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العرب

لم يلعب العرب حتى القرن السابع ا7يالدي دورا
مهما في منطقة الشرق األدنى بينما دخلوا الساحة

. فقـد٭التاريخية بزخم بعد ظهور النبي مـحـمـد
اعتنقت القبائل العربيةZ التي كانت غالبا في حالة
انقسام ونزاعZ الدين اجلديد (اإلسالم) الذي منح

٭العرب حيوية ضخمة. فبعد وفاة النبي محـمـد
بدأوا فتوحاتهم السريعة والناجحة خارج اجلزيـرة
العربيةZ حتى أنهم خالل عدة عقـود فـقـط قـضـوا
على اإلمبراطورية الفارسية القوية وفتحوا سوريا
وفلسطz ومصر وشمال أفريقيا بكاملها. وفي سنة

 م فتح العرب إسبانياZ ووصـلـت حـدودهـم فـي٧١١
الشرق إلى سهول آسيا الوسطى والهندR Zا أسفر
zحملة اإلسالم والص zعن صالت ثقافية مثمرة ب

والهند.
ونظر اآلن فتحوا بلدانا تعددت فيها الثقافـات
و�ايزت فقد امتزجت الثقافة العـربـيـة مـع بـقـايـا
الثقافات القديسة في ا7ناطق التي فتحوهـا. Rـا
أدى إلى تقبلهم السريع لهذه الثقافات وإلبداعـهـم
ثقافة عربية جديدة. وفي الواقع أن استمرار ذوبان
التراث الثقافيZ الذي نراه في بلدان مختلفةZ كان
�كن أن يحدث فقط بفضل السياسة ا7تسامـحـة
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للحكام العرب إزاء رعيتهم في ا7ناطق ا7فتوحة. وهكذا فقد حتول احلكام
اجلدد إلى مدافعz ومشجعz للعلوم والفنون في ا7ناطـق ا7ـفـتـوحـةZ كـمـا
أثمر هذا االتصال اإليجابي بz الثقافات القد�ة والثقافـة احلـديـثـة عـن
نتائج خصبة بشكل خاص في بالد الفـرس. فـفـي بـالط األسـرة احلـاكـمـة
األخيرةZ األسرة الساسانيةZ ازدهر األدب والفن والعلم على مستوى رفـيـع
جداZ وكان هناك أيضا مكتبات منظمة يتم فيها نسخ وترجمة اخملطوطات
القد�ة. وهكذا في الوقت الذي كان فيه التراث اليوناني-الروماني يواجه
أياما صعبة في أوربا الغربيةZ وحتى في بيزنطة في وقت من األوقاتZ فإن
zبالد الفرس كانت هي ا7كان الذي يجد فيه الشعراء والعلماء ا7لجأ األم

والظروف ا7ناسبة للنشاط.
فقد جلأ إلى هذه البالد مثال فالسفة األفـالطـونـيـة اجلـديـدةZ الـذيـن
اضطروا إلى مغادرة أثينا بعد أن أمر اإلمبراطور يوسيتينان بإغالق األكاد�ية

 م. وقد حدث هذا أيضا ألسـاتـذة ا7ـدرسـة ا7ـعـروفـة فـي أديـسـة٥٢٩سنـة 
بآسيا الصغرىZ التي أغلقها اإلمبراطور زينون.

 م إلى مدينة نصيبz القد�ة وأسسوا هناك٤٨٩فقد هاجر هؤالء سنة 
أكاد�يتهم من جديد.

 م الكثيـر٦٣٧وهكذا فقد وجد العرب بعد أن فتحوا بالد الفرس سـنـة 
من الكتب والكثير من العلماء والشعراء وا7تأثرين بالثقافة القد�ةZ ووجدوا
هناك ما هو أهم أيضا-األشكال اجلاهزة للعمل العلمي والـثـقـافـي ا7ـنـظـم
(ا7كتباتZ مراكز الوثائق األكاد�يات) Rا سهل عليهم تقبل إجنازات الثقافة
الفارسية في ذلك احلZz التي كانت قد تأخرت في جوانب كثيرةZ ومن ثم

تطويرها أيضا.
وفيما يتعلق بشريحة العلماء من السكان األصليZz الذين اعتنقوا اإلسالم
بدورهم فلم يكن هناك ما يعيق استمرار نشاطهم وأسلوب حياتهم. وهكذا
�كن القول إن العـرب سـواء فـي بـالد الـفـرس أو فـي الـبـالد األخـرىZ قـد
Zثقافة العصر القد� وثقافة العصر الوسيط zجنحوا في مد جسر قوي ب
وحتى ثقافة العصر احلديثZ وذلك بفضل سياستهم احلكيمة إزاء الرعية
وبفضل اندماج ا7ثقفz وا7ؤسسات الثقافية في مسـار الـثـقـافـة اجلـديـدة

التي أبدعها العرب.
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أ- الكتابة العربية
إن حب العرب للكلمة ا7كتوبةZ الذي عبـروا عـنـه بـسـرعـة فـي الـبـلـدان
ا7فتوحةZ ال �كن أن يقارن إال بحبهم للخط نفسه-للخط العربي-فـاخلـط
بالنسبة للعرب ليس مجرد نظام عملي للحروف التي تعبر عن األفكارZ بل
هو أكثر من ذلك بكثير. إن اخلط العربي نفسهZ وهو الذي كتب به الكتاب
ا7قدس للمسلمz (القرآن) وغـيـره مـن الـكـتـبZ مـقـدس فـي حـد ذاتـه ولـه
مغزى ديني ورمزي عميق. إن اخلط العربي يستخدم في آن واحد للـرسـم
والتزيz والتعبير عن األفكار. وهكذا فاخلط العربي يتداخل مع ا7شـاعـر
اإلسالمية ومع الفن اإلسالمي إلى حد أنه أصبح جزءا ال يتجزأ من الهوية
الدينية والقوميةZ وذلك بغض النظر عن ا7كان والزمان الذي يكتب فيه. إن
نسخ القرآن هو في حد ذاته عمل ديني وسحريZ ولذلك فإن هذا الكتـاب
ا7قدس ينسخه كل من يطلب التقرب إلى الله أو ينتظر الرحمة من اللهZ أو
كل من يتمنى أن يرضي الله بعمله هذا. وفي العالم اإلسالمي يأخذ شكل
وجمال احلروف العربية معنى رمزيا وسحريا. وهكذا فإن التفª في كتابة
احلروف أو ابتداع تشكيالت جمالية من احلروفZ ما هو إال عمل مقدس.
ولذلك ال نستغرب أن العربZ وا7سلمz بشكل عامZ قاموا بذلك الـنـشـاط
العظيم في نسخ ا7ؤلفاتZ الشيء الذي ال جند له مثيال في تاريخ الكتـاب

اخملطوط.
لقد تطور اخلط العربي عن اخلط النبطيZ الـذي كـان يـسـتـعـمـل مـنـذ
بداية القرن األول ا7يالدي في شرق األردن. وقد كان هذا اخلط يستعمل
قبل ظهور اإلسالم لألغراض اإلدارية إال أنه أخذ سمة مقدسة عندما شرع

العرب يدونون كتابهم ا7قدس.

ب- مادة الكتابة-إنتاج الورق
كان العرب حتى القرن الثامن ا7يالدي مثلهم مثل بقية الشعوب في ذلك
الوقتZ غالبا ما يستعملون الرق للكتابة ثم أخذوا يستعمـلـون ورق الـبـردي
بعد فتح مصر. ولكن القفزة التي حدثت الحقا في إنتـاج الـكـتـاب لـم تـكـن

Rكنة لوال ظهور مادة جديدة ورخيصة للكتابة وهي الورق.
وحول هذا يسجل ا7ؤرخون العرب حادثةZ لها ما يؤكدها فـي ا7ـصـادر
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الصينيةZ تتعلق ببداية إنتاج الورق في الـعـالـم الـعـربـي. وكـمـا يـروي هـؤالء
 م نزاع بz قبيلتz تركـيـتـz فـي٧٥١ا7ؤرخون فقد اندلع في صـيـف سـنـة 

آسيا الوسطى وطلبت حينئذ كل قبيلة ا7ساعدة من جـيـرانـهـاZ األولـى مـن
zالقبيلت zهات zوقد انتهت حينئذ ا7عركة ب .zالعرب والثانية من الصيني
zا أدى إلى أسر العرب لبعض الصينيR Zبفوز القبيلة التي يدعمها العرب
الذين كانوا يعرفون سر إنتاج الورق. وقد اقتاد العرب هـؤالء األسـرى إلـى
مدينة سمرقندZ حيث أسسوا �ساعدتهم أول معمل لصنع الورقZ وخالل
فترة قصيرة أصبحت هذه ا7دينة معروفة بورقها ا7متاز الذي كانت تنتجه
Zوتصدره إلى كثير من البالد العربية. وفي نهـايـة الـقـرن الـثـامـن ا7ـيـالدي
و�ساعدة الصينيz بدأ إنتاج الورق في بغداد نفسها بينما اشتهرت دمشق

بسرعة كمركز معروف إلنتاج الورق.
ففي دمشق بقي ينتج لوقت طويـل أفـضـل نـوع مـن الـــورقZ وبـقـي هـذا
يصدر إلى عدة بلـدان أوربية حـيـث كـــان يـشـــتـهـر بـاســـم مـصـدره (الـورق

الدمشقي).
وفيما بعد أخذت معامل الورق تظهر في مصرZ حيث سيقـضـي الـورق
بالتدريج على استعمال البردي. وعبر ا7غرب وصل إنتاج الورق أخيرا إلـى
أورباZ وبالتحديد إلى إسبانيا. وفي الواقع فإن أول إشارة حول هذا جندها

 م مدينة شاطبة (ياتيقـا الـيـوم) فـي١١٥٠لدى اإلدريسيZ الذي يذكـر سـنـة 
قاالنسيا حيث الورق «الذي ال يوجد له مثيـل فـي الـعـالـم ا7ـتـمـدن» والـذي

يصدر لـ «الشرق والغرب».
Zولكن في العالم اإلسالمي لم يلغ الورق فورا استعمال الرق كمادة للكتابة
إذ بقي يستعمل لفترة أخرى لكتابة القرآن كما بقي ورق البردي يسـتـعـمـل
لفترة أخرى أيضا. ففي بغداد نفسهاZ وهي أكبر مركز إلنتاج الـكـتـاب فـي

 م. وفي٨٧٠العالم العربي حينئذZ لم يظهر أول كتاب علـى الـورق إال سـنـة 
zورق البردي والورق اجلديد حتى القرن zالواقع فقد استمرت ا7نافسة ب

 مZ حz أنهى الورق اجلديد �اما استعمال ورق البردي للكتابة.١٣-١٢
وفي القرن الثالث عشر ا7يالدي انتشر أخيرا الورق خارج العالم العربي-
في أوربا. ففي ذلك الوقت تقريبا انتهى احتكار العرب إلنتاج الورق واالجتار

 سنة.٥٠٠بهZ بعد أن بقي في أيديهم حوالي 
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جـ- إنتاج الكتاب وانتشاره
حتى القرن الثامن ا7يالديZ أي إلى أن بدأ العرب بإنتاج الـورقZ كـانـت
معظم األبيات الشعرية والروايات وحتى «اإلجنازات» العلمية تنتقل من فرد

إلى آخر با7شافهة.
ولكن لدينا في القرآن ذاته معطيات كافية تشيـر إلـى أن الـعـرب كـانـوا
يستخدمون الرق قبل ظهور اإلسالم وغيره من مواد الكتابة لتدوين النصوص

التجارية واإلدارية إلخ.
ومع إنتاج الورق بدأت ا7رحلة الذهبيـة لـلـكـتـاب اإلسـالمـي فـقـد ازداد
عدد اخملطوطات كثيرا وأخذ التنافس يشمل اخلـلـفـاء والـوزراء واألغـنـيـاء
على اقتناء الكتب الغالية والنادرة وأصبح اخلطاطون موضع البحث والتقدير
بينما كان الكبار منهم يغمرون بالتواصي والهدايا القيمة. وكان الكثير مـن
اخلطاطz يعملون في ا7كتباتZ حيث ينسخون هناك ا7ؤلفات حلساب تلك
ا7كتباتZ بينما كان كبار اخلطاطz يعيشون في قصور اخللفاء حيث ينسخون
ا7ؤلفات الغالية للمكتبات اخلاصة. وإلى جانب هؤالء كان هناك خطاطون
zهؤالء اخلطاط zأي يعملون حسب الطلب. وب Zيعيشون فقط من عملهم

-�٨٨٦تع أولئك الذين كانوا ينسخون القرآن بشهـرة خـاصـة كـابـن مـكـال (
 م)Z الذي يقال إنه كتب بخط يده١٠٣٢ م و ١٠٢٢م) وابن البواب (توفي ٩٤٠

 نسخة من القرآن.٥٠٠خالل حياته 
في كل ا7دن اإلسالمية كانت التجارة بالكتب نشيطة للغاية. وكان الوراقون
عادة يفتحون دكاكينهم أمام اجلوامع وا7دارسZ وكانت هذه الدكاكz كثيرا
ما تتمركز في شوارع خاصة حيث تكون حركـة ا7ـارة عـلـى أشـدهـا. إال أن
هذه الدكاكz لم تكن فقط لبيع الكتب. فهناك كان يجتمع ا7ثقفون وأولئك
الذين يريدون أن يصبحوا مثقفz وهناك كانت تناقش ا7وضوعات اخملتلفة
وتنشد األشعار وهكذا. وعلى الرغم مـن هـذا فـقـد كـان الـدور ا7ـهـم لـهـذه
الدكاكZz باإلضافة إلى بيع الكتبZ يكمن في نشر ا7علومات حول ا7ؤلفات

اجلديدة.
وفي العصر العباسي كانت بغداد ا7ركز األساسي إلنتاج الكتاب واالجتار
به. ففي مرحلة االزدهار الكبير إلنتاج الكتاب في هذه ا7دينـة وصـل عـدد
دكاكz الوراقz إلى مائة. ومن بغداد كانت الكتب سرعان ما جتد طريقها
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إلى أبعد ا7دن في العالم اإلسالمي. وعلى ظهـور اجلـمـال كـانـت الـقـوافـل
حتمل الكتب من بغداد إلى أقصى البلدانZ كما كانت أيضا حتمل الكتب من

هذه البلدان (بيزنطةZ سورياZ الهند) إلى بغداد.
وقد كانت الكتب التي ينسخها اخلطاطون ا7عروفونZ أو الـتـي يـكـتـبـهـا
ا7ؤلفون أنفسهم غالية جدا ولم يكن في استطاعة أحد أن يقتـنـيـهـا سـوى
األغنياء. وعلى سبيل ا7ثال يكفي أن نـذكـر أن ثـمـن كـتـاب ا7ـؤرخ الـطـبـري

 م)Z كما يذكر ا7قريزيZ كان يصل إلى مائة دينار.٩٢٣-٨٣٩(
وكان هذا بالنسبة لذلك الوقت ثمنا مرتفعا إذ أن الكتاب ا7توسط كان
يباع بدينار أو دينارين. وحتى هذا يبدو ثمنا مرتفعا إذا أخذنا بعz االعتبار
أن األجرة السنوية 7قهى كانت ال تتعدى الدينار. أما أولئك الذين لم يكونوا
�لكون هذه اإلمكانية فقد كانوا ينسخون ا7ؤلفات بأنفسهم أو يعطونها إلى

خطاطz مغمورين لكي ينسخوها.

د- الكتب واملكتبات
با7قارنة مع الكثير من ا7راكز الثقـافـيـة لـلـعـالـم اإلسـالمـي فـإن بـغـداد
تتميز بأنها ليست مدينة قد�ة بل هي مدينة جديدة بنيت في القرن الثامن
ا7يالدي. وقد بناها العرب بأنفسهم في مركز دولتهم الواسعةZ وبالتحديد
على ضفة دجلة حيث تتقاطع الطرق التجارية الـتـي كـانـت تـربـط احملـيـط
Zالهندي بالبحر األبيض ا7توسط. ونظرا للسياسة احلكيمة لألسرة العباسية
وا7وقع اجلغرافي ا7الئمZ فـإن بـغـداد سـرعـان مـا حتـولـت إلـى أهـم مـركـز
سياسي وثقافي للعالم اإلسالمي وأكبر مدينـة فـي الـعـالـم مـن حـيـث عـدد
السكان (حوالي مليون ونصف نسمة). ففي هذه ا7دينةZ ابتداء من الـقـرن

 مZ تطور إنتـاج١٢٥٨التاسع ا7يالدي وحتى سقوطها بأيدي ا7نغوليz سنـة 
الكتاب بشكل ال مثيل له في ذلك الوقت.

كان اخللفاء أنفسهم يتحمسون للكتاب ويهتمون بهZ إذ أنهم كانوا يشجعون
العلماء على Rارسة العلوم ويحضون الكتاب على كتابة مـؤلـفـاتـهـم. وكـان
هؤالء أيضا يشجعون كثيرا على جمـع وتـرجـمـة ودراسـة مـؤلـفـات الـكـتـاب
zوا7ترجم zالقدماء. وهكذا فقد شاركت أعداد كبيرة من الناسخ zاليوناني
واجمللدين وا7زخرفz وا7ثقفz في إنتاج الـكـتـابZ وفـي تـرجـمـة وتـفـسـيـر
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النصوص اخملتلفة. وقد كان من األهمية �كان ما قام به هؤالء من محاوالت
جلمع مؤلفات الكتاب اليونانيz القدماءZ حيث وصل إلينا عـدد كـبـيـر مـن
هذه ا7ؤلفات بفضل الترجمات السورية وبفضل الترجـمـات األخـرى الـتـي
جرت في نهاية العصر القد� وبداية العصر الوسيط. إال أن بغداد لم تكن
جتمع فقط مؤلفات الكتاب اليونانيz القدماء بـل كـان يـصـل إلـيـهـا أيـضـا
مؤلفات الكتاب من البلدان اجملاورة كالهند وغيرها. وقد كان من الطبيعي
في هذه الظروف أن تبرز بسرعة ا7كتبات األولى اخلاصة أوال ثم مكتبات
القصور واخللفاء وبيوت الوزراء والعلماء الذين كانوا يقلدون بدورهم اخللفاء
وباإلضافة إلى هذه فقد أخذت تكثر ا7كتبات األخرى في اجلوامع وا7دارس

الدينية.
كانت معظم الكتب التي تنسخ في ذلك الوقت وحتفظ في ا7كتبات ذات
طابع دينيZ وكانت نسخ القرآن حتتل مكانة خاصة بخطها اجلميل وجتليدها
النفيس. وإلى جانب ذلك كانـت هـنـاك كـتـب مـن الـفـلـك والـتـاريـخ والـطـب

والرياضيات واحلقوق وبقية العلومZ باإلضافة إلى الكتب األدبية.
وفي مكتبات العلماء جند أوال تلك الكتب التي كانوا يعودون إليها كل يوم
والتي يعتمدون عليها إلجناز مؤلفاتهم. وقد أوصى الكثير من أصحاب هذه
ا7كتبات اخلاصة �كتباتهم إلى ا7كتبات العامةR Zا يشهد بـرغـبـة هـؤالء
لكي يستفيد اآلخرون من هذه الكتب. ولدينا هنا استثناء واحد يتعلق بالكاتب
ا7عروف أبي حيان التوحيدي (القرن العاشر ا7ـيـالدي) الـذي حـرص عـلـى
إحراق مكتبته عوضا عن أن يتركها 7واطنيه نظرا ألنه كان يعتبـرهـم غـيـر

قادرين على تفهم ما يكتبه.
وقد جمعت ا7كتبات الكبرى في بغداد ا7ثقفz حيث كانوا يـتـنـاقـشـون
في العلوم ويسمعون النصوص األدبيةZ كما في مكتبة اإلسكندرية وا7كتبات
القد�ة األخرى. وفي بغداد أيـضـا كـان يـعـz إلدارة هـذه ا7ـكـتـبـات أنـاس

مثقفون يتمتعون �كانة اجتماعية كبيرة.
ومن بz هواة جمع الكتب الكبار في بغداد يحتل اخلليفة هارون الرشيد

 م) مكانة خاصةZ إذ أنه كان قد جمع في بالطه مترجمz ليترجموا٨٠٩-٧٦٦(
له مؤلفات الكتاب اليونانيz القدماءZ أما ابنـه ا7ـأمـون الـذي حـكـم خـالل

م)Z فقد أسس األكاد�ية ا7ـعـروفـة «بـيـت احلـكـمـة» الـتـي ضـمـت٨٣٣-٨١٣(
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zمرصدا فلكيا ومكتبة ضخمة. وفي هذا ا7كان اجتمع أشهر العلماء ا7ترجم
واخلطاطz في ذلك الوقت سواء من العرب أو من الـهـنـود والـفـرس إلـخ.
وقد كان ا7أمون نفسه يشجع العلماء على دراسة الفلسفة اليونانية وعلى

ترجمة الكتب من اللغات اليونانية والسريانية والسنسكريتية والفارسية
إلى اللغة العربية.

وقد كان ا7أمون يرسل مبعوثيه الذين يثق بهم إلى بلدان الشرق األوسط
لكي يبحثوا عن اخملطوطات اليونانية القد�ةZ بل حتى أنه أرسل وفدا إلى
اإلمبراطور البيزنطي ليون اخلامس لكـي يـطـلـب مـنـه بـعـض اخملـطـوطـات
اليونانية. وقد أثمرت هذه ا7همة في القسطنطينية نتائجها الطيبة حينئذ
إذ عاد الوفد بكتب كثيرة تشمل مختلف العلومR Zا دفع ا7أمون أن يطلب
ترجمتها فورا إلى العربية. وحسب بعض ا7صادرZ التي �كن أن ننظر إليها
ببعض التحفظZ فإن مكتبة ا7أمون بلغت من الضخامة أيام حكمه إلى حد

أنها جمعت مليون مخطوطة.
وقد تابع اخللفاء الذين جاءوا بعد ا7أمون دعم «بيت احلكمة» حتى أن
zأحرقوها لألسف ح zإال أن ا7نغولي Zمكتبتها أصبحت جتمع كنزا هائال

 م.١٢٥٨فتحوا بغداد سنة 

 في بالط احلاكم١٥٨١اخلطاط حسايو زارين قلم والرسام ماندهار في مخطوطة تعود الى سنة 
ا7سلم اكبر في الهند (ا7لكية االسيوية-لندن)
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وإلى جانب «بيت احلكمة» كانت هناك مكتبات أخرى في بـغـدادZ ومـن
أهمها تلك ا7كتبة التي أسسها في نهاية القرن العاشر ا7يالدي الوزير صبر
ابن أرادشيرZ التي كانت أيضا في إطار أكاد�ية أخرى. وقد �تعـت هـذه
ا7كتبة بشهرة خاصة لدى ا7عاصرين نظرا لغناها بالكتب حتى أن الكاتـب
ياقوت احلموي يقول في القرن الثالث عشر ا7يالدي إنه «ال يوجد في كل

العالم كتب أجمل Rا في هذه ا7كتبة».
وقد كانت مكتبات ا7دارس أيضا غنية بالكتبZ وخاصة تلك التي أقامها

 م في بناء رائع. وقد كان طلبة الـعـلـم١٢٣٣-١٢٣٢اخلليفة ا7ستنصـر خـالل 
الذين يرغبون بتكوين مكتبات خاصة بـهـم يـحـصـلـون بـاجملـان عـلـى الـورق

واألقالم لنسخ ما يريدون من الكتب.
وباإلضافة إلى ا7كتبات العامة كانت هناك في بغداد الكثير من ا7كتبات
اخلاصة التي كان بعضها يحتوي على كتب ذات قيمة كبيرة. ومن بz هذه

 م)Z التي كانت مكتبته اخلاصة والتي٨٢٢نذكر مكتبة ا7ؤرخ الواحدي (توفي 
 صندوق.٦٠٠كانت حتوي على 

ولم تكن بغداد بطبيعة احلال حتتكر وجود ا7كتبات في العالم اإلسالمي
إذ أنه وجدت في ا7دن األخرى كسمرقند والبصرة وحلب وا7وصل ودمشق
إلخ.. مكتبات كبيرة وكثيرة. وقد خلف لنا الكتاب العرب معطيات كثيرة عن
هذه ا7كتباتZ ومـن بـz هـؤالء الـطـبـيـب والـفـيـلـسـوف ا7ـعـروف ابـن سـيـنـا

م) الذي وصف لنا في سيرته مكتبة األسرة السمندية في بخارى.٩٨٠١٠٣٧(
وهكذا فهو يروي لنا أنه خالل إقامته في ا7دينة مرض سلطان ا7نطقة نوح

بن منصور ولذلك استدعوه 7عاجلته.
وكما يضيف ابن سينا: «في أحد األيام رجوته أن يسمح لـي بـالـدخـول
إلى مكتبته ألرى الفهرس وأقرأ كتب الطب. وحz سمح لـي بـذلـك دخـلـت
إلى بناء مقسم إلى عدة أقسام وفي كل قسم كانت هناك صناديق الـكـتـب

الواحد فوق اآلخر.
في أحد األقسام كانت هناك الكتب اخلاصة باللغة والشعرZ وفي قسم
آخر كانت هناك الكتب ا7تعلقة باحلقوق إلخ. وهكذا ففي كل قـسـم كـانـت
هناك الكتب التي تتعلق بأحد العلومZ شاهدت هناك فهرس ا7ؤلفات اليونانية
القد�ة وطلبت ما كنت أريده. وهناك شاهدت كتبا قد ال يعرف أحد عنها
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شيئا ورأيت كتبا لم أرها في أي مكان آخر ال سابقا وال الحقا. قرأت هناك
تلك الكتب وأخذت بعض ا7الحظات. وهكذا عرفت ا7كانة التي شغلها كل

(×)واحد في علمه»

وعلى الرغم من هذا فإن ا7كتبات التي أسست في مصـر كـانـت تـفـوق
بضخامتها وأهميتها كل ا7كتبات األخرى في العالم اإلسالمي. ففي القاهرة

 م) ذلك الدور اإليجابي فـي الـتـطـور١١٧١-٩٦٩مارست األسرة الفـاطـمـيـة (
الثقافي على yط ما قامت به األسرة العـبـاسـيـة فـي بـغـداد. فـقـبـل تـولـي
األسرة الفاطمية للحكم في مصر لم يكن العرب يعبرون عن اهتمام بالكتابة
والكتب وا7كتباتZ وقد شكلت في السنوات ا7تأخرة تـلـك األسـطـورة الـتـي
zتقول بأن العرب هم الذين أحرقوا بقايا مكتبة اإلسكندرية الشهـيـرة حـ

 م. وحسب هذه األسطورة فإن حمامات ا7دينة٦٤٢فتحوا هذه ا7دينة سنة 
بقيت أربعة شهور حترق كتب ا7كتبة لتسخz ا7ياه في مراجلها. أما اليوم
فيشك بحق في أن يكون العرب هم الذين أحرقوا بقايا مكتبة اإلسكندرية.
في العصر الفاطمي أصبحت العاصمة اجلـديـدة 7ـصـر (الـقـاهـرة)مـن
أكبر ا7راكز الثقافية للعالم في ذلك الوقـت. وقـد أسـس حـيـنـئـذ اخلـلـيـفـة

 م) مكتبته الشهيـرة فـي قـصـرهZ تـلـك الـتـي ضـمـت٩٩٦- ٩٧٥العزيز بـالـلـه (
٦٠٠ ألف مخطوط وحسب بعض ا7صادر األخرى ٢٠٠حسب بعض ا7صادر 

ألف مخطوط. ور�ا يكون في هذه ا7صادر بعض ا7بالغةZ إال أنه ال يشك
zأبدا في أن هذه ا7كتبة كانت ضخمة بالفعل إذ أنها كانت تتوزع على أربع
قسما Rا كان يدفع شهود العيان للتحدث عنها بانـدهـاش وهـكـذا نـعـرف

 نسخة من القرآن مزينـة ومـجـلـدة٢٤٠اآلن أنه كان يوجد في هذه ا7كـتـبـة 
 مخطوطة حول العلوم القد�ة. وقد نقل١٨٠٠بشكل نفيسZ باإلضافة إلى 

قسم من هذه ا7كتبة إلى األكاد�ية اجلديدة «دار احلكمـة» الـتـي أسـسـهـا
 م على yط «بيت احلكمة» في بغداد.١٠٠٥اخلليفة احلاكم بأمر الله سنة 

(×) أورد صاحب شذرات الذهب إضافة لها مغزى ومعنى: «واتفق بعد ذلك احتراق تلك اخلزانة
فتفرد أبو علي �ا حصله من علومهاZ وكان يقال: إن أبا علي توصل إلى إحراقها ليتفرد �عرفة

ما حصل منها وينسبه إلى نفسه». انظر:
Z١٩٨٩Z بيـروت ٥ابن العمادZ شذرات الذهب في أخبار من ذهـبZ حتـقـيـق مـحـمـود االرنـاؤوط ج 

١٣٤ص
(ا'ترجم).
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Zوقد حتولت «دار احلكمة» القاهرية أيضا إلى مكان يلتقي فيه العلماء
وفي مكتبتها كان �كن للعلماء وا7ترجمz وا7هتمz أن يجدوا ما يحتاجون
إليه من الكتب في كل فرع من فروع العلم. وكان �كن ألي شخص أن يدخل
إلى مكتبة «دار احلكمة»Z بينما كانت تقدم للقراء باجملان األوراق واألقالم
واحملابر. وقد كان هناك خطاطون يختصون بنسخ الكتب واإلكثار منهاZ إال
أن العدد األكبر من كتب ا7كتبة كان يأتيها مع القوافل من ا7دن األخرى.

وقد سجلت نهاية العصر الفاطمي بداية انهيار ا7ـكـتـبـات الـكـبـرى فـي
القاهرة. فقد أدى النهب واحلرائق والالمباالة إلى القضاء على قسم كبير
من ثروة ا7كتباتZ التي كان اخللفاء الفاطميون وهم من محبي الكـتـب قـد

أنفقوا عليها الكثير من اهتمامهم وثروتهم.
ولكن هذا ال يعني بطبيعة احلال نهاية االهتمام بالكتاب ونهاية احلياة

-١٢٥٠بالنسبة للمكتبات في مصر. فمع أن احلكام في العـصـر ا7ـمـلـوكـي (
 م) لم يستطيعوا أن يعيدوا 7صر أهميتها الثقافية التي كانت لها فـي١٥١٧

العصر الفاطمي إال أن بعضهم حاول أن يرعى العلوم والفنون وأن يشـجـع
على نسخ ا7ؤلفات وأن يساعد على تأسيس وتطوير ا7كتبات. وباإلضـافـة
إلى هذا فقد أسست في ذلك الوقت مكتبات خاصة بـالـعـلـمـاء مـن أطـبـاء
وحقوقيz ولغويz الخ.. Rا يدل على تـطـور فـي إنـتـاج الـكـتـاب فـي ذلـك
احلz. وهنا تذكر لنا ا7صادر على سبيل ا7ثال أن اإلمام ابن جابر (توفـي

 مخطوط.٦٠٠٠ م) كانت له مكتبته اخلاصة التي حتتوي على ١٣٢٥
وإلى جانب هذه ا7كتبات الكبرى في بغداد والقاهرة كانت هناك مكتبة
األسرة األموية في قرطبة باألندلسZ التي أسسها اخلليفة احلـكـم الـثـانـي

 م)Z الذي يحتل مكانة خاصة بz احلكام ا7تنورين العرب. ونظرا٩٦٧-٩٦١(
zلرغبته في أن يجمع بأسرع وقت الكتب القيمة 7كتبته فقد أرسل ا7بعوث
إلى القاهرة ودمشق وبغداد وا7دن األخرى التي تهتم بالكتبZ وذلك لشراء

 ألف مجلد٤٠٠الكتب بأثمان عالية حتى استطاع أن يجمع بسرعة حوالي 
zوا7ـزخـرفـ z7كتبته. وفي هذه ا7كتبة كان هنـاك «جـيـش» مـن اخلـطـاطـ
واجمللدين الذين كانوا يعملون حلاجات ا7كتبةZ بينما �ـكـن الـعـامـلـون فـي

 مجلدا.٤٤ا7كتبة بوضع فهرس لها في 
ولسوء احلظ فإن هذه ا7كتبة لم تعمر طويال إذ أن البرابرة نهبوها سنة
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 م وانتهت من الوجود حz سقطت األسرة األموية. وبالطبع فقد كان١٠١٣
في قرطبة مكتبات أخرىZ إذ أن هذه ا7دينة كانت ا7ركز الرئيسي للكتاب

صفحة من القرآن الكر� بخط اخلطاط ا7شهور ابن البواب من القرن العاشر ا7يالدي (مكتبـة
.(zشيستربتي-دبل



229

العرب

في البالد. فقد كان في ا7دينة عدد كبير من اخلطاطz الـذيـن كـانـوا
ينسخون الكتب في محالتهم ثم يبيعونها فـي قـرطـبـة أو فـي مـدن أخـرى.
وفي ذلك الوقت كان هناك الكثير من محبي الكتاب من العلماء والشعـراء
وغيرهمZ الذين يرغبون في تكوين مكتبات خاصة بهم. وإلى جانـب هـؤالء
كان أولئك الذين ال يعرفون الكثير عن الكتب ولكنهم مع ذلك يحرصون على
أن يجمعوا في بيوتهم مجموعات نفيسة من اخملطوطات ولديـنـا مـن ذلـك
الوقت نادرة تصور بأفضل شكل تقليد اآلخرين في االهتمام بالكتاب: «أقمت
بقرطبةZ والزمت سوق كتبها مدةZ أترقب فيـه وقـوع كـتـاب كـان لـي بـطـلـبـه
اعتناءZ وهو بخط فصيح وجتليد مليحZ ففرحت بـه أشـد الـفـرحZ فـجـعـلـت
أزيد في ثمنه فيرجع ا7نادي بالزيادة عليZ إلى أن بلغ فوق حدهZ فقلت له:
يا هذا أرني من يزيد في هذا الكتاب حتى بـلـغـه إلـى مـا ال يـسـاوي. قـال:

فأراني شخصا عليه لباس رياسة فدنوت منه وقلت له.
Zإن كان لك غرض في هذا الكتـاب تـركـتـه لـك Zأعز الله سيدنا الفقيه
Zفقال لي لست بفقيه وال أدرى ما فيه Zفقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده
ولكن أقمت خزانة كتبZ وحافظت عليها ألجتمل بها بz أعيان البلد وبقي
Zجـيـد الـتـجـلـيـد Zفـلـمـا رأيـتـه حـسـن اخلـط Zفيها موضع يسع هذا الكتاب
استحسنته ولم أبال �ا أزيد فيهZ واحلمد لله على ما أنعم به من الرزق فهو

(×١)كثير. فقلت لنفسي: لك حكمتك يا ربZ تعطي البندق 7ن ال نواجذ له»

إال أن ا7كتبات لم تكن موجودة فقط في قرطبة بل كانـت هـنـاك مـكـتـبـات
غنية في بقية ا7دن الكبيرة في األندلس كما في ماالغه وأشبيلية وغرناطة.
وباإلضافة إلى ا7كتبات العامة في هذه ا7دن كانت هناك مكتبـات خـاصـة
للعلماء واألدباءZ منها ما هي إسالمية ومنها ما هي عبرية أو يونانية (بيزنطية)

إلخZ وذلك بحكم السياسة ا7تسامحة حلكام البالد.
Zوعلى الرغم من هذا فقد بقيت قرطبة لوقت طويل مركز احلياة الثقافية
وهي التي كانت إلى جانب القسطنطينية أكبر مدينـة فـي أوربـا. وقـد كـان

 zوخاصة خالل القرن Zفي ذلك الوقت zأهمية١١-١٠لنشاط اخلطاط Zم 
 ألف٨٠-٦٠عظيمة. فحسب بعض التقديرات كان ينجز في كل سنـة نـسـخ 

(×١) النص األصلي ورد لدى ا7قريزي في كتابه «نفح الطيب» على لسان أندلسي-م.
ا'ترجم.
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كتاب في قرطبةZ ومن ا7ثير أن نشير هنا إلى أن النسوة كن يشاركن أيضا
 امرأة في نسـخ١٧٠في هذا النشاط ففي أحد مراكز النسـخ كـانـت تـعـمـل 

القرآن.
وفي الواقع لقد كان لهذا النشـاط الـكـبـيـرZ وخـاصـة الـنـشـاط ا7ـتـعـلـق
بالترجمة في ذلك احلZz أهمية كبيرة بالنسبة للثقافة األوربية فقد ترجمت
الكثير من كتب العلوم والفلسفة اليونانية إلى العربيةZ وسيتعرف األوربيون
الحقا إلى هذه الكتب عبر الترجمات العربية بالذات. وقد كانت طلـيـطـلـة
هي ا7ركز لنشاط الترجمةZ بعد أن استردها ا7سيحيون وأسس فيها برعاية

 م) مدرسة ا7ترجمz ا7عروفة.١٢٨٤-١٢٥٢الفونسو احلكيم (
فقد ترجمت هنا من العـربـيـة إلـى الـالتـيـنـيـة مـؤلـفـات الـطـب والـفـلـك
والرياضيات والفلسفة وبفضل هذه الترجمات تعرفت أوربا على إجنازات

العرب في العلم والفلسفة وعلى مؤلفات الكتاب القدماء.

هـ- املؤلفات املرجعية
في عصر االزدهار العظيم إلنتاج الكتاب في العالم اإلسالميZ أي فـي
الوقت الذي بدأت فيه تعددية ا7راكز الثقافية اإلسالمية تطرح مشـكـالت
جدية حول نشر ا7علومات ا7تعلقة باإلجنازات العلمية وا7ؤلفات األدبية بعد
أن أصبحت ا7علومات التي تسمع في بالط اخلليفـة أو فـي ا7ـدارس غـيـر
كافيةZ ولدت احلاجة إلى إجناز مؤلفـات مـرجـعـيـة. وهـكـذا كـان ال بـد مـن
تسجيل وترتيب عناوين عدد كبير من الكتبZ سواء تلك التي ألفها العرب أو
التي ترجمها العرب عن اللغات األخرى كاليونانيـة والـسـريـانـيـة والـهـنـديـة

وكان ال بد أيضا من توفير ا7عطيات حول مؤلفي الكتب ومحتوياتها.
وقد كان فضل الريادة في هذا العمل العظيم البن الند�Z الذي ولد في

بغداد وعاش في القسطنطينية.
 م ألف كتابه ا7عروف «الفهرسـت» الـذي سـجـل فـيـه كـل٩٨٧ففي سـنـة 

ا7ؤلفات العربية باإلضافة إلى مـؤلـفـات األ¬ األخـرى الـتـي تـرجـمـت إلـى
العربية. وفي مقدمة كتابه يطرح ابن الند� بوضوح كبير الهدف من عمله:
«هذا فهرست كتب جميع األ¬Z من الـعـرب والـعـجـمZ ا7ـوجـود مـنـهـا بـلـغـة
Zوأخبار مـصـنـفـيـهـا وطـبـقـات مـؤلـفـيـهـا Zالعرب وقلمها في أصناف العلوم
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وأنسابهمZ وتاريخ موالدهمZ ومبلغ أعمارهمZ وأوقات وفاتهمZ وأماكن بلدانهم
(×٢)ومناقبهم ومثالبهمZ منذ ابتداء كل علم اخترع وإلى عصرنا»

ومن ا7ثير أن ابن الند� يزودنا أيضا با7عطيات عن هواة جمع الكتـب
في ذلك الوقت وعن مكتباتهمZ وحتى عن ا7زايدات التي كانـت تـقـام حـول

الكتب.
Zوقد ألفت فيما بعد مؤلفات مشابهة خالل القرن احلادي عشر ا7يالدي
zولكن ليست لها تلك القيمة التي �تاز بها «فهرست» ابن الند�. ومن ب

 م)Z حيـث١٠٦٧-٩٥٥ ((×٣)هذه ا7ؤلفات ال بد أن نذكر «فـهـرسـت» الـطـوسـي
 مؤلف من كل مجاالت العلم والدين واألدب إلخ. وقد ظهرت٩٠٠تذكر فيه 

مؤلفات ببليوغرافية من هذا النوع في األندلس اإلسالميةZ وال بد أن نخص
 م). ففي هذا الكتاب يذكر١١٧٩- ١١١٠بالذكر «فهرست» ابن خير األشبيلي (

 مؤلف في اللغة العربية في مجال األدبيات الدينية وا7عاجم والشعرالخ.١٤٠٠
وفي الواقع أن أهمية هذه ا7ؤلفات الببليوغرافية كانت كبيرة جدا في
الوقت الذي وصل فيه إنتاج الكتاب في العالم اإلسالمي إلى مستوى رفيع
جداZ وفي الوقت الذي لم تعد فيه الثقافة اإلسالمية تقتـصـر عـلـى مـركـز
واحد Rا كان يجعل من الصعب مـعـرفـة مـاذا يـؤلـف مـن كـتـب فـي أرجـاء

الدولة اإلسالمية الواسعة.

و- اإلسالم والطباعة
في الوقت الذي كانت فيه الكتب تطبع في أرجاء واسعة من آسياZ في
اليابان وكوريا والصz وبالد األويغور األتراكZ بواسطة القوالب اخلشبـيـة
ثم بواسطة احلروف ا7تحركةZ جند أن إنتاج الكتاب بقي يعتمـد فـي بـقـيـة
آسيا وأوربا على النسخ بخط اليد. وكما هو معروف فإن االكتشافات الكبيرة
في حقل الطباعةZ سواء بواسطة القوالب اخلشبية ثـم بـواسـطـة احلـروف
(×٢) عدنا إلى النص العربي كما ورد على لسان ابن الند�. انظر: كتاب الفهرست للند�Z حتقيق

.٣/ص ١٩٧١رضا-جتددZ طهران 
(ا'ترجم).
(×٣) من الواضح أن ا7ؤلف يقصد هنا «فهرست كتب الشيعة» ألبي جعفر الطوسي انظر «اإلعالم»

.٨٥- ٨٤ ص ٦للزركليZ ج 
(ا'ترجم)
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Zلم تصل إلى أوربا مع أن هذه اإلمكانية ال �كن استبعادها �اما Zا7تحركة
ألن التأثيرات الثقافية والسلع التجارية كانت تسير باجتاهz عبر «طريـق

احلرير» ا7عروف بحركته الدائمة.
ور�ا كان السبب في عدم وصول هذه االكتشافات إلى أوربا في العصر
الوسيط يكمن في عدم اهتمام العرب بهذه االكتشافاتR Zا أدى األمر إلى
تأخر انتقال هذه االكتشافات إلى الغرب. وقد حاول الباحث االختصاصي
بشؤون الطباعة في الشرق األقصى ث. ف كارتر في كتابه «اختراع الطباعة
في الصz وانتشارها باجتاه الغرب» أن يبرر هذا ا7وقف للعرب بقوله إنهم
قد رفضوا ألسباب دينية أن يطبعوا كتبهم ا7قدسة بوسائل ميكانيكية Rا

أخر انتشار الطباعة من الشرق األقصى إلى أوربا.
وفي الواقع أن العرب ا7سلـمـz قـد رفـضـوا طـبـاعـة الـقـرآن حـتـى فـي
العصور ا7تأخرة ويبدو من ا7ثير هنـا أن نـسـجـل مـا حـصـل فـي اسـتـنـبـول

 أذنا لتأسيس مطبعة فـي١٧٢٧للمدعو إبراهيم الهنغاري الذي طلـب سـنـة 
ا7دينة. وقد حصل أوال على فتوى صريحة من العلماء ترفض بشدة طباعة
القرآن على أسـاس أن هـذا يـتـعـارض مـع اإلسـالم ثـم حـصـل أخـيـرا عـلـى
موافقة بتأسيس مطبعة بشرط أال يطبع فيها القرآن. وإذا استثنينا بعض
احلاالت نرى أن العرب لم يكونوا ليسمحوا بتأسيس ا7طابع في بالدهم.

. وعلى كل١٨٢٥وهكذا فقد تأخر عمل أول مطبعة في مصر إلى سنـة 
حال فإن القرآن قد بدأ في طباعته منـذ الـقـرن اخلـامـس عـشـر ا7ـيـالدي
ولكن خارج ا7نطقة العربية. فقد طبع للمرة األولى في فيينا خالل سنوات

 م بينما طبعت عدة كتب عربية أخرى في مدينة فانون بإيطاليا١٤٩٩- ١٤٨٣
 م. ومع أنه ال يوجد شك بأن موقف ا7سلمz لم يكن١٥١٤الوسطى خالل 

مشجعا النتشار مهنة الطباعة من الشرق باجتاه الغربZ إال أن ظهور الكتب
ا7طبوعة بالقوالب اخلشبية في مصر خالل العصر الوسيط يستحق اهتماما

خاصا ألنه يعبر عن حالة غير مألوفة في العالم اإلسالمي.

ز- الكتب املطبوعة بالقوالب اخلشبية في مصر
في نهاية القرن التاسع عشر اكتشفت في آثار مدينة قد�ة بالقرب من
الفيوم نصوص حلوالي خمسz كتابا � إنتاجها بواسطة الطباعة بالقوالب
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 م. وكانت هذه الكتب دون استثناء مكتوبة١٣٥٠-٩٠٠اخلشبية خالل سنوات 
باللغة العربية وتناولت موضوعات دينيةZ وهي اليوم محفوظة فـي ا7ـكـتـبـة
الوطنية في فيينا-حيث توجد غالبيتها وفي بقية ا7كتبات األوربية. ولـيـس
من السهل هنا تفسير ظهور هذه الكتب ا7طبوعة في إطار حـضـارة كـانـت
ترفض طبع الكتب الدينية بوسائل ميكانيكية. ويعتـقـد هـنـا أن إنـتـاج هـذه
Zالذي كان يعتقد بالقوة اخلارقة للكلمة ا7طبوعة Zالكتب كان من قبل الشعب
والذي لم يكن �لك القدرة على شراء اخملطوطات بأسعارها العـالـيـة فـي

.zأسواق الوراق
وهكذا �كن أن يقال إن األمر في مصرZ كما في أوربا الحـقـاZ يـتـعـلـق
باإلنتاج الثقافي الدوني للشرائح الفقيرة. ومن الصعب االعتقاد بأن إنتاج
الكتب على هذا النحو كان �ساعدة أو مباركـة رجـال الـديـنZ وهـم الـذيـن
كانوا يتميزون �وقف صارم من طبع الكتب ا7قدسة. وهناك من يعتقد أن
أمثال هذه الكتب قد طبعت في البالد العربية واإلسالمية األخرىZ وليس
فقط في مصرZ ولكن مناخ مصر اجلاف هو الذي ساعد على حفظ النصوص

التي وجدت.
إن الباحثz االختصاصيz الذين اهتموا بهذه ا7طبوعـات الـنـادرة فـي
العالم اإلسالمي قدموا براهz مقنعة �ا فيه الكفاية لتكوين رأي يقول بأن
هذه الكتب ا7طبوعة قد ظهرت بتأثير مباشر أو غير مباشر للتقنية الصينية
في الطباعة بالقوالب اخلشبيةZ ولذلك فهي تعتبر جسرا مهما بz الطباعة
التي ظهرت أوال في الشرق األقصى وبz الطباعة التي ظهرت الحقا فـي
أوربا في نهاية العصر الوسيط. وفي الواقع أن القار� يجد نفسه مقتنـعـا
�ا يذهب إليه هؤالء االختصاصيونZ مع أنهم ال يستـطـيـعـون أن يـدعـمـوا
zقد تعلموا هذه التقنية من ا7سلم zمن أن األوربي Zقوية zآراءهم ببراه
نتيجة للصالت التي كانت قائمة بينهم. وعلى الرغم أنه من الصعب إثبات
الصلة بz الطباعة ا7صرية والطباعة األوربية إال أنه تبقى لدينا حقيقة ال
شك فيهاZ أال وهي أن الكتب ا7طبوعة األولى بالقوالب اخلشبية قد ظهرت

في أوربا في الوقت الذي توقف فيه إنتاجها في مصر.
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