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الحكمة بیت في المترجمون
بما للعلوم منارة إلى تحول حیث اإلنساني واإلبداع الفكري التألق لعصر رائعًا نموذجًا الحكمة بیت یعد
البشریة، منھا فاستفادت أطیافھا، بكافة والشعوب البالد لثقافات وترجمات رائع فكري تراث من لإلنسانیة قدم
توفر عالمیةً أكادیمیةً كان إنھ قلنا: إذا نبالغ وال حقیقیة عربیة حضاریة نھضة على دلیالً بذلك الحكمة بیت وكان

للضالین. الضوء تمنح ومنارةً للمریدین العلوم
اقتصرت ولكنھا معاویة، بن یزید بن خالد من بأمر للترجمة جادة محاوالت شھد قد األموي العھد كان وإذا
إلى وامتدت عظیمًا، شأوًا الترجمة فبلغت العباسي العھد جاء ثم والنجوم. والطب كالصناعة العملیة العلوم على
أو فرد موت یضیرھا ال كبیرةً مدرسةً بذلك الترجمة فكانت وغیرھا، والھندسة والفلسفة كالمنطق العقلیة العلوم

األمویة. الدولة عھد في یحدث كان كما منھا أفراد
بالعلم الخلفاء واھتم واآلداب، العلوم فازدھرت العربیة، الحضارة ازدھار بدایة العباسي العصر كان لقد
والھندسة والفلك الطب كتب عھده في ترجمت الذي المنصور جعفر أبو الخلفاء ھوالء بین من وكان والمعرفة،
المخطوطات بإخراج فقام الرشید ھارون جاء حتى ببغداد، الخالفة قصر في تحفظ الكتب تلك وكانت واآلداب،
تقدیرًا الحكمة) بـ(خزانة أسماھا فاخرة دار في ووضعھا الخالفة قصر في تخزینھا تم التي القیمة والكتب
على تقدیمھا من بدالً كتبًا. الجزیة یقبل كان أنھ لدرجة والمعرفة، بالعلم مغرمًا الرشید ھارون وكان لرسالتھا.
غیر بالكتب الرشید ولع على أدل وال باقتنائھا، وشغفھ بالكتب الرشید عنایة مدى على یدلنا وھذا أموال، شكل

كتاب. الملیون بلغ الحكمة بیت في أیامھ الكتب عدد أن
بكل أكادیمیة إلى وتحولت وازدھرت فنمت الحكمة، خزانة تطورت حتى المأمون الخلیفة عھد جاء إن وما
للدرس، أماكن ھناك أصبح إذ الحكمة)، (بیت لتصبح اسمھا تغییر في سببًا ھذا وكان معنى، من الكلمة تحملھ ما
الروم وبالد الھند من األرض، أصقاع كافة من الكتب المأمون وجلب للتألیف، وأماكن الكتب، لتخزین وأماكن
واألموال. العطاء علیھم وأغدق والمترجمین، والمفكرین العلماء أعظم الحكمة بیت في المأمون وجمع والفرس،
العلم، إلى تستند وھي الحضارة في أوغلوا قد العرب أن العباسي العصر في الترجمة دوافع أھم وكانت
إجادتھم عنھا ینقلون التي اللغة یجیدون العادة في المترجمون وكان الحضارات. أصحاب من أھلھ عند فالتمسوه
فیما األمانة ویتوخون الدقة یلتزمون أغلبھم وكان ترجماتھم. بموضوعات التام إلمامھم مع إلیھا ینقلون التي للغة
غیر في وترجماتھا عنھ ینقلون الذي األصل نسخ یدھم تحت تكون أن على یحرصون العادة في فكانوا ینقلون.
حتى وفقرات وفصول بنود إلى الجمل یقسمون وكانوا اآلخر. والبعض بعضھا بین لیقابلوا - السریانیة - العربیة
أبي ابن یروي فیما األشعث ابن یفعل كان كما اللبس، یحتمل ال وضوح في العربیة إلى معانیھا نقل یتیسر
في المألوفة والمصطلحات الدارجة بالتعبیرات دقیق إلمام على كانوا بأنھم تشھد لألصل وشروحھم أصیبعة.
أدى وقد الحرفیة. الترجمة یتوخون ھذا عكس على كانوا المترجمین بعض أن بدا وإن عنھا، ینقلون التي اللغة
ولكن أحیانًا. العربیة الترجمة في المعاني غموض إلى فیھا األلفاظ تكافئ وعدم اللغات في التراكیب اختالف
ترجمتھا. إعادة أو بإصالحھا ممتازون مترجمون قام قد النھج ھذا على أصحابھا جرى التي الترجمات أكثر
إسحاق فإن الالتینیة؛ من تمكنھ برغم یجیدھا ال وھو الیونانیة عن للترجمة تصدى قد مثال البطریق ابن كان وإذا
ما ترجمة یعید حنین كان لقد بل جالینوس؛ مؤلفات من البطریق ابن ترجمة إعادة أو بإصالح نھض قد حنین بن
ابن ترجمات في فعل ما مثل باسیل بن اصطفان ترجمات في وفعل صباه، في العربیة إلى نقلھ أن لھ سبق
والسریانیة. والیونانیة الفارسیة وھي العربیة غیر لغات ثالث یجید كان حنین أنھ ذلك من مكنھ وقد البطریق،

المعنى. واضح األسلوب جید المؤرخین بشھادة حنین وكان
من كثیرون تعلم حیث العربیة الدولة ظل في لغة من ألكثر المجیدین بأخبار العربي التراث كتب وتزخر
محبي من الیسار وأھل الخلفاء سخاء وكان بھا. األداء وأحسنوا فأجادوھا والسریانیة كالفارسیة لغات العرب
وقیل: – ذھبًا ترجماتھ وزن یتقاضى كان إسحاق بن حنین أن حد إلى كبیرًا، المترجمین ھؤالء معاملة في العلم
مكافأتھ تعظم حتى األسطر بین ما ویوسع الحروف ویكبر الوزن، ثقیل سمیك ورق على ترجماتھ یكتب كان إنھ
ویذكر العادة. في یحدث لم ھذا ولكن الترجمة، في بالتسرع المترجمین یغري بأن خلیقًا ھذا وكان - الذھب من
بالترجمة، عالمین نحاریر كُتابا إسحاق بن لحنین جعل المتوكل الخلیفة أن األطباء طبقات في أصیبعة أبي ابن
الروم، من خدم وثالثة التأثیث، كاملة دوره من دور ثالث وأھداه ترجموا، ما یتصفح وھو یدیھ، بین یترجمون
أن المصادر وتذكر شھریًا. راتبًا درھم ألف عشر خمسة لھ وجعل الخلع، علیھم وخلع اإلقطاعات وأھلھ وأقطعھ
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وثالثین درھم ألف مئة بثالث لھ فأمر وعكاتھ إحدى في دواءً للمتوكل وصف قد (870م) جبریل بن بختیشوع
ندوة والواثق- والمعتصم المأمون مستشار - المعتزلي داود البن كان الخلفاء من وبتشجیع الثیاب، من تختًا

واألطباء. المترجمین كبار إلیھا یختلف كبیرة
ترجماتھم یمولون كانوا الذین العطایا أصحاب من بعینھا بأسماء ومؤلفین مترجمین أسماء وارتبطت
البعلبكي لوقا بن قسطا وترجم المعتمد، الخلیفة وزیر هللا عبد بن بالقاسم حنین بن إسحاق اسم كارتباط وأبحاثھم
علم إلى الدخول في الجامع وترجم المستعین، الخلیفة لصالح الحیل)) ((علم في ھیرون كتاب األصل الیوناني
جند كما الالتینیة. إلى ترجمتھا تمت والروح)) النفس بین الفرق )) في رسالة وألف المدبر، بن إلبراھیم الطب
والخلع األموال وأغدقوا المترجمین، بختیشوع بن جبریل بن وبختیشوع ماسویھ بن یوحنا مثل األطباء كبار
جالینوس كتب من كثیرًا لیختیشوع إسحاق بن حنین نقل حیث العربیة، إلى الیونانیة الطب كتب لھم لینقلوا علیھم

الطبیة.
- والیونان والھند فارس سیما وال - المتحضرة المتقدمة األمم تراث العربي تراثنا إلى انتقل وھكذا
العقلیة. وتأمالتھم الحسیة العرب خبرات ضوء في معھ وتفاعلت األصیل بتراثنا كلھا الروافد ھذه واتصلت
العباسي العصر في عادة بالترجمة یقوم وكان واالبتكار. األصالة بوجوه الحافل العلمي التراث ذلك منھا وكان
وراء ویقف أخطاءھم، ویصحح أعمالھم یراجع رئیس منھا كل على یشرف المترجمین، من جماعات - خاصة

والتقدیر. بالرعایة أھلھا ویتعھدون بالمال یغذونھا العلم، محبي من الیسار وأھل واألمراء الخلفاء حركتھم
وكانت ونماھا. تعھدھا قد المأمون وأن أنشأھا الرشید إن یقال: التي الحكمة بیت مكتبة في خاصة ذلك ویتمثل
رئیس وللمترجمین نویخت. ابن منھم الفارسیة ومن مساویھ، بن یوحنا منھم الیونانیة من مترجمین تضم

شؤونھا. على معاونیھ مع یشرف مدیر وللمكتبة ومجلدون.. وعمال نساخ ھؤالء ومع ومساعدون،
الترجمة ومرت العاشر. القرن آخر حتى واستمرت العباسي العصر مطلع في أمة حركة الترجمة كانت لقد

: أدوار بثالثة 11-1910م عام المصریة بالجامعة محاضراتھ في سانتیالنا یقول فیما
وبعض علیھا، اإلسكندریین وشروح أرسطو مؤلفات نقل تم الذكر السالفة الترجمة أدوار من األول الدور في
العلم في الیوناني العقل إلیھ وصل ما أھم الجملة في وترجم الطب. في جالینوس كتب وأھم أفالطون مؤلفات
أرسطو، ومنطق الھندیة، من ھند» «السند غیره نقل كما الفارسیة. من ودمنة كلیلة المقفع ابن وترجم والفلسفة.
وابن ماسویھ بن ویوحنا جبریل بن جورجیس الدور ھذا في المترجمین أشھر ومن الفلك. في المجسطي وكتاب
الفلسفة، في كتبھ بعض وقرأ أرسطو عرف فالنظام المترجمة بالكتب المعتزلة اتصلت الدور ھذا وفي المقفع.

وغیره. والعرض والجوھر الطفرة في وتكلموا بالمنطق، أبحاثھم فتأثرت
كتب من الكثیر ترجم وقد البطریق، بن یوحنا مترجمیھ أشھر كان الترجمة أدوار من الثاني الدور وفي
في الیونانیة الكتب أھم المترجمون ھؤالء ترجم الدور ھذا وفي الطب. من علیھ أغلب الفلسفة وكانت أرسطو،
الطب في مصنفات وعدة لفیثاغورث، الذھبیة والحكم الفلك، في لبطلیموس المجسطي ترجمة وأعیدت فن، كل
والمقوالت ألفالطون، والنوامیس المدنیة، والسیاسة طیماوس ومحاورات وجالینوس، لبقراط تصانیف منھا

ومدرستھ. إسحاق بن حنین ید على ترجم ذلك وكل ألرسطو.
ویحي قرة بن ثابت بن وسنان یونس بن متى مترجمیھ أشھر من فكان الترجمة أدوار من الثالث الدور أما
كما وتفسیرھا، ألرسطو والطبیعیة المنطقیة الكتب كانت العربیة إلى ترجموه ما وأھم زرعة. وابن عدي بن
في والقفطي األطباء طبقات في أصیبعة أبي وابن الفھرست في الندیم وابن محاضراتھ، في سامتالنا یروي

العربي. التمدن في زیدان جرجي الحكماء أخبار


