض،
يزال ال الذي هو وحده املهيمن الحق بهذا واإليمان األقوى، حق وهو غريه، التاريخ
الهموم من يَْشَغلها ما الحديثة الشعوب ولدى املسنَّة، األجيال عقائد بني من قائًما
قبل عيشها أمور يف النظر إىل اضُطرت ما األخرى األمم تمدين يف التفكري عن الَخِطرة
بنسبة إال يوم كل يزيد الذي الحارض التنازع يف الحقوق من لألمم يكون ولن يشء، كل
عىل يَقِدر ما غري عىل املحافظة يف ألحد أمل ال واليوم واملدافع، املقاتلني من عندها ما
األزمنة ُسنَّة هي وهذه قنيصٌة، وإما صياٌد، وإما مغلوٌب، وإما غالٌب، فإما عنه، الدفاع
ُمؤيِّد وال ببعض، بعضها األمم عالقات يف واإلنصاف العدل لكلمة قيمة وال الحديثة،
بأرسه العالم يستعملها التي املبتذلة الحتجاتنا املشابهة املبهمة األلفاظ من وهي لها،

إنسانًا. تخدع أن غري من رسائلنا بها فتنتهي
وإنني عام، إخاءٌ فيه الناَس يسود الذي الذهبي العرص عن الشعراء ثُنا يحدِّ واليوم
ولم األبد، إىل تالىش ُوِجَد إن وهو كان، زمٍن أي يف العرص هذا مثل وجود يف أشك
الساعة يف مما أكثَر بخرابها، رومة هدَّد حينما للمغلوب!»، «ويل بِرينُّوس قوُل يَِرنَّ
فيه. ضعيف كل هالك من بد ال والنار الحديد من دوًرا دخل قد فاإلنسان الحارضة،

هوامش

١٨٨٢م: سنة املدريدية» الجغرافية الجمعية «مجلة يف مالده لوقا مسيو قال (1)
كانت أنها مع الحارض الوقت يف للفالحة إسپانية أرايض من املائة يف ٤٥ يصلح ال إنه
منها، املائة يف عرشة عىل الخصب القسم نسبة تزيد وال العرب، أيام الزراعة يف ا جدٍّ غنية

تقريبًا. غاباتها لجميع اإلسپان إبادة املحزنة: الحالة هذه يف العوامل أهم من ويعد
منذ كبري برخاء تتمتع إسپانية رأينا وحدها اإلحصاءات إىل نظرنا إذا ونحن
وسنة ١٨٦٠م سنة بني كانت التي السنوية، صادراتها قيمة ارتفعت فقد سنني، بضع
١٨٨٠م، وسنة ١٨٧٠م سنة بني فرنك مليون ٥٠٠ إىل فرنك، مليون ٢٣٧ ١٨٧٠م
يف ناشئ، وأنه عارض، أمر أنه األرقام هذه ارتفاع أسباب يف التدقيق من يظهر أنه بيد
وعن فرنسة، يف العنب كروم ثلث عىل يزيد ملا الفيلوكسرية حرشات تخريب عن الحقيقة،
إصدار وعن للنقص، ا سدٍّ اإلسپانية الخمر من مقدار اشرتاء إىل فرنسة تجار اضطرار
أن بعد هيكتوليرت، ماليني ستة ١٨٨٢م، سنة إىل ١٨٧٠م سنة من فرنسة، إىل إسپانية
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وعن املايض، يف ما عىل زيادة مرة عرشين أي هيكتوليرت، ٣٠٠٠٠٠ إليها تصدر كانت
فرنك. مليون ٢٦٤ ١٨٨١م سنة يف اإلسپانية الخمر من فرنسة اشرتته ما ثمن بلوغ

مليون عرش اثني أي إسپانية، سكان أرباع ثالثة أن عىل األخري اإلحصاء دل (2)
يكتبون. وال يقرأون ال يُّون أُمِّ شخص ١٦٦٢٠٠٠٠ هو الذي أهليها مجموع من شخص
فالحي من اليهود، سيما وال األوربيون، املال رجال امتصه ما بيان يصعب (3)
سنة يف فاندنربغ مسيو نرشها التي األرقام من نعلم وإنما سنني، بضع يف مرص
مجموع هو الذي فرنك، و١٣٩٧ ١٧٥٠٠٠ ال مبلغ من أخذوا املال رجال أن ١٨٧٨م
الخزينة نصيب وأن إلخ، … عمالة أو إكرامية فرنك مليون ٥٢٢ الخمسة، القروض
منذ الفوائد، من دفعت الخزينة هذه وأن فرنك، مليون ٨٧٥ سوى يكن لم منه املرصية

املال. رأس يعدل ما طويل، زمن
األوامر يف (اإلنكليز) الجدد مرص سادة اسم يرد وال بلباقة، الهدم عمليات تتم (4)
يناير من ٢٠ يف الصادر املرصية الوقائع عدد يف نرشت وقد بشأنها، تصدر التي
اآلثار عىل للمحافظة الئحة الظاهر، يف القديمة اآلثار لهواة إرضاء وذلك ١٨٨٣م، سنة
الذي الخط عىل اإلمكان بقدر املباني هذه «تبقى قائلة: الفنية أو الدينية أو التاريخية
فتعبري بنائها»، تجديد عند إال التنظيم حذاء يف الدخول حكم عليها يرسي وال عليه، هي
نوتردام كنيسة عىل اتساًعا يزيد املباني بعض كان ما د معقَّ بنائها» تجديد عند «إال
فال الهوى، حسب عىل التاريخية» «اآلثار تعبري تفسري املمكن من كان وما دوپاري،

الهدم. عمليات تعجيل سوى نتيجة الالئحة لتلك يكون
عاصفة فهبت الرسعة أريدت أن والثكن األوربية الشوارع بناة حظ سوء ومن
الجرائد اشرتكت وأن األثرية، القاهرة مباني أنفس من خمسة بهدم األمر عىل سخط

فوقف. الفن رجال مع االحتجاج يف نفسها اإلنكليزية
باشا عيل العامة األشغال ناظر قول من يظهر كما بصعوبة، إال وقفه يتم ولم
يغني أال اآلثار؟ من الكبري العدد ذلك إىل نحتاج «هل اآلثار: عىل املحافظة للجنة مبارك
من بواحدة االكتفاء إىل يؤدي فهو ا، حقٍّ بديع القول هذا بقيتها؟»، عن الواحد النموذج
ومما ورصها، السلع حزم يف بقيتها واستخدام روبنس أو رفائيل رسمها التي الصور
كان الذي زويلة باب بشأن اللجنة لتلك قوله البارع الناظر ذلك فصاحة عنه تمحضت
الفرنسيون هدم كما فلنهدمه هنالك، الذكريات هذه مثل نريد «ال أمامه: املجرمون يقتل

الباستيل!» حصن
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هي التي العمارة، فن كنوز القاهرة يف يشاهدوا أن يرغبون الذين الفن هواة فعىل
تكون حتى قصري زمن يميض ال فقد يرسعوا، أن سنة، ألف يف العرب حضارة وليدة
أخرى، أمة صنع من وألنها فائدتها، لعدم يحتقرونها؛ (الذين التجار وأحل زالت قد
بروتستانية وكنائس جميلة، ثكنًا محلها الحضارة) بنعم املرصيني إمتاع يف ولرغبتهم
القساوسة لجموع وبيوتًا كثرية، واملسكرات املقدس الكتاب لبيع ومخازن طريفة،

متنوعة. واملبرشين
مليارات، بعرشة سنة عرشين منذ الهند من إنكلرتا قبضته الذي املبلغ قدر (5)
املستعمرة يف منهم واحد كل يأخذ الذين الفاتحني لتموين ينَفق الذي النقد عدا وذلك
سنني بخمس الهند يف اإلنكليزي املوظف إقامة مدة حددت وقد أمري، أو وزير راتب
اإلنكليزي الكاتب عبارة من الهند حال اجتالء ويمكن إلثرائه، كافية لعدها العموم، عىل
الغربية الشمالية الواليات تكره أن ا، حقٍّ املخيفة، األمور من «إن اآلتية: هندمان مسرت
أشهر»، بضعة يف جوًعا أبنائها من ٣٠٠٠٠٠ موت مع حبوبها إصدار عىل الهندية
وحدها مدراس مقاطعة يف ١٨٧٧م، سنة يف مات، أنه اإلنكليزي املؤلف هذا ذكر ثم
الحالة هذه يزيد ما غري يحدث ولم الرسمية، التقارير يف جاء كما نفس ٩٣٥٠٠٠
الزراعية األرضني خصب إضعاف من الثقيلة الرضائب دفع رضورة عن ينجم ملا سوءًا؛

برسعة.
التاسع القرن مجلة يف هندمان مسرت نرشها التي اإلحصاءات صحة يف ريب وال
التي السنوية الجزية عن قيل الذي الوحيد واملسوغ الهند»، «إفالس عنوان تحت عرش
«إنها األسبوعني: مجلة قول هو مليون، خمسمائة ومقدارها إنكلرتة، إىل الهند تدفعها
من شيئًا حتًما، الهندوس، ويرى للسالم»، محبة منظمة بحكومة الهند تمتع ثمن
كثريًا عددهم يزيد هندوس موت مع للسالم بمحبتها الهند حكومة وصف يف املبالغة
سنة. كل يف الجوع بفعل وذلك للدماء، سفًكا الحروب أشد يف يُقتلون الذين عدد عىل
واملجتمعات» «اإلنسان األخري: كتابي يف ذكرتُها التي الحوادث عىل القارئ أحيل (6)
وإنما وأقيانوسية، إفريقية يف البيض سياسة ليتبني الثاني) املجلد من ٩١ (الصفحة
يحتاجون ما لجمع اإلنكليزية؛ السفن ربابنة عليه يسري الذي الدقيق األسلوب هنا أورد
أناًسا ودية، بمظاهر والسيما بحيل، يجتذبون أنهم وهو املاليو، جزر يف العمال من إليه
رؤساء من معني، لزمن ويأخذون، رقابهم ويرضبون الجزر، هذه أهل من كثريين
يعيدون ال كانوا وإن أولئك، من رأس كل مقابل يف العمال من عدًدا املعادية القبائل
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العاِلم جعلت التي هي هذه مثل فأعمال للعهود، خالًفا أبًدا حريتهم العمال هؤالء إىل
للعرق يجوز ال إنه قوله: إىل البرشي الجنس عن كتابه يف يصل كاترفاج الطبيعي
فلريجع اإلنسان، حياة احرتام ناحية من توحًشا الشعوب أكثر يلوم أن األوربي األبيص
كتبها التي والوقائع الحروب بعض وليتذكر الخاص، تاريخه إىل قليًال األبيض العرق
وماذا املتأخرات، أخواته مع صنع ماذا الخصوص، عىل وليتذكر دم، من بحروف
بدم اقرتفها التي القتل جرائم وليتذكر االفتقار، من العالم حول خطواته عنه أسفرت
الوحوش يصطاد كما بانتظام لإلنسان اصطياده وليتذكر الغالب، يف الهيًا العبًا بارد
وليعرتف األوربيني، للمستعمرين املجال يف ليفسح أمًما؛ استئصاله وليتذكر الضارية،
حرمتها انتهك شعبًا أن يَْرَو لم فإنه عامة مقدسة ُسنة كان إذا اإلنسان حياة احرتام أن

مثله.» بفظاعة
األوربيني يف الرشقيني من املثقف الفريق رأي عىل يطلع أن يريد من أدعو (7)
مايدا مازانا مسيو ١٨٧٨م سنة العلمية املجلة يف نرشها التي املمتازة املقالة قراءة إىل
ذلك به حاول ما فمع األخري، الكبري البارييس املعرض لدى العام الياباني املفوَّض
أوضح قد نراه املجلة تلك وجنسية الرسمي منصبه بسبب رأيه كتمان من املفوض
«أن ذكر ثم أموالهم، ابتزاز بقصد الصينيني نحو اإلنكليز يقرتفه الذي املخرب العمل
أي بارتكاب يبالون وال يَجاورهم، من يحرتمون ال وأريافها اليابان مدن يف األجانب

للطبائع.» وال للقوانني مكرتثني غري … سواهم يملكه فيما إتالف
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الثاني الفصل

العربوانحطاطهم عظمة أسباُب

الحارضة اإلسالم حاُل

العرب عظمة أسباب (1)

شاملة، نظرة يف وانحطاطهم عظمتهم أسباَب بتلخيصنا العرب حضارة تاريخ نخِتُم
لعامل وإن قوتهم، يف التمهيدية العوامل من العرب فيه ظهر الذي الزمن إن فنقول:
يف إال تربُز ال صفاٍت هناك وإن واألمم، األفراد حياة يف كبرية أهميًة التمهيدي الزمن
سيد يصري أن استطاع ما عرش الرابع لويس زمن يف نابليون ظهر فلو معني، وقٍت
جزيرتهم من الخروج عىل العرب َقَدَر ما الرومان سلطان أيام د ُمَحمَّ ظهر ولو أوربة،

لهم. جاهًال التاريخ ولظل َريب، ال
كل من فيه متصدًعا كان املسنَّ العاَلم أن رأينا وقد األوقات، أحسن يف محمد ُولَِد

ليتساقط. يهزُّوه أن إال محمد أتباع عىل يتوجب ولم جانب،
َوِرثوا الذين الربابرة عجز ويدل حضارة، إلقامة يكفي ال دولٍة عىل القضاء أن بيد
الحضارات إقامة يف ما عىل الرشق، يف العرب ورثها كما الغرب، يف الرومان حضارة
وحضارٍة جديدة دولة إنشاء عىل مساعًدا التمهيدي العامل ذلك كان وإذا املصاعب، من

اآلن. نَُعيِّنه مما إلقامتهما أخرى أساسيٍة عوامَل من بد فال جديدة
نذكرها: التي العوامل تلك أهمِّ من العرق وتأثري

بمشاعَر — الخصوص عىل — أفراده يتَّصف أن العرق خصائص أهم من أن رأينا
التي املتماثلة املشاعر وهذه واحد، َغَرض نحو جهودهم هوا يوجِّ وأن متماثلة، وقابلياٍت
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ماٍض تُراث هي مجموعها، من القومية األخالق تتألف التي أي الوراثة، بتعاقب تكوَّنت
املشاعر، وهذه يَّاتنا، ذُرِّ أجل من أيًضا تكوينه عىل فنساعد تكوينه، عىل أجداُدنا ساعد

الواحد. الشعب يف قليًال إال تختلف ال وشعب شعب بني تختلف كانت وإن
هذا ولكن القومية، األخالق من أسايس هو فيما جيل لكل أثر وجود يف ريب وال
املوروثة اآلثار عن الناشئ الطوُر يبدو حتى قرون عدة مرور من بد وال ضعيٌف، األثر
التطور من واألحوال والبيئة الرتبية إليه تؤدي ما وعىل واضًحا، بالتدريج املرتاكمة

مؤقتًا. إال التطور هذا يكون ال الرسيع
الجثمانية، األنواع صفات ثباَت ثابتٌة والعقلية الُخلقية العرق صفاِت أن والواقع
الطبيعي التاريخ علماءُ عدَّها وإن أيًضا، الزمن مع تتحول الصفات هذه أن نعلم واليوم

مطلًقا. تتبدل ال سابًقا

فوتوغرافية). صورة (من القدس يف جائل خبز بائع :1-2 شكل
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املشاعر ع تجمُّ من تتألف التي األخالق أن آخر كتاب يف أُثبت أن حاولُت وقد
شأن عىل الوقوف يف يَرَغب من عىل يجب ولذا نا، تَُسريِّ التي هي الذكاء، ال الالشعوري،
أجدادنا: يف قيرص يوليوس وقول أخالقهم، يف بالبحث يبدأ أن التاريخ يف واألقوام األفراد
مما الدهر» نوائب عىل ُصُربٍ غريُ سبب، بال للحروب موِقُدون للثورات، ُمحبون «إنهم

ماضينا. حوادث تفسري عىل يساعد
باختالف تختلف األخالق نتائج أن فنُثبت التاريخ بحوادث نستعني أن السهل ومن
تكون قد معني زمن يف أمٍة عظمة يف سببًا كانت التي والنقائص املزايا وأن األحوال،
مختلف صدور عىل النظر إنعام ويدلُّ العرب، أمر هو كما آخر، زمن يف انحطاطها سبَب
بني اجتماعية هوة وجوُد وهلٍة، أوَل يظهر، أنه ذلك ومن واحدة، علٍل عن النتائج
الُخلقي، الجوهر ال األحوال، أن مع البزنطي العرص يف وبينه پركليس عرص يف اإلغريقي
لغته وجماَل الفلسفية ته وِدقَّ اإلغريقي رقة أن أي العرصين، هذين يف تغريت التي هي
يُخيَّل وقد الزمن، وبتبدل البيئة بفعل بزنطية وثرثرة كالمي وبحٍث خداٍع إىل انقلبت
املتَِّقد بإيمانهم يختلفون الوسطى القرون يف التفتيش محاكم رجال أن الناظر إىل
املتطرفة بالزندقة املتصفني املعارصين اليعاقبة عن الشديدة الغريزية ومحافظتهم
أسماء وأن متشابهان، الفريقني هذين أن عىل يدل تأمٍل قليَل أن مع الثورية، والغرائز

َت. تََغريَّ التي هي وحدها املعتقدات
الِفقرات ذوات يف الِفَقر ثباَت الثابتة األساسية القوميِّ الُخلُق عنارص إىل وينضم
أيًضا، الفقرات ذوات يف واللون الجسم وشكل الطول كاختالف تختلف ثانويٌة عنارص
بتغري تتغري واألفكار األذواق إن معها: يقال أن يَصحُّ ما هي الثانوية العنارص وهذه
هذه تشبيه ويُمكن الجوهرية، الخلق عنارص يف تؤثر ال كهذه تغرياٍت ولكن األزمان،
ويُمكن تزحزحها، أن غري من األمواج عليها تلتطم التي بالصخرة الجوهرية العنارص
الصخرة؛ هذه عىل والنبات دف والصَّ الرمل من األمواج تََضُعه بما التغريات تلك تشبيه

برسعة. منها فتأخذه لتعود
عنارص دراسة عىل يستند أن يجب التاريخي البحث أن القارئ يعلم تقدم ومما
عنارص — الكفاية فيه بما — َوَصْفنَا وقد األمم، بني ليُفرِّق األساسية القومي الُخلق
قلناه ما جانبًا تركنا إذا ونحن أخرى، مرة إليها الرجوع من فائدة وال العربي، الُخلق
الصفات من ذلك إىل وما … واألدبي الفني واستعدادهم وحماستهم العرب ذكاء عن
صفاِتهم نذُكر فإننا الحضارة، درجة إىل يصلوا أن استطاعوا ما فيهم وجوُدها لوال التي
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املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة من العليا، (مرص أسوان جوار من عرب :2-2 شكل

القابليات عن ينشأ إنه قولنا: عىل بارًزا مثاًال اتخاذُها يمكن التي املتأصلة الحربيَة
األحوال. باختالف تختلف نتائُج الواحدة

ملا واسع؛ دائم حرب ميداِن سوى محمد، ظهور قبل العرب، جزيرة تكن ولم
هوا وجَّ العرب قلوب بني وألَّف اإلسالم جاء وملَّا الحربية، الطبائع من العرب يف ل تأصَّ
وملَّا انتصاراتهم، أسباب من الحربية طبائعهم وكانت األجنبية، البالد إىل ُقوَّاتهم جميع
الحربية صفاتهم بفعل أنفسهم نحو أسلحتهم بوا صوَّ يحاربونهم أعداء من امليدان خال

انحطاطهم. سبب عظمتهم، رس كانت التي الصفات، هذه وبدت املتأصلة،
األحوال باختالف مختلفٌة نتائُج الواحد الخلقيِّ العنرص عن ينشأ إنه قولنا: ولكن
عظيم تأثري لها كثريٌة أخرى وعوامُل أحواٌل فهنالك أمة؛ تطور إليضاح وحده يكفي ال

أيًضا.
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بفضله دت توحَّ الذي العامل ذلك ندُرسها التي العوامل هذه رأس عىل ونذكر
ما الدين هذا منح فقد محمد، أنشأه الذي الدين وهو املنقسمة، العربية القبائل جميع
استعدوا ما الحميَّة من به اكتسبوا الذي املشرتك األعىل املثل من أمٌم إليه تحتاج كانت

سبيله. يف بأنفسهم للتضحية به
تطور يف العوامل أقوى من عاٍل مثٍل أيِّ عبادة أن مرة غريَ أذكر أن يل أُتيح وقد
مشرتكة مشاعر األمة ليمنح قويٍّا؛ األعىل املثل يكون أن ويكفي البرشية، املجتمعات
يف بنفسه التضحية يف أبنائها من واحد كلُّ به يندفع متينًا وإيمانًا مشرتكة وآماًال
يُجتَنَى أخرى حياة نيُل وكان األعىل، الرومان َمثََل رومة عظمة وكانت نرصه، سبيل
لهم يقيم جدًدا آلهة العرصي الرجل وتخيَّل األعىل، النصارى َمثََل النِّعم أطايُب منها
لوقاية الطيب تأثريهم كفاية مع وذلك ريب، ال اآللهة كقدماء وهميون أنهم مع تماثيل
للحوادث رواية سوى التاريخ وليس الزمن، من حينًا الزوال من القديمة مجتمعاتنا
ولظل اإلنسان، تمدن ما العليا امُلثُل تأثري ولوال عاٍل، ملثٍل انتصاًرا الناس بها قام التي
محرتم عاٍل َمثٍَل من عاطلًة تعود حينما األمة انحطاط دور ويبدأ الهمجية، دور يف

عليه. نفسه لَوْقف أبنائها من واحد كل يستعد
هي العرب أسسها التي والدولة محض، دينيٌّ محمٌد أبدعه الذي األعىل واملثل
السياسية نُُظِمها جميُع منه اشتُقت دين باسم قامت التي الوحيدة العظمى الدولة

واالجتماعية.
عظمة إليضاح ذكرناها التي األخرى والعوامل القوي األعىل املثل هذا يكفي وهل

كال. العرب؟
صفاٍت ذاَت أمًة وإن متصدًعا، كان القديم العالم إن وقلنا: اإليضاح يف تقدمنا
األمة لهذه بقي وإنه لفتحه، مستعدة وصارت املشرتكة معتقداتها بفضل اتحدت حربية

وتَْحفظه. فعًال عليه تستويل أن
تعلموا وأنهم ثانيًة، عزائمهم تَُفلَّ لم أنهم وكيف العرب، فتوح تمت كيف ورأينا
وغلبهم جزيرتهم من خرجوا أن بعد الحرب فنون من يجهلون كانوا ما غالبيهم من
األساليب يف والروم هم تساَوْوا فلما الروماني، اإلغريقي للسلطان األخريون الوارثون
سبيل يف نفسه لبذل عربي جندي كل الستعداد لهم؛ النرص تمام يف شكٌّ يبَق لم الحربية

طويل. زمن منذ الروم جيش يف وإيمان وحماسة إخالص كل ولتواِري دينه،
ما املظالم من يقرتفوا وأن أبصاَرهم، األوىل العرب فتوُح تُعِمَي أن يمكن وكان
الذي دينهم اعتناق عىل ويُكرهوهم املغلوبني، معاملة ويسيئوا عادة، الفاتحون يقرتفه
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املؤلف). التقطها فوتوغرافية صورة (من العليا مرص من عربي فتى :3-2 شكل

كانت التي األمم جميع عليهم لتألبت هذا فعلوا ولو العالم، يف نرشه يف يرغبون كانوا
سورية بالد دخلوا عندما الصليبيني أصاب ما مثُل وألصابهم بَعُد، لهم خاضعة غريَ
من عندهم كان الذين السابقون الخلفاء أدرك فقد ذلك، اجتنبوا العرب ولكن مؤخًرا،
ليست واألديان النظم أن الجديدة، الديانات دعاة يف وجوده نََدر ما السياسية العبقرية
استوَلوا قطر وكل وإسپانية ومرص سورية أهل رأينا، كما فعاملوا، قًرسا، يُفرض مما
جزية سوى عليهم فارضني غريَ ومعتقداتهم قوانينَهم لهم تاركني عظيم بلطف عليه
بينهم، األمن حفظ مقابل يف سابًقا، يدفعونه كانوا بما قيست ما إذا الغالب، يف زهيدة،

دينهم. مثل دينًا وال العرب مثل متسامحني فاتحني تعرف لم األمم أن فالحق
الرسيعة األسباب من كان وتسامحهم الفاتحني العرب ِحْلم من املؤرخون َجهله وما
التي ولغتهم ونُُظمهم، لدينهم األمم من كثري اعتناق سهولة ويف فتوحهم، اتساع يف
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عن العرب سلطان تواري بعد حتى قائمًة وبقيت الغارات، جميع وقاومت رسخت،
الفرس من فاتحوها ق يوفَّ لم التي مرص أمَر خاصًة الواضح من ونعدُّ العالم، مرسح
حضارتهم يقيموا وأن فيها القديمة الفرعونية الحضارة يقلبوا أن والرومان واألغارقة

مقامها.
ونظمهم دينهم انتشار عىل ساعدت وِحْلِمهم العرب تسامح غريُ أخر أسباب وهنالك
معه الءَمت ما الحقيقة، يف البساطة، من كانت النظم هذه أن وذلك منه، املشتقة
هذه كانت أن اتفاًقا، حدث وإذا أيًضا، البسيطة الوسطى األهلني طبقات احتياجات
نفرس وبهذا الرضورة، به تقيض كما العرب لها عدَّ االحتياجات لهذه مالئمة غريَ النظم
ومرص وإفريقية العرب وجزيرة وفارس الهند بالد يف املسلمني نظم اختالف يف َّ الرسِّ

واحد. القرآن أن مع األحيان بعض يف كبريًا اختالًفا
يتمَّ، ملَّا بحثنا ولكنَّ للعالم، فتَحهم فيه العرب أتمَّ الذي الزمن إىل انتهينا واآلن
العرب وأن النبي، أشياع تاريخ وجوه من واحد وجه سوى يكن لم الفتح دور أن وذلك
إليضاح تكفي ال ذكرناها التي األسباَب وأن العالم، فتحوا أن بعد جديدًة حضارًة أبدعوا

أخرى. عوامل وجود من إذن، بد، فال اإلبداع، هذا
وقابلياُت الجديدة العرب بيئة وهما العرب، حضارة إبداع يف قاطعان عامالن ُوِجد

ذكائهم.
أن جزيرتهم صحارى من خروجهم بعد العرب يَلبث ولم آنًفا، وصفنا مما والبيئة
تفوقها أدركوا وأن الالتينية، اإلغريقية الحضارة آثار من بََهَرهم ما أمام أنفسهم وجدوا
فورهم. من مستواها عىل ليكونوا فجدوا الحربي، تفوقها أدركوا قد كانوا كما الثقايف

حاول التي الخائبة الجهود وأثبتت مثقًفا، ذكاءً راقية حضارة استمراء ويتطلب
ذلك، صعوبَة الالتينية الحضارة من بَِقَي ما معنى بها يدركوا أن كثريًة قرونًا الربابرة
ظهور قبل حضارتهم نجهل كنا وإن ونحن، الحظ، لحسن الربابرة من العرب يكن ولم
كانوا أنهم أثبتنا العالم، ببقية تجارية صالت ذوي كانوا حني أي طويل، بزمٍن محمد

النبي. هذا أياَم رفيعٍة أدبيٍة ثقافٍة ذوي
ِلَما بسهولة يتعلمها وإنما كثرية، أموًرا يجهل املثقف األديب الرجل أن والحق
من أعينهم، يف الجديد العالم دراسة يف العرب أظهر وقد الذهني، االستعداد من فيه

لفتحه. أبَدْوا الذي كاالستعداد الحماسة
التي التقاليد بمثل فجأًة واجهتهم التي الحضارة دراسة يف العرب يتقيد ولم
الرسيع، تقدمهم أسباب من الحرية هذه فكانت طويل، زمن منذ البزنطيني كاهل أثقلت
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التقاليد لِنري الناس يَُعبِّد املايض تأثري أن هو الغالب، يف األمم، حياة يف يحُدث فالذي
تقدم. كل من ويمنعهم لهم، نفعه بعد املسنة

يف إبداعهم وقوة وخيالهم الطبيعي الروحي العرب استقالل تجىلَّ أن يلبث ولم
العمارة فنِّ عىل طبعوا حتى قصري وقٍت غريُ يمِض لم أنه رأينا وقد الحديثة، مبتكراتهم
أول آثارهم يف يبدو الذي الخاص طابَعهم العلمية، مباحثهم عىل ثم الفنون، وسائر
وأن النفيس، ملزاجهم القليلة ملالءمتها النظرية اليونان بفلسفة يبالوا لم وأنهم وهلة،
الكفاية بدرجة فوصفنا الخصوص، عىل واآلداب والعلوم الفنون إىل مرصوًفا كان هم همَّ

الكثرية. الفروع هذه يف ابتكروه ما
انحطاطهم. أسباب يف اآلن ولنبحث السياسية، العرب عظمة أسباب هي تلك

العرب انحطاط أسباب (2)

بيان يف العرب عظمة أسباب من أنها ذكرنا التي العوامل من كثري إىل االستناُد يمكن
صفات أنفع عن ينشأ أنه لنعلم املهم؛ الزمن عامل إىل ننظر أن ويكفي انحطاطهم،
الذهني أو الُخلقي االستعداد وأن آخر، زمن يف النتائج أسوأ األزمنة أحد يف واألمم األفراد
ثاٍن. وقت يف وإخفاق حبوٍط عامل يكون حتًما األوقات أحد يف نجاح عامل يكون الذي
نافعة كانت التي والخصام، الحرب يف العرب غرائز أن كيف سابًقا بَينُْت ولقد
أعداء من امليدان وُخلُو انقضائه بعد ضارًة أصبحت أن تلبث لم فتوحهم، َدْور يف
االنقسام إىل املتأصل ميلهم أخذ فتوحهم، ت تمَّ أن بعد العرب، أن وذلك يحاربونهم،
وصقلية إسپانية يف لهم حدث كما وذلك سقطت، حتى تتجزأ دولتهم وصارت يبدو،
النصارى أجالهم واللتني الخصوص، عىل الداخلية انقساماتهم بفعل أضاعوهما اللتني

فيهما. الدائم تنافسهم بسبب عنهما
تقدمهم أسباب من أنها ذكرنا التي واالجتماعية، السياسية العرب نُظم عد ويمكن
العالم فتح عىل يقدروا لم العرب أن ذلك: وبيان أيًضا، انحطاطهم عوامل من الرسيع،
تحت املتفرقة كلمتهم وجمعوا محمد، بها جاء التي الجديدة للرشيعة خضعوا حينما إال
وقد العرب، جزيرة يف املبعثرة القوى تجمع أن وحدها يمكنها كان التي وهي لوائها،
فلما أمته، الحتياجات مالئمة النبي نظم بَقيت ما طيبًا الحازم الرشيعة هذه نري بَِقي
التقاليد نري كان العرب، حضارة مبتكرات بسبب الزٍب، رضبَة النظم هذه تعديل أصبح

زحزحته. يمكن ال بحيث الثِّقل من
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فوتوغرافية). صورة (من تونيس تاجر :4-2 شكل

تكون ال محمد، زمن يف العرب احتياجات عنوان كانت التي القرآن، نُُظم وعادت
واحد، آن يف وسياسيٍّا ومدنيٍّا دينيٍّا دستوًرا كان إذ والقرآن، قرون، بضعة بعد هكذا

األساسية. أحكامه تعديل تََعذَّر اإللهي، مصدره بسبب يتبدل ال وكان
العرب سلطان نجم أخذ أن بعد — الخصوص عىل — االختالف نتائج وتجلَّت
وقوف إىل اإلسالم، تجديد باسم يهدف أصبح الذي الديني الفعل رد يتكرر وصار يَأُفل،
الزاهرة وقرطبة بغداد خلفاء عصور يف املسلمني أن مع القرآن، آي ظاهر عند اإلسالم
َرِضيَْت التي األمم احتياجات تقتضيه ما وفق تعاليمهم لوا يُعدِّ أن جيًدا يعرفون كانوا

بها.
نُُظم يف — الخصوص عىل — الكبري التعديل عىل القدرة عدم محذور وتجىلَّ
يده يف يجمع واحد أمر ويلُّ الدولة زمام عىل يَْقِبض بأن تقيض التي السياسية العرب
عىل تساعد وحدها كانت وإن النظم، فهذه واملدنية، والدينية العسكرية السلطات جميع
املطلقة الكربى والدول لبقائها، صالًحا النظم أقل تعدُّ بسهولة، عظيمة دولة تأسيس
عىل عظيمة قدرة ذات كانت وإن واحد، رجل قبضَة فيها السلطات جميع تكون التي
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يشء كل تداعى افتقدتهم فإذا عظماء، رجال رأسها عىل كان إذا إال ترتقي ال الفتح،
واحدة. دفعة

االنقسام، من دولتهم به أصيبت ما السيايس: العرب نظام سوء نتائج ومن
كانوا والذين شؤونها، ليديروا الخلفاء يَنِْصبُهم كان الذين األقطار، والة يُعتِّم لم أي
أن واملدنية، والدينية العسكرية السلطات من الخلفاء به يتمتع ما بمثل فيها يتمتعون
يساوي سلطان من يروا لم ملا االستقالل؛ هذا عليهم َسَهل وقد بها، االستقالل أرادوا
أن الدولة واليات أهم تلبث فلم اآلخرين، إغراءُ بعضهم نجاح عن نشأ وقد سلطانهم،

مستقلة. دويالت إىل بهذا تحولت
أنه فهي الضارة: نتائجه فأما نافعة، ونتائج ضارٌة نتائُج االنقسام لهذا وكان
لتقدم السبيل َد َمهَّ أنه فهي: النافعة نتائجه وأما الحربي، العرب سلطان أضعف
والرخاء الرقي من إليه َوَصلتا ما لتبلغا كانتا ما واألندلس مرص أن والحق الحضارة،
أجزاء من بقائهما حالة يف لهما، ليتفق كان ما وأنه الكربى، الدولة عن تنفصال لم لو
يرصفون فال مستمًرا عزًال والتها يُعزل التي العثمانية الواليات مصري غريُ الدولة، تلك

تقدمها. يف فوائد ألنفسهم يََرون ال ِلَما برسعة؛ منها االغتناء إىل إال هم همَّ
كانت عاقبتها ولكن عظيًما، كان املستقلة الدُّويالت تلك بعض تقدم إن أجل،
العسكري سلطانها يف وقيمتهم الجنود عدد إىل استندت التي القديمة الدول كعاقبة
كانت والتي اآلن، واقٌع هو كما مهمة حربية أداٍة إىل االستناد بعض تستند أن من بدًال

أجنبية. غارة أول أمام تنهار
الحربية، الصفات تُنِمي ال الذهن وتُثقف الطبائع تهذب التي الحضارة إن ثم
امُلعِوزين من أبناؤها يكون التي األمم ألن وذلك بذلك، الكربى الدول سقوط تهيئ وهي
الرَّخاء، من يشء عىل تكون التي املتقاعسة املتمدنة األمم وتهدد حالها، تغيري يف ترغب
العرب أصاب ما وهذا الرومان، أصاب ما وهذا القديمة، الحضارات أكثر سقطت وبهذا
تمدنهم إبَّان يف العرب رصعت التي األمم من وغريهم واملغول الرتك كان ولو أيًضا،
املكاره عىل صابرة أمًة وتأليفهم لدولتهم، هؤالء تأسيس أيام النبي أتباَع هاجموا قد

بالخرسان. لباءوا ُمرتَفٍة غري العيش شظف متعودة
لسلطانهم، خضعت التي العروق اختالَف أيًضا: العرب انحطاط أسباب من ونذكر
تقابل عن أسفر ما األول؛ مشؤومني: مختلفني وجهني عىل السبب هذا تأثري ويتجىلَّ
أسفر ما والثاني؛ تنافسها. من التحاك هذا إليه يجر وما ، التحاكِّ من العروق مختلف

برسعة. الغالبني دم فساد من الكثري التوالد عن
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أثبت وقد دائًما، قويٍّ انحالل عامَل واحدة دولة يف األمم مختلف اختالط وكان
الرشطني بمراعاة إال واحد سلطان تحت العروق مختلف بقاء يمكن ال أنه التاريخ
ال له مقاومة كلَّ أن معه واحد كل يَعلُم ما القوة من الفاتح يكون أن وهما: اآلتيني،

فيه. الغالب يفنى أال ثَمَّ ومن واملغلوب، الغالب يتوالد وأال نفًعا، تُجدي
انحط وقد زمن، كل يف الرومان يراِعه ولم قط، الثاني الرشط العرب يُراِع ولم

عنه. َعَدلوا حينما حاًال الرومان
السادة منح سهولُة القديم؛ الروماني العالم انحالل يف الكثرية العوامل أهم ومن
بمختلف رومة ت غصَّ أن هذا عن نََجم فقد للربابرة، املواطن حقوق جميَع القدماء
سابًقا، عظمتها رس كانت التي املشاعر وانطفأت الرومان، سيادة من وَعِطَلت العروق،
يف ملا سبيلها؛ يف بحياته التضحية يف ثانيًة يرتدد ال رومة أهل من املواطن كان وقد
الربابرة؟ نفوس يف األعىل املثل هذا ِمثَْل قيمة تكون فما قادر، عاٍل مثٍل من عظمتها

مصالح وذات العروق مختلفة أمٌم واحٍد نظاٍم إىل تَنَْضِوَي أن ا جدٍّ الصعب ومن
األدلة ومن األكثر، عىل الشديد بالضغط إال يكون ال وهذا الغالب، يف متباينٍة ومشاعر

الحارض. الوقت يف والهندوس اإليرلنديني عىل املفروض النظام عليه
خضعت التي العروق مختلف ِحياَل الضغط هذا مثل إىل ليلجأوا العرب كان وما
جميع بني تامة مساواًة اإلسالم ساوى وما بسهولة، ونظمهم ديانتهم انتحلت ما لهم

شعوبهم. اختالف عىل اعتنقوه الذين
واملغلوبون الغالبون يؤلف ولم عنها، الغالبون يرغب ولم القرآن، رشيعة هي هذه
واحدٍة، ومصالَح واحدة ومشاعر واحدة معتقداٍت ذات واحدة أمة سوى األمر بدء يف
كل يف محرتمني أقوياءَ العرب ظل ما العربية الدولة نواحي جميَع الِوفاق ساد وقد

مكان.
عاد حينما بدت وقد هامدة، غريَ خامدًة كانت الشعوب هذه منافساِت أن بيد
دائم خصام ميدان اإلسالم بالد وصارت واالنقسام، قاق الشِّ من تعودوه ما إىل العرب
يف إسالميٍّ َمعِقٍل آخر يحارصون النصارى كان حني حتى تنازعها ترتك لم أحزاٍب بني

األندلس.
أرشنا أخرى نتيجٌة لإلسالم دانت التي البالد يف كثرية عروٍق وجود عن ونشأ
يعيشون كانوا التي األمم بجميع االمتزاج إىل العرب اضطرار وهي آنًفا، خطرها إىل
لم التي باألمم اختالطهم من األهليات بعض يكتسبوا أن العرب يمكن وكان بينها،

635



العرب حضارة

كبعض متأخرة بعروٍق اختلطوا ما إذا وهم مثًال، إسپانية كنصارى كثريًا، دونهم تكن
يؤدي الحالني كلتا يف التوالد وكان الخرسان، غري يُصبهم لم والرببر اآلسيوية الشعوب
التي البالد أصبحت ولذا عرقهم، اجتماعها من يتألف التي األخالق تقويض إىل حتًما
زوال بعد العرب من قليل عىل إال تشتمل ال ومرص، كإسپانية لسلطانهم خاضعة كانت

عنها. السيايس سلطانهم
العرب، انحطاط لتقرير وحده يكفي إليه أرشنا الذي العروق توالد عامل وكان
أمرهم من ثابت هو كما وذلك األخرى، العوامل ومختلف للمغازي ُعْرَضًة يكونوا لم ولو
مزاحمتها ومع لها األجنبي غزو عدم مع همجية شبه اليوم نراها التي مراكش يف
سكانها وتوالد فيها الرببر تفوق أن نجد والتي مىض، فيما األندلس لبالد برخائها

عظيًما. خفًضا حضارتها مستوى خفض إىل يا أدَّ والزنوج
لألمم أتمناه ال ولكنني هكذا، األمر يكون وقد للمولَّدين، املستقبل أن ُزعم وقد

العالم. يف مستواها عىل املحافظة يف ترغب التي

التاريخ يف العرب مقام (3)

خصاٌل للعرب كان أنه وانحطاطهم عظمتهم وأسباب العرب حضارة عن قلناه مما ظهر
يف مرتبًة الرومان دون العرب كان وإذا عالية، ذهنية وقابلياٌت كبرية ومساوئ عظيمٌة
ويمكن والفنية، العلمية معارفهم بِسَعة منهم أعىل فهم واالجتماعية السياسية النظم
بالضبط: املقام هذا وْلنُعنيِّ التاريخ، يف رفيًعا مقاًما للعرب إن العموم: عىل القول،
املقياس هذا مثل ولكن ج، ُمَدرَّ مقياس حيازة بالضبط األمة أو الفرد قيمة تعينُي يتطلب
مما أكثر الشخصية مشاعرنا عىل مبنيًة أحكامنا يجعل وجوده عدم وإن تماًما، مفقود

شك. موضع َها لَعدِّ يكفي وهذا عقلنا، عىل تُبنى
تجديده لوجب الرجال قيمة لتقدير املوجود، غري النفيس، املقياس بهذا َظِفرنا ولو

آخر. زمن يف لتقديرها يصلح ال زمٍن يف األفضلية لتقدير صلح إن فهو دائًما،
األلعاب يف األوَل يكون أن هو اليوناني يتخيَّلها التي األفضلية يف درجة أعىل وكانت
فيها فاز ما فإذا التمارين، من إليها ما أو املالكمة أو العدو أو املصارعة أي األلنپية،
يدخل أن حقوقه من وكان الرخام، عىل يُنقش اسمه كان أي تكريم، ألعظم مظهًرا كان
زمن يف ريب، ال سائًغا، التكريم هذا وكان الجدار، يف له تُفتَح ثُْغَرة من رأسه مسِقط
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يف اليوم يَُقدَّر ال األفضلية هذه مثل ولكن فيه، كبري شأن الجثمانية واللياقة للقوة كان
اليومي. خبزه صاحبه يمنح يكاد وال القرى، أسواق غري

باستمرار، األفضلية مقياس تحول نرى القرون، مجرى من مرورنا عند ونحن،
أيًضا، الوسطى القرون يف والشجاعة الجثمانية القوة عىل قائمة األفضلية كانت أي
بفصاحة الجدل وبقوة أَُخر، أدواٍر يف واألدبية والفنية العلمية باملعارف تقاس وكانت
بما األفضلية قياس إىل الناس يميل واليوم غريها، أدواٍر يف املوضوعات بعض َحول
حيازة عىل الناس أقدَر قليل عما سندخله الذي العرص ملوك وسيكون النقود، من يُملك
أحٌد، فيها يساوهم لم القابلية هذه من بدرجٍة إرسائيل بني اتِّصاف ونرى الثروات،
اضطرار عىل يدل ما مكاٍن كلِّ يف حولهم يُحاك الذي العام الُكْرِه خالل من ونُبْرص

الخطر. سلطانهم من للتخلص بعنٍف مقاتلتهم إىل الناس

فوتوغرافية صورة (من بالصدف املرصع الخشب من دمشق يف مصنوع مقعد :5-2 شكل
املؤلف). التقطها

األفراد نجاح تَُعنيِّ التي األحوال درس عند يراه، ما الباحث نظر يستوقف ومما
الصفات من وغريه والِعناد اإلرادة أثر وقوة الذكاء شأن ضعف من العالم، يف األمم أو
الذكاء محدود أحدهما؛ شعبني: أو رجلني افرتاض عند املخرج يف شك وال الخلقية،
عاٍل، مثٍل سبيل يف بنفسه للتضحية مستعد الصرب كبري العزيمة مايض الشجاعة عظيم

637



العرب حضارة

األقلِّ حليف يكون فالفوز ذكرتُها؛ التي القابليات من عاطل الذكاء رفيع وثانيهما؛
ه َرضَّ إن نقول: أن أمكننا فقط نجاٍح عامل الذكاء ُعدَّ ما وإذا ريب، ال منهما ذكاءً
الذي القول، هذا مصداق ويَظهُر املتوسط، املستوى فوق يكون عندما نفعه من أكثر
من مؤلًفا فيها الشعبني أحد يكون معركة مصريَ املرء يتمثَّل عندما غريٌب، أنه يلوح
الفالسفة من مؤلًفا اآلخر ويكون آنًفا عنها تكلمت التي األخالق لجميع حائزين أناس
ببطالن يقولون والذين الحارض، العالم من أفضَل عالٍم يف يطمعون ال الذين واملفكرين
من يبتسمون والذين كان، خياٍل أيِّ سبيل يف بأنفسهم ون يَُضحُّ وال عاٍل، مثٍل كل
مذاهبهم تشتمل فالسفة يعرف لم العاَلم فإن ذلك ومع الالهوتية، محمد مبادئ ضعف
يبتدعوها، أن الديانات مؤسسو استطاع التي لألوهام املخيف السلطان من جزء عىل
معتقداته بفضل النرص له يتمُّ رومة، عظمَة أو َعبََد وهللاَ رمانيٍّا أو كان عربيٍّا واملؤمُن،

سبيلها. يف بنفسه ضحى ما إذا بسهولة
كانوا الرومان أن ومع غريه، افرتاض عىل يَحِمل يشء وال دائًما، َحدث ما ذلك
لهم أساتذة األغارقة وكان والعلوم، الفنون يف ظاهًرا ذهنيٍّا تفوًقا يُبدوا لم العالم سادَة

األغارقة. لهؤالء استعبادهم دون هذا يَُحْل ولم بصلة، الفكر إىل يَمتُّ ما كل يف
يف واألفضلية التفوق مقياس عن نبحث أن أمكننا الفوز، بغري نباِل لم إذا ونحن،
عدا فيما قيمته لعدم أيًضا؛ خادٌع كهذا مقياًسا ولكن آنًفا، املذكورة الُخلُقيَّة الصفات

العتيد. الفوز عدا فيما أي الخاص، الهدف ذلك
الناحية من أي العامة، الحضارة جهة من إال املسألة إىل ننظر بأال يقيض والحق
الصفات تلك يف ال الذهني، املستوى يف األفضلية عن يُبَْحث أن يجب أنه لنرى اإلنسانية؛
جنديٍّا ليقاوم أو األلنپية األلعاب يف ليفوز ِليِبنتْز، أو نيوتن، كان ما أجل، الُخلقية،
كثريًة تحوالٍت العالم يف أوجبوا الفكر آلهة ِشباه من أمثاله ولكن واحدة، ثانيًة رومانيٍّا
اآلسيوية القبائل جميع أوجبته مما أكثَر والبعيدة القريبة النتائج من الكتشافاتهم بما
الفكرية الحرية هذه بمثل املايض أمر يف يحكم حينما واملستقبُل كبرية، دوًال أقامت التي
والخطوط البخارية واآللة الطباعة اخرتاع أن ريب، ال سيقول، اليوم بها لنا عهد ال التي
معايش طرق يف أحدث الكثرية االخرتاعات من إليه وما … الكهربي والتلغراف الحديدية

الثورات. أشهر أحدثته ملا بجانبه قيمة ال ما التطورات من الناس
الغالب) يف (والتاريخ الجماهري تعدُّها التي املادي الفوز رضوب إذن، ولنُْهِمل،
ثم ومن العقلية، األمة قيمة أن ولنُعلن واألمم، األفراد قيمة لتقدير حقيقيًة مقاييَس
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وإنما السامية، املدارك ذوي من بينها يظهر من بعدد تُقاس الحضارة، سلم يف درجتها
كاٍف جمٌع القليلني رجالها أعاظم بجانب يوجد عندما العقيلِّ التفوق إىل الفوز يضاف

ذكرناها. التي العالية الخلقية والصفات املتوسطة والثقافة العادي الذكاء ذوي من
العرب مكاَن الكفاية، فيه بما ، َ نَُعنيِّ أن التمهيدي، اإليضاح هذا بعد ونستطيع،
بذلك تشهد كما العايل الطراز من رجاٌل العرب من ظهر إنه فنقول: التاريخ، يف
ذكرتهم، الذين العباقرة كأولئك عظماء رجاًال أخرجوا أنهم أظن ال ولكنني اكتشافاتهم،
ريب، ال الذكاء يف للرومان مساوين املسائل، من كثري يف األغارقة دون كانوا والعرُب
الصفات من طويًال زمنًا رومة فوز دوام يف سببًا كان ما قصري، لوقت إال حائزين، غريَ

الُخلقية.
عن غابت التي باألمم مقارنتهم من بدًال األوربية، واألمم العرب بني قابلنا وإذا
عرص قبل عاشت التي الغرب أمم جميع من أرقى إنهم نقول: أن أمكننا العالم، مرسح
مصدًرا كثرية، قرون يف الوسطى، القرون جامعات تَعِرف فلم وثقافًة، أخالًقا النهضة

بمراحل. أجدادنا أخالق من أفضَل أخالقهم وكانت ومناهجهم، مؤلفاتهم غري
شيئًا نقول أن نقدر وال النهضة، عرص َحَواَيلْ التاريخ عن تواروا قد العرب وكان
يبلغون كانوا أنهم ذلك، مع نعتقد، ال ولكننا يتواَروا، لم لو إليه يصلوا أن يمكن عما

املوانع. من عنه نُُظمهم نقص يسفر كان ملا بلغوا؛ مما أفضل مستًوى
الحارض والدور العرب فيه غاب الذي كالدور األدوار، مختلف بني املقابلة تمكن وال
العرب أكابر إن قلنا: الدورين هذين بني املقابلة عىل ُحِملنا إذا ولكننا واضح، هو كما
مساوون السابقة الوسطى الطبقات عرب وإن الحارض، الزمن أكابر دون السابقني

الغالب. يف منها وأرقى ، األقلِّ عىل الحارضة املتمدنة الوسطى طبقاتنا ألبناء
الرشقيني أكثر عن مثَله نقول السابقة الوسطى العرب طبقات عن قلناه وما
الحارضة الوسطى والهندوس والصينيني العرب طبقات إن أي الحارض، الوقت يف
زراعنا مهارة ماهرين اًال وُعمَّ ُزرَّاًعا هؤالء بني نرى وإننا أوربة، يف أََخواتها دون ليست
أمريكة يف األنغلوسكسون للعمال الساحقة الصينيني مزاحمة يف وإن األقل، عىل وعمالنا
عىل قاطًعا دليًال تقريبًا، منهما طردهم سياسة اتباع من عنها نََجم وما وأوسرتالية،

ذلك.
يفوقوننا ذكاءهم االختصاص يَُحطَّ لم الذين وهم مهارًة، لنا املساوون والرشقيون
أي أسايس، أمر إىل إال يفتقرون ال وهم املوروثة، وطبائعهم احتياجاتهم وقلة بقناعتهم
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قدم عىل املتمدنة األوربية واألمم هم ليكونوا العظماء؛ وبعض كافيٍة عاليٍة طبقٍة إىل
باإلضافة الستطاعوا وإال هؤالء، مثل من عاطلني كانوا أن الَحسن حظنا ومن املساواة،
فإنه ولذا الحضارة، زمام عىل يقبضوا وأن مقامنا، يقوموا أن الوسطى، طبقاتهم إىل
ذوي من مجتمع إقامة يف أحالمهم قوا يحقِّ أن الحارض الوقت يف لالشرتاكيني ُقيِّض إذا
من تنتقل العالم سيادة فإن األفضليات؛ عىل التدريجي القضاء ويف املتوسط، الذكاء

األقىص. الرشق أبناء إىل فورها

الحارضة اإلسالم حال (4)

وال طويل، زمن منذ التاريخ ة ِذمَّ يف حضارتهم ودخلت العرب، أعفار عىل قروٌن ثَُقَلْت
العالم إىل أدخلوهما اللتني ولغتهم ديانتهم اآلن فنرى تماًما، ماتوا إنهم ذلك، مع نقول،
مراكش من ة1 العامَّ اللغُة هي والعربيُة أدوارهم، أنرض يف عليه كانتا مما انتشاًرا أكثَر

تقدمه. يف ا جادٍّ اإلسالم يزال وال الهند، إىل
الرقم، هذا ولكن ماليني، ١١٠ ب العالم يف املسلمني عدد الجغرافية علماء ويُقدِّر
من أقلُّ الوسطى، وإفريقية الصني يف اإلسالم انتشار نجهل كنا حني ُوضع الذي
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وآسية وتركية وسورية مرص يف العرب، جزيرة عدا فيما القرآن، يدرَّس واليوم الحقيقة،
القرآن وتناول والهند، والصني وإفريقية روسية من مهم وقسٍم وفارس الصغرى
وتقدَّم وسومطرة، جاوة أهل وعلمه املاليو، جزر يف وُعِرف الجنوبية، وإفريقية مدغشقر

إفريقية. زنوج مع أمريكة ودخل الجديدة، غينية إىل
فاملسلم تماًما، للنظر شاملٌة العالم يف القرآن بها ينترش التي العجيبة والسهولة
دخلها التي البالد يف كثريًة ماليني النبي أشياع عدد وبلغ دينَه، خلفه ترك مر أينما
وروسية، الوسطى وإفريقية الصني أجزاء كبعض فاتحني، ال التجارة، بقصد العرب
بإرسال قضت الرضورة أن يُسمع ولم َكْرًها، ال َطوًعا، لإلسالم املاليني هذه اعتناق وتم
أن بعد اإلسالم نطاق ويتسع ملساعدتهم، العرب املبرشين التجار هؤالء مع جيوٍش
روسية يف رسخ أن بعد اإلسالم شأفة تُستأصل ولم كان، مكان أي يف هؤالء يقيمه
مبرشو يُوفق ولم الهند، ببالد مسلم مليون خمسون يَقطن واليوم قرون، عدة منذ
عدد بالضبط نعلم وال لهم، حكومتها مظاهرة مع الهند يف تنصري ألي الپروتستان
تُبَرشِّ قبائل َوجدوا فيها أوغلوا كلما املعارصين الرواد ولكن إفريقية، يف املسلمني

كل يف الطيب عمَله ُمظهًرا يكونون، حيث إفريقية، أقوام اإلسالُم يُمدِّن واآلن باإلسالم،
مكان.

واألنصاب األصنام زواُل اإلسالم فضل «من قال: حيث دوڨال ج. مسيو أصاب ولقد
وتقييد املرأة، حقوق وحفُظ اإلنسان، لحوم وأكل البرشية، القرابني وتحريم الدنيا، من
األرسة أوارص وتوطيد املطلق، الحق إىل الوصول عدم مع وتنظيمه الزوجات تعدد مبدأ
العامة الطبائع وتهذيب لتحريره، سهلة كثرية أبواب وفتح فيها، عضًوا الرقيق وجعل
واإلحسان، بالعدل املشاعر وتثقيف الغرباء، وإيواء والزكاة، بالصالة مستواها ورفع
أسٍس عىل املجتمع وإقامة الرعية، عىل ما الواجبات من عليهم أن األمور أولياء وتعليم
اإللهي العدل يف ُوِجَد آخر، مكان أي يف كما الغالب، يف َجوٌر ُوِجد أن حدث وإذا منظمة،
سنًدا الثواب، وحسن السعادة حيث اآلخرة، الحياة رجاء يف أن وذلك وطأته، ف يُخفِّ ما
انتشار عىل مكان كل يف تدل التي املحاسن بعض هي وتلك الظلم، أو الدهر لضحايا

املتمدنة.» غري املجتمعات بني اإلسالم
يف فوز أسطُع لإلسالم ويكتب بالعجب، يقيض تقدًما الصني يف اإلسالم ويتقدم
أتباع عدد أن رأينا وقد بالحبوط، االعرتاف إىل األوربيون املبرشون اضطر حيث الصني

مسلم. ألف مائة وحدها پكني مدينة يف وأن مليونًا، عرشون الصني يف محمد
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ِهيَّة البُدَّ دخلتها كما السماء ابن مملكة اإلسالم «َدَخل وازيلياف: األستاذ قال
شاكيه ديانة مقام ذلك، يف يَُشكُّون ال الصني ومسلمو اإلسالم، وسيقوم (البوذية)،
واعتنقت الحادث هذا مثُل وقع فإذا األهمية، من عظيم جانب عىل املسألة وهذه مونى،
القديم العالم عالقات ت تغريَّ اإلسالم دين األقل، عىل البرش ثلث تضم التي الصني،
إىل طارق جبل من ذاك، إذ يمتد، الذي محمد، دين وأمكن عظيًما، ًا تََغريُّ السياسية

جديد.» من النرصانية د يُهدِّ أن الهادي، املحيط
تمدنًا العرب فاقت التي األمم إن فنقول: كلمات بضع يف ْصه ولنُلخِّ الكتاب، تم لقد
وقت يف العظيمة املبتكرات من حققت كالعرب، أمًة، نذكر ال وإننا الغاية، إىل قليلة
أقاموا العالم، سادت التي األديان أقوى من دينًا أقاموا العرب وإن حققوا، ما مثل قصري
السياسية، الناحية من أنشأوا، وإنهم آخر، دين ألي مما حيويًة أشد تأثريه يزال ال دينًا
فالعروق وأخالًقا، ثقافة أوربة مدنوا وإنهم التاريخ، عرفها التي الدول أعظم من دولًة
أن يصلح عرٌق كالعرب، يظهر، ولم نادرٌة، هبوطهم وهبطت العرب سموَّ َسَمْت التي
وانحطاطها. وعظمتها الدول قيام عىل تُهيمن التي العوامل لتأثري بارًزا مثاًال يكون

هوامش

ثالث منها صحف، عرش سورية ويف واحدة، عربية جريدة اآلستانة يف تُطبع (1)
نفع ذات جرائد بالعربية سكانها يتكلم التي البالد أكثر يف وتُطبع أسبوعية، مجالت

محيل.
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العربية الكتب جميع جدوُل القارئ لدى يكون أن هي الفهرس هذا نرش من غايتنا
الوثائق وفق املؤلفة الكتب سوى إليه نضف ولم األوربية، اللغات إىل تُرجمت التي املهمة
التي إال املرتجمة غري العربية الكتب من نذكر ولم إلخ، … واآلثار كاملخطوطات األصلية

مثًال. الحريري كمقامات خاصة أهمية لها
عىل يُذكروا لم واملغول الفرس من مؤلفني إىل إشارة الفهرس هذا يف القارئ ويجد

الرشق. بالد يف العرب تاريخ عىل االطالع يف كثريًا تفيد كتبهم ولكن العموم،

إلخ … الدورية الفهارسوالنرشات (1)

يف فلوغل املسترشق نرشه والفنون، الكتب أسامي يف الظنون كشف خليفة: حاجي
مجلدات. سبعة يف له التينية ترجمة مع ١٨٥٨م وسنة ١٨٣٥ سنة بني ليبسك

ولم مجلًدا، عرش اثني يف بالالتينية كتبها الرشقية، املكتبة — اللبناني السمعاني
١٧٣٠م. وسنة ١٧١٩ سنة بني رومة يف أربعة إال منها يطبع

AMARI, Biblioteca Arabo-sicula, Roma, 1880, in-8°.
CASIRI, Bibliotheca Arabico-hispana Escurialensis, Matriti, 1760–1770, 2

Vol., In-f 8°.
DEREMBOURG, Les manuscrits Arabes de L’Escurial, Paris, 1883, 2 Vol.,

in-8°.
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Dozy, etc. Catalogus codicum orientalium bibl. Ac. Lugd. Batav., Lugd.
Batavorum, 1851–1873, 5 Vol., in-8°.

DUGAT, Histoire des Orientalistes de L’Europe, Paris, 1868–1870, 2 Vol.,
in-12°.

FRCEHN, Indications bibliographiques relatives à la littérature

historico-géographique des Arabes, des Persans et des Turcs,

Saint-Pétersbourg, 1845, in-8°.
FLUEGEL, Die Arabischen, Persischen und Turkischen Handschrift, der K.

K. Hofbib. Zu Wien Vienne, 1865–1867, 3 Vol, in-4°.
GONZALÉS, Plan de una biblioteca de autores arabes esÞanoles, Madrid,

1861, in-4°.
HERBELOT, Bibliothèque orientale, Paris, 1697.

١٧٧٧ سنة بني الهاي يف ُطبع ما وأحسنها املهم، الكتاب لهذا طبعات عدة تجد
مجلدات. أربعة يف ١٧٧٩م وسنة

HOMMELIUS, Bibliotheca Juris rabbinica et saracenorum arabica,

instructa,, Byruthi, 1762, in-8°.
HOTTINGER, Promptuarium sive Bibliotheca orientalis, Heidelbergoe,

1658, in-4°.
ROSSI, Dizionario storico degli autori arabi piú celebri e delle Principali

loro opere, Parma, 1807, in-8°.
SCHNURRER, Bibliotheca arabica, Halœ, 1811, in-8°.
WÜSTENFELD, Die Geschichtschreiber der Araben und ihre Werke (XVIII

XVIII vol. der Ab. der kon. ges. der Wiss. Zu GÖttingen), GÖttingen,
1882, in-4°.

ZENKER, Bibliotheca orientalis, Leipzig, 1848—1866, 2 vol., in-8°.
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وللرحالت العربية، للمخطوطات وترجمات العربية، الكتب إىل إشارات أيًضا وتجد
اآلتية: الدورية النرشات يف العرب بالد يف

Journal Asiatique, Paris, 1822–1883.

املهمة. املجموعة هذه يف إلخ، بطوطة، وابن املسعودي كتب تُرجمت

Journal of the Asiatic Society, Calcutta, 1837–1883.
Zeitschrift der Deutsch. Morgenländ, gesellschaft.

العرب. عن مهمة كتب املجموعة هذه يف

Bulletin et Mémoires de la Société de Géographie de Paris.

اإلدرييس. لجغرافية ترجمة عىل املذكرات من السادس والجزء الخامس الجزء يشتمل

Journal of the Royal Geographic Society, London.

العرب. جزيرة يف وغريهما وپاليل برتن رحالت عىل املجموعة هذه تشتمل

هذا يف لها خصصناه الذي املطلب آخر يف العلمية العرب كتب عن بيانًا أيًضا وتجد
الفهرس.
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لإلسالم خضعت التى املختلفة األقطار يف العرب تاريخ (2)

سنة بلندن وُطبع اإلنكليزية، إىل جونس هاري ترجمه األندلس، فتح الحكم: عبد ابن
١٨٥٨م.

يف وأوبساال بليدن ١٨٧٤م وسنة ١٨٥٠ سنة بني ُطبع التاريخ، يف الكامل األثري: ابن
تورنربغ. املسترشق بعناية مجلًدا عرش اثني

الفرنسية، إىل بصقلية منها املختص القسم أماري ترجم جبري، ابن رحلة جبري: ابن
١٨٤٦م. سنة بباريس وُطبع

سنة بني لندن يف ونرش سالن، دو اإلنكليزية إىل ترجمه األعيان، وفيات خلكان: ابن
اإلسالم مشاهري تراجم عىل ويشتمل ضخمة، مجلدات أربعة يف ١٨٧١م وسنة ١٨٤٢

امليالد. من عرش الثالث القرن أواسط إىل محمد منذ
املغرب ببالد املختص القسم بنرش سالن دو اشتغل خلدون، ابن تاريخ خلدون: ابن
الدول كتاب وسماه كبريين، مجلدين يف ١٨٤٧م سنة الجزائر يف فنرشه منه، والرببر
سنة بني الجزائر يف ونرشه الفرنسية، إىل القسم هذا نقل ثم املغرب، يف اإلسالمية

مجلدات. أربعة يف ١٨٥٦م وسنة ١٨٥٢
منه املختص القسم الفرنسية إىل ديفرجيه ترجم خلدون، ابن تاريخ خلدون: ابن
بباريس وُطبع عليها، الفرنج استيالء حني إىل وصقلية إفريقية يف األغلب بني بأخبار

١٨٤١م. سنة
سنة بباريس وُطبع الفرنسية، إىل شاربونو ترجمه األندلس، تاريخ القوطية: ابن

١٨٥٦م.
إىل سوفري ترجمه والخليل، القدس تاريخ يف الجليل األنس العليمي: الدين مجري ابن

١٨٧٢م. سنة بباريس وُطبع الفرنسية،
سنة بباريس وُطبع الفرنسية، إىل سالن دو ترجمه واملمالك، املسالك البكري: عبيد أبو

١٨٥٩م.
زمن إىل العالم بدء منذ عام تاريخ وهو الدول، مخترص تاريخ امللطي: الفرج أبو
إىل بور وترجمه ١٦٦٣م، سنة بأوكسونية وُطبع الالتينية، إىل پوكوك ترجمه املؤلف،

١٧٨٥م. سنة بليبسك وُطبع األملانية،
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سنة بني بليبسك وُطبع الالتينية، إىل أدلر ترجمه البرش، أخبار يف املخترص الفداء: أبو
مجلدات. خمسة يف ١٧٩٤م وسنة ١٧٨٩

وتاريخ املغرب ملوك أخبار يف القرطاس وروض املطرب، األنيس الفايس: الحسن أبو
١٧٦٠م. سنة بباريس وُطبع الفرنسية، إىل بوميه ترجمه فاس، مدينة

ببطرسربغ وُطبع الفرنسية، إىل ميزون دي ترجمه املغول، تاريخ بهادور: الغازي أبو
مجلدين. يف ١٨٧١م سنة

بني بكلكتة وُطبع اإلنكليزية، إىل الفارسية من غالدوين ترجمه أكرب، الشاه آثار أكرب:
ويشتمل أكرب، بأمر الكتاب هذا (ألَّف مجلدات، ثالثة يف ١٧٨٦م وسنة ١٧٨٣ سنة
يف الكتاب لهذا ثانية طبعة وتجد املغول)، عهد يف للهندوستان حسن وصف عىل

١٨٠٠م. سنة بلندن نُرشت مجلدين
اإلنكليزية، إىل برتجمته األملاني سخاو عنى الخالية، القرون عن الباقية اآلثار البريوني:

١٨٧٩م. سنة بلندن الرتجمة وُطبعت ١٨٧٨م، سنة بليبسك األصل وُطبع
من النغليس وترجمها باملغولية، وضعها والحربية، السياسية تيمورلنك أنظمة تيمور:

١٧٨٧م. سنة بباريس وُطبعت الفرنسية، إىل الفارسية
الفرنسية. إىل كاترمري ترجمه املغول، تاريخ الدين: رشيد

فاس، مدينة وأخبار واألندلس املغرب ملوك يف يبحث كتاب وهو (؟): روضالقرطاس
١٨٦٠م.1 سنة بباريس هذه ترجمته وُطبعت الفرنسية، إىل بوميه نقله

بلندن وُطبع اإلنكليزية، إىل رولندسن ترجمه املجاهدين، تحفة املعربي: الدين زين
بالهند). املسلمني تاريخ عىل يشتمل (وهو ١٨٣٣م سنة

وترجمه الفارسية، إىل الكتاب هذا البلعمي ترجم وامللوك، الرسل أخبار كتاب الطربي:
يف ١٨٧٤م سنة بباريس الرتجمة وُطبعت الفرنسية، إىل زوتنربغ البلعمي ترجمة من
وهو أيًضا، الرتكية وإىل الالتينية إىل املشهور الكتاب هذا ترجم وقد مجلدات، أربعة

٣٠٢ه. سنة إىل العالم تاريخ عىل يشتمل
الفارسية النسخة من وترجمه الجربادكاني، الفارسية إىل ترجمه اليمني، كتاب العتبي:

١٨٥٨م. سنة بلندن وُطبع رينولد، اإلنكليزية إىل

647



العرب حضارة

هذا آخر يف وتجد اآلثار، من مرص يف بما واالعتبار اإلفادة البغدادي: اللطيف عبد
بباريس وُطبع الفرنسية، إىل دوسايس ترجمه للمسترشقني، كثرية مختارات الكتاب

١٨١٠م. سنة
اإلنكليزية إىل ترجمه األخري، القرن يف الهند يف اإلسالم تاريخ خان: حسني غالم

واحد. مجلد يف ١٨٣٢م سنة بلندن وُطبع بريغس،
إىل الفارسية من بريغس ترجمه ١٦١٢م، سنة إىل الهند يف اإلسالم تاريخ فرشته:

مجلدات. أربعة يف ١٨٢٩م سنة بلندن وُطبع اإلنكليزية،
سنة بباريس وُطبع الفرنسية، إىل ريموزه ترجمه إفريقية، تاريخ القريواني: محمد

١٨٤٥م.
بباريس وُطبع الفرنسية، اللغة إىل مينار دو باربيه ترجمه الذهب، مروج املسعودي:
إىل أخباره تمتد عام تاريخ وهو مجلدات، تسعة يف ١٨٧٨م وسنة ١٨٦١ سنة بني
وُطبعت سپرنغر، بها قام اإلنكليزية إىل ترجمة له وتجد امليالد، من العارش القرن

١٨٤١م. سنة بلندن
إىل دوكانيكوس باسكوال نقله الرطيب، األندلس غصن من الطيب نفح املقري:
كبريين. مجلدين يف ١٨٤٣م وسنة ١٨٤٠ سنة بني بلندن وُطبع ملخًصا، اإلنكليزية
وُطبع كاترمري، الفرنسية إىل ترجمه امللوك، ِدَول ملعرفة السلوك كتاب املقريزي:
املماليك.» السالطني «تاريخ باسم مجلدين يف ١٨٤٥م وسنة ١٨٣٧ سنة بني بباريس
وُطبع الفرنسية، إىل فاتيه ترجمه (٧٥٠–١١٥٠) املبارك املجموع العميد: بن املكني

١٦٥٧م. سنة بباريس
وسنة ١٨٥٥ سنة بني بكلكتة وطبعه ليس عليه علَّق الشام، فتوح كتاب الواقدي:

أجزاء. تسعة يف ١٨٦٢م

AMARI, Frammenti di testi arabi per servire alla storia della Sicilia

musulmana, Firenze, 1855, in-8°.
Storia dei musulmani di sicilia, Firenze, 1854–1869, 4 vol., in-8°.
Biblioteca Arabo-sicula, Lipsia, 1856, 2 Vol., in-8°.
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CARDONNE, Histoire de L’Afrique et de L’Esþagne sous La domination des

Mores d’après des manuscrits arabes, paris, 1765, 3 vol., in-12°.
Caussin de PERCEVAL, Essai sur l’histoire des Arabes avant l’islamisme,

paris, 1845, 3 vol., in-8°.
CONDE, Historia de La dominacion de los Arabes in Esþana, Barcelone,

1844, 3 vol., in-16°.

ثالثة يف الفرنسية إىل مارل وترجمه العربية، املخطوطات حسب عىل الكتاب هذا ألف
١٨٢٥م. سنة بباريس وطبعه مجلدات،

CHRICHTON, History of Arabia, Edimbourg, 1833, 2 vol. in-8°.
DEFERMERY, Histoire des sultans Ghourides. Trad. française, paris, 1844,

in-8°.
Histoire des khans mongols du Turkistan et de la Transoxiane, traduitc du

persan, paris, 1853, in-8°.
DESVERGERS, Arabie, paris, 1847, in-8°.
DORN, Muhammedanische Quellen zur Geschichte der südlichen

Küsftenlander des Kasþischen (Textes arabes, persans et turcs)
publiés et commentés par B. Dorn, 4 vol., in-8°. Saint-pétersbourg,
1850–1858.

Dozy, Histoire des musulmans d’Esþagne de 711 à 1110, Leyde, 1861, 4
vol., in-8°.

ELLIOTT, The History of India as told by its own historians. The
Muhammedan period. London, 1877, 8 vol., in-8°.

FRESNEL, Letter sur L’histoire des Arabes avant L’islamisme, paris, 1836,
in-8°.

GŒJE, Fragmenta historicum arabicorum, Lugd. Batavorum, 1869, 2 vol.,
in-4°.

Grangeret De LAGRANGE, Les Arabes en Esþagne, paris, 1824, in-8°.
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GREGORIO, Rerum arab quœ ad hist siculam sþectant ampla collectio,

arab. et Lat., Panormi, 1797, in-f°.
HALÉVY, Etudes sabéennes, Paris, 1875, in-8°.
HOWORTH, History of the Mongols, London, 1880, 2 vol., in-8°.
KREMER Culturgeschichte des Orients, Wien, 1875–1877, 2 vol., in-8°.
LEES,History of the Caliphs … to the year 900 of the Hijrah, Calcutta, 1857,

in-8°.
MARCEL, Histoira de L’Egypte depuis La conquête des Arabes, Paris, 1848,

in-8°.
MIRCHOND, Historia Ghaznevidarum, Berlin, 1832, in-4°.
Historia Samanidarum, Gött., 1808.
MURPHY, The history of the Mohametan empire in Spain, London, 1816,

in-4°.
OSBORN, Islam under the Khalifs of Bagdad, London, 1878, in-8°.
POCOCKE, Specimen historiœ arabum, Oxoniœ, 1649, in-4°.

الكتاب هذا وُطبع وطبائعهم، العرب منشأ يف الفرج أبي تاريخ من مقتطف وهو
العرب. قدماء عن الفداء أبي لكتاب سايس دو ترجمة إليه مضافة ١٨٠٦م، سنة مجدًدا

LA PRIMAUDAIE, Les Arabes en Sicile et en Italie, Paris, 1867, in-8°.
RASMUSSEN, Historia prœcipuorum arabum regnorum … ante

islamismum, Hauniœ 1817, in-4°.

كوبنهاغ. يف العربية املخطوطات يف جاء ما وفق

Recueil des historiens orientaux des Croisades, publié par de Slanc et De-
fremery, Paris, 1872–1876, 2 vol., in-f°.

REINAUD, Chroniques arabes, extraites des historiens Arabes et relatives
aux guerres des Croisades, Paris, 1829, in-8°.
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Invasion des Sarrasins en France, Savoie, etc., Paris, 1836, in-8° (d’après
les auteurs chrétiens et musulmans).

S. DE SACY, Mémoires sur les antiquités de La perse et sur L’histoire des

Arabes avant Mahomet, Paris, in-4°.
SAUVAIRE, Histoire de Jérusalem et d’Hebron depuis Abraham jusqu,

à la fin du xve Siècle de J.-C. (traduite sur le texte arabe de

Moudjir-ed-dyn) Paris, 1876, in-8°.
SEDILLOT, Histoire générale des arabes, 2e éd., Paris, 1877, 2 vol,. in-8°.
SPRUNER, Historischen Hand atlas, Gotha, 1853, in-f°.
WAKEDI, Geschichte der Eroberung von Mesopotamien und Armenien,

Herausgegeben von Mordtmann, Hambourg, 1847, in-4°.
G. WELL, Gesch. der Khalifen Manhein, 1846–1862, 5 vol. —Geschichte der

islam Vœlker, stuttgard, 1866, in-8°.
WHEELER, The History of India from the earliest ages, London, 1881, 4 vol.
WUSTENFELD, Die Chroniken der stadt Mekka, Leipzig, 1858-1859, 3 vol.,

in-8°.

العرب ديانة (3)

بني بليبسك وطبع الالتينية، إىل أدلر ترجمه البرش، تاريخ يف املخترص الفداء: أبو
هذا من النبي سرية ديفرجه وترجم مجلدات، خمسة يف ١٧٩٤م وسنة ١٧٨٩ سنة

١٨٣٧م. سنة بباريس وطبعها الفرنسية، إىل التاريخ
عرشة يف ١٨٥٧م وسنة ١٨٥٢ سنة بني بكلكتة طبع القرآن، تفسري الدين: بشري

مجلدات.
بكلكتة وطبع اإلنكليزية، إىل ماتيو ترجمه الحديث»، «يف املصابيح مشكاة التربيزي:

مجلدين. يف ١٨١٠م سنة
١٨٣٢م. سنة بلندن ُطبع الهند)، يف املسلمني عادات (أو اإلسالم قانون رشيف:
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وكانت ١٨٤٠م، سنة بباريس ترجمته وُطبعت الفرنسية، إىل كازيمرسكي نقله القرآن:
اللغات، من كثري يف ترجمات وللقرآن ١٦٩١م، سنة يف بالعربية للقرآن األوىل الطبعة
القرآن تفاسري وأما ١٥٤٣م، سنة بيبلياندر بها قام التي هي الرتجمات هذه وأقدم

عد. يحصيها فال وتقاويمه
مجلدين. يف ١٨٤٢م سنة بلندن كورتن طبعه والنحل، امللل كتاب الشهرستاني: محمد

Barthélémy SAINT-HILAIRE, Mahomet et le Coran, Paris, 1865, in-8°.
Dabry DE THIERSANT, Le Mahométisme en Chine, paris, 1878, 2 vol., in-8°.
DOZY, Essai sur L’Histoire de l’islamisme, trad. Chauvin, paris 1879, in-8°.
DUGAT, Histoire des philosophes et des théologiens musulmans de 632 à

1158 de j.-c., paris, 1878.
FLUEGEL, Concordantiœ Corani arabicœ, Leipzig, 1842, in-4°.
GALLAND, Recueil des rites et cérémonies du pèlerinage de La Mecque,

Amsterdam, 1754, in-8°.
KREHL, Uber die Religion der vorislamischen Araber, Leipzig, 1863. in-4°.
MAHOMET, The original sources for the biography of Mahomet, Calcutta,

1853, in-8°.
NŒLDEKE, Geschichte des Qorâns, Göttingen, 1860, in-8°.
SPRENGER, Das Leben und die Lehre des Mohamed nach bisher

grösstentheils unbenutzten Quellen, Berlin, 1868, in-8°.
G. DE TASSY,Mémoire sur des particularités de la religionmusulmane dans

L’Inde, Paris, 1813, in-8°.
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والعادات والطبائع االجتماعية والنظم اإلثنوغرافية (4)

وطبع الفرنسية، إىل سيغنت ترجمه املالكي، الفقه يف املخترص كتاب إسحق: بن خليل
١٨٧٨م. سنة بقسنطينة

AVRIL, L’Arabie contemporaine, Paris, 1868, in-8°.
BLUNT, Bedouin tribes of the Euphrates, London, 1879, 2 vol. in-8°.
BLAU, Arabien in Vl Jahrhundert. Eine ethnographische skizze (zeitschrift

der dents. Morgenland Ges. 23° volume)
BURCKHARDT, Travels in Arabia, London, 1829, 3 vol., in-4°.
BURTON, Personal narrative of a pilgrimage to el Medinah and Meccah,

London, 1855, 3 vol., in–12.
Du CAUROY, Législation musulmane sunnite, rite hanefi, Paris, 1848, in-

8°.
DAUMAS, La vie arabe et la société musulmane, paris, in-8°.
DIETRICI, Die Anthropologie der Araber in X Jahrhundert, Berlin, 1865,

in-8°.
QUERRY, Droit musulman (Législation schyite), paris, 1871, 2,vol., in-8°.
ISAMBERT, Itinéraire de L’Orient, 2e éd., paris, 1882, 3 vol., in-8°.

الغالب. يف صحيحة غري كثرية معلومات

KHANIKOFF, Mémoire sur l’ethnographie de La Perse, Paris, 1866, in-4°.
NIZAM, collection of opinions and precepts of Mahomeddan law, calcutta,

1828–1835, 6 vol., in-4°.
NIEBUHR, Voyage en Arabie. Trad. Française, Amsterdam, 1776, 2 vol.,

in-4°.
PALAGRAVE, Voyage dans l’Arabie Centrale, Trad. Française, paris, 1866,

2 vol., in-8°.
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LE PLAY, Les Ouvriers de l’Orient, Tours, 1867, in-8°.
PELLEY, Visit to the Wahabee capital of central arabia. (proc. Of the Royal

Geog. Society, 1865).
PLAYFAIR, Histoire de l’Arabie beureuse, paris, 1859, in-8°.
SANTAGRA et CHARBNNEAU, Droit musulman, statut personnel et

successions, paris, 1873-1874, 2 vol., in-8°.
H. SPENCER, Descriptive Sociology, London, 8 vol., in-8°.

العرب. يف املهم الكتاب هذا من مجلد ويبحث الطبع، تحت

VAMBÉRY, sittenbilder aus dem Morgenlande, Berlin, 1876.
Vivien DE SAINT-MARTIN, Dictionnaire de géographie, paris, in-4°.

مجلدان. منه ظهر

WALLIN, Journey from Cairo to Mêdina (J. of Roy. Geog. Soc.) 1454.
WELLSTED, Travels in Arabia, London, 1838, 2 vol., in-8°.
WETZTIEN, Nord-arabien … (Zeitschrift für allgemeine Erdkunde), 1865.
WUESTENFELD, Genealogische Tabellen der arabischen stamme und

Familien, Göttingen, 1852, 1 vol., in-4°.

والفلسفة اآلداب (5)

عىل البندقية يف الالتينية باللغة مراًرا أرسطو لفلسفة رشوحه ُطبعت رشد: ابن
سماه الذي كتابه يف رشد ابن فلسفة زينان مسيو ولخص ١٥٩٥م، سنة الخصوص

١٨٥٢م. سنة بباريس وطبعه رشد»، ابن وفلسفة رشد «ابن
ونُرشت والشعر، الحكم يف وهي مرة، غري آثاره وتُرجمت محمًدا، عارص طالب: أبو

١٨٠٦م. سنة بأوكسوني العربي النص مع لها التينية ترجمة
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الطبعات جميع تكن ولم اللغات، أكثر يف وليلة ليلة ألف رواية ُطبعت وليلة: ليلة ألف
املعروفة الطبعات أحسن من ويعد الناقصة، غاالند ترجمة لطبع تكرار غري الفرنسية
ڨيل. مسيو هيدلربغ: يف الرشقية اللغات أستاذ العربي النص حسب عىل نرشه ما

Tausend und eine nacht, stuttgart, 1872, 4 vol., in-8°.

١٨٣٧م. سنة بباريس ترجمته مع ديوانه دوسالن نرش القيس: امرؤ
أهمها: وإليك العربية، لألمثال مجموعات عدة تجد العربية: األمثال

Proverbiorum arabicorum centuriœ duœ cum interpretatione latina

et scholüs. J. Scaligeri, leidœ, 1614, in-4°: MEIDANI, proverbium
arabicorum, ed. Schrœder, Lugd. Batav., 1795, in-4°.

ترجمه ما وطبع الفرنسية، إىل هذه امليداني أمثال من قسًما كاترمري نقل وقد
ترجمه ما وطبع اإلنكليزية، إىل مرص عوام أمثال بركهارد ونقل ١٨٣٧م، سنة بباريس

١٨٣٠م. سنة بلندن

LANDBERG, Proverbes et dictons du peuple arabe, Leyde et Paris, 1883,
in-8°, tome Ier.

سنة بلندن وطبع اإلنكليزية، إىل الفارسية من ثومسن ترجمه جاليل، أخالق جامي:
١٨٣٩م.

ترجمة تجد (وال ١٨٢٢م سنة بباريس سايس دو نرشها الحريري، مقامات الحريري:
املهم). األثر لهذا كاملة

األصل مع الرتجمة وطبعت الفرنسية، إىل مينار ترجمه الكلم، نوابغ الزمخرشي:
١٨٧٦م. سنة بباريس العربي

١٨٧٦م. سنة بباريس وطبع الفرنسية، إىل مينار ترجمه الذهب، أطواق الزمخرشي:
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١٨٢٠م، سنة مجلدين يف بلندن وطبعها اإلنكليزية، إىل أشعاره هاملتن نقل عنرتة:
ترجمة عنرتة لقصائد وتجد بباريس، وطبعها الفرنسية إىل حماسياته ديفيك ونقل
ترجمات يف مطبوعة أشعاره وتجد ١٨١٦م، سنة ببتافورم منيل طبعها باألملانية

واألملانية. واإلنكليزية الالتينية إىل الكثرية املعلقات
سنة بكلكتة إنكليزية ترجمة مع سپرنغر نرشه العربي، املنطق يف كتاب القزويني:

١٨٥٤م.
١٨٠٣م، سنة بباريس وُطبعت الفرنسية، إىل مارسيل نقلها لقمان، أمثال لقمان:

الكتاب). لهذا كثرية ترجمات (يوجد
القصائد هذه وتُرجمت العربي، أصلها دوپرسڨال كوسان نرش السبع: املعلقات

واألملانية. واإلنكليزية الالتينية إىل املشهورة
١٨٢١م. سنة بباريس وُطبع دوتايس، ترجمه واألزهار، الطيور املقديس:

CARLYLE, Specimens of arabica poetry from the earliest times, Cambridge,
1796, in-4°.

DOZY Recherches sur l’histoire et la littérature de l’Esþagne pendant le

moyen-âge, Leyde, 1860, 2 vol., in-8° (3e éd. 1881).
G. W. FREITAG, Darstellung der arabischen Verkunst, Bône, 1831, in-8°.
Grangeret De LAGRANGE, Anthologie arabe, Paris, 1828, in-8°.
Hammer PURGSTALL, Literatur geschichte der araber, Vienne,

1850–1856, 7 vol., in-8°.
HUMBERT, Anthologie arabe, Paris, 1819, in-8°.
J. JAHN, Arabische Chrestomathie, vienne, 1802, in-8°.
MEHREN, Die Rhetoric der Araben, Kopenhagen, 1853, in-8°.
NŒLDOKE, Beiträge zur Kenntnis der pœsie der alten Araber, Hannover,

1864, in-8°.
SCHMOLDERS, Essai sur les écoles philosophiques chez les arabes, Paris,

1842, in-8°.
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S. DE SACY, Chrestomathie arabe, Paris, 1826, 3 vol., in-8°.
G. WAHL, Neue arabische anthologie, Leipzig, 1791, in-8°.

العلمية العرب مؤلفات (6)

عدة وحدهم العرب مؤلفات من الالتينية إىل تُرجم ما عىل أوربة جامعات اعتمدت
العرب علماء أهم ذكر عىل ونقترص مراًرا، املؤلفات هذه ترجمة طبع وأُعيد قرون،
كلهم. إحصائهم فائدة لعدم فيها؛ عاشوا التي القرون إىل اإلشارة مع األساسية وكتبهم
يف كتب وله امليالد، من عرش الثاني القرن يف الشهري الفيلسوف هذا ظهر رشد: ابن
وُطبع الالتينية، إىل تُرجم الذي الرتياق كتاب الطب يف كتبه ومن والطب، الفلك علم
لوغدوني يف وُطبع الالتينية إىل تُرجم الذي السموم وكتاب ١٥٥٢م، سنة البندقية يف
البندقية يف وُطبع الالتينية، إىل تُرجم الذي الطب يف الكليات وكتاب ١٥١٧م، سنة

١٥٥٢م. سنة
املداواة يف «التيسري بكتابه واشتهر امليالد، من عرش الثاني القرن يف ظهر زهر: ابن

١٤٩٠م. سنة البندقية يف وُطبع الالتينية، إىل تُرجم الذي والتدبري»
كتابه وُطبع العرب، أطباء أشهر وهو امليالد، من العارش القرن يف ظهر سينا: ابن
سنة البندقية يف لكتبه األوىل الطبعة وظهرت مرات، عدة الطب» يف «القانون املهم

األخري. القرن حتى مؤلفاته رشح عن العلماء ينقطع ولم ١٤٨٤م،
من النبات علماء أشهر من وهو امليالد، من عرش الثاني القرن يف ظهر البيطار: ابن
وُطبع الفرنسية، إىل واألغذية» األدوية مفردات «جامع كتابه لوكلري وترجم العرب،

مجلدين. يف ١٨٧٧–١٨٨١م يف بباريس
املشهورين األندلس علماء من وهو الهجرة، من السادس القرن يف ظهر العوام: ابن
سنة بباريس وُطبع حديثًا، الفالحة يف كتابه مولر كليمان وترجم النبات، علم يف

١٨٦٦م.
الذي الحاكمي» «الزيج واضعي من وهو امليالد، من العارش القرن يف ظهر يونس: ابن
وُطبع الفرنسية، إىل بعضه دوپرسڨال كوسان وترجم الفلك، يف عربي كتاب أهم هو

١٨٠٤م. سنة بباريس
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تصانيف وله امليالد، من عرش الثالث القرن يف ظهر املراكيشاملراكيش: الحسن أبو
بعضه، سيديو ترجم الذي امليقات» علم يف والغايات املبادئ «جامع كتاب منها: كثرية

١٨٤٣م. سنة وطبعه
الفلك علماء أشهر من وهو امليالد، من العارش القرن يف ظهر البوزجاني: الوفاء أبو
بباريس وطبعها الفرنسية، إىل كتبه من الفصول بعض سيديو وترجم العرب، عند

١٨٤٥م. سنة
وتُرجم العرب، جرَّاحي أشهر وهو امليالد، من عرش الثاني القرن يف ظهر القاسم: أبو

١٥٤١م. سنة ببال له التينية ترجمة أحسن وُطبعت مراًرا، الجراحة يف كتابه
الصغري» «املدخل كتابه وترجم امليالد، من الثامن القرن يف ظهر البلخي: معرش أبو
إىل الفلكية األبعاد يف كتابه وترجم ١٤٨٩م، سنة أوغسربغ يف وُطبع الالتينية، إىل

١٥١٥م. وسنة ١٤٨٩ سنة يف وُطبع أيًضا، الالتينية
السيمياء، يف رسالة وكتب عرش، الحادي القرن يف ظهر أرطفيوسArtephius(؟):

١٦١٢م. سنة الفرنسية إىل أرنود وترجمها
ومن البديع» «الزيج كتاب مؤلف وهو امليالد، من التاسع القرن يف ظهر أماجور:

أرصاده. يونس ابن اقتبس أماجور
أشهر من ويُعد تيمورلنك، حفيد وهو امليالد، من عرش الرابع القرن يف ظهر بك: أولوغ
أكسفورد يف وُطبعت الالتينية، إىل أزياجه وترجمت الفلكية، بغداد مدرسة ممثيل
باريس يف وطبعها الفرنسية، إىل األزياج هذه مقدمات سيديو وترجم ١٦٦٥م، سنة

١٨٤٧م. سنة
الذي الصابي» «زيج كتاب مؤلفاته وأهم امليالد، من التاسع القرن يف ظهر البتاني:

١٥٣٧م. سنة بنورنربغ وطبع مرات، عدة ترجم
الهندسة، عىل الجرب َطبَّق من أول وهو امليالد، من التاسع القرن يف ظهر قرة: بن ثابت
املكعبة. للمعادالت هنديس حل عىل تشتمل التي مؤلفاته من فصوًال سيديو ونرش

العرب، كيماويي أشهر وهو امليالد، من الثامن القرن يف ظهر الكويف: حيان بن جابر
ُطبعت كتبه من التينية مخطوطات ستة عىل بباريس الوطنية املكتبة وتحتوى
«االستتمام» كتاب مؤلفاته وأشهر الكرية، باملثلثات خاص منها جزء خال جميعها
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إنكليزية ترجمة وتجد ١٦٧٢م، سنة الفرنسية إىل وتُرجم ١٤٠٩م، سنة ُطبع الذي
١٦٦٨م. سنة يف مؤرخة لكتبه

إىل الفلك يف كتابه وترجم امليالد، من عرش الحادى القرن يف ظهر األشبييل: جابر
هذا جابر بني الغالب يف يفرقون وال ١٥٣٣م، سنة نورنربغ يف وُطبع الالتينية،

الكيماوي. وجابر
الفلك علماء من وهو امليالد، من عرش الحادي القرن يف ظهر الهيثم: بن الحسن
وترجم ١٢٧٠م، سنة الالتينية إىل املناظر يف كتابه فيتليو وترجم والرياضيات،

الهندسية. األصول يف كتابه من فصول بعض سيديو
الذي واملقابلة الجرب كتاب مؤلفاته ومن امليالد، من التاسع القرن يف ظهر الخوارزمي:
نقله ثم امليالد، من عرش الثاني القرن أوائل يف الالتينية إىل دوبروغ رودلف ترجمه

١٨٣١م. سنة وطبعه اإلنكليزية إىل روزن
مؤلفاته عدد وبلغ والكيمياء، بالطب واشتهر امليالد، من التاسع القرن يف ظهر الرازي:
كتابه ونرش ١٤٨٦م، سنة منذ مرة غري ُطبع الذي «الحاوي» كتاب وأهمها ،٢٢٦

الكيمياء. يف مخطوطات ثالثة وللرازي ١٧٦٦م، سنة والحصبة» «الجدري
اسمه الكيمياء يف كتاب وله امليالد، من عرش الثاني القرن يف ظهر (؟): Zadith زاديت

الكيماوي. املرسح يف ُطبع Tabula Chimiœ

الطب يف «امللكي» كتابه وترجم امليالد، من العارش القرن يف ظهر العباس: بن عيل
١٤٩٢م. سنة البندقية يف وُطبع الالتينية، إىل جزءًا خمسني من املؤلَّف

من بأنه واشتهر امليالد، من عرش الحادي القرن يف ظهر (؟): Alpharebi الفاربى
اآلن. حتى تُطبع ولم بالعربية، الغزيري أحصاها التي كتبه وألفت الكيمياء، علماء

هيئة علم إىل «املدخل كتاب صاحب وهو امليالد، من التاسع القرن يف ظهر الفرغاني:
هو له األول واملرتجم مرات، ثالث الالتينية إىل تُرجم الذي النجوم» وحركات األفالك
ُطبعت وقد امليالد، من عرش الثاني القرن يف الالتينية إىل نقله الذي األشبييل يوحنا

١٦٦٩م. سنة األخرية ترجمته وُطبعت ١٤٩٢م، سنة بفريار األوىل ترجمته
مع املوضوعات جميع يف وألَّف امليالد، من عرش الثالث القرن يف ظهر القزويني:
«عجائب كتابه من فصوًال شريي وترجم والطبيعيات، والجغرافية الفلك يف اشتهاره
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سنة باريس يف وُطبعت الفرنسية، إىل الطبيعية والجغرافية الفلك يف املخلوقات»
حديثًا. األملانية إىل الفلك يف كتابه وترجم ١٨٠٥م،

إىل العرب طب وأدخل امليالد، من عرش الحادي القرن يف ظهر اإلفريقي: قسطنطني
منها نذكر كتب عدة وألَّف سالريم، مدرسة شهرة يف الفضل يعود وإليه إيطالية،
مرة، غري ُطبع الذي De remediorum منها ونذكر De morborum cognitione

١٥٣٦م. سنة ببال األوىل طبعته وكانت
الجرب يف «الفخري» كتاب واپكه وترجم الهجرة، من الخامس القرن يف ظهر الكرخي:

١٨٥٣م. سنة يف وطبعه املؤلف، لهذا
صاحب ذكرها مئتني عىل مؤلفاته وزادت امليالد، من التاسع القرن يف ظهر الكندي:
وُطبعت الالتينية إىل ترجمت املركبة، األدوية قوى معرفة يف رسالة ومنها الفهرس،

١٦٠٣م. وسنة ١٥٣١ سنة بني مراًرا
الذي اإلسالم» قبل العربية «التقاويم كتاب مؤلف هو الفلكي: (باشا) أفندي محمود

١٨٥٨م. سنة بباريس ُطبع
كتابه وترجم امليالد، من التاسع القرن يف الشهري الريايض هذا ظهر موىس: بن محمد
سنة روما يف فُطبعت األخرية، برتجمته قام الذي هو ومار مرات، عدة الجرب يف

١٨٦٦م.
بعضها ترجم تقاويم وله امليالد، من عرش الثالث القرن يف ظهر الطويس: الدين نصري
سنة لندن ويف ١٦٤٨م، سنة ليدن يف وُطبع الجغرايف، التقويم باسم الالتينية إىل

١٦٥٢م.
أزياج مع الفلكية أزياجه وكانت امليالد، من عرش الحادي القرن يف ظهر الزرقيال: ولد

األذفونشية. لألزياج أساًسا البتاني
ُطبعت األدوية يف كتب عدة وله امليالد، من التاسع القرن يف ظهر ماسويه: بن يوحنا
١٤٧١م. سنة البندقية يف Canones universales باسم املهمة كتبه ونُرشت مراًرا،
وتفيد العرب، مؤلفات من األوربية اللغات بعض إىل تُرجم ما أهم الكتب تلك وتُعد

العلمية. آثارهم معرفة يف اآلتية املؤلفات
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DELAMBRE, Histoire de L’astronomie au Moyen-âge, paris, 1819, in-4°.
DORN, Description of an arabic celestial globe, London, 1829, in-4°.
JOURDAIN, Mémoire sur l’observatoire de Méragah (mag. encyclopédique

de 1810).
LECLERC, Histoire de la médecine arabe, Paris, 1876, 2 vol., in-8°.
FURNARI, La Médecine arabe au IXe siécle, Paris, 1846, 2 vol., in-8°.
REINAUD, L’art militaire chez les arabes du Moyen-âge, Paris, 1848, in-8°.
SÉDILLOT, Recherches pour servir à l’histoire des sciences mathématiques

chez les orientaux, Paris, 1837, in-4°.
SINOBAS, Libros del saber de astronomia del rey Alfonso X de Castilla,

Madrid, 1863.
SPRENGEL, Histoire de la Médecine. (Hall, 1792–1803) traduit en français

par Jourdan.
WŒOPKE, Essai d’une restitution des travaux perdus d’Apollonius sur les

quantités irrationnelles, d’après un manuscrit arabe, paris, 1856, in-
4°.

Recherches sur L’histoire des sciences mathématiques chez les Orientaux,
Paris, 1860, in-8°.

WUESTENFELD,Geschichte der arabischen Aerzte und Naturfórscher, Göt-
tingen, 1840, in-8°.

والرحالت الجغرافية (7)

ابن برحلة وتُعرف األسفار، وعجائب األمصار غرائب يف النظار تحفة بطوطة: ابن
سنة بني بباريس وُطبعت الفرنسية، إىل وسنكونيتي ديفريمريي ترجمها بطوطة،

مجلدات. أربعة يف ١٨٧٩م وسنة ١٨٧٣
وطبعت هيلنده، ترجمها الجغرافية، يف الغرائب وفريدة العجائب خريدة الوردي: ابن

١٨٢٣م. سنة بلنده

661



العرب حضارة

سنة بباريس وُطبع الفرنسية، إىل مينار ترجمه واملمالك، املسالك كتاب خرداذبه: ابن
١٨٦٥م.

سنة ليدن يف دوغويه بعناية ُطبع األقاليم، معرفة يف التقاسيم أحسن حوقل: ابن
يف وُطبع اإلنكليزية إىل املرشق بجغرافية منه خاص هو ما أوزييل وترجم ١٨٧١م،
وُطبع الفرنسية، إىل بإفريقية منه خاص هو ما سالن دو وترجم ١٨٠٠م، سنة لندن
القرن يف بلرم بوصف منه خاص هو ما أماري وترجم ١٨٤٢م، سنة باريس يف

١٨٤٥م. سنة باريس يف وُطبع امليالد، من العارش
سنة بني بباريس وُطبع الفرنسية، إىل وجويار رينو ترجمه البلدان، تقويم الفداء: أبو
بجزيرة منه الخاص القسم غانيه وترجم مجلدات، ثالثة يف ١٨٨٣م وسنة ١٨٤٨
باملغرب، منه الخاص القسم سولفا وترجم ١٧٤٠م، سنة بأكسفورد وُطبع العرب،

١٨٣٩م. سنة بالجزائر وُطبع
وُطبع الفرنسية، إىل جوبر ترجمه اآلفاق، اخرتاق يف املشتاق نزهة كتاب اإلدرييس:

مجلدين. يف ١٨٤٠م سنة بباريس
١٨٧٠م. سنة ليدن يف دوغويه بعناية ُطبع املمالك، مسالك كتاب اإلصطخري:

األملاني. مولر الدكتور بعناية ُطبع األقاليم، كتاب اإلصطخري:
الشمالية، بإفريقية منه خاص هو ما سالن دو ترجم واملمالك، املسالك كتاب البكري:

١٨٥٩م. سنة بباريس وُطبع
إىل ترجم العرب، عند الطبيعية والجغرافية الفلك يف املخلوقات، عجائب القزويني:

١٨٦٨م. سنة ليبسك يف وطبع األملانية،
سنة بني باريس يف وُطبع مينار، دو باربيه ترجمه الذهب، مروج كتاب املسعودي:

مًعا). جغرايف تاريخي الكتاب (وهذا مجلدات تسعة يف ١٨٧٨م وسنة ١٨٦١
١٨٧٠م وسنة ١٨٦٦ سنة بني ليبسك يف وستنفلد فون طبعه البلدان، معجم ياقوت:
ما دومينار باربيه مسيو وترجم والحوايش، للفهارس ومجلدين مجلدات أربعة يف

١٨٦١م. سنة باريس يف وطبعه الفرنسية، اللغة إىل فارس ببالد منه خاص هو
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BABELON, Commerce des Arabes dans le nord de L’Europe, Paris, 1882,
in-8°.

FRŒHN, Ibn Fozlan,s und anderer Araber Berichte über die Russen älterer
zeit, saint-pétersbourg, 1823, in-4°.

GŒJE, Bibliotheca geographorum arabicorum. Lugd. Batavorum, 1870–
1879, 4 vol.

واملجلد حوقل، ابن كتاب عىل الثاني واملجلد اإلصطخري، كتاب عىل األول املجلد ويشتمل
اإلدرييس. كتاب عىل الثالث

REINAUD, Relations des voyages faits par les Arabes et les persans dans
L’Inde et la Chine dans le IXe siècle de l’ère chretienne Texte arabe et
traduction, Paris, 1845, 2 vol., in-8°.

SPRENGER, Die post und Reiserouten des Orients, Leipzig, 1864, in-8°.
STUVE, Die Handelszüge der Araber, Berlin, 1836, in-8°.
B. DE TUDÈL.

عرش، الثاني القرن يف وإفريقية وآسية أوربة يف الشهري الرحالة هذا رحالت تُرجمت
.(Amsterdam, 1743, in-8°) الخصوص عىل الفرنسية اللغة إىل مرات؛ عدة

الجميلة والفنون والنقود اآلثار (8)

يف وُطبع البناء، بفن منها خاص هو ما دومونربه كوكرب وترجم املقدمة، خلدون: ابن
١٨٢٧م. سنة باريس

بباريس وُطبعت الفرنسية، إىل دوسايس ترجمها النقود، أمور يف العقود نبذة املقريزي:
١٧٩٧م. سنة

.Monumentos Arquitectonicos de Esþana األثرية إسپانية مباني كتاب
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سبعة منه وُطبعت متتابًعا، نًرشا املصور الكتاب هذا اإلسپانية الحكومة تنرش
اآلن. حتى أجزاء

Barbier De MEYNARD, Ibrahim … Scènes de la vie d’artiste au IIIe siècle de

l’hégire, Paris, 1869, in-8°.
BATISSIER, Histoire de l’art monumental, Paris, 1880, 2e éd., in-8°.
BOURGOIN, Les Arts arabes, Paris, in-4°.
Caussin DE PERCEVAL, Notices sur Les principaux musiciens arabes des

trois premiers siècles de l’hegire, Paris, in-8°.
CHRISTIANOWITSCH, La Musique arabe aux temps anciens, Paris, 1863,

in-4°.
COSTE, L’Architecture arabe d’après Les monuments du Caire dessinés de

1818 à 1825, Paris, 1838, in-f°.
Monuments modernes de La Perse, Paris, 1870, in-f°.
DAVILLIERS, Histoire de faïences hisþano-moresques, Paris, 1861, in-8°.
J. DE LA RADA Y. DELGADO, Museo esþanol de antigüedades, Madrid, in-

f°.

مجلدات. تسعة النفيس األثر هذا من ظهر وقد الطبع، تحت

FLANDIN, L’Orient, 3 vol., Paris, 1840, in-f°.
Girault DE PRANGEY, Essai sur l’architecture des Arabes et des maures en

Lïsþagne et en Sicile, Paris, 1842, in-4°.
GUÉRIN, Voyage archéologique dans la province de Tunis, Paris. 1862, 2

vol., in-8°.
O. JONES, L’Alhambra, London, 1830, 2 vol., in-f°.
The Alhambra Court in the Crystal palace erected and de scribed by O.

Jones, London, 1854, in-8°.
KIESEWETTER, Die Musik der Araber, Leipzig, 1842, in-4°.
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LABORDE et LINANT, Voyage dans L’Arabie Petrée, Paris, 1830, in-f°.
LANGLOIS, Numismatique des Arabes avant L’islamisme, 1859, in-4°.
LONGPÉRIER, Archéologie orientale, monuments arabes, t. 1er, Paris, 1883,

in-8°.
Marmol DE CARJAVAL, Description générale de l’Afrique, Trad. de P.
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العرب حضارة

هوامش

فاس» مدينة «تاريخ كتاب ولعله الكتاب، هذا مؤلف اسم املؤلف يذكر لم (1)
عىل يشتمل وهو املؤلف، اسم من خاليًا صفحة ٧٥ يف سنة١٨٧٨م بلرم يف املطبوع

(املرتجم). ٨٠٣ه سنة إىل فاس مدينة أخبار
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