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الدراس��ات العربية يف أثناء
الثورة اإلجنليزية

«عىل الرغم من االضطرابات التي
سببتها الحرب األهلية ،وما أعقبها
من أحداث خطرية ،فإن دراسة
اللغة العربية وآدابها قد تطورت ومل
تتوقف ،ليس يف الجامعتني الكبريتني
وحدهام ،بل يف لندن أيضا لبعض
الوقت»

مصطلح «الثورة اإلنجليزية» مصطلح مريح
يف داللته عىل الحرب األهلية نفسها ،وعىل
تلك الفرتة اململوءة بالقالقل واالضطرابات التي
سبقت هذه الحرب ،بدءا من دعوة الربملان
الطويل إىل االنعقاد ،وما أعقب ذلك من رصاع
مرير عىل السلطة ،انتهى بتويل أولِفر كروم ِول
س َّدة الحكم بوصفه «حامي الكومونولث» أو
حامي مملكة الرب  Lord Protectorكام
كان يحب أن يسموه .وكانت هذه الفرتة فرتة
عصيبة فيام يتصل مبجال البحوث األكادميية
والدراسات العلمية يف إنجلرتا .فقد اهتزت
الجامعتان لهذه األحداث اهتزازا شديدا ،ال
بسبب االضطرابات التي سببتها الحرب ،ولكن
أيضا بسبب تدخالت الربملان يف شؤونهام ،ما
أسفر عن فقدان الكثريين مناصبهم األكادميية،
ومصادر أرزاقهم  .تأثر – بالتايل – القامئون عىل
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الدراسات العربية ،والراعون للمهتمني بها .فقد ُأدين لـود بالخيانة العظمى يف
الثامن عرش من ديسمرب من العام ُ ،1640وأو ِدع سجن الربج ،واستقال من منصبه
كرئيس لجامعة أكسفورد يف الثامن والعرشين من العام 1641؛ ثم ُأع ِدم يف أوائل
العام  .1645وأما أرش  ،فقد حرمته السلطات الجديدة من أغلب مصادر دخله
بعد اندالع الثورة اإليرلندية يف العام  ،1641وقىض أغلب سني حياته بعد ذلك
الجئا إىل أمكنة متعددة يف إنجلرتا ،حتى وافته املنية يف العام  .1656عىل أن ذلك
مل مينعه من نرش الكثري من الكتب املتخصصة ،وأعانه عىل ذلك جون غريفز ،كام
أدّى ِسل ِدن دورا مهام جدا بوصفه راعيا للدراسات األكادميية ،مبا يف ذلك الدراسات
العربية يف تلك الفرتة .وقد انتخبه الربملان الطويل ممثال عن جامعة أكسفورد(،)1
وكان واحدا من أكرث األعضاء اعتداال .وبينام نجده يوافق عىل الكثري من اإلجراءات
التي تحد من تعسف سلطة القرص ،ونجده أيضا يعارض إساءة استخدام الربملان
لسلطاته يف الوقت نفسه .كام كان أحد القالئل يف مجلس العموم الذين كانوا
يصوتون ضد حرمان سرتافورد من حقوقه املدنية ،ال ألنه كان يوافق عىل ترصفات
ذلك الوزير املكروه يف حكومة تشارلز األول ،ولكن ألن مرشوع قرار الحرمان من
الحقوق املدنية يستهني بالقانون الذي يحرتمه .وعندما ظهرت العداوات رصيحة
واضحة ،آثر البقاء يف لندن مع الربملان بدال من االرتحال مع أعضاء الحزب املليك
إىل امللك يف أكسفورد .كان يحظى باحرتام الربملان ،وكان يتمتع بعالقات طيبة مع
أعضائه من أصحاب النفوذ ،ما َم ّكنه من مد يد العون للجامعتني وتخفيف معاناة
بعض األساتذة بسبب بطش الذين كانوا يضطهدونهم.

( )1الحرب األهلية وحال اللغة العربية يف أكسفورد

استطاع لود  -قبل أن يفقد سلطاته  -أن يجعل كريس العربية يف أكسفورد
منصبا دامئا ال يقبل اإللغاء ،كام أكمل نقل مخطوطاته إىل مكتبة البودليان( .)2كان
غريفز وبوكوك يتواصالن مع أستاذهام املعزول ،فلدينا رسالة من لود إىل غريفز
كتبها وهو يف سجن الربج يف  13يناير ُ ،1642تظهر أن الرجلني كانا يتبادالن املشورة
بشأن نقل العمالت واملخطوطات التي وهبها لود للمكتبة(  .)3وقد رأينا كيف سعى
خصوم لود إىل استغالل رسالة كان قد كتبها له غريفز من إيطاليا ،إللقاء التهم
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عىل رئيس األساقفة( ،)4بيد أن بوكوك كان أجرأ من غريفز عىل املخاطرة ،فقد
حمل رسالة شفوية من غروشيوس إىل لود عندما زاره يف الربج يف مارس من العام
 .1641كان غروشيوس يحث رئيس األساقفة عىل استثامر الفرصة ليهرب من السجن
ويركب البحر إىل خارج البالد( ،)5غري أن لود رفض إعطاء خصومه الفرصة لتأكيد
تهمهم ،وفضل البقاء ومواجهة مصريه(.)6
عاد بوكوك إىل حياته العادية يف أكسفورد ،كام عاد إىل زمالته يف كلية كوربس
وأستاذية العربية .ويف العام  1643أضاف إىل هذه املهامت منصب كاهن بلدة
تشلدري ،وهي قرية فاتنة عىل مشارف سهول بركشاير عىل بعد اثني عرش ميال
من أكسفورد ،أقام فيها بفضل هبة من الكلية .وفر له ذلك – إىل جانب القرب
من أصدقائه من آل ف ِتبليس – ميزة سهولة السفر إىل أكسفورد إللقاء محارضاته
يف اللغة العربية يف أثناء العطالت ،ومنحه ذلك أيضا فرصة للزواج ،وهو أمر مل
يقم به إال بعد سنوات طوال .ففي أوائل العام  1646وجدناه يتزوج من السيدة
ماري بريدوت من رشق ورلدهام يف هامبشاير ،و ُيرزق منها بستة أبناء وثالث بنات
بني العامني  1648و .1661وبشكل استثنايئ لذاك الزمان مل ميت منهم إال واحدٌ مل
ميتد به العمر حتى سن البلوغ ،أما أبناؤه الخمسة وابنتاه فقد عاشوا حتى وفاته
يف العام  .)7(1691وسوف ينصب اهتاممنا من اآلن فصاعدا عىل االبن األكرب وهو
إدوارد بوكوك االبن.
ولكن هذه «الحياة العادية» يف أكسفورد مل تستمر طويال  ،ففي العام 1642
ُأش ِهرت األسلحة ،وتحرك جيش امللك ملواجهة جيش الربملان ،وكان املئات من
املنتسبني إىل الجامعة جنودا يف جيش امللك ،أغلبهم من الطالب ،أعانهم عىل
االلتحاق بالصفوف األوىل بعض املنارصين للملكية .كان من بني أولئك بيرت ترينر،
الذي كان يف الخامسة والخمسني من عمره ،وقد ُسجل يف فرقة الفرسان تحت إمرة
بايرون  .سيق ترينر إىل السجن بالقرب من بلدة «ستو عىل نهر وولد»
السري جون
ِ
يف العارش من ديسمرب من العام  ،1642وقىض يف السجن فرتة ما يف بانربي وفرتة
أخرى يف نورثآمبتون ،حتى ُأط ِلق رساحه يف شهر يوليو من العام  .1643احتلت
قوات الربملان مدينة أكسفورد يف شهر سبتمرب من العام  1642لفرتة قصرية ،وبعد
موقعة «إدج ِهل» أعاد امللك احتاللها يف  29أكتوبر  ،1642ونصب محكمته هناك.
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كانت تلك األعوام ،التي امتدت بدءا من هذا االحتالل إىل استسالم املدينة يف 24
يونيو  ،1646أكرث مجلبة لالضطراب لحياة الجامعة من حمالت التطهري التي أعقبت
ذلك كلـه  .كانت الجامعة ساحة للحرب بني الفريقني ،وكانت ترصفات أنصار
امللكيني غري املسؤولة من أسباب الفوىض التي شاعت يف أرجائها .وبطبيعة الحال مل
يستطع الطالب مواصلة دراستهم ،سواء بسبب انضامم بعضهم إىل صفوف القوات
امللكية ،أو ألن آباءهم آثروا الخروج بأبنائهم إىل خارج أسوار الجامعة التي دب فيها
فساد األخالق ،ومن هنا نقصت أعداد املقيدين فيها إىل درجات قصوى(  .)8توقف
التدريس أيضا :يقول جون غريفز يف رسالة يكتبها إىل أرش يف التاسع عرش من
سبتمرب من العام  ،1644معلقا عىل املحارضة التي كان يلقيها بوصفه أستاذ كريس
سافيل« :حتى اآلن ال أستطيع إلقاء محارضيت»( .)9كانت الكليات عىل شفا اإلفالس،
وقد كان امللك يطالب هذه الكليات بالتربع باألموال ،وتربعت أغلب هذه الكليات
بالفعل بأغىل ما عندها ،وهذا ما وجدناه يف كلية واحدة ،وهي كلية ِمرتون ،وذلك
يف شهادة أدىل بها توماس غريفز عندما اتهم املفتشون أخاه جون يف العام 1648
باستخدام أموال الكلية يف دعم امللك« :أشهد أنا توماس غريفز بأن السيد جون
غريفز ،زميل كلية ِمرتون ،عندما طلب امللك أمواال من الكلية ،حبس نفسه يف
حجرته لعدة أيام ،ومل يظهر عىل املأل ،ومل يجهر باملوافقة ،ومل يرحل إىل الخارج،
حتى سمع أن التربع قد تم»( .)10ونجد عند أنتوين وود رواية أقوى ألسباب تراجع
الجامعة الذي شهدته يف أثناء االحتالل املليك:
توقفت املحارضات والدروس العملية يف أغلب املقررات ،واستُخدمت
حجرات الكليات مخازن للمؤن الخاصة بجامعات الجند ،مام نجد أنه
العلة وراء تقاعد الكثري من األساتذة بعد استسالم املدينة ...وأما القليلون
الذين بقوا فكانوا من صغار السن املنغمسني يف امللذات ،يريدون تزجية
أوقات الفراغ يف االنضامم إىل الجيش ،ومصاحبة جنود امللك أصحاب
الطبيعة الفظة ...شاع الخراب يف الكليات كلها بسب إهامل الجنود،
وترصفات امللكيني ،وآخرين ممن مكثوا يف ساحاتها ،ووصلت حالة بعض
حجراتها إىل أسوأ ما ميكن أن يصل إليه الخراب ،نجت منه بعضها ،وهي
الحجرات التي كانت ُت ْستخدم كمكاتب لألساتذة الذين ُن ِهبت أموالهم،
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وتعرضت الكتب يف مكتباتهم للرسقة ،وقل عدد األساتذة ،ونضبت
أموالهم ،وأما القاعات التي كانت ُتباع فيها الخمور وتدار فيها الكؤوس
عىل جنود املدفعية ،فقد دب فيها الخراب املريع ،وأصبحت حالها كحال
الكليات نفسها ،وظلت كذلك ،فيام عدا قاعة مغدلني و الـ «نيو إن»
(اللتني امتألتا بجامعات املشيخيني بعد االستسالم) ألعوام متعددة بعد
ذلك .أضف إىل ذلك أيضا ...أنها استُؤجرت للموظفني بعد أن خلت
القاعات إال من املرشفني .باختصار ،مل يبق من الجامعة يشء ،فقد شاعت
الفوىض ،ودب االضطراب يف كل أرجائها(.)11

أما املوقف املتوتر يف لندن قبل اندالع االضطرابات ،فيظهر عرضا يف رسالتني
أرسلهام نيكوالوس ب ِرتي من املدينة إىل بوكوك يف أكسفورد يف آخر العام .)12(1641
وقد رأينا فيام سلف كيف أن رافيوس قد أغراه – وهو يف القسطنطينية – باملجيء
إىل أوروبا ليكون ناسخا لكتبه  .أراد رافيوس أن يستعرضه مباهيا ،ويتوج به
الرحالت ،وكان يسميه« :صديقي العريب( .»)13ولكن ظن نيكوالوس برافيوس قد
خاب بعد أن نكص بعهوده ،وبعد أن رأى سيده وقد رضبه الفقر ،وأذله اإلفالس،
يبحث عن عمل فال يجد ،وعن مصدر رزق فيعود بخفي حنني ،فيكتب إىل بوكوك
رسائل باللغة العربية الدارجة ،التي تستعيص عىل األفهام يف بعض األمكنة ،فينبئه
بشقائه كغريب يف لندن ،عاجز عن الحديث باإلنجليزية ،وعن اإلفصاح بالالتينية،
وبفقر رافيوس ،وحاجته إىل املعني ،وسوء معاملته لـه .وكان األمل يحدو رافيوس
يف أن يكسب بعض املال من بيع مخطوطة أبولونيوس الثمينة ،أو باإليعاز إىل
نيكوالوس أن ينسخها ليبيع منها بعض النسخ لقوم يعيشون يف فرنسا( .)14غري أن
ناسخه أىب:
ولكني لعنت الكتاب وصاحبه ،فالكتاب ليس كغريه من الكتب:
فخطه سيئ جدا ...وأوراقه بالية رثة ،وحروفه صغرية ،وحربه باهت
متالش ،وأغلب محتواه يف الحوايش ،وال ُيقرأ إال بعد جهد جهيد(.)15
ثم إنه طلب مني الجلوس ،وأن أبدأ يف مراجعته ،بعد أن أغراين بأنه
سيعطيني ست عثمل َّيات (لريات عثامنية) يف اليوم( .)16ومل يكن ميتلك
هذه األموال ...ثم إنه كان مضطربا ال يعرف كيف يترصف ،فكان يبحث
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عن مشرتٍ يشرتي منه الكتاب( )17بأي سعر ،أو بحفنة من قروش ،ومن
فرط يأسه وقلة حيلته مل يعرف ماذا يقول ،وفجأة قال« :أريد أن أرحل
إىل هولندا» ،ثم أردف« :أريد أن أرحل إىل فرنسا» ،بيد أنه كان عاجزا
عن السفر إىل أي مكان ،فلم يكن لديه من املال ما يكفيه(.)18

أما املوقف يف لندن فقد رشحه يف الرسالة التالية:

كان مقصدنا الذهاب إىل أرض الفرنجة (فرنسا)؛ ألن لندن مضطربة أشد
االضطراب يف ذلك الوقت ،فكان الجنود يتجولون يف كل مكان ليال ونهارا،
شاهرين األسلحة ،وكنا نخىش أن تندلع الحرب يف املكان يف أي لحظة(.)19

وعىل الرغم من عدم ترابط رسائل نيكوالوس ،فمن املمكن أن نستخلص منها
صورة واضحة .زار رافيوس وناسخه بوكوك حال وصولهام إىل إنجلرتا ،ثم عادا إىل
لندن ،ومكثا يف كلية غرشم .وأرسل نيكوالوس إىل بوكوك رسالته األوىل ،مصحوبة
بهدية عبارة عن مخطوطة مكتوبة بالخط الكويف ،ويف الرسالة الثانية وعده بكتاب
يف الجغرافيا باللغة العربية(  .)20كام أرسل إىل بوكوك ،والذي عرب عن إعجابه بفهمه
للعربية بقدر ازدرائه ملعرفة رافيوس بها ،قامئة مبخطوطات الرسائل (وهو رس مل
يُطلع عليه سيده) .وكان حامل املخطوطات إىل أكسفورد هو جون غريفز( ،)21الذي
عاد برسالة وهبة (بعض املال) من بوكوك إىل نيكوالوس .ثم َص ِحب رافيوس أيضا
نيكوالوس لريى رجال من ذوي النفوذ يف لندن ،ال يكاد اسمه يظهر يف الرسالة(،)22
ونظن أنه مل يكن إال ِسل ِدن؛ فقد قال نيكوالوس إن رافيوس ذهب إليه فيام بعد
يطلب ماال ،وقد علمنا – يقينا – أن ِسل ِدن أعطى رافيوس خمسة عرش جنيها
إسرتلينيا يف  15فرباير  .)23(1642وقبل أن يذهب إىل الباخرة لتسلم مخطوطته
مكث رافيوس تسعة أيام يف كيمربدج ،وأتم بذلك إرسال ثالثة كتب صغرية الحجم
إىل كيمربدج ،األول هدية منه للجامعة( ،)24وأما الكتابان اآلخران فلشخص حاولت
أن أقرأ اسمه (أو رمبا لقبه) فلم أستطع( ،)25ورمبا كان يريد منه أن يجد لرافيوس
وظيفة يف كيمربدج.
خاب أمل رافيوس يف الظفر بهذه الوظيفة يف إنجلرتا ،كام خاب أمله يف البحث
عن كل وظيفة .ويف  9فرباير  1642أعطى باترك يونغ ،أمني مكتبة امللك ،رافيوس
خطاب توصية إىل بيرت ترينر ،يطلب منه – بوصفه أستاذ كريس سافيل يف جامعة
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أكسفورد – إتاحة الفرصة أمام رافيوس لالطالع عىل مخطوطة يونانية لكتاب
أبولونيوس املعنون بـ «القطوع املخروطية» يف املكتبة «السافيلية» يف أكسفورد،
ليعقد مقارنة بينه وبني ترجمته العربية .وأغلب الظن أن هذا املسعى مل ينت ِه
إىل يشء معلوم ،فلم ميض وقت طويل حتى وجدنا رافيوس ،واليزال نيكوالوس
برتي معه ،يرحل إىل اليدن ،ليناال إعجاب لوي دو ديو لقدرتهام عىل الحديث
بالعربية والرتكية ،وذلك قبل الخامس والعرشين من مارس (الخامس عرش من
مارس بالتقويم القديم)ُ .
اضطر رافيوس إىل ترك نحو مائتني من مخطوطاته يف
إنجلرتا رهنا لديونه هناك( .)26ومرت خمس سنوات قبل أن يعود إىل لندن ظافرا
ليبدأ يف استعادة هذه املخطوطات ،ويبدأ يف تدريس العربية.
ليس لدينا ما يكفي من املعلومات عن النشاط البحثي الذي كان يقوم به
بوكوك ،ومعلوماتنا قليلة عن النشاط البحثي الذي كان يقوم به جون غريفز يف
أثناء الحرب األهلية .وأسباب ذلك واضحة ،منها أن املوقف السيايس كان عقبة
أمام النرش األكادميي ،ومنها أن الرجلني كليهام كانا يسكنان يف أكسفورد نفسها ،أو
قريبا جدا منها ،وكان التواصل بينهام يتم وجها لوجه وليس من طريق الرسائل .ويف
العام  1642كان جون غريفز اليزال يسافر بني أكسفورد ولندن ،ليلقي محارضاته
يف كلية غرشم ،بيد أن عدد مرات غيابه كانت نادرة .وقد تغري ذلك أيضا يف نوفمرب
من العام  ،1643عندما ُتويف ِب ْن ِربدج ووقع االختيار عىل غريفز ليتوىل املنصب الذي
شغر  :كريس سافيل يف الفلك .وبعد انتخابه بيوم فُصل من منصب األستاذية يف
كلية غرشم ،وذلك بسبب الغياب كام ادعوا ،ولكن السبب وفق رافيوس (ورمبا
سمع ذلك من غريفز نفسه) هو «اإلفراط يف طاعته للملك يف أكسفورد ،وألنه
رهن الطبق الفيض لكليته من أجل املال الذي أعطاه للملك»( .)27واألرجح أن هذا
الترصف هو السبب يف أن مكتبه يف كلية غرشم تعرض للعبث من ق ِبل جنود الربملان
الذين راحوا يبحثون عن منشورات هدّامة(ُ .)28صودرت جميع كتبه وأوراقه ،وعىل
الرغم من أن ِسل ِدن تدخل وأعادها فيام بعد ،فقد ضاع بعضها ،ومنها املخطوطة
املصورة أليب معرش بعنوان «ا ُملدخل الكبري» باللغة العربية ،وهي املخطوطة التي
أهداها له بوكوك ،والتي تعرضت لإلتالف والتمزيق ،فقد رأى بوكوك بنفسه أوراقا
قليلة منها يف مجموعة «النوادر الرشقية» يف لندن(.)29
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رأينا منذ قليل أن غريفز كان مشغوال يف ترتيب مجموعات لـود يف مكتبة
البودليان يف العام  ،1642وقد نظفر بلمحات عن دراساته وخططه للنرش يف أثناء
األعوام من  1642إىل  ،1644من رسالتني كتبهام يف تلك الفرتة .يف رسالة إىل يوليوس،
مكتوبة يف يونيو من العام  ،1642يويص فيها بأخيه األصغر ،وكان ذاهبا إىل اليدن
لدراسة الطب ،أرفق قامئة باملخطوطات الرشقية أعدها بناء عىل طلب من كلود
هاردي( .)30يف املقابل طلب من يوليوس أن يرسل إليه بعض املالحظات الفلكية
املوجودة يف مخطوطة متتلكها اليدن باسم ابن يونس ،ويورد مقتبسا باللغة العربية
من كتاب لجالل الدين السيوطي يتصل بهذا املؤلف(.)31
ليس لدينا دليل عىل أن يوليوس كان أكرث حامسا لالستجابة لهذا الطلب منه
عندما استجاب لطلب ِبنربدج قبله ،ورمبا كان خطاب غريفز إىل أرش يف  19سبتمرب
 1644أكرث فائدة( .)32بعد أن أعاد غريفز طلب ِبنربدج األول لعله يجد عند أرش أي
معلومات عن النسخة األسطورية املتصلة بكتاب هيبارخوس «حول طول السنة»،
يف مكتبة اإلسكوريال يف الفاتيكان ،كتب يقول:
عند مراجعة املخطوطات العربية والفارسية عندي ،وجدت بعض
املالحظات الفلكية ،وهي مالحظات رمبا تفيض إىل جالء هذا الجدل.
إمكانيايت ال تسمح يف الوقت الحايل ألن أرسل إىل سيادتكم النتائج التي
توصل إليها الهنود يف «كيبه» و«قندهار» ،أو تلك النتائج األخرى التي توصل
إليها الفرس قبل عهد «يزدجرد» ،ويف عهد «يزدجرد» نفسه ،وبعده بزمن
طويل يف عهد املأمون ،كام وجدت لهم ذكرا فيام كتب الهاشمي املؤلف
العريب( .)33وكذلك تلك التي يف الشيشان ،ونتائج نارص الدين وعيل كوزجي،
ونتائج األول أكرث دقة من الثاين ،وهي مالحظات ال أملك إال أن أرسلها إىل
سيادتكم مع الطمع يف الرضا.

ثم يعطينا قامئة بطول مدة السنني حسبام وردت عند جامعة من الفلكيني
الرشقيي
طول السنة الشمسية عند املقدونيني واألشوريني»De Macedonum et  
 .Asianorum anno solari Dissertatioأما فيام يتصل بخططه يف النرش،
فيقول إنه استكمل – بصعوبة كبرية بسبب التلف يف مخطوطته – طبعة كتاب
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«الفروضات» ألرشميدس وترجمته( .)34ثم إنه أكمل معجام يف اللغة الفارسية
يضم نحو ستة آالف كلمة( .)35وأراد أن يكمل هذا العمل ،ألغراض أخرى ،فعقد
العزم عىل السفر إىل اليدن َّ
ليطلع عىل املخطوطات هناك ،ويطلب مساعدة
أرش  يف الحصول عىل الترصيحات الالزمة .ومن بني األعامل التي كان ينوي نرشها
الكتاب الذي ألفه ِبنربدج عن الدورة السوثية  .Sothic Periodوسوف نرى كيف
أنه أظهر ذلك يف العام  ،1648بإضافات معتربة من عنده ،بيد أنه مل ينجز رحلته
التي كان ينوي القيام بها إىل اليدن ،عىل الرغم من أنه ظل يكرر وعده بالقيام بها
عىل مدى العامني املنرصمني( .)36كانت الدعاوى القضائية املتصلة مبصري ممتلكات
زوجة ِبنربدج ،وهو الذي رفعها ،ثم املتاعب الخاصة به ،من أسباب بقائه يف إنجلرتا
إىل أن وافاه األجل.
كان غريفز أيضا مشغوال بالرصاعات السياسية يف داخل كلية ِمرتون نفسها،
وهي رصاعات تعود إىل ما قبل العام  ،1638عندما طالب لود بحقه – بوصفه
رئيس أساقفة كانرتبري – يف التفتيش عىل كلية ِمرتون ،وانحاز إىل الفصيل الذي
كان يناصب السري ناثانيال ب ِر ْنت عميد الكلية العداء (وكان بيرت ترينر من أبرز
أعضائه)( .)37وعند اندالع الحرب األهلية قرر ب ِر ْنت ونف ٌر من أتباعه الوقوف يف
صف الربملان .غادر ب ِر ْنت أكسفورد قبل أن يحتلها امللك يف أكتوبر من العام .1642
ومل يلبث أن تقدم غريفز بشكاة للملك ،ممهورة بعبارة« :الزمالء املخلصون
لكلية ِمرتون» يلتمسون منه عزل ب ِر ْنت من عامدة الكلية( ،)38وهذا ما أمر به
امللك تشارلز يف  27يناير  .1645ويف أبريل أصبح مرشح غريفز للعامدة ،وهو
الطبيب املعروف وليام هاريف ،هو العميد املنتخب للكلية ،ومن ثم اشتد العداء
بني ب ِر ْنت وغريفز ،وأصبح ب ِر ْنت بعد ذلك كبري مفتيش الجامعة الذين ِنيط بهم
يكتف غريفز بالتخلص من العميد ،بل
إصالح جامعة أكسفورد ،فكأنها فرصته .مل ِ
أدى دورا أساس ّيا يف التخلص أيضا من اثنني من مساعدي ب ِر ْنت من بني الزمالء،
وهام إدوارد كوربت ورالف َبت( .)39ولكن االثنني عادا يف العام  1647لينتقام من
غريفز ،أصبح كوربت أحد املفتشني ،فأصبح َب نُت من كبار مساعدي التفتيش ،ويف
العام  1648أصبح هو نائب الرئيس(.)40
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( )2بوكوك يف أثناء الثورة

كانت لبوكوك اقتناعاته الخاصة به ،وكانت توجهاته السياسية مختلفة عن
توجهات غريفز وترينر ،فنجده ال َي ِخف إىل تشجيع املظاهرات املثرية التي تنارص
حزب امللكيني والقضية امللكية .وبني العامني  1641و 1646اضمحلت الدالئل عىل
نشاطه األكادميي ،فال نجد إال ِسل ِدن يف كتابه املعنون بـ «أوتيخيوس» الصادر يف
العام  ،1642يشكره عىل أنه ساعده يف نسخ فقرة من مخطوطة يف مكتبة البودليان
لكتاب البن خلكان صاحب كتاب «وفيات األعيان»( .)41ولسوء الحظ أنه مل يسترشه
يف الرتجمة ،وهي ترجمة شابتها أخطاء .يف العام نفسه طلب ِسل ِدن من برايان توين
بعض الفقرات من محارض قسم اللغة العربية لتُنسخ من مخطوطة «رو» املوجودة
يف أكسفورد ،ومل يكن توين من املتضلعني من العربية ،فطلب العون من بوكوك يف
البداية ،ثم استشار جون غريغوري يف املوضوع نفسه( .)42ومن أجل الدقة يف النقل
طلب توين العون من اثنني من أصحاب الشهادات الجامعية يف اآلداب :هاملتون
انسنوز ،ودافيز الحاصل عىل ليسانس اآلداب
الحاصل عىل ليسانس اآلداب من كلية بر ِ
من كلية بيليول ،ومن املرجح أنهام كانا من تالميذ بوكوك يف ذلك الوقت (عىل الرغم
من أننا مل نسمع عنهام بعد ذلك ،وال بعالقتيهام باللغة العربية) .لكننا نعرف توماس
مارشال الذي كان من تالميذ بوكوك الذين كانت لهم إسهامات يف الدراسات العربية
يف ذلك الوقت ،وكان توماس مارشال من الحاصلني عىل ليسانس اآلداب من كلية
لن ِكن يف العام 1645؛ وأيضا صامويل كالرك ،الحاصل عىل ليسانس اآلداب من كلية
ِمرتون يف العام  ،1640وا ُمل َس َّجل للامجستري يف اآلداب يف العام  .1648ظل االثنان
صديقني حميمني عىل الرغم من السنوات الطويلة التي قضاها مارشال يف املنفى يف
البالد املنخفضة .ونذكر رجال آخر نظن أنه كان يحرض محارضات بوكوك يف أثناء تلك
السنوات ،وهو توماس جونز الحاصل عىل ليسانس اآلداب من كلية أوريل  Orielيف
العام  ،1638ويف العام نفسه أصبح زميال لكلية ِمرتون ،حيث انعقدت الصلة بينه
وبني ب ِر ْنت .أَ ّلف توماس جونز كتابا سماّ ه «املقدمات األكادميية» Prolusiones
 )34(Academicaeيف العام  ،1660نطلع فيه عىل معرفة ما بالعربية ،وكان السيد
إدموند كاستل ميتدح جهوده األكادميية( .)44وأما فيام يتصل بدراسات بوكوك يف تلك
الفرتة أيضا ،فاملحقق أنه كان مشغوال بدراسة العرص الجاهيل والتاريخ اإلسالمي،
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وانعكست هذه الدراسة عىل كتابه املعنون بـ « ُل َمع من تاريخ العرب» ،والذي من
أجله قىض ثالث سنوات يف القسطنطينية .ومل تكن هذه املوضوعات همه األوحد،
فقد وجدنا بعض وريقات متفرقات نجت باملصادفة من التلف ،تحتوي عىل ترجمة
لـه تكشف عن أنه كان يف ذلك الوقت مشغوال جدا بكتاب عريب يف الفلسفة .ومل
يكن هذا العمل إال «حي بن يقظان» البن طفيل .وسوف نطيل النظر يف هذا العمل
بعد حني يف معرض الحديث عن صدوره يف العام  ،1671ونكتفي هنا باإلشارة إىل أنه
يف شهر يوليو من العام  1645أنتج بوكوك ترجمة إنجليزية لجزء عىل األقل من هذا
العمل املخطوط الذي كان ميتلكه(.)45
واجه بوكوك سلسلة من الصعوبات الشخصية ،ورضوبا من االضطهاد بداية من
العام  .)46(1644يف البداية ُحرم من راتبه الذي كان ينبغي أن يتقاضاه عن عمله
كأستاذ للغة العربية لنحو ثالثة أعوام .حرمه من راتبه أولئك الذين وضعوا أيديهم
عىل أطيان لـود وعقاراته بأمر من الربملان ،وهم الذين صادروا العقارات التي
أوقفها لود للجامعة للرصف منها عىل كريس اللغة العربية ،وهي العقارات التي
عادت بعد ذلك بفضل جهود ِسل ِدن ،وبعد إلحاح كثري من جون غريفز وجريارد
النغبني الذي كان قائد رشطة كلية امللكة ،والذي قاد احتجاجات الجامعة .ويظهر
النغبني من تلك اللحظة بوصفه واحدا من أخلص أصدقاء بوكوك .ويف العام ،1647
وبعد احتالل أكسفورد وضواحيها من ِقبل قوات الربملان ،تعرض جنود الربملان
لبوكوك باألذى ،وعبثوا مبكتبه يف أبرشية تشلدري ،ونهبوا بعض محتوياته ،وأقاموا
بني جنباته مدة ما ،فخف غريفز مرة أخرى إىل نجدته ،مستثمرا نفوذ صديقه
جورج إ ْنت لقربه من قائد قوات الربملان يف ذلك الوقت السري توماس فريفاكس،
فاستصدر منه أمرا بحامية بوكوك كقيمة علمية .ثم حدث ما هو أسوأ عندما أصدر
الربملان قرارا ببدء التفتيش عىل جامعة أكسفورد ،وعىل الرغم من أن العمل بهذا
القرار مل يبدأ إال يف األول من مايو من العام  ،1647فقد استغرق املفتشون زمنا
ليس بالقصري قبل تحقيق إنجاز ما ،فقد شغلتهم يف البداية أحقادٌ وإحنٌ أخرى أهم
من بوكوك .ولكن األنظار اتجهت إليه عندما عُ نِّي أستاذا لكريس العربية بعد أن
ُتو َيف جون موريس ،شاغل املنصب ،يف  27مارس  ،1648فقام امللك (وكان منف ّيا إىل
جزيرة وايت) بتسمية بوكوك لهذا املنصب نزوال عند نصيحة قساوسته ،وخصوصا
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غلربت شلدن وهرني هاموند .ورمبا كان ذلك كافيا يف األزمنة املطردة ،واألحوال
العادية ،ولكن ِسل ِدن الذي كان عضوا يف لجنة الربملان املكلفة بتنظيم الجامعات،
آثر الحيطة يف حمل اللجنة عىل إصدار األمر لبوكوك بتويل املنصب .ووفق مرسوم
صدر يف أثناء رئاسة لود للجامعة ،وكان أستاذا ملك ّيا لكريس العربيةُ ،أ ْل ِحق إىل
املنصب منصب كاهن يف الكاتدرائية ،مام استدعى استصدار قانون آخر محرتم
يقيض بأحقية شاغل املنصب يف السكن يف كلية املسيح هو وأفراد عائلته .ولكن
األمور متيض عىل النقيض؛ فبدال من إسناد منصب القس الذي كان يشغله موريس
إىل بوكوك ،أقدمت اللجنة عىل إصدار أم ٍر مل يكن يتمناه عىل اإلطالق ،وهو أن
يخلفه يف ذلك الدكتور بني (الذي كانت اللجنة قد قررت طرده) .مل يست ِفد بوكوك
من قرار السكن يف ذلك الوقت ،فلم ينتقل إىل أكسفورد ،بل كان حريصا عىل أال
يقابل أحدا من املفتشني بقدر اإلمكان .عىل أنه كان من األساتذة القالئل الذي
أذعنوا للمفتشني( :)47يعني أنه أجاب باإليجاب عن السؤال الذي يقول« :هل تذعن
لسلطة الربملان يف التفتيش الحايل؟» لقد أذعن النغبني أيضا ،ومل يذعن غريفز وال
ترينر ،فقد كانا يعلامن علم اليقني أن اإلذعان لن ينجيهام من الطرد.
كانت سياسة بوكوك يف تجنب املواجهة مع املفتشني ،بقدر ما يسمح به ضمريه،
كفيلة بأن تقصيه عن األذى فرتة ما .ولكن األمور جرت يف عكس االتجاه ،فقد
ُأعدم امللك يف الثالثني من يناير من العام ُ ،1649وأل ِغي مجلس اللوردات ،وصمم
الربملان عىل إظهار سلطاته كاملة ،فأصدر قانونا يقيض عىل كل فرد بـ «االلتزام»،
أي أن يتعهد كل فرد بأن يكون مخلصا للحكومة القامئة(ُ .)48ف ِرض هذا القانون
عىل الجامعات فرضا ،وصدرت األوامر للمفتشني بأن يقدموا أسامء جميع الذين
رفضوا أو أخفقوا يف «االلتزام» .وأما بوكوك – ونزوال عىل نصيحة ِسل ِدن وغريفز
اللذين استمرا يجتهدان يف لندن نيابة عنه – فقد نأى بنفسه عن مواجهة املفتشني.
غري أن األحداث يف النهاية غلبته .ففي الرابع والعرشين من أكتوبر من العام
 1650استبعدته اللجنة عن منصب القس يف كلية املسيح ،ومل تلبث أن ع َّينت
بيرت فرنش (وكان ِص ْهر كروم ِول) يف املنصب .توقع بوكوك أن ُيط َرد من املنصبني
ٌ
تصويت يف شهر ديسمرب من العام نفسه داخل اللجنة ليقيض
كليهام( ،)49وقد ُأجري
بذلك فعال .ولكن مذكرة عُ ِرضت عىل اللجنة – عىل الفور – ممهورة بتوقيع نائب
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رئيس الجامعة ،ولفيف من عمداء الكليات ،واملراق َبينْ اللذين كانا يرشفان عىل
االمتحانات ،وآخرين كثريين ،حثت اللجنة – احرتاما ل ِعلم بوكوك ،لكونه رجال مساملا
 عىل تعليق البدء يف التصويت عىل األقل حتى يظهر من هو جدير مبن يخلفهيف املنصب .ومن املثري أن نجد – كام يالحظ ت ِولز – أن الحضور جميعا ،فيام عدا
النغبني ،كانوا ممن آذتهم أعامل املفتشني يف مكاتبهم ،وكان منهم عدو غريفز رالف
َبت ْ
ُون .وليس من شك يف أن تلك املذكرة التي دعمها ِسل ِدن ،ورمبا هو الذي أوعز بها،
كان لها تأثريها ،فقد استمر بوكوك يف منصبه كأستاذ لـلغتني العربية والعربية ،حتى
استعاد جميع سلطاته بعد انتهاء عهد كروم ِول وعودة امللك تشارلز الثاين .مل ُتبذل
محاولة للبحث عن خلف مناسب لـ بوكوك .اقرتح ت ِولز أن يخلفه رافيوس الذي كان
يسعى إىل ذلك سعيا حثيثا ،ورجع عن مسعاه بسبب تأنيب ِسل ِدن وأرش .ولكن عىل
الرغم من أن رافيوس رمبا كانت تراوده هذه اآلمال يف وقت أبكر من ذلك ،ففي
وقت تصويت اللجنة كان يعمل أستاذا يف جامعة سويدية منذ زمن ،ورمبا كان من
حسن حظ بوكوك أن رافيوس مل يكن موجودا يف إنجلرتا.
قىض بوكوك السنوات العرش التالية يف تشلدري ،مسافرا إىل أكسفورد (حيث
يبيت يف كلية بيليول) ليلقي محارضاته .ولكن حتى يف معتزلـه الريفي يف بريكشاير
مل ُيرتك لحاله ،فقد أقدم ٌ
بعض من أهل أبرشيته الناقمني عليه بسبب الرضائب
العرشية ،عىل التشنيع به أمام أعضاء مجلس املحافظة املحيل؛ ألنه أقد َم عىل
«فصل بعض القساوسة من السذج الجهالء الكساىل املروجني للفضائح» ،الذين تم
عُ ينوا وفق قانون أصدره كروم ِول يف العام  .1654وأضاع بوكوك عدة أشهر مشغوال
يف دفع التهم الكيدية السخيفة التي أثريت ضده( .)50تويف ِسل ِدن ،حامي بوكوك
وراعيه ،يف الثالثني من نوفمرب من العام  ،1654ولكن بوكوك مل يعدم من يحميه
ويدعمه ،ففي اجتامع املفوضني يف «وانتج» يف السابع والعرشين من مارس من
العام  1655كان تشارلز ِف ِتبليس وثالثة من أعضاء أرسته من بني الشهود املتعددين
الذين كانوا يشهدون مع بوكوك .ويف النهاية استوجب األمر التدخل الشخيص من
ِقبل بعض البارزين من أعضاء هيئة التدريس يف الجامعة ،يؤمهم جون أوين ،وهو
نائب رئيس الجامعة ،ومن املتطهرين ،وكان هو نفسه أحد أعضاء مجلس املحافظة
الذين عينهم كروم ِول ،إلقناع مجلس املحافظة بأن «عزل بوكوك سوف يجلب لهم
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الكثري من االزدراء والعار ،عندما ُيقال إنهم طردوا رجال لعدم كفاءته العلمية ،يف
حني أن الوسط العلمي ليس يف إنجلرتا وحدها ،ولكن يف أوروبا كلها ،يعرف قدره
العلمي ،ومكانته األكادميية ،واطالعه الواسع ،وإنجازاته االستثنائية(.»)51
والحق أن بوكوك يف ذلك الوقت كان قد حاز شهرة واسعة كواحد من أبرز
األكادمييني يف أوروبا كلها ،فقد كانت تلك السنوات – عىل رغم الخطوب – من أكرث
الفرتات إنتاجا يف رحلته العلمية .كان بوكوك ينتمي إىل ذلك الرضب من األساتذة
الذين كان الوسط األكادميي يعرفهم جيدا :علم غزير ،ومعرفة ال ُتبارى ،مع إحجام
آت يف الطريق؛ ثم تجدهم ُي ْق ِدمون عىل النرش
عن النرش ،ويقني دائم بأن األفضل ٍ
بعد إلحاح من صديق ،أو نصيحة صادقة من زميل .وكان ذلك ما حدث مع بوكوك
عندما وافق عىل نرش كتابه الذي أسامه « ُلمع من أخبار العرب» .وعندما ظهر هذا
الكتاب يف العام  1650كان بوكوك قد بلغ الخامسة واألربعني من عمره من دون
أن ينرش شيئا غري «الرسائل الشامية» التي نرشها قبل ذلك بعرشين عاما .وحتى
كتاب « ُلمع من أخبار العرب» مل ُيقدم عىل نرشه إال بعد إلحاح من صديقه جريارد
النغبني ،الذي كتب إىل أرش يف العرشين من مارس من العام  1648يقول« :ألححت
عىل السيد بوكوك أن يدفع بهذا الكتاب املهم إىل املطبعة ،وهو كتاب للقايض
صاعد عن طوائف العرب ،والذي أتوفر عىل تحريره قبل الدفع به إىل املطبعة(.»)52
وهو إشارة إىل كتاب « ُلمع من أخبار العرب» والذي يحتوي الجزء العريب منه عىل
مقتطف من كتاب أيب الفرج املعنون بـ «جمهرة النسب» ،وهو الجزء الذي تو ّفر
فيه عىل تاريخ العرب يف الجاهلية وصدر اإلسالم .والقايض «صاعد» هو صاعد
األندليس صاحب كتاب «طبقات األمم» الذي استفاد منه أبو الفرج يف مستهل
املقتطف( .)53وأما عنوان الكتاب الذي أ ّلفه بوكوك« :ملع من أخبار العرب» فهو – يف
ظني – ال يدل عىل وصف املقتطف فقط ،ولكنه يدل أيضا عىل وصف مالحظات
بوكوك عليه (وهي مالحظات تشكل أغلب الكتاب)(.)54

( )3كتاب بوكوكُ « :ملــَع من أخبار العرب»

أنفق بوكوك يف دراسة كتاب أيب الفرج ما ال يقل عن اثنتي عرشة سنة ،فليس
من املستغ َرب إذن أن يكون هذا الحصاد الفذ – الذي يحتوي عىل الحكم الصائب
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والدراسة املتأنية – مام ُي َت َوقع من عامل قد نضج واكتملت أدواته .ولكن هناك
ما هو أبعد من ذلك بكثري :فليس من اإلرساف أن نقول إن الكتاب ُي َعدُّ ثورة يف
الدراسات العربية ،فقد امتأل بهوامش ورشوح تبني اآلليات التي اتبعها أبو الفرج يف
رسده ،وما اكتنف هذا الرسد من ثروة يف املعلومات يف التاريخ والجغرافيا واألساطري
والدين والنزعات الطائفية ،محصول اطالع عىل عدد كبري من املصادر األصلية،
ال تتوافر إال من خالل املخطوطات ،وعدد كبري جدا منها مل ُيستثمر قبل بوكوك
من ِقبل أي أورويب( .)55اختري عنوان « ُلمع من أخبار العرب» للتأكيد عىل الطبيعة
التصويرية للكتاب .إنه محاولة مرموقة لإلعالن عن أن مجال الدراسات العربية
واإلسالمية يف التاريخ واألدب والثقافة أحد املجاالت التي ميكن – ويجب – التعامل
معها بالقدر نفسه من االهتامم والرشعية التي نتعامل بها مع الثقافة اليونانية
والرومانية التي أصبحت يف ذلك الوقت نرباس الباحثني األوروبيني ،وتقييمه باملعايري
التاريخية ،ومعايري فقه اللغة نفسها التي ُن َق ِّيم بها الثقافة اليونانية والرومانية.
والحق أن بوكوك كان يعترب البالغة العربية دون البالغة اليونانية والالتينية ،وكان
يردد وصف كالِغوال الذي كان يطلقه عىل النرث الذي كان يكتبه ِس ِن َكا ،Seneca
فكان يقول« :أرى رمال وال أرى حجرا» ( .)56من جهة أخرى ،كان بوكوك يؤكد أن
العرب ال تنقصهم القدرة عىل إنتاج الفلسفة ،وكان يستشهد بدور الخليفة املأمون
يف تطوير هذا النشاط البرشي( ،)57ويردد موافقا أحكام هرني سافيل ،وفحواها أن
العرب الذين أنتجوا هذه الفلسفة يجب أال نعتربهم دون اإلغريق والرومان يف
مجال اآلداب والفنون الجميلة .ثم إنه يف تصديره للكتاب ميعن يف تبيان أن العرب
ميتلكون «كنوزا مل ُت ْكتشف يف كل مجال من مجاالت األدب»( ،)58وهو يدلل عىل
ذلك مبا كتبه املؤرخون والشعراء و ُكتّاب السري والفالسفة وعلامء الجغرافيا وعلامء
الحيوان واألدباء ومصنفو املعاجم وعلامء النحو ،كام يدلل عليه بالنصوص الكثرية
واملتنوعة يف كتب الدين واألخالق .عىل أن املقارنة بالثقافة الكالسيكية نجدها يف
الصفحات األخرية يف الكتاب:
إن كان منا من تأخذه الدهشة ألن أولئك العرب الذين متيزوا
بالحكمة يف العصور الغابرة ،وغريهم أيضا من األعراق القدمية واألمم
الدارسة ،ممن متيزوا بالحكمة ،وقدَّروها حق قدرها ،قد اعتنقوا مثل
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هذه الخرافات السخيفة ،فعليه أن يتوجه بالشكر إىل الله أن نشأ يف
حضن ثقافة أفضل ،وأن تعلم التعلق بهذه الثقافة التي نشأ يف كنفها،
وأن التزم الحكمة يف اعتدال ،لئال يسقط مثلهم – مبيزان الله العادل –
يف مثل هذه املعتقدات التي ال تقل سخفا .وأنا أكرث خشية عىل هذا
الذي يبالغ يف اإلعالء من شأن حكمته وعلمه ،أن ُيبتىل باملصري نفسه،
عندما يدهشه أن أصحاب العقائد الدينية السخيفة ،ال تنقصهم الحكمة
يف شؤون الدنيا ،وأنهم ليسوا أدىن شأنا من األمم األخرى يف الحكمة
البرشية ،والعبقرية يف العلم والبرص باألمور(.)59

وقد الحظ العالمة ت ِولز يف الكتاب وجود إشارة معارصة ُت َذ ِّكر القارئ مبالحظة
أوردها بوكوك فيام يتعلق بتلك «املخلوقات الشوهاء» التي عاشت يف زمانه
(‘ ،)’apud nos homuncionesالذين يحتقرون ال َت َع ُّلم ،ويزعمون أن العلم بلغات
أخرى إىل جانب اإلنجليزية ال غنى فيه ،وال فائدة ُترجى منه لفهم املسيحية،
وينبغي أن يكون ذلك ُم َح َّرما قطعا( .)60ولكنّ يف الكتاب جزءا ال بأس به عن ال ِف َر ْق
اإلسالمية( ،)61وما كان يحدث بينها من معارك وخصومات حول اإلميان والعمل،
مام يفهمه القارئ الواعي عىل أنه إسقاط مبارش عىل الخالفات الطاحنة التي
كانت تجري بني املسيحيني أنفسهم ،خصوصا :يف إنجلرتا .وهذا الجزء يعتمد يف
األغلب عىل «كتاب املِلل والنحل» للشهرستاين ،مع إضافات من مصادر أخرى كثرية
(ومن املعروف أن بوكوك كان من أوائل األوروبيني أصحاب االطالع الواسع يف
علم الكالم ،يعود يف أغلبه إىل قراءته يف كتاب «املواقف» لإليجي) .وعىل رغم أن
بوكوك كان موضوع ّيا يف روايته عىل اإلجامل ،فإن النزاعات بني الفرق اإلسالمية
التي اختار الحديث عنها ووصفها ،متصلة الوشائج يف طبيعتها بنزاعات كانت تدور
يف عرصه بني ال ِف َر ْق املسيحية ،كتلك املعارك التي كانت دائرة بني املؤمنني باإلرادة
الحرة ،واملؤمنني بالقضاء والقدر ،وكذلك املعارك التي كانت دائرة حول املرجعية
يف األمور الدينية ،خصوصا فيام يتعلق بوضع الكتاب املقدس؛ وإن كان من حق
املؤمن أن يقتل أولئك الذين يعتربهم زنادقة ،وما الحجة الرشعية (إن وجدت)
التي تجعلنا نحكم عىل الناس بالطرد األبدي من رحمة الله؟ ونقرأ أن بوكوك كان
يكرر باستحسان واضح الجواب الذي أفحم رجال من رجال الدين عندهم كان ال
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يتورع يف تكفري املختلفني معه ،وحرمانهم من رحمة الله« :وهل ترى أن الجنة،
التي عرضها الساموات واألرض ،مدخرة لك وحدك أنت والثالثة الذين يتفقون معك
يف الرأي؟ ( ،»)62ومن دواعي املتعة أن نقرأ هذا املقتطف الطويل يف كتاب «إحياء
علوم الدين» للغزايل ،يف تجاوزات بعض فرق املدعني للتصوف ممن يتصلون بشبه
مع فرق إنجليزية معارصة من املتنطعني واملتشدقني(:)63
حتى ينتهي قوم إىل دعوى االتحاد وارتفاع الحجاب واملشاهدة
بالرؤية واملشافهة بالخطاب ...وهذا فن من الكالم عظيم رضره يف العوام،
حتى ترك جامعة من أهل الفالحة فالحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوى،
فإن هذا الكالم يستلذه الطبع ،إذ فيه البطالة من األعامل مع تزكية النفس
بدرك املقامات واألحوال ،فال تعجز األغبياء عن دعوى ذلك ألنفسهم وال
عن تلقف كلامت مخبطة مزخرفة ،ومهام أنكر عليهم ذلك مل يعجزوا
عن أن يقولوا :هذا إنكار مصدره العلم والجدال ،والعلم حجاب ،والجدل
عمل النفس ،وهذا الحديث ال يلوح إال من الباطن مبكاشفة نور الحق(.)64

فور صدوره أصبح كتاب « ُلمع من أخبار العرب» يف عداد اإلنجازات املهمة،
وأسهم يف التمكني لـ بوكوك حتى ظفر بشهرة رست يف دوائر املثقفني يف أوروبا كلها.
وال شك يف أن بوكوك كان ينوي تحقيق تاريخ أيب الفرج كلـه وترجمته ،ولكنا نشك
بحواش وتفسريات كام فعل يف كتابه «ال ُلمع» ،فقد كان
يف أنه كان ينوي دعم الكتاب
ٍ
لـه يف ِسل ِدن ووالتون شغال .وعندما أصدر العمل كامال يف العام  ،1663أضاف بعض
التعليقات الهينة ،بعيدا عن الرواية الفعلية للتاريخ اإلسالمي ،استمدها من كتابات
مؤرخني عرب آخرين ،حتى يصبح كتابه استئنافا لرواية مؤلفه إىل يوم الناس ذاك(.)65

( )4طبعات عربية أخرى يصدرها بوكوك

كان كتاب « ُلمع من أخبار العرب» (رمبا باستثناء كتاب «الكانكيوالريا» ملؤلفه
ِ Caniculariaبنْربدج)( )66أول كتاب ُيطبع يف أكسفورد بحروف الطباعة العربية التي
حصلت عليها الجامعة يف العام  .1636فلم تكن للجامعة مطبعة خاصة بها يف ذلك
الوقت ،ولكنها كانت تستعني بفنيني يف الطباعة لطباعة بعض األعامل تحت رعايتها،
وكان هرني هول من بني أولئك الفنيني ،وكانت ُت ْق ِرضه تلك الحروف العربية الغريبة
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التي كانت متتلكها عند الرضورة .وبعد صدور الكتاب مبارشة يف العام  ،1650رشع
بوكوك يف إصدار طبعة أخرى ال نشك يف أنه كان يفكر يف إصدارها منذ فرتة .وكان
ذلك أول كتاب ُيطبع بالحروف العربية التي متتلكها الجامعة يف الوقت نفسه الذي
امتلكت فيه الحروف العربية .عىل أن الكتاب مل يكن مكتوبا بالعربية بل بالعربية،
وكان عنوانه «بوابة موىس» ،ويتألف من ستة أجزاء استهاللية من تفسري موىس بن
ميمون لكتاب «املشناة» ،مع ترجمة التينية ،وفيض وافر من الحوايش والتعليقات
املتعمقة( .)67كانت العربية هي اللغة التي كان يتحدث بها موىس بن ميمون ،وأغلب
اليهود اآلخرين الذين كانوا يعيشون عىل األرايض اإلسالمية بداية من القرن العارش،
وكانت العربية هي اللغة التي ُك ِتبت بها أغلب الكتابات اليهودية األكادميية منذ أوائل
العصور الوسطى ،وإن كانت الحروف عربية .وكان بوكوك( )68يعيب عىل معارصيه من
اليهود إهاملهم هذا الرتاث املكتوب بالعربية ،فقد كان مهتام بصفة خاصة بهذا الرتاث
العريب( ،)69وكان نرشه يف ذلك الوقت عمال من أعامل السبق والريادة املضيئة يف تاريخ
لـسل ِدن عن
الفكر ( .)70ويف السادس عرش من مارس من العام  ،1652حىك النغبني ِ
الحروف العربية( ،)71ويف الحادي والثالثني من مارس ،ومن خالل جهود النغبني ،و ِّقع
عىل اتفاقية مع صاحب محل سك حروف الطباعة املدعو نيكوالس نيكوالس لصناعة
حروف عربية عىل منط مصفوفات الجامعة( ،)72غري أن الكتاب مل يصدر إال بحلول العام
 .)73(1655وليس من شك يف أن السبب الرئيس يف تأخري إصدار هذا الكتاب هو أن
بوكوك كان مشغوال – عىل غري ما كان يرغب – بالسعي إىل إصدار كتاب آخر.
كان املحرك األساس يف هذا املوضوع هو ِسل ِدن الذي كان يسعى إىل إصدار
طبعة لرتجمة كاملة لـ «حوليات أوتيخيوس» التي كانت تربطه بها صلة عشق
قديم( .)74وقد هم ذات يوم بأن يصدرها بنفسه ،فقد كان يحتفظ برتجمته الالتينية
لجزء كبري من العمل بني مخطوطاته يف مكتبة البودليان( .)75غري أنه يف أبريل
من العام  1652عرض عىل النغبني اقرتاح إصدار الطبعة عن جامعة أكسفورد،
وعىل حسابه الخاص ،ولكن بإرشاف النغبني وبوكوك ،مشفوعة برتجمة التينية
سينجزها بوكوك لهذا الغرض( .)76ويف الحادي عرش من مايو تقدم بالطلب إىل
بوكوك نفسه ،وكان بوكوك محجام ،ولكن مل يكن يسعه الرفض؛ فقد كان ِسل ِدن من
أشد املتحمسني لتشجيعه والدفاع عنه( .)77وقد خاض ت ِولز يف نقاش طويل حول
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أسباب إحجام بوكوك ،والذي كان يعزوه – يف البداية – إىل سعي ِسل ِدن (يف كتابه
«أوتيخيوس» – 1642 ،إىل استخدام أوتيخيوس للتأثري يف حكم األساقفة للكنيسة،
وهي محاولة مل يستسغها ت ِولز نفسه يف نهاية املطاف( .)78والحق أن بوكوك كان
ميقت الجدل من صميم القلب ،خصوصا يف شؤون الالهوت ،ولكن الكتاب الذي
رشع ِسل ِدن يف إصداره كان يخلو من الجدل ،ومن العبث أن نفرتض أنه كان يشعر
بأن أعامل ِسل ِدن األخرية ميكن أن ُتحسب عليه .بالعكس ،رمبا كره أن يتأخر إصدار
كتاب «بوابة موىس» الذي ستكون املهمة الجديدة سببا من أسبابه .أضف إىل
ذلك أن ِسل ِدن كان لديه مذهبه الغريب يف التحقيق ،فعىل رغم أنه كان يحتفظ
بثالث مخطوطات للعمل املتاح ،فإنه كان يرص عىل أن يكون النص املطبوع مطابقا
إلحداها مطابقة تامة ،مع بعض التغيريات يف املخطوطتني األخريني ملا تقتضيه
الحاجة إىل الحوايش والهوامش()79؛ ومن الواضح أن بوكوك مل يكن يطمنئ إىل هذا
املذهب يف التحقيق ،ولكنه مل يكن ميلك إال أن يحتذيه يف إنجاز العمل املطبوع.
أضف إىل ذلك كلـه أنه كان يعرف أن «حوليات أوتيخيوس» ( )80مل تكن لها أهمية
كمصدر تاريخي إذا ُقو ِرنت بكتاب أيب الفرج ،وال بد أنه كره أن يضيع وقته فيام
يكتبه هذا الكاتب يف وقت مل يتمكن من نرش الكتاب األول كامال.
كان بوكوك يعمل عىل ترجمة كتاب «أوتيخيوس» وتحقيق نصه بني إقبال وإدبار،
وذلك يف الفرتة من العام  1652إىل العام  ،1654وعندئ ٍذ كان الكتاب قد اكتمل من
الناحية الشكليةُ ،
يكتف ِسل ِدن
وطبعت صفحة غالف املجلد الثاين منه بالفعل( .)81مل ِ
بتوفري الورق الالزم إلصدار الطبعة ،بل دفع املال الالزم لرشاء الحروف العربية التي
طلب أن ُت َس َّك عىل غرار حروف الجامعة .ويذكر ت ِولز أن بوكوك أضاف إىل مصفوفته
حرفا جديدا من حروف العربية( .)82وذكر ذلك النغبني وبوكوك يف مراسالتهام مع
ِسل ِدن (وتكشف هذه الرسائل أن هذا الحرف هو حرف «الدال»)( .)83ولكن شكل هذا
الحرف يف كتاب «أوتيخيوس» يظهر مطابقا بحرف يشبهه يف نصوص أقدم خرجت
من مطبعة أكسفورد( ،كتب جون غريفز عىل سبيل املثال) فال بد أنه قد تم التخيل
عن الخطة .لقد تأخر إصدار الكتاب بسبب وفاة ِسل ِدن يف الثالثني من نوفمرب من
العام  .1654ويف قصاصة ملحقة بوصيته األصلية يعهد بطبعة كتاب أوتيخيوس كلها
(خمسامئة نسخة) إىل النغبني وبوكوك ،ولكن الطبعة مل تصدر إال يف العام ،1656
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بعد أن فرغ بوكوك من املالحظات (أغلبها إشارات إىل قراءات متباينة) ،وكذلك
وحواش كثرية مع قامئة باألخطاء
من كتابة التصدير ،وجمع املادة العلمية لفهارس
ٍ
وتصويبها .ويف الفرتة الواقعة بني العامني  1656و ،1654وإىل جانب املش ِوشات الناتجة
عن تهم «عدم الكفاية» ،والرغبة يف إمتام كتاب «بوابة موىس» ،كان بوكوك مشغوال
أيضا باإلرشاف عىل نقل مخطوطات ِسل ِدن الرشقية ،ومخطوطات أخرى ،إىل مكتبة
البودليان ،حيث تم التربع بها .مل يظهر يف تصدير بوكوك لكتاب «أوتيخيوس» عدم
رضاه عن الكتاب الذي كان يعرب عنه يف السابق ،بل عرب عن عدم رضاه عن األخطاء
الن َْحوية واإلعرابية املنبثة يف النص املطبوع ،وكان سببها املنهج الذي اتبعه ِسل ِدن يف
التحقيق ،أو التي فرضتها عليه املناهج التحقيقية التي اتبعها .ثم إنه أخذ عىل عاتقه
توثيق قضية عدم الوثوق يف ِسل ِدن كمؤرخ .عىل أن الرتجمة ميكن االعتامد عليها،
وباملقارنة بشح املطبوعات التي كان يصدرها مؤرخو اللغة العربية يف ذلك الوقت،
ُيعترب الكتاب إنجازا كبريا.
وعىل رغم أن بوكوك ،كام سرنى بعد حني ،ساعد يف إمتام اإلنجيل متعدد اللغات،
فإن النص العريب اآلخر الوحيد الذي عمل هو نفسه عىل إصداره قبل عودة امللك
تشارلز الثاين كان عمال مهام أيضا ،وهو عبارة عن ُكتَيب قصري مجهول املؤلف
طبيب عريب» ،وهو مقال قصري
بعنوان« :طبيعة رشاب القهوة كام يرشحها لكم
ٌ
ٌ
مأخوذ من كتاب كبري مؤلف بالعربية يف القرن السادس عرش ،وقد أشار العالمة
مرغليوث إىل أن مؤلفه ُيدعى داوود بن عمر األنطايك( .)84وأما املقال الذي اقتطفه
بوكوك من هذا الكتاب فقد صدر عن دار «هرني هول» يف أكسفورد يف العام
 ،1659واستُخد ِمت فيه حروف الطباعة العربية ،مشفوعا برتجمة إىل اإلنجليزية.
كان بوكوك نفسه من عشاق القهوة يف أثناء إقامته يف الرشق ،واستمر يرشب القهوة
طوال حياته بعد ذلك .وقد كان مرسفا يف رشب القهوة حتى أنه حني ُأ ِصيب يف
أواخر حياته بشلل يف يده وجد من يعزو هذه اإلصابة إىل إدمانه القهوة( .)85وقد
أيقظ هذا العمل القصري فضول بعض املهتمني بالعلوم( ،)86ففي الخامس من أبريل
من العام  1659شكر هارت ِلب بويل ألنه أرسل إليه نسخة (ومن الجائز أن بوكوك
هو الذي أعطاه النسخة؛ فقد أصبحت تربطه عالقة صداقة بـبويل يف أكسفورد يف
خمسينيات القرن السابع عرش)( .)87وما ّاطلع عليه هارتلب حتى جعل ينسخ الجزء
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املكتوب باإلنجليزية أكرث من مرة( ،)88وأرسل هذه النسخ إىل آخرين منهم ورثنغتون
يف كيمربدج ،وراح يرشح لـه كيف أن السيد بوكوك ترجم هذا املقتطف من كتاب
عريب ألفه طبيب عريب وأداره حول القهوة وفوائدها وآثارها الجانبية ،ويقول لـه:
إنه يرسل إليه نسخة بعد معاناة يف نسخها بيده( .)89ويف العام  1668أصبح الكتاب
يف حكم النادر ،عندما طلب إدموند كاستل من صامويل كالرك أن يبحث لـه عن
نسخة يف أكسفورد ،وعرض لقاء ذلك أربعة قروش ،أو حتى ستة قروش مثنا لـه(.)90
ويف أواخر العام  1671كان الطبيب الهامبورغي املدعو مارتن فوغل يسعى إىل
الظفر بكتاب بوكوك من خالل أولدنبورغ ،ومل يكن أمام جون واليس ،الذي طلب
منه أولدنبورغ الكتاب ،غري أن يلجأ إىل بوكوك نفسه للحصول عىل نسخة( .)91وأما
املقتطف فيمتدح آثار النب ،ولكنه يحذر من مخاطرها ،بعد أن يصفه وصفا مفصال،
حيث يقول:
إنه ُي َح ِّسن الدورة الدموية ،ويعالج الجدري والحصبة ،ويفيد يف
عالج الدمامل؛ وهو يجلب الصداع الدوري ،والهزال الشديد ،ويورث
السهر ،ويولد البواسري ،ويقطع الشهوة الباءة ،وأحيانا ما يسبب الشجن.

عادت أكسفورد يف أثناء عقد الخمسينيات من القرن السابع عرش ،وبعد سنوات
االضطراب الذي حدث يف أثناء الحرب األهلية ،واألعوام األوىل التي كان يجري فيها
التفتيش عليها ،إىل درجة من الهدوء السطحي .فقد أسفرت حمالت التفتيش عىل
الجامعة أن ُ
اضطر بعض أفضل تالميذ بوكوك يف األربعينيات إىل مغادرة الجامعة
يف بدايات حمالت التفتيش( ،)92فقد ظهر يف الخمسينيات جيل جديد من التالميذ
الذين تخصصوا يف دراسة اللغة العربية .وكان أبرز أولئك التالميذ ،وأهمهم فيام
بعد إدوارد برنارد (الحاصل عىل الليسانس من كلية القديس يوحنا العام ،)1659
ومنهم روبرت هنتنغتون (الحاصل عىل الليسانس من كلية ِمرتون العام ،)1658
نارسسس مارش (الحاصل عىل الليسانس من كلية مغدلني يف العام .)1658
ومنهم ِ
ومن هؤالء أيضا ،وكان أصغرهم سنا بقليل ،ولكنه كان صديقا للثالثة ،توماس س ِمث
الذي كان قد التحق بكلية امللكة يف العام  ،1657وتخرج فيها بدرجة الليسانس بعد
عودة امللك تشارلز الثاين مبارشة ،ويبدو أنه درس اللغات الرشقية يف أثناء األعوام
التي قضاها يف الكلية.
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( )5املطبوعات الرشقية التي أصدرها غريفز

كانت املطبوعات العربية التي أصدرتها جامعة أكسفورد يف أثناء الثورة من
إعداد جون غريفز وتشجيعه .وعىل رغم أن جميع الكتب – ما عدا كتابا واحدا
– مل ُتطبع يف أكسفورد ،بل ُط ِبعت يف لندن ،وعىل رغم أن غريفز نفسه كان قد
اس ُت ْب ِعد من الجامعة يف العام  ،)93(1648فإنه من املناسب جدا أن ننظر يف جهوده
يف إشاعة العربية؛ فقد مهد الطريق لدراسة هذه اللغة يف أكسفورد ،أضف إىل
ذلك أن حروف الطباعة العربية التي كانت موجودة يف أكسفورد كانت لها فائدة
قصوى يف طباعة أغلب الكتب التي ألفها بعد ذلك .والحق أن هذه الكتب مل ُينرش
منها يشء يف أثناء احتالل قوات امللك ملدينة أكسفورد ،غري أن غريفز كان ُي ِعد أول
هذه الكتب للطباعة يف ذلك الوقت ،وقد ظهر يف العام  1646بعد أن استسلمت
أكسفورد لقوات فريفاكس ،وكان ذلك الكتاب هو كتاب «وصف أهرام مرص»(.)94
ويعود الفضل يف ظهور هذا الكتاب إىل جهود غريفز يف االستكشاف والسفر ،فقد
سافر إىل مرص بني العامني  1638و ،1639وزار األهرام ،وجعل يقيسها شربا شربا.
ولكنه يف الجزء األول منه يبدأ بإطاللة عامة عىل تاريخ األهرام املرصية ،متكئا عىل
سجالت بينها مصادر مكتوبة باللغة العربية ،عىل الرغم من أنه مل ُي َع ِّول عليها كثريا،
ألن ثقته بالروايات التي وجدها يف تلك املصادر مل تكن كبرية .كانت الكتب العربية
التي اقتطف منها هي «مرآة الزمان» و«ابن عبدالحكم» ،وهو مؤرخ عريب كرس
أغلب جهوده لوصف عجائب مرص( .)95اقتبس أيضا من مؤلف فاريس أسامه «أمري
كوند» :وهو املؤرخ الفاريس املعروف «مري خواند»( .)96كام أمثرت جهوده عن كتاب
آخر يف العام التايل بعنوان «بحث يف ال َق َد ْم الروماين والدينار»( ،)97ومحتويات هذا
الكتاب متنوعة غاية التنوع ،رمبا أكرث مام ُيوحي به العنوان ،فهو يصول ويجول
يف مساحات واسعة من املعرفة بأحوال العامل القديم والوسيط ،ثم يحدثك عن
علم القياس واملوازين الحديثة ،وكان من الدراسات املحببة إىل نفس غريفز ،والتي
كرس لها  -كام يقول مزهوا  -جل جهوده البحثية يف أثناء سفراته الخارجية .كام
استقطب املنكوب بوكوك للسعي يف هذا العمل الشاق .يعطينا ت ِولز (ص )72عينة
من التعليامت التي أرسلها إليه« :أريدك أن تعرف مساحة الجزء الغريب من كنيسة
«آيا صوفيا» بالقياس الدقيق ،واستخدم لذلك سلكاً نحيفاً صغريا من الحديد».
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ويف رسالة أخرى كتبها إىل بوكوك يف القسطنطينية ميألها غريفز بتوجيهات كثرية
ودقيقة للقيام مبوازين وقياسات مختلفة ،يكفي أن نقتطف منها اقتباسني عىل
سبيل التمثيل:
استخدم للقياس الدقيق عصا مستقيمة جافة ،لقياس طول البيت
الفاريس (الديرة) ،خاصة يف بغداد ،حيث كان بيت الخليفة املأمون ،وبتلك
األداة كان يقيس األرض؛ وأذكر أن صبيك اليهودي أخربين بأنه يعرف وزن
«الشيكل» املصنوع من معدن الرصاص ،فإذا مل يكن رحل مع شيكله ،اعرف
وزنه مبيزان دقيق حساس ،بقطعة أخرى من الرصاص عىل الكفة األخرى،
واحرص كل الحرص عىل أال يضيع يشء من وزنه(.)98

يشري املقتبس األول إىل أن غريفز كان مهتام اهتامما خاصا بالقياسات العربية
الخاصة بالطول ،ومبا لذلك من صلة بالقياسات املشهورة التي ُتعرف مبعرفة الدرجة
الواحدة من الدائرة الكربى لألرض ،بإرشاف الخليفة املأمون نفسه ( .)99ولقد ظل
الحجم الدقيق لألرض بعيدا عن اليقني طوال القرن السابع عرش كلـه(٭) ،ومل يكن
غريفز وحده الذي كان يعتقد أن قياس محيط األرض يف القرن التاسع امليالدي
األقرب إىل القياسات الحديثة .ويف أثناء عمله حول ال َقدم الرومانية يذكر روايتني
لهذه املقاييس ،األوىل «لـمحمد بن مسعود يف كتابه املعنون بـ «جهاندانش»
وهي كلمة فارسية»( .)100عرف غريفز هذا الكتاب املشهور يف الفلك ،وهو
كتاب «الجهاندانش» ،ملؤلفه محمد بن مسعود بن محمد املسعودي ،من خالل
املخطوطة التي ميتلكها ( .)101ثم إنه ترجم جزءا من الوصف املسهب للقياس الذي
ورد يف كتاب «الجغرافيا» أليب الفداء( ،)102وهو عمل اشرتك يف تحقيقه .وعىل رغم
أن كتاب غريفز يركز يف األساس عىل الطول الدقيق لل َقدَم الرومانية ،فإن هناك
(٭) قرر املأمون إيجاد طول الدرجة الواحدة من الدائرة الكربى لألرض بالقياس واضعا خطة مفصلة لتجربة
علمية لحل املعضلة ،ففي توسعة لتجربة الريايض اليوناين القديم أراتوسينس أرسل املأمون فريقني من علامء الفلك
واملساحني وصانعي اآلالت إىل سهل سنجار الصحراوي ،بالقرب من املوصل ،حيث أخذوا القراءات الرتفاع الشمس
َّ
قبل أن ينقسموا فريقني :فريق اتجه صوب الشامل ،وفريق آخر صوب الجنوب األصيل ،ومع تحركهم كانوا يسجلون
بدقة ما قطعوا من مسافة واضعني يف األرض عالمات خاصة عىل الدرب؛ وعندما كانت مجموعة ثانية من القراءات
الشمسية تشري إىل أنهم قطعوا درجة عىل دائرة خط الطول يتوقفون ويعودون أدراجهم للتثبت من املسافة التي
قطعوها ،ثم تحلل املجموعتان املستقلتان النتائج وتقارن الواحدة باألخرى لتعطيا رقام نهائيا دقيقا إىل حد الفت.
كان حساب بحاثة املأمون قريبا جدا مام يُعرف اليوم[ .املرتجم].
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مراجع جانبية أخرى وإشارات إىل أبحاث أخرى مكتوبة بالعربية والفارسية ،منها
رسالة عيل القوشجي الذي كان يساعد أولوغ بيك يف جمع الجداول الفلكية التي
كان يكتبها بالفارسية( ،)103والذي سيعود إليه غريفز بعد حني .ولعل أهم ملمح
يف الكتاب تلك القامئة من الجداول التي ألحقها املؤلف يف نهايته ،وهي جداول
قياسات مختلفة ،بوحدات قياس مرتية ،كان غريفز قد أجراها عىل بعض اآلثار
املعروفة والخالدة ،ومنها األهرام املرصية .وقد ذكر أن غرضه من هذه القياسات
هو متهيد الطريق أمام بحاثة الغد لئال يواجهوا صعوبات يف تحديد الطول الدقيق
لل َقدَم اإلنجليزية كالتي واجهها يف تحديد الطول الدقيق لل َقدم الرومانية .مل يكن
األوروبيون يعتقدون أن أبحاث املايض ميكن أن تفيد يف تطور علوم الغد إال يف
القرن السابع عرش.
أرشف غريفز يف العام  1648يف جامعة أكسفورد عىل طباعة كتابه عن ا ُمل َذ ّنب
 Caniculariaالذي أ َّل َفه جون ِبنربدج ،فقد اتفق أشرَ عىل طباعة الكتاب مع
ِبنربدج ،ثم طلب من غريفز أن ُي ِتمه .يتصل موضوع الكتاب بالدورة السوتية
عند قدماء املرصيني ،بعد نحو  1460سنة من التقويم اليولياين ،واملتصل بالرشوق
الشميس لنجم الشعرى (مجموعة نجوم الكلب األكرب) .وقد استمد ِبنربدج أغلب
حججه ومناقشاته من مصادر يونانية والتينية عىل سبيل التحديد .بيد أن غريفز
قد استثمر الفرصة فأضاف أشياء من عنده ،وهي أشياء تيش بقراءاته املتعمقة
يف كتب علامء الفلك العرب والفرس .ففي الصفحات من  43إىل  48يذكر عددا
من حسابات امليل يف الكسوف استمدها من مؤلفني من العرص الوسيط ،منهم
ابن الشاطر وكتابه املعنون بـ «الزيج الجديد» الذي كان غريفز ميتلك مخطوطته،
وقد مألها بالحوايش والهوامش واملالحظات( ،)104وكان ميتلك أيضا كتاب «دليل
النجوم» لـ عبدالرحمن بن عمر الصويف ،الذي رجع إليه يف مخطوطة ميتلكها بوكوك؛
والكتاب الذي ألفه عيل القوشجي بعنوان «رسالة دار علم الحياة الجديدة»(.)105
وهو مساعد باحث يف مرصد أولوغ بيك؛ وهنا يشري كتاب نصري الدين الطويس
املكتوب بالفارسية بعنوان« :زيج اإليلخاين» ،ورشوح محمود شاه خلجي من علامء
القرن الخامس عرش امليالدي( .)106وقد نرش غريفز أيضا مقتطفات يف مجلة «نصوص
فلكية»  )107(Astronomica quaedamمن كتاب آخر بالفارسية من تأليف محمود
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شاه خلجي بعنوانِ « :زيج الجامي» (انظر الصفحات التالية) .ويف النهاية ،مل يشرِ
فقط إىل جداول أولوغ بيك ،لكنه يعطينا يف الصفحات من  82إىل  ،116قامئة
بإحداثيات مختارة من فهرست النجوم يف هذا الكتاب الفذ للحقبة يف العام 841
هـ ،ويوافق 1437م ،وهذا مسبوق بوصف موجز ألولوغ بيك وبحاثة آخر يرصد
من سمرقند ،ووعد بإخراج طبعة لـ «فهرست النجوم» كله .ومل يعش غريفز لينرش
هذا كلـه ،ولكننا سرنى أن جهده واضح يف الطبعة التي أخرجها «توماس هايد»
(أكسفورد.)1665 ،
ويف الثالثني من أكتوبر من العام  ،1648وبعد أن رفض الرد عىل التهم التي
وجهها املفتشون(ُ ،)108ح ِرم غريفز رسميا من زمالة كلية ِمرتون وأستاذية كريس
سافيلُ ،
وط ِرد من الجامعة نهائ ّيا .بيد أنه مل يرتك الجامعة من دون أن يبذل جهده
يف سبيل البقاء ،فقد سجلت محارض التفتيش آنذاك أنه سعى إىل العودة .ويف العام
 1649رفعت النصوص القانونية التي ا ُّت ِهم مبوجبها( .)109أخفق يف العودة ،ولكنه
نجح يف الحصول عىل بعض متأخرات مرتبه .كان َخ َل َفه يف كريس سافيل سيث وارد،
الذي عني بتأثري من غريفز نفسه كام زعم بعضهم ،وردا للجميل ،تنازل وارد عن
مرتبه لـ غريفز مادام األخري عىل قيد الحياة .مهام يكن من أمر فإننا نظن أن هذه
الرواية ال تخلو من تحيز ،ومرجعها الوحيد هو وارد نفسه كام يزعم كاتب سريته
املؤيد لـه( .)110انتقل غريفز إىل لندن ،وعاش هناك وتزوج من السيدة إلِزابث
غيبون يف العام  ،1650ثم وافته املنية بعد ذلك بعامني من دون أن ينجب منها.
ولكن بني فصله من جامعة أكسفورد ووفاته ،متكن من إصدار أربعة كتب(،)111
وذلك عىل الرغم من العوامل التي كان ميكن أن ترصفه عن العمل ،مثل :مواجهاته
مع املفتشني ،واألعوام الكثرية التي ُش ِغ َل يف أثنائها بقضايا رفعها ضده عدوه اللدود
السري ناثانيال ب ِرنت الذي نصب نفسه قاضيا يف أمور الوصايا ( .)112فقد كان غريفز
وص ّيا عىل إرث ِبن ِربدج ،ثم إرث زوجته بعد ذلك .ثم إنه قىض زمنا ليس بالقليل
يدفع عن نفسه ُت َهام أفضت به إىل الفصل من منصب األستاذية يف كلية غ ِر َشم.
راح غريفز «واملكلفون بطباعة كتبه» يبحثون عن حروف الطباعة العربية
والفارسية لطباعة املقتطفات التي اقتبسها بهاتني اللغتني يف كتابيه األولني .طبع
املقتطفني اللذين وردا يف كتابه الذي خصصه لوصف األهرام املرصية بالحروف
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التي جلبها ِسل ِدن( ،)113لكنه كتب املقتطفات العربية التي تضمنها كتابه «ال َقدَم
الرومانية» بالحروف التي جلبها جون ِفكرز ،وحروف الطباعة العربية التي
كانت موجودة يف جامعة أكسفورد ( .)114يبدو أن لوحة مفاتيح الطباعة العربية
مل تكن موجودة يف ذلك الوقت يف لندن عىل وجه الخصوص ،ولذا كان القامئون
عىل الطباعة مضطرين إىل استخدام تلك الحروف الغريبة التي وجدوها ملقاة
هنا وهناك ،أو التي كان ميكن لـ غريفز أن يقرتضها من جامعة أكسفورد .ومل
يكن هذا املنهج املتصل بالحاجة نفسها مام يكفي غريفز لطباعة كتبه التي كان
يريد إصدارها بعد ذلك ،وكانت نصوصا بالعربية والفارسية ،وتتطلب لوحات
مفاتيح كاملة .ولذا وجدنا غريفز يقرتض من الجامعة الحروف العربية التي
كانت متتلكها (وكان النغبني ،رئيس األرشيف ،هو املؤمتن عليها) ،وينقلها إىل
لندن؛ كام طلب من السيد نيكولس ،وهو صاحب مسبك حروف ،أن يصنع
لـه الحروف العربية والفارسية ،ويعطيها للسيد يعقوب فلرش صاحب املطبعة
الذي توىل إصدار كتب غريفز يف لندن بني العامني  1648و .1652ووفق ما
يروي لنا جريارد النغبني ،فقد خدع غريفز الجامعة حني ادعى أن دافعه
الستعارة لوحة الحروف العربية ال يشء غري فحصها وإصالح عيوبها ،وأن طلبه
من ف ِلشرَ أن يصنع لـه منها مصفوفة كاملة مل يكن مرصحا به من ِق َبل الجامعة
عىل اإلطالق( .)115وعىل رغم أن الوسيلة التي حصل بها غريفز عىل الحروف
مشبوهة ،فإن الفائدة كانت كبرية بالنسبة إىل الدارسني والعلامء ،فقد يرست
نرش كتب غريفز ،ويرست نرش ما بعد ذلك من كتب ِسل ِدن ،عىل سبيل املثال
كتابه املعنون بـ «كتاب السانهدرين الثالث» De Synedriis Liber Tertius
ُ
(طبع يف مطبعة ف ِلشرَ يف العام .)116()1655
وعندما نرش غريفز ذلك املقتطف من خارطة النجوم لـ أولوغ بيك يف
العام  ،1648أعلن أن الحروف الهجائية مل تكن صحيحة؛ ألن بعض حروف
اللغة الفارسية مل تكن متاحة أمام صاحب املطبعة .ويف العام التايل أصلح هذه
الحروف (يقال إنه نصح نيكولس بإصالح الخرامات)؛ ألنه يف العام  1649نرش
لـسل ِدن ( :)117إنه كان قد أعد هذا الكتاب
كتابا يف قواعد اللغة الفارسية .قال ِ
منذ زمن بعيد ،وتأجل نرشه ألنه مل يجد اإلمكانات الرضورية لطباعته ،وبعدها
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ذهب يف رحلة إىل الرشق .وأما التاريخ الدقيق لتأليف هذا الكتيب فقد حدده
غريفز يف تصديره لكتيب آخر ُنرش معه (عىل رغم أن صفحة الغالف واإلهداء
بتاريخ  .)1648وكان هذا الكتيب  -مجهول املؤلف  -رسالة بالفارسية ،يرشح
فيها االختصارات املكتوبة باللغة العربية والفارسية لألعامل الفلكية ،التي وجدها
غريفز يف القسطنطينية .ثم إنه يذكر  -وهو يخاطب كلود هاردي  -أنه أ ّلف
كتابه يف النحو الفاريس يف باريس قبل ذلك بكثري ،بناء عىل نصيحة من هاردي
نفسه ،وال بد أن ذلك كان يف العام  ،1635ويف ذلك الوقت مل يكن يوجد أي كتاب
يف النحو الفاريس .لكنه يف الوقت نفسه ،استبق غريفز املشهد بتأليف كتاب
بعنوان «أساسيات قواعد اللغة الفارسية»(.)118
ظل غريفز سنوات متعددة يعمل عىل تحقيق كتاب «الجغرافيا» أليب الفداء،
وهو الكتاب الذي كان يتطلع إليه علامء الجغرافيا األوروبيون منذ أن أطلعهم
بوستل عىل بعض أخبار مخطوطته يف القرن السادس عرش( ،)119وراح إر ِبنيوس َي ِعدُ
بإخراج طبعات منه ،ثم وعد بذلك فلهلم شيكارد  ،Wilhelm Schickardالذي
استفاد بعض اليشء من نسخة كانت موجودة يف ورق الربدي يف ِفيينا وفرها لـه
تنغناغل ( .)120وعرب غريفز عن نيته يف إنتاج طبعة منه يف أوائل العام .)121(1638
وقد رأينا قبل حني أن أحد أسباب زيارته ملكتبة الفاتيكان يف العام  1639كانت
رغبته يف التأكد من صحة مخطوطة بوستل املوجودة هناك .وبحلول العام 1645
كان قد أحرز تقدما كبريا ،لكنه واجه بعض الصعوبات كذلك ،نعرفها من رسالة
كتبها إىل بوكوك يف السابع من أغسطس جاء فيها:
أريد أن أطبع كتاب أيب الفداء يف الجغرافيا ،ولكن تواجهني بعض
الصعوبات ،وأخىش أن تسري األمور ببطء يف جامعة كيمربدج ،إال إذا
حصلت عىل النسخة املوجودة يف اليدن .أضف إىل ذلك أن النص نفسه
به بعض املشكالت ،فهناك صفحات أدركها التلف ،وال أستطيع أن أقرأ
أرقام الصفحات يف الجزء األكرب منها ،وحتى يف مخطوطتك التي هي
من أيرسها قراءة ،أرقام مختلفة وخاطئة إىل أقىص درجات االختالف
والخطأ (فقد وجدت املدن ال تتسق مع الخرائط) ،مام يجعل تصحيح
هذا الجزء من الكتاب مستعصيا عىل اإلصالح .وقد ثبت لدي ما كتبه
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إ ّيل شافينيوس  Schaveniusمنذ فرتة ،بأنه يكاد من املستحيل أن ندرج
خرائطه(.)122

عام حتى أدركته بعض الشــــكوك يف أهمية ذلك العمــل نفسه
ميض ٌ
ومل ِ
لعلوم الجغرافيا الحديثـــة ،فكتــــب إىل بوكوك يف الثامن والعرشين من أكتوبر
من العام :1646
أصدقك القول إن هذه الخرائط التي نريد أن نرسمها لكتاب أيب
الفداء لن تكون دقيقة كام كنت أتوقع عند مقارنة بعضها بأفضل
خرائطنا وأحدثها .ففي وصفه للبحر األحمر ،وهو من البحار القريبة
منه ،أخطأ خطأ جسيام؛ فام بالك باألماكن األخرى البعيدة؟ بيد أن
الكتاب مل ُ
يخل من فائدة للكتاب العرب(.)123

ال بد أن هذه الشكوك هي التي أَ َّثرت يف اختياره للمقتطفات التي اقتبسها
من كتاب الجغرافيا التي نرشها آخر األمر .فوصفها ألجزاء من العامل كانت مجهولة
عند األوروبيني ،عىل ما انطوت عليه إحداثيات أيب الفداء وأوصافه من أخطاء،
كانت أفضل من ال يشء .ويف العام  1650صدرت طبعة غريفز وترجمته للجزأين
الخامس والعرشين والسادس والعرشين من كتاب «الجغرافيا» ،اللذين يتناوالن
منطقتني يف وسط آسيا وهام خوارزم وما وراء النهر( ،ولعله نهر جيحون) .كام
احتوى الكتاب عىل مقدمة كتبها أبو الفداء للكتاب كلـه ،وتصدير كتبه غريفز
خصيصا للقارئ ،وفيه يبني أن العمل الراهن ما هو إال عينة من طبعة كاملة
سوف تظهر قريبا ،حصاد تأليف من خمس مخطوطات :نسخة كانت يف مكتبة
باالتني (مكتبة الفاتيكان اآلن) ،والنسخة التي كانت مع إر ِبنيوس (موجودة اآلن يف
مكتبة كيمربدج) ،ومخطوطتني كان ميتلكهام بوكوك ،ومخطوطة كانت مع غريفز
نفسه( .)124ثم إنه يتحدث عن العمل ومؤلفه حديثا ثريا باملعلومات ،ال يفسده إال
التواريخ الخاطئة التي أوردها يف املقدمة لتويل أيب الفداء حكم حامة ،ثم عام الوفاة
والذي يقول إنه إما العام  743أو  746من الهجرة .كان بوكوك قد توصل إىل التاريخ
الصحيح لتويل أيب الفداء حكم حامة وهو  710هجرية( .)125ونجد أن ت ِولز  -وقد
غاظه القدح يف دقة بوكوك التي استدعاها ذلك التناقض يف قاموس بييل  -يرشح
خطأ غريفز بالتفصيل( .)126كان قد أخذ التواريخ من كتاب يسميه «السكردان»(،)127
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الذي يشري إىل أيب فداء آخر يختلف عن األول اختالفا تاما ،يبدو أنه يعود إىل أحد
سالطني مامليك مرص(٭).
أتم غريفز ترجمته لجزء آخر من كتاب الجغرافيا ،وهو الجزء الذي يصف
الجزيرة العربية ،ولكن األجل مل ينتظره لرياه منشورا .غري أن نسخة من هذا الجزء
بخط يده موجودة اآلن يف مكتبة البودليان ،حيث ُطبعت ضمن مجموعة كتب
الجغرافيا التي أخرجها هدسون( .)128وأما الحوايش التي أضافها إليه فإنها تيش
بأن اإلعياء قد نال منه ،وأن العمل  -كام يقول  -قد أرهقه .ثم إنه استخدم
معرفته بكتاب أيب الفداء ليعمل يف تحقيق كتاب آخر من كتب الجغرافيا أصدره
يف العام  ،1648وكان يحتوي عىل قوائم قصرية إلحداثيات جغرافية كانت موجودة
يف مجموعتني من الجداول الفلكية باللغة الفارسية ،وهام كتابا «زيج اإليلغاين»
للطويس ،و«زيج سلطاين جديد» لـ أولوغ بيك .يف هذا العمل يشري أيضا إىل رسالة
اإلدرييس يف الجغرافيا ،ويزعم أنه وبوكوك ميتلكان مخطوطات منها(.)129
ويف العام  1650نرش غريفز النص الفاريس والرتجمة الالتينية ملقتطف طويل
من كتاب الفلك املعروف بـ «زيج الجامي» ملؤلفه محمد شاه َخ َلجي( .)130وقد ُأعيد
طبع هذا الكتاب يف العام  1652مع بعض اإلضافات اليسرية استمدها من كتاب
آخر من كتب مبادئ علم الفلك باللغة العربية للفرغاين ،ومصادر أخرى .وهناك
طبعات أخرى كان يخطط إلصدارها ،منها كتاب أيب الفداء يف الجغرافيا كامال،
وخارطة النجوم من كتاب الزيج لـ أولوغ بيك ،وهي مرشوعات مل يتمها بسبب
وفاته املبكرة يف الثامن من أكتوبر من العام  .1652وقد ذكرنا منذ حني ترجمته
التي صدرت بعد وفاته لكتاب «املداخل»  Lemmataاملنسوب إىل أرشميدس،
والجزء العريب من جغرافية أيب الفداء ،وأعامل أخرى مجهولة املؤلف نرشها بريتش
يف األعامل الكاملة لـ غريفز.
كان منهج غريفز يف تناوله للنصوص العربية والفارسية منهجا عتيقا إذ قورن
مبنهج بوكوك .وعىل رغم أنه كان يعي أنها نصوص تاريخية وثقافية يف املقام األول،
فقد كان دافعه األساس لدراسة هذه النصوص ونرشها ،هو نفسه دافع أستاذه
(٭) انظر :هولت ،مراجعة ص ،553 :يالحظ أن هذا الحاكم كان يُكنى دامئا بــ الصالح إسامعيل (من مالحظات تومر).
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ِب ْن ِربدج ،ويف النهاية يعود هذا املنهج إىل السري هرني سافيل .كان هدفه أن يستفيد
من هذه النصوص يف النهوض بالدراسات املعارصة يف مجايل الفلك والجغرافيا.
ومل يكن ذلك باليشء الهني يف ذلك الوقت ،فقد كانت املعلومات التي كان ميكن
استنباطها من هذا النوع من النصوص قدمية يف أغلبها ،أو غري ذات صلة عىل أقل
تقدير ،خصوصا يف أوروبا يف أربعينيات القرن السابع عرش ،وبنهاية القرن أصبحت
متخلفة عن التقدم الرسيع الذي تم يف مجاالت العلوم واالستكشاف .وأما اليوم
فليست لكتب غريفز أهمية إال بوصفها إسهامات يف تاريخ العلم عند املسلمني.
وأما معرفته بعلم الفلك اإلسالمي فقد فاقت جميع أسالفه األوروبيني ،ومل يكن لـه
ندٌ حتى القرن التاسع عرش(.)131
مل تكن اهتاممات غريفز بعلوم الرشق مقصورة عىل األعامل العلمية ،لكنه
أنتج  -كام رأينا  -معجام يف اللغة الفارسية وقواعدها ،ثم رشع يف تأليف قاموس
تريك كام كتب يف رسالة بعث بها إىل بوكوك يف الخامس عرش من نوفمرب من العام
 1649جاء فيها(« :)132أنا والسيد سي ِمن نتعاون اآلن يف تأليف قاموس يف اللغة
الرتكية» .فهل نفرس هذا التعاون عىل أنه جهدٌ مشرتك ،أم ضمن جهود منافسة بني
غريفز ووليام سيمن( ،)133عىل أي حال مل أجد لهذا العمل أثرا عىل رغم البحث.
بيد أن هناك ترجمة أدبية بقلم غريفز يكتب فيها« :هذه مسائل عبد الله بن سالم
اليهودي ،وجواب محمد عليها ،كتبها بالعربية عبد الله بن عباس ،وترجمها إىل
اإلنجليزية جون غريفز»( .)134وينبئنا وارد أن غريفز ترجم هذه الوثيقة اإلسالمية
الدفاعية إىل اللغة الالتينية:
Quaestiones Abdallae Ebn Salan Judaei cum Mohammedis responsis, a
Johanne Gravio ex Arabica lingua in Latinam traductae, et notis illustratae
وهناك مخطوطة غريبة بالعربية والالتينية ،هي اليوم ملك السري رتشارد
إلِس ،تحتوي عىل مسائل معينة مأخوذة من الرشيعة اليهودية التي كان يدين
بها ابن سالم ،والتي تقدم بها إىل محمد ،وملا أجاب عنها رسول اإلسالم ،أصبح هذا
الحرب من أخص مريدي رسول اإلسالم( .)135وملا كان غريفز قد كتب هذه الرسالة
بالحروف العربية ،فأنا أزعم أنه نقلها من مخطوطة موجودة فعال يف مكتبة
البودليان(.)136
38

الدراسات العربية يف أثناء الثورة اإلجنليزية

( )6مجموعة غريفز للمخطوطات الرشقية

يقودنا هذا إىل موضوع املخطوطات الرشقية التي جمعها غريفز ،وهي املوجودة
اآلن يف مكتبة البودليان باسم «مجموعة غريفز» ،وقد ُس ِّميت كذلك ألن املكتبة
اشرتتها يف العام  1678من عزبة توماس غريفز املتوىف يف العام  .)137( 1676بيد أن
كثريا من الباحثني اليزالون يرون أن أغلب املخطوطات الرشقية يف هذه املجموعة
تنتمي ألخيه السيد جون غريفز ،وسوف نرى أن هذا الرأي لـه وجاهته أيضا .يخربنا
ويكفيلد بأن املجموعة تضم إحدى وعرشين مخطوطة باللغة العربية ،وسبع عرشة
باللغتني الرتكية والفارسية ،وهو يبدي استغرابه لهذا العدد القليل من املخطوطات
الرتكية والفارسية( .)138والحق أن هذه املخطوطات مل تكن إال ما تبقى من مجموعة
أكرب بكثري كان السيد جون غريفز ميتلكها .ترك غريفز ما تبقى من ممتلكاته بناء
عىل وصية بتاريخ  5يونيو  ،1651ومسجلة بالشهر العقاري بتاريخ  19أكتوبر ،1652
مع مرتوكات أخرى ،منها كتبه ،قسمة بني إخوته الثالثة( .)139ووفق هذه القسمة
كانت املخطوطات الرشقية من نصيب توماس غريفز ،الذي كان يبدي اهتامما كبريا
بالعربية والفارسية .غري أن ِسل ِدن سارع باالتصال بالسيد توماس غريفز يف أوائل
العام  ،1636ويف الخامس والعرشين من أكتوبر من العام  1652كتب النغبني إىل
ِسل ِدن ،ردا عىل رسالة أرسلها لـه ِسل ِدن ينبئه فيها بوفاة غريفز ،جاء فيها« :تعلم
أنه كان يحتفظ ببعض الكتب العربية والفارسية التي  -عىل مبلغ علمي  -لن تجد
مثلها يف أوروبا كلها اليوم ،إال إذا اتخذت القرار الحكيم برشائها بنفسك ،والحق
أين أفكر جد ّيا يف ضمها إىل مكتبة الجامعة»( .)140وقد فعل ِسل ِدن ذلك بالضبط
كام قال صمويل كالرك لـ رافيوس يف الخامس والعرشين من مارس العام ،1656
ردا عىل استفساره عام حدث لكتب غريفز ،فقد أخربه بأن املكتبة كلها قد آلت
إىل أخيه توماس غريفز ،وأنه باع ،أو تنازل عن ،كثري من الكتب العربية للسيد
ِسل ِدن( .)141وقد أملحنا قبل حني إىل العديد من املخطوطات يف مجموعة ِسل ِدن يف
مكتبة البودليان والتي تنتمي إىل جون غريفز .وميكن للقامئة أن تطول من مصادر
أخرى .ويف رسالة إىل كلود هاردي يف مايو  ،1641يتحدث فيها عن أنشطته يف
الرشق ،يذكر غريفز نجاحه يف الحصول عىل بعض املخطوطات ،وخصوصا :مخطوطة
«يف قطع الخطوط عىل النسب»( .)142وهي النسخة العربية من كتاب أبولونيوس
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املعنون بـ «يف تقسيم الن َِّسب» ،وهو اليوم ضمن مخطوطات األسقف األكرب ِسل ِدن
الرقم ( ،)A7ومنها أصدر هايل مؤخرا أول ترجمة منشورة للكتاب .ويف رسالته إىل
أرش بتاريخ  19سبتمرب العام  1644يقول غريفز إنه استخرج بعض املالحظات حول
الهنود والفرس من مخطوطة ميتلكها الهاشمي ،وهو مؤلف عريب( .)143وهذا ُي ْظ ِهر
أنه كان َ
مالك املخطوطات الحالية املحفوظة باسم األسقف األكرب ِسل ِدن بالرقم (A
 ،)11والتي تضم النسخة الفريدة التي ميتلكها الهاشمي بعنوان «علل الز ْي َجات» أو
«العلل وراء الجداول الفلكية» ،وهو كتاب ذو أهمية كبرية يف تاريخ الفلك اإلسالمي.
ويضم هذا املخطوط الذي زوده غريفز بكثري من الهوامش والحوايش أيضا كتاب
الفرغاين امللقب بـ «أصول علم الفلك» ،والذي استخرج منه غريفز بعض املقتطفات
ونرشها يف العام  .1652ويف رسالته إىل أرش التي ُنشرِ ت بعد وفاته عن خطوط عرض
بيزنطة ورودس ،ويذكر غريفز «جغرافية سعيد بن عيل الجرجاين»( .)144ومن املرجح
جدا أنها الرسالة الفارسية املعنونة بـ «مسالك املاملِك» لصاحبها أيب الحسن عايض
بن عيل الجرجاين (هي اليوم ضمن مجموعة مخطوطات ِسل ِدن  .)95والحق أن ما
ذكرته هنا ما هو إال حاالت قليلة ،صادفتني وأردت توثيقها ،من مخطوطات ِسل ِدن
التي تعود ملكيتها يف األساس إىل جون غريفز؛ وليس من شك عندي يف أن أغلب
مخطوطات ِسل ِدن العربية والفارسية يف مجال العلوم (وهي أكرث عددا مام ذكرنا)
قد أتت من ذلك املصدر نفسه.
أضف إىل ذلك أن ِسل ِدن مل يكن الشخص الوحيد الذي باع لـه توماس غريفز
عددا من املخطوطات بعد وفاة أخيه .ففي الثالث والعرشين من مايو العام 1668
أرسل حقيبة مملوءة بالكتب إىل صامويل كالرك ،مشفوعة برسالة( .)145يبني لـه فيها
أنه كان يبيع مخطوطات من مرياث والده ،ومل يذكر من أسامء هذه املخطوطات
إال «القاموس» ،وهو نسخة من قاموس الفريوزآبادي املعروف بالقاموس املحيط،
ولعله أحد املعاجم التي قال غريفز لـ هاردي إنه اشرتاها عندما كان يف الرشق ،وقد
عرضه جون غريفز مببلغ أربعني كورونا ،وعىل رغم عدم وجود دليل عىل هذا البيع
ال يف «حوليات َمكري» وال يف كتاب فيليب املعنون بـ «مكتبة البودليان يف القرنني
السابع عرش والثامن عرش» ،فإن هناك شكا قليال يف أن كالرك كان يشرتي الكتب
لحساب الجامعة بصفته كبري موظفي املطبعة ،يف وقت كانت الجامعة تسعى فيه
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إىل امتالك حروف طباعة حديثة ،ومزيد من املخطوطات كجزء من برنامج الدكتور
جون ِفل إلحياء مرشوع مطبعة الجامعة .فاملخطوطة التي كان ميتلكها غريفز،
وانتهت إىل مكتبة البودليان من طريق آخر نطلق عليها «مخطوطات البودليان»،
الرقم ( ،)516ونرضب مثاال عىل ذلك كتاب البريوين املهم يف الفلك وهو بعنوان:
«القانون املسعودي» .إن غريفز يشري إىل مخطوطة البريوين يف كتاب ِبنربدج املعنون
بـ  Caniculariaص ،44وإىل جدول ارتفاع النجوم فوق مدينة ُغزنة األفغانية من
كتاب القانون يف الجداول الجغرافية ،من ص  30إىل ص  .62لقد وصلت املخطوطة
إىل مكتبة البودليان بالرشاء من مرياث إدوارد برنارد يف العام  ،1698ولكن كيف
حصل برنارد عليها؟ هذا ما مل يتم التأكد منه .كان يستطيع أن يشرتيها من توماس
غريفز يف العام  ،1672ويف ذلك الوقت كان االثنان يرتاسالن فيام يتصل بسعي
برنارد (وكان أستاذ مساعد الفلك) إىل الظفر ببعض أدوات غريفز ليضعها يف متحف
سافيل( .)146واألرجح من ذلك أنه اشرتاها من مرياث توماس غريفز بعد وفاته .ويف
السادس والعرشين من أكتوبر من العام  1676كتب جون المفري من أكسفورد إىل
برنارد (وكان يف باريس) يقول« :أرسلت إليكم قامئة مبخطوطات زوجة الدكتور
غريفز الذي كان أستاذا يف كلية كرستي»( ،)147ونستطيع أن نخمن أن برنارد اشرتى
بعض األشياء املوجودة يف القامئة لنفسه ،ومن ثم راح يقنع الجامعة برشاء جميع
– أو أغلب – املوجود يف القامئة .من املرجح أن تكون بعض املخطوطات العربية
املتصلة بعلم الفلك ،التي وصلت إىل مكتبة البودليان من طريق مكتبة برنارد،
كانت ملكا لغريفز يف السابق.
وإذا تذكرنا أن غريفز كان متحمسا عندما كان يف القسطنطينية لِام كان لـود
يطلبه منه ،سواء من حيث رشاء املخطوطات ،أو من حيث اإلرشاف عىل هذه
املخطوطات أو شحنها إىل الغرب عرب سفن رشكة الشام ،لعرفنا أن مكتبة البودليان
تدين له بالفضل عىل جزء كبري من املخطوطات الرشقية العظيمة التي وضعها
املؤرخون من آثار القرن السابع عرش .ويف هذا املجال هو يأيت يف املرتبة التالية بعد
بوكوك وهنتنغتون فقط .ولقد ُفق ِد الكثري من األوراق التي كانت تضمها مجموعته
وهو عىل قيد الحياة ،حني اقتحم الجنود مكتبه ،وعبثوا به أشد العبث ،وحني
تفرقت مجموعته يف كل مكان بعد وفاته حتى مل يبقَ أمل يف جمع أشالئها يف
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منظومة واحدة( ،)148إال إذا أعاننا الحظ عىل أن نعرث عىل الفهرست الذي عمل عىل
لقى يف مكان
تصنيفه بطلب من كلود هاردي ثم أرسله إىل يوليوس( ،)149فلعله ُم ً
ما ال ينتبه إليه أحد.

( )7الدراسات العربية يف كيمربدج يف أثناء الثورة

تعرضت كيمربدج أيضا الضطرابات يف أثناء الحرب األهلية وما بعدها ،عىل
رغم أن هذه االضطرابات مل تكن بالقسوة التي كانت عليها يف أكسفورد ،فقد كان
الربملان يحكم هذه املنطقة منذ البداية تقريبا .كان ويـ ُل ْك يعرف من أين تؤكل
الكتف ،وكيف يذعن لكل سلطة ،فاحتفظ مبناصبه (مبا يف ذلك منصبه كمحارض
يف اللغة العربية) ال يعكر صفوه يشء ،عىل رغم أن آخرين ممن كانت تربطه بهم
صالت ما ،مل يذعنوا ،ومل يحالفهم الحظ كام حالف غريهم .كان رتشارد هولدزورث
من بني هؤالء ،وكان رتشارد هذا من األسباب املهمة التي ساعدت إر ِبنيوس عىل
الحصول عىل مخطوطاته والتربع بها لجامعة كيمربدج ،ثم يصبح بعد ذلك من
املتربعني األساسيني ملكتبة الجامعة( .)150وكان رتشارد أيضا رئيسا لكلية عامنويل
منذ العام  ،1637ويف أوائل األربعينيات أصبح هو نائب رئيس جامعة كيمربدج،
ولكنه ُس ِجن يف لندنُ ،
وطرد من مكتبه .وعىل رغم وجود عدد ما من العلامء يف
جامعة كيمربدج يف تلك الفرتة إىل جانب وي ُل ْك الذي كان يتقن اللغة العربية ،ورغم
الدور الكبري الذي لعبه علامء كيمربدج  -كام سرنى  -يف إنتاج اإلنجيل متعدد
اللغات ،فلم تظهر إصدارات من جامعة كيمربدج تتصل باللغة العربية من قريب
أو بعيد( .)151ومن أسباب ذلك عىل وجه اليقني غياب أدوات الطباعة املناسبة
لطباعة الكتب املطلوبة .والحق أن الجامعة ظفرت بإرث ِبد ِول من حروف الطباعة
العربية ،مشفوعا بوعد ضمني بطباعة قاموسه بهذه الحروف .ولكن هذه الحروف
نصوص عربية ،كام هو واضح من التعليقات التي كتبها
مل تكن تناسب طباعة أي
ٍ
املعارصون .كتب توماس س ِمث األستاذ بكلية املسيح إىل هارتلب يف الحادي عرش
من أكتوبر العام  1647يقول:
طلب مني السيد رافيوس الحديث مع السيد وي ُل ْك بشأن طباعة
معجم السيد ِبد ِول الضخم ،وتحدثت معه والسيد كدورث( )152وآخرين
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من زمالئه ،واجتمع رأيهم جميعا عىل أن ُي َك َّرس الجهد كله يف الوقت
الراهن لالنتهاء من طباعة القرآن ...وما كنت قلته للسيد رافيوس فيام
يتصل بالحروف العربية التي كان ميتلكها رفلنغيوس قلته ألصدقائنا هنا،
وفحواه أن هذه الحروف ال تناسب طباعة القرآن ،وأقلها مناسبة حروف
ِبد ِول .وقال السيد كدورث إنها ستت ِلف الورق ،وأبدى السيد وي ُلك رغبته
يف أن أتحدث إىل السيد رئيس الجامعة (صديقي املفضل) ،للحصول عىل
ٌ
حروف صغرية خصيصا للجامعة وعىل
موافقته بالعمل عىل أن ُتصنع
نفقتها ،وأعجبه اقرتاحي ووافق عليه ،وآمل أن أحصل من زماليئ عىل
تصويت لتكليف دار ريجنت بهذا العمل ،فقد ُص ِّوت بالفعل عىل طباعة
القرآن عىل نفقة الجامعة(.)153

وقد رأينا بالفعل كيف أن وي ُلك تخىل بعد ذلك عن خططه يف الحملة عىل
القرآن ،ومل نسمع شيئا عن السعي إىل استبدال حروف عربية أصغر حجام وأكرث
مالءمة بحروف رفلنغيوس .أيضا وجدنا أن ويـ ُل ْك يجرب هارتلب عىل استخدام
نفوذه للحصول عىل الحروف العربية من كيمربدج .ويف رسالة كتبها يف ذلك الوقت
نفسه تقريبا تتصل بعمله يف إنجاز طباعة القرآن ،يقول« :أرجو أن نظفر بحروف
عربية مريحة من خالل متربع من أهل الخري ومحبي الثقافة»( .)154ويف الفرتة نفسها
رأينا رسالة أخرى تحمل رجاء رصيحا بإنشاء مطبعة ،مرسلة من نقابة التجار بلندن،
تقول« :جامعتنا يف حاجة إىل مطبعة بالحروف العربية والرسيانية والسامرية إىل
جانب اللغة العربية ...فيا أيها السيد الفاضل ،نرجوك تربع لنا إلنشاء هذه املطبعة...
لقد أصبحت لندن اليوم مقصد الحكامء ،ووجهة العلامء ..ولن يذهب الفضل
سدى ...وسوف يشكر أهل لندن الله أن ُأ ْن ِف َق ْت األموال يف هذه الجهة»( .)155ومل
تأت أي فائدة من هذه املناشدات ،ال من لندن وال من غريها من املدن ،ومىض أكرث
ِ
من خمسة وثالثني عاما قبل أن تدخل الحروف العربية إىل كيمربدج.
نجحت محارضات ويـ ُل ْك يف اللغة العربية يف استقطاب بعض التالميذ .دخل
توماس س ِمث( )156كلية املسيح من مدرسة القديس بولس (وهي من املدارس القليلة
يف إنجلرتا التي كانت ُتد َّرس فيها العربية) يف العام  ،1640وحصل عىل ليسانس
اآلداب دفعة ( ،)1644/1643ثم عُ نِّي محارضا للبالغة يف الكلية نفسها ،وأمينا ملكتبة
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الجامعة يف العام  ،1659ولكنه قىض نحبه يف أثناء هجمة الوباء يف العام ،1666
ومل يتجاوز الثالثني من عمره .مل تكن مرشوعاته فيام يتصل باللغة العربية (وسوف
نتناولها عند الحديث عن رافيوس) معروفة إال من خالل مراسالته مع هارتلب،
وكثري منها محفوظ ضمن أوراق هارتلب .لقد أشاد سالتر  -يف خطاب جنازة وي ُلك
 مبحارضاته يف اللغة العربية بقولـه« :مل يكن ضعيف الذاكرة ،هو الذي قدم لناالكثري من الخطط املفعمة باألمل ،التزال تريد من يحملها إىل النور يف جامعة
كيمربدج( .»)157لدينا أيضا إسحق بارو ،يف خطاب ألقاه بعد وقت قصري من وفاة
وي ُلك ( ،)158ميتدح طالب كيمربدج الذين تخصصوا لدراسة العربية ،عىل رغم أنه ال
يتوقع لجهودهم مثارا تتجاوز إحياء علم قديم من خالل الرتجامت العربية .مل يذكر
سالتر من تالميذ وي ُلك إال اثنني هام رتشارد هَ ن ْْت وروبرت أوسنت ،وكالهام من زمالء
كلية امللك .أصبح هَ ن ْْت أستاذا يف البالغة يف كلية َ
غرشم يف نوفمرب العام  ،1654وبناء
عليه يعطينا وارد ُنبذة عن حياته وعمله( .)159استنبطنا بعض ذلك من «شخصية»
أرسلها إليه ابن اخت هَ نْت ،زعمت أن هَ ن ْْت مل ينرش شيئا قط ،ولكنه أصبح يف وقت
قصري من ضمن النخبة املمتازة من مسترشقي العرص يف اللغة العربية والعربية أيضا
(فقد درس عىل علامء يهود يف هولندا)( ،)160ويف أثناء زيارته إىل أكسفورد مع ابن
اخته يف العام  ،1676أصبح «محط إعجاب عظامء الجامعة مثل الدكتور بوكوك
وأليس وهايد وألسرتي والحرب األعظم أبنداين ...والدكتور مارشال» .ويبدو أن أوسنت
مل يرتك أثرا من آثار دراساته يف العربية ،ولكننا نعرف أنه عندما كان يف العرشين
أمعن وي ُلك يف مدحه يف رسالة إىل بوكوك العام  1650يقول فيها« :جاءين هذا
الشاب ومل يكن يعرف حرفا واحدا من العربية وال الفارسية يف ُبدا َء ِة أمره ،وأرسل
إ ّيل رسالة وأنا يف نورفوك فيها فقرات غريبة ،ولذا فإين أقول إنه بالنسبة لسنه مل أ َر
لـه مثيال يف نشاطه ودأبه وأمانته وعبقريته مام يتجاوز  -يف رأيي  -قدراته الجسمية
إذ صح ذلك»( .)161وينبئنا ت ِولز أن أوسنت كان يف ذلك الوقت يساعد وي ُلك يف إصدار
طبعة األناجيل باللغة الفارسية ،وكان قد ك ّلفه إمتامه عند وفاته ،ولكنه تعرض هو
نفسه يف العام  1653مللهيات الحياة ،ثم للوفاة التي ِقيل إنها كانت بسبب انكبابه
الشديد عىل الدراسات الرشقية( .)162كان أشهر تالميذ وي ُلك املشهورين توماس هايد
الذي التحق بكلية امللكة يف العام  ،1652وتعاون يف إخراج اإلنجيل متعدد اللغات
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قبل بلوغه العرشين .ولكن تدريس العربية والفارسية كان قد توقف يف كيمربدج
بعد وفاة وي ُلك ،ويف العام  1657انتقل هايد إىل مجاالت جديدة يف أكسفورد ،فقد
أصبح محارضا يف اللغة العربية يف كلية امللكة ،وحصل عىل املاجستري يف اآلداب يف
العام  ،1659ثم أصبح أمينا ملكتبة البودليان يف نهاية املطاف .وأما الرجل الذي ُقدِّر
له أن يضطلع بإحياء اللغة العربية يف كيمربدج فهو إدموند كاستل ،فلم يكن تلميذا
لـ وي ُلك ،حيث حصل عىل املاجستري يف اآلداب يف العام  ،1628قبل أن يبدأ وي ُلك يف
إلقاء محارضاته العربية بأربعة أعوام .كان كاستل ،الذي يبدو أنه علم نفسه بنفسه
يف اللغات الرشقية ،قد غادر الجامعة لجوالت مختلفة يف الريف قبل العام ،1638
ومل يعد إىل كيمربدج إال بعد أن عُ نِّي أستاذا للغة العربية يف العام  .1666وكام سرنى
بعد حني ،كان كاستل نشيطا إىل أبعد حدود النشاط يف لندن يف أثناء الخمسينيات،
تجىل نشاطه يف إمتام اإلنجيل متعدد اللغات ،ثم يف إمتام املعجم ذي اللغات السبع.
وبعد انضامم مخطوطات إر ِبنيوس ،مل تظفر مكتبة جامعة كيمربدج إال بعدد
قليل جدا من املخطوطات العربية خالل خمسة وعرشين عاما( ،)163ويف أثناء تلك
الفرتة تضخمت مقتنيات املكتبة بانضامم مكتبة المبث التي كانت ملكا لرئيس
أساقفة كانرتبري ،وكان السبب األساس يف وصول كتب هذه املكتبة هو ِسل ِدن
الذي متكن من إيقافها من أن تؤول إىل مكتب كلية سيون ،حسب موافقة الربملان
بالتصويت( .)164ومل تصل كتب هذه املكتبة إىل كيمربدج حتى العام  ،1649عىل
رغم أن املوافقة عىل نقل الكتب كانت قد ا ُت ِخذت يف العام  .1647واملرجح عندي
أن رئييس األساقفة بانكروفت وآبوت (اللذين أوصيا بالجزء األكرب من مجموعة
المبث) ،مل يكن لهام اهتامم كبري بالعربية ،فقد كانت املكتبة تضم القليل من
الكتب بهذه اللغة( .)165مهام يكن ،فقد اضطرت كيمربدج إىل إعادتها بعد عودة
امللك تشارلز الثاين .كان ِسل ِدن أيضا املحرك األسايس لتصويت الربملان يف مارس 1648
لتخصيص مبلغ خمسامئة جني ٍه إسرتليني لحساب جامعة كيمربدج لرشاء مجموعة
ضخمة من الكتب العربية التي كان تاجر الكتب جورج توماسون قد استوردها من
إيطاليا( ،)166ولكن مل يدخل املكتبة عددٌ كبري من املخطوطات العربية والفارسية إال
بني العامني  1655و ،1657عن طريق نيكوالس هوبارت ،زميل كلية امللك ،والذي
عمل عىل جمعها يف أثناء خدمته أمينا لرس السفري الربيطاين يف القسطنطينية،
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السري توماس بنديش ،من العام  1647وحتى العام  .)167(1650حتى مع انضامم
هذا العدد الذي كان أقل بكثري من عدد مجموعة إربنيوس ،ظلت كيمربدج عىل
بعد خطوات كثرية وراء أوكسفورد (حيث تحمس لـود للتربع بعد وصية ِسل ِدن) يف
عدد املخطوطات العربية ومن حيث جودتها وجاهزيتها للدرس والتحقيق ،وظلت
تلك الهوة تتسع بني الجامعتني يف عدد املخطوطات طوال القرن السابع عرش كلـه،
تضق إال يف العام  ،1727عندما تربع جورج لويس بعدد كبري من املخطوطات
ومل ِ
الرشقية لجامعة كيمربدج (.)168

( )8جون بل والعربية

جرت محاوالت كثرية يف أثناء فرتة الثورة ،وتحديدا بني العامني  1645و1647
مهم ،وهذه املحاولة مل تكن يف إنجلرتا ،وإمنا كانت بيد رجل من
لنرش ٍ
نص عريب ٍ
اإلنجليز .كان ذلك الرجل هو جون ِب ْل  ،John Pellاملشهور يف مجال الرياضيات،
وكان يف ذلك الوقت أستاذا للرياضيات يف أمسرتدام وبريدا .ويف أثناء إقامته يف
أمسرتدام قابل كرستيانوس رافيوس (وكان حينئ ٍذ يحارض يف اللغات الرشقية يف
أوترخت) ،وبعد أن علم منه عن النسخة العربية التي كان ميتلكها ملخطوطة كتاب
«املخروطات» لـ أبولونيوس ،استعارها منه ،وبعد موافقته ترجم منها إىل الالتينية
الكتابني الخامس والسابع .عرفنا ذلك من املصدر الرئيس لهذه املعلومات :الرسائل
التي كان يبعث بها ِبل إىل تشارلز كافندش( .)169كان التحدي الذي واجه ِب ْل هو
أن يوليوس كان قد وعد برتجمة كتاب أبولونيوس (ولو من نسخة عربية مختلفة)،
وكانت املنافسة بينهام تنطوي عىل بعض التعقيد .سنستشهد هنا ببعض الفقرات
التي تبني سري األحداث .ففي السابع أو رمبا السابع عرش من أغسطس من العام
 1644كتب ِب ْل إىل كافندش يف هامبورغ يقول« :أخربنا السيد هاردي يف رسالة
سابقة أن ديكارت قابله يف باريس ،والمه عىل املبلغ الكبري من املال الذي قدمه
ألستاذ اللغة العربية يف أوترخت لرشاء مخطوطته العربية لكتاب أبولونيوس»(.)170
وأغلب الظن أن هذا الخطاب الذي كتبه هاردي قد ألهب حامس ِب ْل للمخطوطة.
مهام يكن من أمر ،فقد رشع يف الرتجمة يف التاسع عرش أو التاسع والعرشين من
أكتوبر من العام نفسه .كتب إىل كافندش:
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بخصوص هذا األمر تحت يدي كتاب أبولونيوس وستة وثالثني كتابا
آخر ملؤلفني آخرين ،وأستطيع أن أقول إن هذه املخطوطات يف مجموعها
أهم من كتاب أبولونيوس بكثري .إن الكتب السبعة والثالثني كلها باللغة
العربية .أراك تبتسم اآلن وال تصدق أن لديّ من اللغة العربية رصيدا
يكفي لتعليم أي من أولئك الذين ال يتقنون غري الالتينية ،ويف وقت قصري.
ولتعلم أن محاولة رسم هذه الجداول املخروطية ليس باألمر الهني ،وليس
من السهل أن نجد صاحب مطبعة ميكنه طباعة مثل هذا العمل املعقد
واملكلف .غري أن بعض هذه الصعاب قد انتهت اآلن .يخربين الدكتور
بالو( )171أنه مستعد لطباعة كتاب ديوفانتوس ،وكتاب أبولونيوس أو
أي كتاب آخر أريد وبأي كيفية ،سواء بالعربية أو الالتينية إذا أردت:
فلدى الرجل حروف طباعة عربية جيدة ،وفني طباعة ذو دربة يف تنضيد
الحروف وما إىل ذلك .عىل أي حال لقد قررت تقنني األمر ،أي نرش األجزاء
الخامس والسادس والسابع (ولن أكرر الجزء الرابع من كتاب العنارص
إلقليدس) ،وهذه باللغة الالتينية فحسب ،وملحقة بها أرقام دقيقة ،وفيها
«فرضيات بابوس» يف الكتب الخامس والسادس والسابع والثامن ،عىل
رغم أن الكتاب العريب يحتاج إىل الثامن .كلها تحتاج إىل ما يقرب من
مائتي رسم بياين .لهذا الغرض يقع بني يدي الكتاب الخامس كلـه مرتجام
إىل الالتينية ،ولكنه مكتوب بطريقة سيئة ،وليس فيه رسم واحد من
الرسوم التوضيحية قد ُأت ِقن رسمه كام أريد وكام سوف أفعل(.)172

ثم أعطى ِب ْل عينة لـ كافندش مام سامه« :عبدامللك من شرياز بالد فارس
الذي يكتب العربية» ،أي الفرضية األوىل من الكتاب السابع ،ليقارنها بنسخة هذه
الفرضية نفسها التي أرسلها يوليوس إىل مرسني ،والتي قام األخري بطباعتها(.)173
ويف التاسع أو التاسع عرش من مايو من العام  1645كان ِب ْل قد فرغ من
الرتجمة ،مام أزعج يوليوس( .)174أخرب ِب ْل كافندش:
فرغت اليوم من ترجمة الكتب الثالثة األخرية من اللغة العربية،
ويفكر الدكتور بالو يف طباعتها وإعادة طباعة كتاب «العنارص» ،وخاصة
الكتب األربعة األوىل مع مالحظات من تأليفي .وقد سمع السيد يوليوس
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عن أننا بدأنا الحديث بجدية تامة عن الرشوح والجداول ،فقام برحلة
من اليدن بغرض منعي والدكتور بالو من تنفيذ مقصدنا .لقد رأيته أكرث
يأت لزياريت
من مرة هنا يف املدينة ،يسأل عن مكان سكني ،ولكنه مل ِ
قط؛ ومضت ستة أيام وهو عىل هذه الحال .أحرض معه الكتب السبعة
لـ أبولونيوس باللغة العربية ،يف مخطوطة سليمة حصل عليها منذ مثانية
عرش عاما وهو يف حلب ،أعطاه إياه واحدٌ من أصحاب الفضل يف هذه
البالد( ،)175والذي قال إنه أعطاه وعدا صادقا لنرشها وإال عهد إ ّيل بها
وأمدين بكل ما يستطيع أن ميدين به من عون يف أمر نرشها .وإىل جانب
هذا الوعد ،عرض أن يتحمل تكلفة الرسومات البيانية ،وقد ُرسمت
بعناية فائقة عىل الورق بواسطة زمالء لـه( ،)176وبعضها محفور.

وأجاب ِب ْل بأنه يعلم أن يوليوس أقدر منه عىل إنجاز الرتجمة ،ولكنه يفضل أن
يقوم بها بنفسه بدال من أال ُتنجز عىل اإلطالق .ورد يوليوس بأنه يعلم أن رافيوس
ال يستطيع إنجاز ترجمة مفهومة ،وأنه عىل رغم أن ِب ْل يستطيع أن يخرج ترجمة
يفهمها املتخصصون لعلم الحساب ،فإنه لن يستطيع استحضار أسلوب أبولونيوس
من مخطوطة رافيوس ،وذلك ألنه كام يقول هو« :عندي النسخة العربية التي
ميتلكها رافيوس ،والتي تستخدمها أنت ،وتعرف متام املعرفة ماذا فعل هذا الفاريس
مع أبولونيوس»( .)177ثم يقول ِب ْل يف ختام رسالته:
مل يكن السيد يوليوس يبحث كثريا عن املجد ،وأنا ال أعرف ما
الفائدة التي قد يجنيها من نرش كتاب أبولونيوس اآلن أكرث مام كان
سيجنيها منذ أكرث من ستة عرش عاما .وقد أستطيع أن أعرف مقصده
اآلن :أوال يريد أن يفرغ من معجمه العريب ،فقد فرغ فعال من مثاين
صحائف مطبوعة؛ ثم يريد أن ينتهي من طباعة رسومه البيانية ،ثم أال
يكتفــــي برتجــــمة كتب أبولونيوس الثالثة ،ولكنه سيرتجــــم كتاب
«امليكانيكا»  Barulcum Heronisلهريون السكندري وبعض الكتب
األخرى املفقودة يف اليونانية ،ولكنها ُح ِفظت يف اللغة العربية ،وهي اآلن
يف يده ،وهذا ما يفكر يف فعله يف أفضل أوقات فراغه يف خالل عرشين
عاما من اآلن رمبا ألنه ال يعتقد أن رجال ميكن أن مينعه .فيم العجلة التي
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هو فيها اآلن ،ال أعرف ،ولكن أبولونيوس يف الوقت نفسه سيئ الحظ؛
فلم منكنه نحن عىل األقل من الذيوع واالنتشار(.)178

ومل يكن هذا ليحدث .ففي  21/11مايو من العام  1646أخرب ِب ْل كافندش بأن
يوليوس
كتب إليه أخريا «بأن أدع كتاب أبولونيوس لـه وحده؛ فقد قرر إمتام
ترجمته بعد أن أصبح عىل وشك االنتهاء من معجمه العريب .وزارين أمس
مرافقه العريب( ،)179وسألته عن التقدم الذي أنجزاه يف املعجم ،وأجابني
بأنهام يعمالن اآلن عىل حرف الجيم .وسألته متى ميكن أن يفرغا من إمتام
املعجم ،قال :رمبا يف غضون ست أو سبع سنوات من تلك اللحظة(،)180
وسألته :كم يبلغ يوليوس من العمر؟ وأجاب بأن يوليوس يف الخمسني عىل
األقل ،وهممت أن أطلب منه أن يقرضني مائة جنيه وأعيدها لـه مائتني
عندما ينرش كتاب أبولونيوس ،من ناحيتي مل أ ِعده باالنتظار(.)181

ذلك آخر ما سمعناه من ِب ْل فيام يتصل بهذا األمر .وعىل رغم شكه املربر يف
قدرة يوليوس عىل النهوض بنرش كتاب أبولونيوس ،فإنه مل ينرش نسخته هو لهذا
الكتاب قط ،ومن الواضح أنه اختفى من دون ذكر إىل األبد ،والحق أن ِب ْل مل َّ
يتخل
رسم ّيا عن نيته يف نرش الكتاب ،ففي الثالث والعرشين من ديسمرب من العام 1646
كتب قسطنطني هوغنز إىل مرسني مبد ًيا أسفه ملرور سبعة عرش عاما من دون أن
ينرش يوليوس الكتاب ،قائال :إن ِب ْل يريد أن يقوم هو بنرشه( )182ولكن بحلول العام
 ،1648أبدى ِب ْل قلقه فيام يتصل بالنسخة التي كان ميتلكها كلود رتشارد ،وهي -
بحسب املفرتض  -تتألف من األجزاء الثامنية كلها(.)183
كان موقف رافيوس من هذا األمر ينطوي عىل يشء من اإلثارة ،فقد شجع
ِب ْل عىل إمتام املهمة ،واستمر يفعل ذلك حتى تاريخ  24/14أغسطس من العام
( ،)1651عندما كتب إىل ِب ْل من ستوكهومل (وكان عندئ ٍذ يف بريدا) .ولقد دفعه
امتنانه للملكة كرستيانا التي أمدته باملال من أجل التوجه إىل منصبه الجديد
يف السويد ،فعرض أن يدفع مائة «فلورينة» إيطالية من أجل إمتام صور الكتاب
ورسومه البيانية التي كان ِب ْل يريد أن يضعها يف الكتاب( .)184ولكن بعد شهور قليلة،
عند إرسال املخطوطة إىل يوهانس موريانوس يف أمسرتدام لنقلها إىل هاردي ،أخربه
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بأنه مل يكن ليقدم عىل بيعها لو أن ِب ْل أدى واجبه أمام جمهور القراء( .)185وهناك
بعض العبارات التي صدرت من رافيوس فيام يتصل برتجمة كتاب أبولونيوس أقل ما
وصف به أنها غامضة .يف الثالث من مارس من العام  1645أذن حكام أوترخت لـ
ُت َ
رافيوس أن يذهب إىل أمسرتدام ليك يرشف عىل طباعة بعض األعامل التي قيل إنها
جاهزة للطباعة ،ومنها كتاب «املقطوعات املخروطية» ملؤلفه أبولونيوس الربجاوي،
الجزء السابع .)186(Apollonij Pergaei Conicarum Sectionum libros VII
ويف الحادي والعرشين من أكتوبر العام  1645أخرب مرسني بأنه هو نفسه الذي
ترجم الكتب السبعة كلها إىل الالتينية ،وتكلف الكثري من النفقات ،فقد كان عليه
أن يدفع لـ نيكوال بطرس( .)187وملا كان ِب ْل عاكفا عىل ترجمته ،وملا كان قد حصل
بالفعل عىل وعد بالنرش يف أمسرتدام يف أي من هذين التاريخني ،وملا كان قد أتم
الكتب من الخامس إىل السابع عىل األقل يف التاريخ الثاين ،فإن الباحث ال يستطيع
أن يتجنب النتيجة التي فحواها أن رافيوس أراد أن ينسب جهد ِب ْل إىل نفسه (وهو
رضب من التضليل يتسق مع شخصيته) .األغرب من ذلك أيضا أنه عندما تم لـه
نرش ترجمته لكتاب أبولونيوس يف كيل  Kielيف العام  ،1669زعم أنه إمنا أمته يف أيام
قالئل يف العام  .)188(1646كان ذلك عندما كان ٌ
كل من رافيوس و ِب ْل اليزاالن يعيشان
يف أمسرتدام .سيكون من املغري أن نظن أن رافيوس  -ببساطة  -قد استوىل عىل
ترجمة ِب ْل لطبعته التي نرشها يف العام  ،1669لو أن األخري مل يكن من الغباء بحيث
يبدو من املستحيل أن ننسب الرتجمة إىل متخصص للرياضيات ميتلك مؤهالت ِب ْل.
ال أعرف ما الذي نفهمه من الصمت الذي حافظ عليه ٌ
كل من رافيوس و ِب ْل فيام
يتصل بـ أبولونيوس الربجاوي يف الرسالة التي ُتبودلت بينهام يف العام .)189(1671
ليس لدينا إذن وسيلة لتقييم براعة ِب ْل كمستعرب( .)190لقد فقدنا الدليل املبارش
الذي يدلنا عىل كيف تعلم العربية ومتى(٭) ،ولنئ صدق وود ( )191فيام ذهب إليه
بأن العربية كانت لغة من اللغات الكثرية التي كان ِب ْل يعرفها عند التحاقه بجامعة
أكسفورد يف العام  ،1631وملا يتجاوز العرشين من عمره ،فال بد أنه تعلم العربية يف
كيمربدج بني العامني  1624و ،1630قبل أن يصبح وي ُل ْك أستاذا للغة العربية هناك.
(٭) وإمنا علم نفسه العربية يف العام  ،1641مالكوم وستيدال ،جون بل ،ص( .94 :من مالحظات تومر)
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( )9مدرسة لندن للغات الرشقية

يذكرنا الحديث عن رافيوس بواقعة شديدة اإلثارة فيام يتصل بتاريخ دراسة
العربية يف أثناء الثورة ،وهي واقعة تتصل بالسعي الحثيث إىل إنشاء مدرسة
لتدريس اللغات الرشقية يف لندن .ويحق لنا أن ننظر يف هذا األمر يف سياق الدعوات
التي كان يتنادى بها املتحمسون لكرس احتكار الجامعتني الكبريتني للدراسة العالية،
وهي دعوات كانت متكررة ومطردة يف تلك الفرتة( ،)192وهو موضوع رحب منبسط
ال يسعنا هنا إال الرتكيز عىل مثالني دا َّلينْ عليه .فمن بني أطروحات توماسون يف
املكتبة الربيطانية رسالة قصرية(ٌ )193
غفل من اسم مؤلفها ،يعود تاريخها املكتوب
بخط توماسون إىل السابع من يناير العام :)194(1646
دوافعنا للرغبة يف إنشاء جامعة يف حارضة لندن الكربى مستلهمة
من أمر الله وكلمته ،وعىل رشف العلم وفائدته ولذته :و َردُّنا موجود عىل
الذين يعرتضون الطريق (لجهلهم) يف سبيل العلم .اقرتاح نقدمه بني يدي
سموكم (بدال من تلك الهدايا التي يقدمها أصحابها الغارقون يف الخرافة
والجهل ،يف أعياد امليالد) معايل اللورد عمدة لندن املبجل ،وأعضاء
املجلس املحيل األفاضل ومن جاورهم من املواطنني الرشفاء الحريصني
عىل خري البالد ،والذين اختارهم مجلس املدينة ،ليشكلوا مجلس عموم
لهذا الغرض يف العام املقبل ،ونعني به العام .1647
من عاشق صادق لهذه األمة ،وللمدينة املعنيةُ .ط ِبع يف لندن العام (.)1647

ويف ص  3يجادل الكاتب بأنه:

ال توجد مدينة يف أي أمة متعلمة بحجم مدينة لندن و ِع َظم قدرها
ومهابتها ،تخلو من جامعة يف قلبها ،وإذا أنشأنا جامعة يف لندن ،تكون
إرادة الله جل شأنه قد قضت بإتاحة الفرصة الذهبية لعالج النقص،
املؤسف ،خاصة يف زمننا الحارض ،حيث ميكن (أو تم)
وتدارك الخطأ ِ
تحويل البيوت الكبرية إىل كليات ببعض التغيري اليسري ،فقد تحولت
كنيسة القديس بولص وبيت لندن إىل مدارس عمومية ،ونظرا إىل ظروف
الحروب املندلعة يف أقطار أخرى ،ميكنكم اليوم استقدام أفضل األساتذة
يف اآلداب والفنون وبرشوط يسرية غاية اليرس.
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هل كانت مصادفة أنه بعد أشهر قليلة يحارض ٌ
أستاذ أملاين يف بيت لندن ،بينام
كانت حرب الثالثني عاما التزال محتدمة يف أملانيا؟ يف الصفحة الخامسة من الرسالة
يقرتح الكاتب إنشاء ثالث كليات جديدة ،واحدة يتخصص فيها الطالب لالتينية وال
يتحدثون غريها ،وأخرى لليونانية ،وثالثة للعربية .وأما السبب الذي ذكره لتدريس
العربية فهو أن اليهود كانوا عىل وشك ترك دينهم وهجرة الرشق والتوجه إىل
إنجلرتا واعتناق النرصانية( ،وكان ذلك يعكس التوقعات األلفية التي شغلت الناس
يف سنوات الثورة)(.)195
ثم إننا نقرأ عريضة كانت مقدَّمة إىل مجلس مدينة لندن (املجلس املوقر)
تتضمن التامسا من أعضاء املجلس املحرتمني ذوي الحكمة ...موقعة باملوعد املتفق
عليه وباسم جمعية كلية سيون يف الثاين عرش من يناير من العام  ،1647جز ٌء منها
ورد مطبوعا يف الصفحة  19من كتاب رافيوس املعنون بـ «خطاب اللغات الرشقية»
املنشور يف العام  .1648وهناك بعض أوجه الشبه الالفتة يف العريضة مع الرسالة
التي ذكرناها آنفا ،وعىل رغم أن الباحث قد ميكنه قراءة التاريخ عىل أنه الثاين
والعرشون وليس الثاين عرش من يناير للعام  1648وفقا للحساب الحديث ،فإين
أميل إىل االعتقاد أن التاريخ  -كسابقه  -مكتوب بحسب التقويم الغريغوري(.)196
تبدأ العريضة بتوقع تحول اليهود عن دينهم إىل النرصانية ،وهي استهاللة رضورية
للمجيء الثاين للمسيح ،وهو مجيء وشيك ،ثم مييض كاتبها يف التأكيد عىل الرغبة
يف تدريس اللغات الرشقية يف مكان آخر غري الجامعتني الكبريتني ،ثم يعدد الفوائد
املرجوة ويصفها عىل النحو التايل:
بذلك تتجىل أمام ذوي الهمم واملثابرة الحقيقة الواضحة ،ويرون
بعيون رؤوسهم تجيل حكمة الله يف ذلك اللسان الذي نطق الحق نفسه
به ،من دون أن تقترص الحقيقة عىل ما نرتجمه عنه ،وتنهض قدرتنا
عىل فهم النسخ القدمية للكتاب املقدس يف تلك اللغات التي سنتعلمها
بأنفسنا ،وفهم ما كتبه آخرون مام يستحق القراءة واإلمعان يف الدرس،
فتتحقق الفائدة ،خصوصا حني يدور الحديث معهم بلغاتهم ،ويجري
تبادل املنافع مع هذه األمم الرشقية بلغاتها ،وهو ما يغري أهل األمم
األخرى عىل الدخول يف ديننا ،من الذين يحملهم إلينا البحر ،من أجل
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السياحة أو التجارة .أضف إىل ذلك أن تعليم اللغات الرشقية من شأنه
أن ينرش هذا الرضب من العلم الذي لن تقترص فائدته عىل أهل عرصنا
الذي نعيش فيه ،وإمنا ستمتد إىل األجيال القادمة حني يفيدون من تحول
اليهود إىل املسيحية ،ورمبا أضافوا إىل ذلك آفاقا أخرى.

وملا كان  -كام سرنى بعد حني  -منصب األستاذية يف اللغات الرشقية الذي
تأسس بعد ذلك بالفعل يف العام  1647تحت رقابة الهيئة الكنسية يف لندن يف
كلية سيون ،يصبح من املغري أن نفرس العريضة عىل أنها التحرك األول الوحيد
يف هذا االتجاه.
توجد نسخة من الرسالة آنفة الذكر بني أوراق هارتلب( )197تؤيد تأسيس جامعة
يف لندن .وكان صامويل هارت ِلب من الشخصيات البارزة يف الجدل الذي كان محتدما
حول التعليم يف لندن ،وكان يتمتع يف ذلك الوقت يف العام  1647بنفوذ كبري يف
الربملان ،وكان نفوذه مفيدا .فليس من شك يف أنه كان من املشجعني األساسيني
عىل تعيني رافيوس محارضا يف اللغات الرشقية يف لندن .بدأت عالقة هارتلب بـ
رافيوس قبل ذلك بثامنية أعوام عىل األقل ،عندما عمل يف لندن همزة وصل بني
أرش (وكان حينئذ يف أيرلندا) ورافيوس فيام يتصل بدفع اإلعانة املالية التي خصصها
أرش لـ رافيوس يف أثناء رحلته إىل الرشق يف العام  1639والعام  .1640ويف العام
 1646ناقش دوري  Duryمع هارتلب إمكانية االستفادة من تعيني رافيوس وآدم
بوريل ومنشة بن إرسائيل يف العمل عىل تحويل اليهود عن دينهم( .)198وكان دوري
وهارتلب عىل صلة وثيقة بـ يوهانس مثايا( )199مؤدب امللكة كرستيانا ملكة السويد،
والذي أصبح فيام بعد أسقف مدينة سرتانغناس السويدية ،وكان رافيوس يدين له
بالحصول عىل منصبه األخري يف السويد ،وتزوج حفيدته بعد ذلك يف العام .1651
نشئت بني
التزال جوانب كثرية تتصل بتاريخ مدرسة لندن للغات الرشقية التي ُأ ِ
العامني  1647و 1649غامضة بالنسبة إ َّيل ،ولكني سأحاول فيام ييل من صفحات أن
أقدم الحقائق كام استطعت تجميعها بيشء من التفصيل ،فقد جرى تجاهل هذا
الحدث إىل حد كبري يف كتب التاريخ النمطية املتصلة بتلك الفرتة .يف يونيو من العام
 1647عاد رافيوس إىل إنجلرتا بعد خمسة أعوام قضاها يف البالد املنخفضة ،ويف أثناء
ذلك الوقت كان يسعى إىل الظفر مبنصب مدرس اللغات الرشقية يف أوترخت يف
53

حكمة الشرق وعلومه

البداية ،ثم يف أمسرتدام( ،)200لكنه أخفق يف مسعاه .كان هدفه الظاهر من قدومه
إىل إنجلرتا هو اسرتداد املخطوطات التي كان قد تركها وراءه كضامنات لديونه،
وجعل يحث أصدقاءه يف أمسرتدام عىل حشد مجلس األمناء ملصلحته( .)201ويف
الثامن من أبريل عرب لـ أرش عن تفاؤله بأنه س ُيمنح منصب أستاذ اللغات الرشقية
يف أمسرتدام بشكل دائم( .)202ولكن يوجد سبب معقول يجعلنا نظن أنه رمبا تلقى
تأكيدات خاصة من هارتلب بأن املنصب سوف ُيستَحدَث من أجله يف لندن .ورمبا
أراد أن يثبت جدارته بتدريس اللغات الرشقية يف إنجلرتا ،فع َمد إىل اإلسهام بكتابة
مقدمة باإلنجليزية لكتاب ُنشرِ يف أمسرتدام( ،)203وكان ذلك الكتاب من تأليف
جون أدول وعنوانه« :مفتاح اللغة املقدسة» ،والذي صدر أول مرة يف اليدن يف
العام  .1593كان أول كتاب يف النحو العربي ُينرش باإلنجليزية ،ومل يكن إال ترجمة
لكتاب بطرس مارتينوس املعنون بـ «قواعد اللغة العربية :الكتاب الثاين»( .)204ويف
ختام مقدمته تلك تعمد رافيوس ،الذي أصبح يكتب اسمه كرستيان رافيس ل ُيش ِعر
القارئ بأنه إنجليزي األصل ،أن يكتب« :هذا أول ما كتبته باللغة اإلنجليزية»(.)205
من املؤكد أن الرتتيبات التي ُأ ِع َّدت لرافيوس إللقاء محارضاته يف لندن قد
اكتملت يف أغسطس( ،)206ففي  14أغسطس الحظ توماسون إعالنا صغريا مستطيل
الشكل ،من الواضح أنه كان موجها إىل أعضاء هيئة اإلكلريوس يف لندن:
السادة األفاضل ،نحيطكم علام برضورة إخبار الشعب يوم الرب
القادم (األحد)  15أغسطس ،بأن األستاذ كرستيانوس رافيوس ،الذي
يعمل حتى اللحظة أستاذا للغات الرشقية يف بعض الجامعات فيام وراء
البحار ،يزمع إلقاء محارضة يف تلك اللغات يف «بيت لندن» ،إن شاء الله،
رجاء الحضور يوم الخميس القادم يف السابعة مساء  26أغسطس الحايل،
وسوف يستهل هذه املحارضة الخميس القادم يف الثالثة عرصا يف املكان
املذكور أعاله(.)207

كانت املحارضات ُت ْلقى يف «بيت لندن» يف باحة كنيسة القديس بولص ،والتي
كانت يف سابق عهدها سكنا ألسقف لندن ،ولكن بعد إلغاء األسقفية أصبحت
الكنيسة ُتستخدم استخدامات أخرى .كانت الهيئة املكلفة باإلرشاف عىل هذه
املحارضات هي هيئة اإلكلريوس يف لندن ،وكان مقرها الذي تعقد فيه اجتامعاتها
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يف كلية سيون ،وهو مقر يحتوي عىل مكتبة أيضا ،ومل يكن بعيدا يف ذلك الوقت
عن سور لندن( .)208ويفرس هذا ارتباط رافيوس بكلية سيون التي  -كام نعرف -
تربع لها بأحد مخطوطاته يف  5يونيو  ،1648وكانت املحارضات تدور حول« :مجد
الله ،نرش كلمة الله ،أهمية الدراسات الرشقية ،تاريخ صاحب املجد ،كرامة إنجلرتا،
أرشاف لندن من القساوسة ورجال الدين الذين يشجعون هذه الدراسات»(.)209
يف العام نفسه ،وهذا بالتأكيد لـه عالقة بتعيني رافيوس يف الوظيفة ،أهدى السري
توماس روث نحو عرشين مخطوطة بالعربية والفارسية والرتكية ،باإلضافة إىل كتابني
مطبوعني بالعربية ،لكلية سيون( .)210ويف العام ُ 1647خ ِّص َصت الكلية لتكون مقرا
ملكتبة كاتدرائية القديس بولص ،ومن الواضح أن ذلك كان نوعا من التعويض
عن ضياع «مكتبة المبيث» التي ذهبت إىل كيمربدج .وعىل الرغم من أن هذه
املكتبة عادت أيضا بعد عودة امللكية ،بدأت كلية سيون تبدو كأنها مركز للدراسات
األكادميية الجادة.
الدليل عىل تدخل هارتلب يف استحداث الوظيفة لرافيوس موجود يف مراسالت
توماس س ِمث ،رئيس كلية املسيح .ففي  11أكتوبر  1647كتب إىل هارتلب (مع
رسالة أخرى باألملانية إىل رافيوس طلب من هارتلب تسليمها) ،يقول:
السيد الفاضل ،اسمح يل أن أعرب ال عن امتناين وحدي ،ولكن عن
امتنان وشكر دولة العلم كلها ،امتنان وشكر دامئني إىل يوم الدين ،وذلك
لجهودكم الحثيثة ،وسعيكم املوفق إىل االرتقاء بكل رضوب املعرفة
والعلوم وخصوصا اللغات الرشقية ،مام يريض ربنا الرحمن ،فنحن اآلن ال
نضطر إىل الرحيل مع كلينارد إىل بالد العرب ،وال مع أي أحد آخر إىل أي
بلد آخر غريب لنتعلم اللغة العربية ،إن اللغة العربية بثقافتها وثرائها
هي التي ستنتقل إلينا يف بيت لندن(.)211

مل نفهم ما فعله هارتلب ،ظل ترصفه غامضا ،ولكننا نستطيع أن نقدر أنه كان
ميارس بعض النفوذ مع املجمع اإلقليمي املشيخي املقدس يف لندن ،الذي قابله يف
كلية سيون من العام  1647وما بعدها.
وفيام يتصل مبحارضات رافيوس ،فإن مصدر املعلومات املعارص حولها نجده
يف قصيدة مكتوبة باللغة الالتينية تحتفل بهذه املحارضات ،كتبها جون سبنرس،
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وكان أمينا ملكتبة كلية سيون ،نرشها رافيوس يف كتابه املعنون بـ «خمس عرشة
رسالة»  Sesqui- Decuriaالصفحات  .35 – 33وهو يتوجه بخطابه إىل رافيوس
بوصفه «أستاذا للغتني العربية والعربية يف لندن»( ،)212وهو لقبه الرسمي كام هو
مفرتض .وفيام يتصل باملحارضات ميعن سبنرس يف امتداحها يف الصفحة  34بقوله
شعرا بالالتينية:
«الشكر واجب ألعضاء مجلس الشيوخ الذين يعرفون قدر العربية،
واألهمية الكربى إلنشاء كريس العربية والعربية ،وهذه املكانة العالية
التي تتبوأها هاتان اللغتان اللتان تستحقان مكانهام عىل جبل صهيون
تكرميا وإجالال».

وهو مدح اعتربه وسيلة شعرية للتذكري بأن رافيوس يد ِّرس العربية والعربية
– بدعم من جميع أعضاء هيئة اإلكلريوس يف لندن ومن الربملان  )213( -يف كلية
سيون( )214يف لندن ويف بيت لندن املجاور لكنيسة القديس بولص .ومييض سبنرس يف
القول  -وأرجو أن أنجح يف تفسري ما يقول  -إن املحارضات ُتلقى يومني يف األسبوع
(من املفرتض أنها كانت ُتلقى يومي الثالثاء والخميس) يف الساعة الثالثة عرصا ،وأن
املحارض كان موجودا أيضا يف جميع أيام األسبوع للحوار مع الجمهور ،وهذا ما
أكده خطاب كتبه رافيوس إىل ِسل ِدن من دون تاريخ ،ولكن من املؤكد أنه مكتوب
يف العام  ،1648يقول فيه إنه يلقي محارضاته خمسة أيام يف األسبوع ،مرتان باللغة
الالتينية ،وثالث مرات باللغة اإلنجليزية مع جمهور خاص( .)215ويعطينا سبنرس
مفتاحا نلج به إىل الدافع الستحداث هذا املنصب :إن الله يرىض عن هذه الجهود:
Omnipotens faveat conatibus hisce Jehovah, Vt convertantur pia per
 commercia gentesويعني بذلك األمل يف تحويل اليهود واملسلمني عن دينهم
بسالم .وقد تأكد هذا الدافع يف العريضة املقدمة للربملان ،والتي سنأيت عىل ذكرها
بعد حني ،التامسا للدعم «لهذا املنحى الجديد يف التعليم الذي يعتمد عليه كل
االعتامد فهمنا األنقى لكتبنا املقدسة ،ومنفعتنا التي سنجنيها من إذاعة العهد
الجديد ،كل هذا يتوقف عىل فهمنا لهذه اللغات ،ومعرفة أهمية فائدتها لنا»(.)216
رمبا نخرج بتصور ما عن مضمون محارضات رافيوس يف الكتب التي نرشها
يف لندن .وينبغي يف البداية التأكيد عىل أمر مهم هو أنه بينام ُك ِتبت جميع كتبه
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األخرى قبل هذا املنصب وبعده باللغة الالتينية ،فإن هذه املحارضات بالذات
ُنشرِ ت كلها باإلنجليزية (كام هو الشأن يف محارضاته غري الرسمية) .كانت الحاجة
إىل استبدال اللغة اإلنجليزية العامية بالالتينية يف التعليم العايل مطروحة بقوة
للنقاش بني املفكرين املهتمني بإصالح التعليم يف ذلك الوقت ،ومل يكن أقلهم
صامويل هارت ِلب صديق رافيوس وأستاذه املرشف عىل رسالته للدكتوراه .وقد ذكرنا
قبل حني مقدمة رافيوس التي كتبها باإلنجليزية يف كتاب النحو العربي الذي أَ ّل َفه
أورول .ومن ضمن منشوراته العربية األخرى صحيفة أسامها «بحث يف قواعد إمالء
اللغة العربية واشتقاقاتها وتركيباتها» ،تسلمها توماسون يف  20أبريل .)217(1648
هي صحيفة كبرية تزعم االحتواء عىل جميع املعلومات الرضورية الخاصة بقواعد
اإلمالء يف اللغة العربية يف عمود ،واالشتقاق يف العمود الثاين ،ثم يأيت الرتكيب يف
العمود الثالث .وعىل الرغم من أن الصحيفة كانت غفال من اسم املؤلف ،فإن
النسبة إىل رافيوس يف فهرست مكتبة املتحف الربيطاين ظهر أنها صحيحة من خالل
ملحوظة مكتوبة أسفل العمود الثاين تقول« :انظر مالحظايت يف كتاب «بطرس
مارتينيوس» يف النحو العربي املكتوبة باللغة اإلنجليزية ،واملطبوع يف أمسرتدام
يف العام  .»1646وقد نرش رافيوس  -حسبام يذكر هو نفسه  -نسخة مزيدة من
هذا الكتاب بعنوان «أساسيات النحو العربي باإلنجليزية» يف العام  .)218(1648غري
أن أكرث كتب رافيوس غنى باملعلومات عن طريقة تدريسه للعربية ولغات رشقية
أخرى هو املعنون بـ «النحو العام لتعليم اللغات العربية السامرية والكلدانية
والرسيانية والعربية والحبشية يف فرتة وجيزة»( .)219وأما الجانب اإلبداعي األسايس
لرافيوس ،والذي ظهر أيضا يف كل ما ُنشرِ له يف هولندا( ،)220فهو أنه كان يرى أن
اللغات الست التي وردت يف عنوان الكتاب ال يتصل بعضها بالبعض اآلخر وكفى،
وإمنا هي لغة واحدة يف الواقع .ومن هنا إذا تعلم الطالب اللغة العربية (وهي
اللغة التي زعم وهو ال يزال طالبا يف اليدن( )221أنها تأيت بشكل طبيعي) ،أذعنت
لـه العربية إذعانا .وهذه النقطة مرشوحة بشكل أفضل يف كتاب «الخطاب» ،الذي
جعله كنوع من التمهيد لدراسة النحو:
الحق أقول لكم إنه إذا ُقدِّر لألمة اإلنجليزية أن تلتحق  -بالجهد
واملثابرة  -بالعلم الالهويت الصحيح ،وال تركن كثريا إىل ترجامتها عن
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اللغات األخرى ،وتدرك جيدا (وهذا ميكن أن يتم يف بحر عام) أن العربية
هي العربية ،وأن العربية التزال حية يف ألسنة ناطقيها ،وهي يسرية
ال َت َع ُّل ْم ،وسهلة املنال ،وأن العلم بها واإلحاطة بقواعدها وبالغتها معناه
الوصول السهل إىل تفسري الكتاب املقدس املكتوب بالعربية ،وهو أسهل
بكثري من الركون إىل لغة الحاخامات القدمية ،عندئذ سوف يغري القامئون
عىل ثقافتنا طرائق تعليمنا ،ويتوقفون عن الدراسة يف هذه الكتب التي
ماتت ،والتحول إىل الدراسة مع أناس يعيشون اآلن يف كوكبنا ،يف آسيا
وأفريقيا ،هكذا فعل نيكوالس كلناردس ،وحذا حذوه السيد بوكوك
والسيد غريفز ،وهم من أكرم علامئنا(.)222

وعىل الرغم من أن بعض فرضيات رافيوس تنطوي عىل أخطاء ،ويشء من
السخف ،فإن النتائج التي توصل إليها مل تكن تافهة دامئا ،مثل إرصاره عىل أن الخطأ
ُ
كل الخطأ أن نتصور أن قواعد النحو العريب والنحو العربي تجري عىل منط النحو يف
اللغتني الالتينية واليونانية(.)223
مل أعرث عىل ما يدلنا عىل من كان يدفع مرتبا لـرافيوس ،عىل الرغم من أنه يذكر
فعال أن توماس آدمز هو الذي كان يقوم عىل رعايته( ،)224فرمبا كان رجال الدين
هم الذين كانوا يجمعون التربعات لهذا الغرض ،من أهل الخري والرثاء يف لندن .لكن
رسعان ما ظهر أنه إذا تطورت مدرسة اللغات الرشقية يف لندن ،فإن الطالب أنفسهم
سيحتاجون إىل الدعم املايل( ،)225ومل يكن هناك من مصدر للتمويل سوى الربملان .وهذا
ما رشحه خطاب من رافيوس إىل ِسل ِدن ،من دون تاريخ ،ولكن بالتأكيد ليس قبل وقت
طويل من العريضة التي ُقدِّمت إىل مجلس العموم يف يونيو من العام  ،1648والتي
سوف نتناولها بعد قليل .فبعد أن أفاض يف رشح الطريقة التي ترتتب بها محارضاته،
وزعم أنه يف محارضاته الخاصة باللغة اإلنجليزية يؤم أربعني طالبا مستمعا (عىل
الرغم من أن بعضهم من رجال اإلكلريوس) ،يقول إنه األستاذ الوحيد للغات الرشقية
يف الوقت الراهن ،وأن املدرسة سوف تحتاج إىل املزيد .أضف إىل ذلك أن املدرسة
ليست كالجامعات التي يضطر فيها طالب البكالوريوس والسنة التمهيدية للامجستري
إىل حضور مثل هذه املحارضات اضطرارا ،وأن املدرسة يف لندن ال متنح الشهادات،
ولذا فجمهورها قليل ،وسنضطر إىل دعم طالب البكالوريوس يف الجامعة للحصول
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عىل الشهادات يف اللغات الرشقية ،عىل األقل اثنا عرش تلميذا أو عرشون .ثالثا ،تحتاج
هذه الدراسات إىل مطبعة ،وهو مطلب رضوري جدا .وواضح جدا أن الخطاب مصمم
بحيث يصلح دفاعا عن ِسل ِدن وسعيه إىل الحصول عىل املال من الربملان ،ولكنه موجز
يف سؤالني - 1 :ما املبلغ السنوي الذي نريد من الربملان أن يخصصه يف كل عام؟ - 2
هل نطلب هذا املبلغ مبارشة من مخصصات العمداء والرهبان؟( )226ويالحظ رافيوس
أن «القساوسة والكهنة وأعضاء السينود» َو َعدُ وه بأال يعرتضوا عىل هذه اإلجراءات.
وبكل أسف مل نحصل عىل رد فعل ِسل ِدن عىل هذه املبادرة ،ولكن لدينا
عريضة عليها تاريخ يونيو من العام  1648موجهة إىل مجلس العموم «وموقعة
مام يقرب من أربعني من الكهنة ،وستني من املواطنني من ذوي الحيثية يف لندن
وضواحيها»( .)227ورد يف افتتاحيتها أنه:
يف شهر أغسطس املايض ،يف بيت لندن ،انطلقت أول محارضة بتوفيق
الله لنرش اإلميان والتقوى ،وإذاعة العلم ،وكانت يف اكتشاف اللغات
الرشقية (وهي لغات التزال غامضة عىل أهل أمتنا) ويلقى بانتظام
شديد مرتني يف األسبوع ،من ذلك الوقت ،ما يقرب من مثانني محارضة
بالالتينية ،حظيت بقبول أولئك املثقفني والقراء وأصحاب الفضل والعلم
الذين يختلفون إىل مثل هذه املحارضات .ويخىش امللتمسون أن ينتهي
عمل تلك طبيعته ،هدفه النهوض بالعلم والتعليم واملعرفة باللغات ،إىل
اإلخفاق التام ،بسبب نقص الرعاية ،وضعف التأييد من ذوي السلطان.
وملا ق َّيمنا الحاجات ،وتقدير املتطلبات ،من األموال وغريها من األمور
التي تعمل عىل ضامن بقاء األساتذة ،والطالب ،والحاجة املاسة إىل
إنشاء مطبعة ،وهو مطلب رضوري الستمرار تعليم هذه اللغات التعليم
الف ّعال من أجل تحقيق األهداف املرجوة... ،

مل تذكر العريضة املبلغ املطلوب ،ولكنها تعرب عن ثقة يف استعداد أصحاب
السمو واملعايل لدعم هذا الرضب من التعليم ،وتطلب منهم تشكيل لجنة
ملناقشة األمر.
إن املحارض املنشورة للسجاالت الربملانية يف ذلك الوقت مشهورة بالنقص
الشديد ،ولذا مل أمتكن من الحصول عىل أي ذكر لهذا املوضوع يف تلك املحارض،
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وهذا ال يعني أنها مل ُتذكر يف الربملان ،ولكن من املؤكد أن مسألة الدعم املايل مل
ُتطرح للتصويت ،فبعد تسعة أشهر رحل رافيوس الذي ُأ ِصيب بخيبة أمل يف أن
يقدم له «برملان التقوى والورع ...كل ما كان يرغب فيه من دعم»( ،)228وغادر
إىل أكسفورد ليشغل وظيفة مدرس يف جامعتها ،وبرحيل املحارض الوحيد انهارت
مدرسة اللغات الرشقية يف لندن انهيارا بعد أن استمرت ما يقرب من العام ونصف
العام .وليس من شك يف أن رافيوس قد أدرك أنه من دون رصد مبلغ كبري من
املال بصفة وقف دائم لدعم هذا املرشوع العلمي ،يصبح استمرار هذا املرشوع
وصموده يف حكم املستحيل .كان لديه أصدقاء يف الربملان ،أعضاء يف لجنة التعليم،
ومسؤولون عن مناقشة ملف الجامعات .يف البداية كان يتوقع أن يشغل منصبا من
تلك املناصب التدريسية التي يشغلها بوكوك الذي يتوقع الفصل ،ولكنه عدل عن
وسل ِدن .كان البديل أنه يف  5مارس
مثل هذه التوقعات بفضل نصائح راعييه :أرش ِ
 1649وقع اختيار املفتشني عليه ليكون من بني زمالء كلية مغدلني الذين انتهكوا
حرمتها ،واستبدلوا – يف األغلب – كل أعضاء مجلسها يف ذلك الوقت( .)229أيضا عُ ينّ
محارضا يف اللغة العربية وأمينا عىل مكتبة الكلية .ال تتوافر معلومات كثرية عن
أنشطته يف أثناء الفرتة القصرية التي قضاها يف كلية مغدلني .يف شهر يوليو من العام
 1649اكتشف الزمالء الجدد خبيئة من العمالت الذهبية يف حجرة محفوظات
الكلية ،تركها أصحابها  -عىل ما يبدو  -كنوع من التمويل ،وعىل الفور تفرق املبلغ
عىل جميع أعضاء املؤسسة .حصل كل زميل عىل ما قيمته ثالثون جنيها إسرتلين ّيا.
كانت فضيحة هذا االختالس من األسباب التي دعت ِسل ِدن إىل أن يغري رأيه يف
إهداء مكتبته كلها للجامعة كام كان ينوي( .)230وبرصف النظر عن هذه الفضيحة،
والتي مل يكن رافيوس فيها إال مجرد مشارك ،أعلم ما تعرض لـه رافيوس من هجوم،
بناء عىل ما نرشه جون هارمر ،بوصفه جزءا من «حثالة أجناس األرض التي ُأس ِقطت
عىل أكسفورد يف اآلونة األخرية» ،وهو يستحق أن نقتبسه كله هنا:
غادر رافيوس مورافيا أوال إىل لندن ،ومكث هناك فرتة طويلة يف
حي لوقا هارون( )231مع آخرين لهم نفس اهتامماته ،ثم غادرها إىل
أكسفورد ،فقابل علامء يف الالهوت وبعض علامء يف اللغة ،ثم إنه تلقى
رسالة من رئيس األكادميية يهنئه فيها عىل الرغم من رفضه تويل املنصب
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واملشاركة مع جميع العلامء يف ذلك الوقت يف كلية مغدلني ،مقدما رؤيته
الواضحة فيام يتصل باكتشاف األبعاد البالغية من كتاب أودول( .)232وما
لبث أن وجه رئيس األكادميية خطاب تهنئة (عىل الرغم من رفضه تويل
املنصب واملشاركة مع زمالئه يف كلية مغدلني) قدم فيه رؤيته الواضحة
يف أمور البالغة (.)233

نستنبط من هذا كله أن رافيوس د َّرس اللغة العربية من كتاب أودول ،Udall
ومن كتابه الذي وضعه يف النحو العربي ،وألقى خطابا مكتوبا بأسلوبه الفضفاض –
الذي سخر منه هارمر  -أمام رئيس الجامعة يف كلية مغدلني.
هناك مبادرة أخرى تقدم بها رافيوس رمبا تعود إىل فرتة زمالته يف كلية مغدلني،
ولكن األرجح عندي أنها تعود إىل أيام عمله يف لندن .هذه نسخة مكتوبة بخط
اليد من «النشاط املتواضع للمسيحي رافيوس ،املحارض يف اللغة العربية» من دون
تاريخ ومن دون عنوان ،وجدناها بني أوراق هارتلب( .)234فحواها «أن بعض ذوي
الدربة يف العربية واللغات الرشقية األخرى ،والقادرين أيضا عىل التعبري عن أنفسهم
بهذه اللغة اإلنجليزية ،قد يجدون التشجيع من أجل االنضامم إىل محاوالت فحص
جميع التفسريات املختلفة للنص العربي ،من أجل تبيان املعنى الصحيح الحقيقي
وراء كل عبارة وكلمة مظنون يف صحتها» .ومن بني أهداف هذا املرشوع «التخلص
من الكثري من مواطن الشك واألخطاء ،واألغالط وتصحيحها ،ومنها الكثري من دواعي
الجدل ،وبعض مظاهر الهرطقة التي منت وانترشت مام يفضح اآلباء واليهود والرتك
و ُيك ِرههم عىل اإلميان باملسيحية» ،ومن األهداف أيضا «الحفاظ عىل سلطة الكنيسة
وهيبتها ،وتحصني كتبنا املقدسة من اعرتاضات أصحاب املذاهب اإللحادية ،وأعداء
األديان من كل لون» .لقد انتهى هذا املسعى املخلص الداعم للعقيدة الذي سعى
إليه رافيوس ليجد لنفسه وظيفة ،إىل اإلخفاق التام ،وخالل أقل من عام من مجيئه
إىل أكسفورد غادر إنجلرتا إىل غري رجعة .ويف  10أكتوبر  1649كتبت إليه امللكة
كرستيانا للمرة الثانية تعرض عليه وظيفة يف السويد وهي تقول له بالحرف «العمل
الذي تستحقونه بفضل ما لديكم من العلم واملعرفة»( .)235ويف  6فرباير  1650حصل
رافيوس عىل إجازة من كلية مغدلني ملدة ستة شهور .وال بد أنه رحل فعال ،فقد قرأنا
ترصيح سفره املمهور بتوقيع مجلس الدولة «للدكتور رافيوس ،له ولخادمه وكتبه،
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عىل أن ُينقل إىل السويد ...والسبب هو العمل كأستاذ للغات الرشقية» وبتاريخ 9
يناير  .)236(1650ويف نهاية العام استقال من زمالته بكلية مغدلني .وأما عناؤه يف
أوبساال وأستوكهومل فال يهمنا هنا(.)237
يذكر أنتوين وود أن رافيوس ترك أكسفورد ألنه مل يجد إال عددا قليال جدا من
الطالب يف الكلية أو يف جامعة أكسفورد من الذين كانوا ،كام يقول« :مييلون إىل
دراسة اللغات التي كان يربع هو فيها»( .)238ورمبا كان السبب (إىل جانب ا ُمل َر ّتب
والفرص األفضل التي ُقدِّمت له يف السويد) هو أنه كان مكروها جدا من ِقبل
الكثريين الذين كانوا يريدون دراسة هذه اللغات ،ومن بني هؤالء البليغ جون
غريفز والذي قابله يف لندن أول مرة يف أواخر العام  .)239(1641يف ذلك الوقت
كتب رافيوس إليه رسالة فيها الكثري من املدح والتزلف ،يعرض عليه أن ينظر يف
مخطوطته الخاصة بكتاب أبولونيوس( .)240وأما غريفز فلم يكن يتحمل حامقات
من هذا النوع من دون أن يرد ،وراح يعرب عن ازدرائه يف رسالة إىل بوكوك بتاريخ
 7أغسطس  1645يقول فيها:
أرسل إليكم هذه األوراق (التي تلقيتها أخريا من السيد رافيوس)
للنظر من ق ِبلكم .مل أسعد كثريا عندما تلقيت هذه األوراق البائسة،
فعند قراءتها ،وعندما قرأت ما كتبه ،ومنه أنها ستنال إعجايب ،وأن العامل
سيسعد مبزيد منها كام يقول وي ِعد؟ فإذا كنت أنا قد ضحكت (مع
يشء من اإلشفاق عىل الرجل) عندما قرأت لغته الفارسية ،فكيف يكون
ابتسامك عندما تقرأ لغته الفارسية ولغته العربية؟ وقد تلقيت منه
رسالة يف املايض القريب من يد صديق من رجالك األفاضل ،كتب فيها
أنه قد أهدى يل كتابا()241؛ عندما طالعت صفحاته األوىل أسلمتني إىل
حالة من التوتر ،ولكني اكتشفت بعد ذلك أنه أهداه إىل ما ال يقل عن
ستني شخصا قبيل ،وأن اسمك واسم صديقك من بينهم ،متالكت نفيس،
واستسلمت للنوم(.)242

وعندما ق ِدم رافيوس إىل لندن يف يونيو من العام  1647التقى الرجالن كصديقني،
وقضيا معا ليلة يف زيارة لقرص هامبتون كورت (حيث كانت االستعدادات عىل
أشدها إلزاحة امللك)( .)243عىل أنه يف منتصف العام  ،1649وكرد فعل عىل طلب من
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كلود هاردي ،الذي سمع أن رافيوس كان يف لندن وكان مهتام مبخطوطة أبولونيوس
التي كان ميتلكها ،أبدى غريفز عدم اكرتاثه وازدرائه للرجل ومخطوطه ،يقول:
أنت عىل حق حني قلت إنني رأيت رافيوس :نعم رأيته ،ويل به
معرفة ال ترقى إىل صداقة .وال أعلم هل َض ّيع مخطوطة أبولونيوس أم
باعها؟ لست متأكدا .منذ سنوات قليلة رأيت الجزء املفقود من كتاب
«املخروطات» لـ أبولونيوس يف مجموعته؛ ولكن الخط كان رديئا جدا،
والحروف أكل عليها الدهر ورشب ،ال تصلح طبعا للنرش أبدا ،إال إذا ُنرشت
بأخطائها ،غري أن الرسومات البيانية والتخطيطات كانت أنيقة للغاية(.)244

رد بوكوك بيشء من األدب عندما أهداه رافيوس بعض كتبه بعد وصوله إىل
إنجلرتا( ،)245ولكنا ال نجد دليال عىل وجود تبادل منافع فيام بينهام ،بعد أن أبدى
رافيوس طمعه يف منصب األستاذية الذي كان يشغله بوكوك.
وأما كيمربدج فقد كانت أكرث حامسا يف استقبالها لـ رافيوس ،عىل األقل يف
البداية .وقد رأينا فعال كيف أرسف توماس س ِمث يف مدح رافيوس أمام هارتلب،
والثناء عىل تعيينه يف لندن .وعبرّ وي ُلك عن مشاعر متشابهة لـ رافيوس نفسه،
مهنئا إياه بقولـه« :إنك أصبحت اآلن منا وعلينا ،يف خدمة إخوانك ومواطنيك ،فقد
أصبحت مواطنا مثلنا ،وأنك ستكرس جهودك لله وكنيستنا املنكوبة ،وسوف يزدهر
األدب الرشقي يف لندن عىل يديك»( .)246ووعده رافيوس ببدء صداقة عظيمة معه،
ووعده بأن االستفادة منه لن تقترص عىل املخطوطات ،بل سيستضيفه يف لندن
أيضا( .)247يف الوقت نفسه راح ينتقد نسخة وي ٌلك من القرآن أمام هارتلب من جميع
وجوهها( .)248وقد خاب أمل توماس س ِمث أيضا من ناحية توقعاته من رافيوس.
فقد أرسل إليه من خالل هارتلب بعض النصوص التدريبية يف اللغة العربية ولغات
أخرى ،لعلها تشفع لـه عند رافيوس فيكتب لـه خطاب توصية يعينه عىل الظفر
بزمالة كلية عامنويل( .)249ومن بني هذه النصوص التدريبية ترجمة س ِمث لـ «أمثال
عيل» ،وهي جزء من كتاب باللغة العربية كان يوليــــوس قد نشـــره يف العام
 ،)250( 1629وأصبح من الكتب املقررة يف تدريس اللغة العربية يف هولندا وإنجلرتا.
ويف الثاين والعرشين من سبتمرب يف العام  1648ساور س ِمث ،الذي كان يأمل يف نرش
الرتجمة ،القلق بشأن ما حدث للرتجمة .مل يعلق رافيوس عىل الرتجمة إال بأنه سبق
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أن ترجمها هو نفسه( .)251ويروي سمث النهاية الحزينة لهذه القصة يف رسالة إىل
هارتلب بتاريخ  29يناير :1649
أتعجب من أنني مل أسمع شيئا من السيد رافيوس الذي اليزال
يحتفظ بكتاب قمتم  -كرما منكم  -بتسليمه له منذ عام مىض ،وهو
كتاب ترجمتي لـ «أمثال عيل» .أرسلت إليه رسائل متعددة أسأله عن
مصري الكتاب ،ومل أتلق أي رد ...وهممت أن أكتب إليه للمرة األخرية
فإذ برسالة أتسلمها من أستاذ جامعي طلبت منه أن يتحدث مع السيد
رافيوس بخصوص موضوع كتاب «أمثال عيل» ،فأرسل معه عبارة واحدة:
«لقد ُف ِقد» ،ومل تكن معي نسخة أخرى(.)252

فهل ض ّيع رافيوس ترجمة س ِمث عامدا متعمدا بقصد االستيالء عليها؟ ال
نعرف( .)253ليس غريبا أن الشخص الوحيد  -من بني جميع من عرفهم رافيوس -
الذي احتفظ رافيوس بصداقته بعد هارتلب ،واستمرت الرسائل معه ،كان صامويل
كالرك ،الذي كان من بني املستعربني القالئل الذين مل تصبهم ناره ،ومل يؤذوا منه يف
أثناء إقامته يف لندن طوال عامني ونصف العام.

( )10القرآن الرتيك

نتناول يف هذا الفصل موضوعا آخر تعود أهميته يف تلك الفرتة إىل أنه يسلط
الضوء عىل موقف الحكومة والشعب إزاء كتاب كانت معرفته مهمة يف مجال
الدراسات العربية ،وهو القرآن .ففي أوائل العام  1649ظهرت نسخة من هذا
ستيفنسن يف لندن ،عن ترجمة فرنسية
الكتاب باإلنجليزية نرشها تاجر الكتب جون
ُ
()254
سيئة ترجمها شخص ُيدعى دو راير  du Ryerيف العام  . 1647دان مجلس
العموم الكتاب وهو اليزال يف املطبعة ،وكان مجلس العموم يف ذلك الوقت حساسا
جدا ألي مطبوعات تحمل  -يف رأيهم  -آراء هدامة .ويف التاسع عرش من شهر
مارس يف العام  1649صدر األمر إىل قائد أمن املجلس الصطحاب قوة والبحث عن
املطبعة التي كانت تطبع القرآن يف ذلك الوقت ،والقبض عىل صاحبها ومصادرة
املاكينات واألوراق واعتقال القامئني عىل الطباعةُ .س ِجن بائع الكتب بطبيعة الحال،
وصودرت جميع النسخ ،ويف الواحد والعرشين من مارس ُأ ِحيل املوضوع برمته إىل
ُ
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مجلس الدولة ...للحكم بتربئة السجني أو استمرار حبسه أو اتخاذ أي اجراءات يراها
املجلس املوقر من أجل إعدام النسخ أو مواصلة الطباعة( .)255وأما مجلس الدولة
فيبدو أنه ترك األطراف يف حرية ،فقد ح َّذر من «التدخل يف مثل هذه األمور ،وأوىص
برتكها للمتخصصني فيها»( .)256والحق أن الكتاب ُنرش رسم ّيا يف الثالث والعرشين
من أبريل يف العام ُ ،)257(1649
وطبع مرتني يف ذلك العام .وعىل رغم أن هدف
الكتاب ،وفق ما جاء يف تصدير املرتجم الذي وضع عنوانه« :إىل القارئ املسيحي»،
هو التأكيد عىل «سالمة العقيدة املسيحية يف عقله» خصوصا عند اطالعه عىل حياة
محمد املناوئة لتعاليم املسيح ،والتي وضعها املرتجم يف آخر الكتاب ،فقد اعتربه
أحد القراء ،عىل األقل ،هجوما ُم َقنَّعا عىل املسيحية ،ودانه بشدة ،يف رسالة نرشها
بعنوان« :إجابة بال سؤال ،أو الطلب االنشقاقي من أجل التسامح الشيطاين مع
األديان األخرى» ،ومؤرخة يف العام املبارك الذي ُسمح فيه بنرش القرآن الرتيك يف
أرجاء اململكة يف العام  ،»1649و ُر ِفعت إىل رتشارد هولدزورث ،الذي وافته املنية
بسالم يف شهر أغسطس من ذلك العام .يرى كاتب الرسالة نرش القرآن كمثال ملا
يحدث عند مامرسة هذا الرضب من التسامح الديني الذي دافع عنه العقيد برايد
 .Colonel Prideويزعم أنه «يف أيام امللكة إليزابيث ،وامللك جيمس ،وطيب الذكر
امللك تشارلز ،كان جلب القرآن ،وال نقول ترجمته ،من أعامل الخيانة ،فضال عن
أن الرتجمة اإلنجليزية (باالجرتاء نفسه) تحذف ،عن عمد« ،جميع القصص املرسفة
والسخيفة ،واملضحكة ،واملجدفة ،واملستحيلة ،التي من شأنها أن تجعل من هذا
السفر كتابا مرفوضا من الناس جميعا» .ومام ال شك فيه أن هذا رأي متطرف ،لكنه
ُيظ ِهر الشك الذي كان ُيستَقبل به كتاب املسلمني من ِقبل أوساط املسيحيني عىل
اختالف مشاربهم ،وهو ما كان من ضمن العقبات الرئيسة أمام إعادة طبعه ،عىل
رغم إجامع جميع املستعربني الذين اليزالون يقومون بواجباتهم ،عىل أن طباعة
القرآن ال غنى عنها لدراسة العربية(.)258

( )11الكتاب املقدس متعدد اللغات

كان النشاط اآلخر املهم املتصل بالدراسات العربية واللغات الرشقية األخرى
يف تلك الفرتة يتمركز أيضا يف لندن ،عىل رغم أن القامئني به علامء ودارسون من
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الجامعتني الكبريتني ،وهو نرش الكتاب املقدس متعدد اللغات يف خمسينيات القرن
السابع عرش .كان برايان والتون هو أول من فكر يف القيام بهذا املرشوع واملرشف
عليه بعد ذلك ،وكان مساعدوه واملتعاونون معه كوكبة من العلامء املرموقني ،وكان
كث ٌري منهم مثله من الذين فقدوا وظائفهم الكنسية أو مناصبهم الجامعية نتيجة
لحمالت التطهري التي نشطت إبان الثورة .ومن هؤالء العلامء أغلب املعارصين
الذين تركوا بصامتهم عىل مجال الدراسات الرشقية ،سواء يف ذلك الوقت أو بعد
ذلكُ .أ ِريد لهذا اإلنجيل  -وفق الخطة املوضوعة  -أن يكون ردا إنجليز ّيا عىل
الكتاب املقدس متعدد اللغات الذي صدر يف باريس ،وأن يكون أكرث شموال ،وأكرث
عمقا وتفصيال من الكتاب املقدس الفرنيس ،وذلك يف احتوائه عىل النسخ الرشقية
للنصوص املقدسة .لن أسعى هنا إىل أن أقدم استعراضا كامال لهذا العمل( ،)259فهو
يستحق جميع مظاهر التقدير التي احتفلت به كأثر نفيس من اآلثار النفيسة التي
أنتجها الدرس األكادميي يف القرن السابع عرش ،وخصوصا تلك املتصلة بالدراسات
الرشقية .سأكتفي هنا باإلشادة بجهود أولئك الذين شاركوا بدراسات تتصل مبوضوع
الكتاب ،مع بعض املالحظات عىل بنية الكتاب املقدس متعدد اللغات بأكمله،
وشكله وحجمه.
كان والتون نفسه ميتلك معرفة كبرية باللغات التي ظهرت يف الكتاب ،وهذا
واضح من فهرست املزاد الذي عُ ِرضت فيه مكتبته للبيع ،ويضم مجموعة متسقة
– عىل رغم أنها ليست ضخمة  -من الكتب العربية املطبوعة ،وثالثا وخمسني
مخطوطة أغلبها مخطوطات عربية ،لكن منها مخطوطات تركية وفارسية وروسية
وأرمنية ويونانية( .)260عىل أن متكنه من اللغات الرشقية يظهر أفضل ما يظهر يف
الكتاب الصغري الذي كتبه كدليل إرشادي لقراءة اإلنجيل متعدد اللغات ،بعنوان
«مدخل لقراءة اللغات الرشقية» ،الذي ُط ِبع طبعات متعددة( )261عىل الطريقة
الرشقية يف طباعة الكتب ،أي من اليمني إىل الشامل .ويضم الجزء العريب منه (بني
الصفحتني  56و )84أساسيات اللغة العربية ،وخطاب إر ِبنيوس الذي ألقاه يف الثاين
والعرشين من مارس يف العام  ،1620وتدريبا عىل فهم لغة القرآن من سورة املجادلة
(النص العريب وترجمته إىل الالتينية كلمة بكلمة) .كان والتون من أساتذة كيمربدج،
لكنه تخرج قبل أن يصبح وي ُلك أستاذا للغة العربية ،فقد حصل عىل ليسانس اآلداب
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من كلية بيرتهاوس يف العام  ،1619واملاجستري يف العام  1623من الكلية نفسها .ترك
والتون الجامعة من أجل إغراءات إكلريوسية ،ويف العام  1626عُ ني كاهنا لكنيسة
القديس مارتن أورغار يف لندن .ولكن موقفه االستبدادي اللودوي من قضايا مثل
دفع الرضائب العرشية ،ووضعية مائدة عشاء الرب ،جعلت أهل أبرشيته َي ْز َو ُّرون
عنه ،فنقموا منه يف العام  1641بتقديم عريضة ضده ملجلس العموم ،كتبوا فيها:
الدعاوى واالتهامات املثبتة يف الربملان ضد الدكتور والتون ،كاهن
كنيسة القديس مارتنز أورغار يف شارع كانون .حيث ُأ ِميط اللثام عن
أالعيبه الخبيثة ،و ِب َد ِعه البابوية الخرقاء ،مثلام اكت ُِش َفت مشاوراته
والعون الذي تلقاه من رئيس أساقفة كانرتبري ،أسقف روتشسرت ،السيد
براو والسيد بيكر للتأثري فيهام .وكذلك تطاولـه عىل السري الشخصية
ألعضاء مجلس العموم املوقرين من خالل إطالقه االف�تراءات ،وثلم
األعراض ،واستخدامه لغة األدنياء التي تهدم الشخصيات املحرتمة (.)262

ُح ِرم والتون من جميع امتيازاته الكنسية يف العام  ،1641و ُن ِقل إىل أكسفورد ،ليصبح
أستاذا يف علم الالهوت يف العام  .1645ونستطيع أن نستنبط من ذلك أنه قابل هناك
أرش وبوكوك وكالرك وآخرين ممن اشرتكوا يف العمل يف اإلنجيل متعدد اللغات .وبعد
سقوط أكسفورد يف العام  ،1646ذهب ليعيش يف بيت حامه الدكتور وليام فوللر يف
لندن ،وهناك ُأعلن عن تدشني مرشوع الكتاب املقدس متعدد اللغات يف العام .1652
اتخذ والتون احتياطاته لحمل مجلس الدولة عىل املوافقة عىل املرشوع قبل
وسل ِدن .تضمن الدليل
البدء فيه( ،)263وتقديم الدعم ألبرز علامء العرص ،أرش ِ
اإلرشادي املطبوع لهذا اإلنجيل متعدد اللغات «قرار املوافقة» ،مصحوبا بدعوة
لالكتتاب (بتكلفة عرشة جنيهات إسرتلينية للنسخة الواحدة) ،بتاريخ ،1652
وخطاب ُم َو ّقع من أرش ووالتون ووي ُلك وآخرين بتاريخ األول من مارس يف العام
 .)264(1653ويف االقرتاحات األولية لالكتتاب كان من بني الشخصيات التي ستقوم
عىل إعداد النسخ وتصحيح األخطاء املطبعية واإلرشاف عىل سري العمل يف املرشوع،
باإلضافة إىل والتون ووي ُلك وبوكوك ،توماس غريفز وجون ِفكرز وتوماس س ِمث.
وما لبث وي ُلك أن ُتوفيِ ّ  ،فلم ميهله القدر للمشاركة يف إخراج اإلنجيل متعدد اللغات
مشاركة ُتذكر لـه ،واستُعني بعلامء آخرين من الشباب يف أثناء العمل.
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يف الوقت نفسه ُأخرجت عينة من شكل الطباعة الذي س ُيطبع به
يف مطبعة يعقوب ف ِلرش يف لندن الذي طبع أغلب كتب جون غريفز .مل أ َر هذه
الطباعة ،وأظن أن حروف الطباعة العربية التي استُخدمت مل تكن إال تلك التي
سرُِقت من لوحة أكسفورد ،لكنها مل تكن حروفا مرضية .وكتب وي ُلك إىل نائب رئيس
جامعة كيمربدج يف الخامس من يناير من العام  1653ليويص خريا مبرشوع الكتاب
صحح مثانني خطأ يف الصحيفة .وكتب والتون
املقدس متعدد اللغات ،ويقول إنه ّ
يف أسفل العينة التي عُ ِرضت عىل ُت ْد مالحظة« :سنحصل عىل حروف أفضل من
حروف الطباعـة العربيـــة والرسيانيـــة ،وتحتـــوي عىل إمكانيــة طبع النقــط»
.)266( we shall acquire better Hebrew and Syriac types, with points
ويف النهاية مل ُتستخدم حروف ف ِلرش .وكان الرجل الذي قام مبهمة طباعة الكتاب
وصنع طاقم كامل من الحروف الرشقية
املقدس متعدد اللغات هو رويكروفُ ،
خصيصا لطباعة هذا العمل(ُ .)267ز ِعم أن طاقم حروف الطباعة قد ترتب عىل
غرار حروف الطباعة التي كان يستخدمها سافاري دو بريف ،وعىل رغم أنها أقل
أناقة من األوىل ،فإنها أرقى من أي حروف عربية استُخدمت قبل ذلك يف إنجلرتا
قبل أو بعد حروف «كاسلون» يف القرن الثامن عرش .كان والتون قادرا عىل متويل
استخدام هذه الحروف الطباعية()268؛ ألنه كان قد نجح نجاحا ظاهرا يف استقطاب
املكتتبني .وحتى قبل أن يصدر الدليل اإلرشادي ،أو َقف أربعة آالف جنيه إسرتليني
من االكتتابات ،وبحلول يوم الرابع من مايو من العام  ،1653وقبل أن تبدأ الطباعة،
وصل هذا املبلغ إىل تسعة آالف جنيه إسرتليني( ،)269عىل رغم أن أغلبه كان عىل
هيئة وعود ومل يكن نقودا عينية .عىل أنه مع بداية شهر أكتوبر من العام 1653
السفر األول يف املطبعة ،وال بد أن والتون قد أخذ يف مقابل طباعة هذا السفر
كان ِّ
مبلغا قدره ألف وخمسامئة جنيه والذي قال إنه الرشط األساس لبدء الطباعة .وقد
كان والتون يأمل يف الحصول عىل دعم ال يقل عن ألف جنيه من مجلس الدولة،
كام كتب إىل بوكوك يف الثامن والعرشين من يوليو من العام  ،)270( 1652لكنه ُ
اضطر
آخر األمر إىل أن يقنع بإعفاء الورق الذي جرى استرياده للطباعة من الرضائب،
رسخها أولِفر كروم ِول زعيم الكومون ِولث ،والذي شكره والتون -
وتلك ميزة كان قد ّ
عدال وحقا  -يف تصديره للكتاب املقدس متعدد اللغات ،ما سبب كثريا من الحرج
الكتاب()265
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لـ والتون بعد عودة امللكية ،فام كان منه إال أن عمد إىل انتزاع الصفحتني األخريتني،
واستبدل بهام إهداء لـ تشارلز الثاين ،يف تلك النسخ التي مل ُتبع(.)271
يظهر واضحا أن الكتاب املقدس متعدد اللغات يف نسخته اإلنجليزية قد ُصمم
عىل أن يحتذي نظريه البارييس ،وعىل رغم أنه أدىن منه درجة يف الفخامة وجامل
الطباعة ،فإنه يتفوق عليه يف اعتبارات متعددة( ،وبطبيعة الحال فاقت مبيعاته
مبيعات سلفه الجليل ،الذي كان سعر نظريه الفرنيس أعىل بأربعة أو خمسة
أضعاف) .كانت أسفاره الستة من القطع املتوسط أسهل يف التناول والحمل من
كتاب مايكل لو جي ذي الصحائف العرش .كذلك كان ترتيب مواده أفضل من وجهة
النظر األكادميية ،فقد كانت النصوص مطبوعة جنبا إىل جنب باللغات املتعددة يف
الصفحة الواحدة( ،)272بدال من الصفحات املنفصلة يف اإلنجيل الفرنيس .أضف إىل
ذلك أن الصفحات ُم َعا َنة بحواش وتعليقات نقدية بالعدد نفسه من اللغات ،وهذا
ما ال نجده يف الكتاب املقدس متعدد اللغات البارييس( .)273ثم إنه كان يحتوي عىل
قدر أكرب من الرتجامت القدمية( ،)274وجرى كثري من استدراك األخطاء يف النصوص
العربية والرسيانية والسامرية التي وردت يف الطبعات الباريسية .اضطلع والتون
بالدور األهم ،وهو اإلرشاف عىل العمل والتنسيق بني العاملني عليه من العلامء
عىل اختالف مشاربهم ،وعىل استعارة املخطوطات( ،)275واإلرشاف كذلك عىل عملية
اإلنتاج كلها بكل جدارة واقتدار ،وإن كان ذلك بطريقة فيها كثري من األوتوقراطية.
خرج السفر السادس واألخري من املطبعة يف العام  ،)276( 1657أي أقل من ستة
أعوام من بداية الطباعة ،وهي مدة قصرية جدا سببت دهشة للجميع ،خصوصا
عند مقارنتها باملدة التي تزيد عىل العرشين عاما التي استغرقها العمل يف النسخة
الباريسية .يضم السفر األول التوراة ،التي نرشت (من دون التصدير) يف العام
 ،1654ويظهر التنوع يف حروف الطباعة العجيبة التي استخدمت )277( :العربية
(وهي التي استُخدمت يف الكلدانية) والسامرية والرسيانية والعربية (واستُخدمت
يف طباعة اللغة الفارسية مع إضافة بعض الحروف القليلة) واليونانية .كام ُطبع
النص العريب بالتالوة وعالمات التشكيل كاملة .كانت اللغة العربية هي األكرث
شيوعا بعد اليونانية والالتينية ،فقد ُترجم الكتاب كلـه بعهديه القديم والجديد إىل
العربية ،فيام عدا بعض الكتب املحرفة من التوراة .وأما القراءات املختلفة لهذه
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النسخ فقد ُجمعت كلها يف السفر السادس ،مع عدد من املقاالت النقدية املتباينة،
منها إسهامات لـ بوكوك وتوماس غريفز.
كان املساعد الرئيس يف اإلرشاف عىل اإلنجيل متعدد اللغات هو إدموند
كاستل ،وكان أصغر سنا بقليل من والتون يف كيمربدج ،وكان يف ذلك الوقت
كس( .)278يعرب والتون يف التصدير عن شكره
كاهن كنيسة وودهام والرت يف ِ
إس ْ
وامتنانه لـ كاستل لجهوده يف تصحيح النصوص السامرية والرسيانية والعربية
والحبشية ،وترجمة نسخة األناشيد الحبشية إىل الالتينية .وقد أضاف ُتدْ إىل
هذه األناشيد ترجمة لكتب متعددة من العهد الجديد ،والنسخة الرسيانية من
سفر أيوب( .)279ويبدو أن كاستل ،قد أنفق أغلب وقته من العام  1654وبعده
يف لندن مشغوال بعمل كثري يريد أن يدفع به إىل املطبعة ،ويف تصحيحه بعد
خروجه من املطبعة( .)280كان كاستل يتقاىض مرتبا يف مقابل هذا الجهد ،ويف
العام ( 1658ورمبا قبل ذلك بكثري) تلقى كاس ِتل ،الذي مل يكن عموما عىل
عالقة طيبة مع والتون ،إهانة من والتون الذي أقدم عىل ذكر هذه «األتعاب»
يف تصديره للكتاب املقدس متعدد اللغات ،ولكن كاستل رغب عن أن يعرب عن
مشاعره تلك ،وخصوصا عىل املأل ووالتون عىل قيد الحياة .غري أنه يف تصديره
ملعجمه ذي اللغات السبع ذكر أن ما كسبه منه إمنا أنفقه كلـه عىل الكتاب
املقدس متعدد اللغات ،وأنه أوقف لـه ألف جنيه إضافية من حصيلة عمله يف
املحاماة ومصادر أخرى( .)281وأما بالنسبة إىل املعجم ذي اللغات السبع ،واألعوام
املتعددة التي قضاها يف إعداده ،وما كسبه من عمله يف الكتاب املقدس متعدد
اللغات ،فسنتناوله يف الفصل التايل ،خصوصا أن املعجم السباعي مل ُينرش إال بعد
زمن طويل من عودة امللكية.
كان املساعد الرئيس اآلخر يف لندن أيضا هو صامويل كالرك .غادر كالرك
أكسفورد ،حيث كان ُيعترب من أذىك تالميذ بوكوك ،بيد أن عالقاته مع امللكيني حالت
دون حصوله عىل زمالة كليته (كلية ِمرتون) بعد العام  .)282(1648وبحلول العام
 1650أصبح ناظر مدرسة يف إسلنغتون ،وكان هناك يف يونيو العام  1633عندما
كتب النغبني إليه وإىل ِسل ِدن عن مساعدته يف حصوله عىل نظارة مدرسة النحو يف
نورثليتش( ،)283ويبدو أن كالرك رفض هذا املنصب ،وانتقل قبل الخامس والعرشين
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من مارس من العام  1656إىل وسط لندن ليعمل يف الكتاب املقدس متعدد اللغات
بطريقة كاملة( .)284وواضح أنه كان قد فقد األمل يف الظفر بزمالة يف أكسفورد ،فقد
تزوج .ميتدح والتون يف مقدمته كالرك إلسهامه يف ترجمة النص املكتوب بالعربية،
ورشح النص املكتوب بالكلدانية ،واألناجيل الفارسية .وقد أسهم كالرك أيضا
بحواش
ٍ
نقدية يف األجزاء امللحقة به يف السفر السادس .ويف معرض امتنانه ملساعدة كالرك
يف التعليقات عىل النسخة الحبشية من العهد القديم ،يذكر ضلوعه ال يف فقه اللغة
وحده ،ولكن يف علوم الرياضيات أيضا .وهذا يتفق مع اهتامم كالرك األخري بتحقيق
كتاب أيب الفداء يف الجغرافيا .وسرنى بعد حني كيف كانت عالقة كالرك بالكتاب
املقدس متعدد اللغات سببا يف عالقته بـ كاستل يف املعجم ذي اللغات السبع ،وأيضا
بالسفر السابع من الكتاب املقدس متعدد اللغات.
ذكرنا يف هذا الكتاب أسامء مثل جون ِفكرز وتوماس س ِمث يف معرض ذكرنا
لالقرتاحات األوىل ،عىل أنهام ممن استُعني بهم يف إعداد النسخ وغري ذلك فيام
يتعلق بالكتاب املقدس متعدد اللغات .ونحن ال نعلم طبيعة الدور الذي قاما به،
فلم يذكرهام والتون يف تصديره .هاجر ِفكرز إىل أكسفورد(٭) بعد طرده من محل
سكنه يف جنوب فامربدج يف العام  ،1644ويبدو أنه انتقل من أكسفورد (رمبا بعد
استسالمها) إىل لندن ،فقد رأيناه يتربع ملكتبة كلية سيون يف العام  .)285( 1650صدر
كتابه املعنون بـ «تفسري املزامري»  Decapla in Psalmosيف طبعته الثانية يف العام
 ،1655ولكنه رمبا مل يكن عىل قيد الحياة ،فلم نسمع عنه بعد ذلك .من جهة أخرى،
ال شك يف أن توماس س ِمث ،زميل كلية املسيح كان عىل قيد الحياة ،وكان يعمل يف
أثناء تلك الفرتة ،ويف العام  1653أصدر ترجمة لكتاب جان ديل املعنون بـ «دفاع
عن الكنائس التي جرى عليها اإلصالح» .ال نعرف عنه إسهاما يف الكتاب املقدس
متعدد اللغات إال أنه كان وسيطا بني والتون وجامعة كيمربدج فيام يتصل باستعارة
الكتب .عىل سبيل املثال ،يف الثالث من أكتوبر يف العام  1655طلب والتون من
اليت ُفت أن يعطي معجم «بار بهلول الرسياين/العريب» لـ س ِمث ،وكان عىل س ِمث
أن يرسله إىل لندن( ،)286وأدى س ِمث فيام بعد خدمات مشابهة لـ كاستل عندما كان
(٭) ال يوجد دليل عىل أن ِفكرز كان يف أكسفورد يف أربعينيات القرن السابع عرش (من مالحظات تومر).
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مشغوال يف معجمه سباعي اللغة ،فقد رتب لـه استعارة قاموس اللغة العربية الذي
أ ّلفه ِبد ِول( .)287ويف العام  1659عُ ينّ س ِمث أمينا ملكتبة الجامعة ،ولكنه ُتوفيِ ّ بعد
تعيينه بعامني(.)288
كان توماس غريفز قد ُح ِرم من زمالته يف كلية كوربس ،طرده املفتشون يف العام
 ،1648لكنه استطاع الحفاظ عىل منصب كاهن أبرشية َد ْن ْسبي من أعامل لن ِكنشاير،
وكان املنصب املفضل عند لـود .وقد رأينا كيف ع ّينه لـود أستاذا مساعدا للغة العربية
عندما كان بوكوك غائبا يف القسطنطينية ،وأنه يف أثناء ذلك الوقت نرش خطابا ُم َعادا
عن استخدام اللغة العربية يف املجاالت املختلفة .ويظهر عمله املنشور األخري يف
السفر السادس من الكتاب املقدس متعدد اللغات( .)289يتضمن املدخل األول بعض
املالحظات حول النسخة الفارسية للتوراة ،وقال إنها مجرد بداية ،ويأمل أن يتمكن
من نرش جملة ما يجمعه منها .ويتمثل اإلسهام الثاين يف مالحظات عن الرتجمة
الفارسية لألناجيل ،وهو يعتذر عن ضآلة حجمها يف رسالة بتاريخ  22ديسمرب من
العام  ،1657بسبب وجوده عىل البعد يف َد ْن ْسبي ،ما حرمه من اإلمكانات املوجودة
يف لندن أو ما فيها من جامعات( ،)290لكنه قال إنه مشغول بعمل آخر ،ففي رسالة إىل
رتشارد باكسرت يف الخامس من أغسطس العام  1656يقول:
إنه يعمل يف أطروحة جدالية مناوئة لإلسالم تتناول عقيدة املسلمني
عىل أنها تعارض العقيدة املسيحية متام املعارضة ،لقد استنبطت ذلك من
كتاباتهم ،ومن الرتجامت املوجودة اآلن ،فلدينا النسخ اليونانية والالتينية
ألقوال الرسول محمد ،ونستطيع أن نقول إن جزءا كبريا يف عقيدته
تنطوي عىل انحرافات خطرية .وقد عرضت عىل أرش  Usherبعض هذه
املالحظات ،ووافق عليها ،وكان يأمل يف نرشها(.)291

تنج من االندثار أيضا،
ومل ُتنرش هذه الرسالة وال تلك املالحظات قط ،ومل ُ
لكنها لها صلة برتجمة غريفز للقرآن وتعليقاته عليه ،وهذه موجودة يف املكتبة
الربيطانية اليوم بالرقم ( ،)21901وعىل رغم أنها مكتوبة بخط مقروء أنيق ،فإنه
يبدو أن الكاتب كتبها لنفسه ،ليقرأها هو فقط .تحفل النسخة الالتينية بكثري من
التعليقات والحوايش واملقتبسات العربية املكتوبة يف الهوامش .وقد وجدنا يف النص
أوراقا موضوعة بني الصفحات متهيدا ملزيد من التعليقات ،وهي  -عادة  -عبارة عن
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مقتبسات عربية طويلة ،وتدور يف أغلبها حول موضوعات متصلة بالحياة نفسها
اتصاال وثيقا .وبعد سورة الرعد ُح ِذفت بعض السور ،وال يوجد يشء بني سوريت
العنكبوت والتكوير .إذن فالعمل بعيد كل البعد عن االكتامل .حافظ غريفز عىل
املراسالت الودية مع بوكوك ،زميله يف املكتب أيام الشباب ،حتى وافته املنية يف
العام  ،1676بيد أن حامسه الشبايب للدراسات العربية يبدو أنه كان قد تناقص ثم
اندثر ،وقد رأينا كيف تنازل عن كثري من مجموعة رائعة من املخطوطات الرشقية
التي ورثها عن أخيه .ظل هذا االهتامم الذي أظهره يف أواخر حياته يف إطار الحدود
التقليدية التي متليها «الدوغام» الدينية.
مارس بوكوك نفسه ،عىل رغم أن اسمه وارد يف املقرتحات ،دورا صغريا يف إنجاز
الكتاب املقدس متعدد اللغات ،عىل الرغم من مسعى ت ِولز للمبالغة يف تضخيم
دوره .يف أثناء تلك السنوات كان مسكونا بكتاب «بوابة موىس وأوتيخيوس».
يبدو من الراجح أنه مل يكن سعيدا باختيار النسخة العربية التي قررها والتون
عليه ،واملؤكد أنه مل يكن راضيا عن الرتجمة الالتينية املصاحبة لها( .)292اقرتح أن
يضيف نسخة أخرى لألناجيل الرسيانية من مخطوطة كانت لديه ،و ُقوبل هذا
االقرتاح بالرفض .لكنه نجح فعال يف إقناع والتون يف استخدام نسخة األناجيل
الفارسية (يف مخطوطة كان ميتلكها أيضا) مرتجمة من اللغة الرسيانية ،وليس من
النسخة التي كان قد نرشها وي ُلك من اليونانية .أيضا وجدناه يقرتح إجراء بعض
التحسينات عىل حروف الطباعة الجديدة املقطوعة للعربية .وتتمثل اإلسهامات
الوحيدة املطبوعة لـبوكوك يف الكتاب املقدس متعدد اللغات يف تصديره الذي
كتبه للتعليقات عىل القراءات املختلفة يف النسخ العربية ،وبعض القراءات
املتباينة نفسها ،يف السفر السادس ،القسم الثامن .بيد أنه ُ
اضطر إىل استعارة
كثري من املخطوطات املهمة ،ويبدو أنه قرأ الصحائف التجريبية كام صدرت،
وأرسل اقرتاحاته إىل والتون ،وهي خدمة جليلة سبقه إليها الي ْت ُفت يف كيمربدج.
إن والتون يف تصديره يغمر هايد باملديح ،ويقول إنه« :شاب لـه مستقبل
واعد ،وأنه حقق تقدما كبريا يف مجال الدراسات الرشقية يتجاوز سنه بكثري» .من
أتم هايد املهمة التي كلفه بها أستاذه وي ُلك ،مبا يف ذلك استدراك
ناحية أخرى ّ
األخطاء يف النصوص املكتوبة باللغات العربية والرسيانية والفارسية ،وخصوصا يف
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نقل الرتجمة الفارسية للتوراة التي قام بها يعقوب الطويس من األبجدية العربية
(وهي الحروف التي طبعها بها سونتشينو يف القسطنطينية يف العام  )1646إىل
الكتابة الفارسية النمطية ،وهو عمل كبري أثار دهشة أرش رئيس األساقفة وإعجابه
يف آن .يقول ت ِولز« :كان بوكوك  -وليس غريه  -هو الذي أوىص والتون بـ هايد،
وهي واقعة مثرية إذا تذكرنا العالقة الجافة ،وال نقول املتوترة ،بني االثنني بعد
انتقال هايد إىل أكسفورد .كان زمالء هايد يف كلية امللكة يف جامعة أكسفورد التي
التحق بها أخريا يعجبون به أميا إعجاب بسبب متكنه يف العلم ،وضلوعه يف املعرفة،
وحظه الوافر من األدب ،وكلها صفات يـدل عليها إهـداء وليام بريتـون لخطـابه
عن بقايا اللغـة الفارسية القدمية ad Doctissimum Juvenem Thomam
 .)293(Hide Pentateuchi Persici restauratorem diligentissimumوجدنا
هايد ،الذي أبدى تفوقا بني أقرانه يف العلم باللغات الرشقية يف إنجلرتا كلها يف
القرن السابع عرش ،ينجذب إىل الفارسية دون غريها من اللغات الرشقية األخرى.
إذا تأملنا العرشين عاما التي اضطربت فيها إنجلرتا بثورة عُ ِرفت بالثورة
اإلنجليزية من بداية النصف الثاين من القرن السابع عرش ،نستطيع أن نصل إىل
نتيجة فحواها أن هذه السنوات متثل قمة النشاط يف مجال الدراسات العربية يف
إنجلرتا يف ذلك القرن .فعىل رغم االضطرابات التي سببتها الحرب األهلية ،وما أعقبها
من أحداث خطرية ،فإن دراسة اللغة العربية وآدابها قد تطورت ومل تتوقف ،ليس يف
الجامعتني الكبريتني وحدهام ،بل يف لندن أيضا لبعض الوقت .لقد استقرت الطباعة
بالحروف العربية يف لندن وأكسفورد ،وظهرت إسهامات مهمة يف دراسة العربية
عىل هيئة كتب مطبوعة ،منها جميع الكتب التي ألفها جون غريفز ،وكتب بوكوك
األساسية ،مثل « ُلمع من تاريخ العرب» و«بوابة موىس» .وأخريا ،أصبح الكتاب
املقدس متعدد اللغات ميثل نوعا من اإلعالن عن برنامج واضح معناه التزام العلامء
والباحثني اإلنجليز بدراسة اللغات الرشقية .وعىل رغم ظهور كثري من األعامل املهمة
يف الدراسات الرشقية يف أواخر القرن السابع عرش ،فإن املقارنة بهذين العقدين
ُتظ ِهر أن العقود األربعة التي تلت الثورة ،تبدو فرتة من األفول التدريجي ثم
املتسارع لهذه الدراسات.
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«يرتبط التاريخ الباكر ملطبعة جامعة
أكسفورد ارتباطا وثيقا بخطط
الجامعة لنرش الكتب باللغة العربية
واللغات الرشقية األخرى»

من حق الدارس أن يستنبط من النجاح
الالفت الذي حققته الدراسات العربية ،يف
إنجلرتا يف أثناء الفرتة الصعبة التي أعقبت
الحرب األهلية ،أن ذلك النجاح سريتاد آفاقا
أرحب خالل الفرتة التي أعقبت عودة امللكية،
وهي الفرتة التي يسمونها« :عرص العودة».
والحق أن األمور يف البداية بدت مبرشة بخري
كثري .فأغلب أولئك الذين فقدوا مناصبهم يف
الجامعات بسبب تعاطفهم مع امللكيني ،أو
بسبب إخفاقهم يف االنضامم إىل الجمهوريني،
عادوا إىل مناصبهم من جديد .استعاد بوكوك
مناصبه الدينية التي فقدها وكانت من حقه
بوصفه أستاذا ملكيا لكريس العربية( ،)1ومن
ثم استعاد مسكنه يف كلية املسيح حتى وافته
املنية ،وقد ُر ّقي مبرسوم مليك إىل درجة دكتور
يف الالهوت يف العرشين من ديسمرب من العام
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 .)2(1660أيضا عاد صامويل كالرك إىل أكسفورد ،حيث كان قد عُ نِّي يف مايو من العام
 ،1658من خالل نفوذ النغبني ،مديرا ملطبعة الجامعة ،بعد أن أصبح منصب أمني
عام الجامعة ،وهو املنصب الذي ُألحق به منصب مدير املطبعة ،شاغرا .وما لبثت
مطبعة الجامعة التي أصبح مسؤوال عنها أن مرت بتغريات ملحوظة ،وتحسينات
مرموقة بسبب نفوذ الرجل الذي ترك بصمته عىل جامعة أكسفورد يف عرص ما بعد
العودة ،وهو جون ِفل( .)3نجح توماس مارشال يف االنتخابات بوصفه زميال يف كلية
لِنكن يف العام  ،1668ولكنه استمر يعيش يف دورد ِركت ،حيث كان واعظا للتجار
اإلنجليز سنوات أخرى متعددة .سرنى أنه  -وهو يف هولندا  -أدى خدمات جليلة
للجامعة عندما ظفر بحروف ملطبعة الجامعة وأمور أخرى .أضف إىل ذلك أن عددا
من علامء العربية الجدد الواعدين ،من الذين َق ِدموا إىل أكسفورد يف تلك الفرتة
الهادئة نسب ّيا ،وهي فرتة جمهورية كروم ِول( ،)4كانوا عىل أهبة االستعداد للعمل.
ونارسسس
كان هذا العدد يضم إدوارد برنارد ،وروبرت هنتنغتون ،وتوماس س ِمثِ ،
مارش ،وتوماس هايد .يف الوقت نفسه ظهرت عالمات مقلقة عىل أن النظام يتعرث،
وأن موجة من السخط العام بدأت تعلو( .)5كان جيل الشباب ساخطا ،وكان األمل
يف تحقيق اآلمال املوعودة قد بدأ يخبو بشدة.

( )1بوكوك

مهام يكن من أمر ،فقد تحقق الكثري خالل األعوام االثني عرش التي أعقبت
عودة امللكية .كانت مهمة بوكوك األساسية هي إصدار كتاب أيب الفرج كامال
مع ترجمته ،ومن ثم تقديم خدمة جليلة لجمهورية األدب :أول تاريخ موثوق
به مكتوب باللغة العربية .ويف السادس عرش من مايو من العام  1660جرى
التصويت يف اجتامع مجلس الجامعة عىل تخصيص األموال الزائدة يف ميزانيات
الكليات إلنشاء مطبعة جامعية ،وعىل أن ُيخصص مبلغ املائة وأربعني جنيها الحايل
لطباعة كتاب «غريغوريوس أبو الفرج» بالعربية والالتينية( .)6ويف العام )7( 1661
كان الكتاب يف املطبعة ،غري أن حجمه ومشكالت املطبعة ّأخرت صدوره حتى
العام  .1663يف الوقت نفسه كان بوكوك يعمل عىل إصدار كتاب آخر سماّ ه «المية
العجم للطغرايئ» ،وقد صدر بالفعل يف أكسفورد( .)8وكان هذا الكتاب – عىل
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رغم أنه أصغر حجام  -سببا يف إثارة مل تنقطع ،فقد كان الكتاب الدرايس الوحيد
الذي قام عىل نرشه .ومؤلف كتاب «المية العجم» هو حسن بن عيل الطغرايئ،
من أصول فارسية ،وكان يعيش يف أوائل القرن الثاين عرش .كتب قصيدة «المية
العجم» من تسع وخمسني فقرة شعرية ،تنتهي كل فقرة بحرف الالم ،وهو فن
يستحسنه العرب أميا استحسان ،ألناقة لفظه ،ومضمونه األخالقي .قدمه يوليوس
يف أوروبا بوصفه كتابا مقررا باللغة العربية عندما أصدر طبعة منه تتضمن النص
العريب وحده مع بعض املعلومات التي ال غنى عنها ،ود ّرسه يف جامعة اليدن
يف العام  ،)9(1629وبعدها أصبح ،واليزال ،كتابا أساس ّيا من كتب املقررات التي
يدرسها طالب العربية( .)10كان مغزى الطبعة  -كام يرشح كالرك يف التصدير -
أن تكون كتابا يطالع فيه طالب العربية نصوصا ماتعة وسهلة الفهم يف الوقت
نفسه .كان النص العريب الذي أعده بوكوك يف عرش صفحات ُمعانا بالتشكيل،
وترجمة حرفية إىل الالتينية عىل الصفحات املقابلة .وأما سائر صحائف الكتاب
التي بلغت ثالثا وثالثني ومائتي صحيفة ،فقد توافرت للتعليقات والرشوح التي
ُق ِصد منها إفادة الطالب املبتدئ .فكل كلمة  -يف األغلب  -كانت مرشوحة ،مبا فيها
مصطلحات مثل« :أبو» .كانت أغلب التعليقات عىل موضوعات َن ْح ِوية ومعجمية،
مع إحاالت كثرية إىل كتاب «النحو العريب» إلر ِبنيوس ،واملعاجم التي أعدها ٌ
كل
من رافلنغيوس ويوليوس ،وكذلك معاجم وتفسريات أخرى باللغة العربية ُت َف رِّس
القصيدة وترشحها .وهذا ليس معناه أن املوضوعات األكادميية املتعمقة كانت
غائبة ،فقد كان الكتاب يحفل بالكثري من اإلحاالت العرضية إىل مؤلفني عرب رمبا
مل يكن يف طاقة الطالب املبتدئ قراءة كتبهم( ،)11وهذه تقع يف صلب سلسلة
املحارضات التي كان بوكوك يلقيها بانتظام شديد يف الجامعة عن القصيدة(.)12
وقد ُز ِّود الكتاب بفهارس وافرة باملفردات واملوضوعات ،تسبقها محارضة استثمرها
بوكوك تصديرا للمقرر( ،)13وتتضمن فيام تتضمن كلمة عن األسباب التي تجعلنا
نحرص عىل دراسة العربية .وهو يورد السبب الذي ذكره العلامء العرب ،وهو أن
العربية هي لغة الله ،ولغة أهل الجنة( .)14كام ذكر أسبابا أخرى أكرث قبوال ،ومنها
أننا ندرس العربية ملا فيها من فصاحة وأناقة وثراء .وهو ميتدح أصوات العربية
العذبة ،ويعزو الخشونة التي تبدو عليها يف آذان اإلنجليز إىل عاداتهم يف النطق
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والكالم .وفيام يتصل برثاء اللغة العربية فإنه يورد ما ذكره حمزة األصفهاين من أن
عدد مفردات اللغة العربية يبلغ  12,305,345كلمة (اثني عرش مليونا وثالمثائة
وخمسة آالف ،وثالمثائة وخمسا وأربعني كلمة) ،وهي دقة تثري إعجاب أولئك
الذين يزدرون هذه الدراسات( .)15وبعد أن أمعن يف رشح عشق العرب للشعر
يف الجاهلية ،راح يحتفل بإسهامات العرب يف الفلسفة والعلوم ،وبدورهم يف نقل
الرتاث اليوناين وترجمته .وهو يستشهد بالسري هرني سافيل يف معرض الحديث عن
تفوق العرب عىل اإلغريق يف الرياضيات والطب ،ويقول إنه سمع من ِبنربدج أن
األرصاد الفلكية التي أنجزوها يف األزمنة الغابرة من الصعب أن يأيت بها تايخو براهي
أو غريه من املحدثني( .)16وبعد أن استهجن اإلهانات التي ابتُيل بها الفالسفة العرب
بسبب الرتجامت الرببرية التي ظهرت يف العصور الوسطى ،جعل يعرب عن أمله يف
أنه «رمبا يحالفنا الحظ يف يوم من األيام ونقرأ الفارايب وابن سينا وابن باجة بلغتهم
التي كتبوا بها تآليفهم ،ثم نطلق العنان ألنفسنا للحكم عىل العرب وثقافتهم» .ثم
مييض يف القول« :من الرضوري أن يتعلم املؤرخون القراءة بالعربية حتى يكفوا عن
ترديد القصص السخيفة مثل القصص التي ترتدد حول أن محمدا وعد بالعودة من
جديد ،وعن إلصاق الحامقات واألضاليل باملسلمني .رمبا أخطأ املسلمون ،ولكننا
حني نبالغ يف الرد عىل تلك األخطاء بالسخافات ،يرتد مكرنا إىل نحورنا» .ثم مييض يف
تأكيد أن دراسة العلوم اإلنسانية ال تعني شيئا عندما ننحاز إىل أنفسنا ضد العرب،
وأن العرب كان لديهم الكثري الذي يجب أن يتعلمه اآلخرون .وعندما وصل يف
حديثه عن علم الكالم ،وهو املوضوع الذي كان ُيثار دامئا يف القرنني السادس عرش
والسابع عرش كلام احتدم الجدال حول َت َع ُّلم العربية ،كان يلقي حجته بيشء من
الهدوء وااللتباس يف آن .ومام كان يقولـه« :إذا كان من الرضوري أن يعرف علامء
الالهوت املسيحيون العقائد اإلسالمية ودحضها ،فلن يحلموا بتحقيق هذا الهدف
إال إذا تعلموا العربية»( .)17ثم إنه كان أكرث إيجابية حني يذكر أن استخدام العربية
يفيد يف تعزيز دراسة النصوص العربية املقدسة ،خاصة منذ أيام موىس بن ميمون
وبعض الثقات اليهود الذين كتبوا بالعربية .ويف نهاية الكتاب أراد أن ميأل صفحة
بيضاء ،فكتب فيها مقتبسا من املحارضة االفتتاحية التي ألقاها بوكوك يف العارش
من أغسطس من العام ( 1636ولوال ذلك لضاعت) .تناقش املحارضة ،بيشء كثري من
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الدقة ،املكانة التي يدخرها العرب للشعر والشعراء عىل السواء .وقد تأكدنا من أنه
ُقدِّر لتالميذ بوكوك أن يعرثوا عىل الصفحة املطبوعة يف العام  ،1673والتي تحتوي
عىل نص عريب هو قصيدة أليب العالء املعري ،وبعض األمثال العربية وما إىل ذلك،
ليس منها إال خمس نسخ َّاطلع عليها مادان يف مكتبة البودليان(.)18
ويف المية الطغرايئ أكرب دليل عىل فلسفة بوكوك يف تدريس العربية ،وتوجد
أيضا بعض بقايا من تعليقاته عىل املحارضات بني مخطوطات بوكوك يف مكتبة
البودليان .كان هولت  Holtهو أول وآخر من أخضع هذه الرتكة للدراسة بيشء
من التفصيل ،وما َس َيليِ من الصفحات مأخوذ من رسالته( .)19كام رأينا ،كان
يوليوس قد أصدر مختارات من األقوال املنسوبة إىل عيل بن أيب طالب ضمنها
كتابه الذي رشح فيه ديوان الطغرايئ ،وأصبح هذا الكتاب أيضا جزءا من مقررات
القراءة للمبتدئني يف دراسة العربية .كان بوكوك يلقي املحارضات لرشح أقوال عيل
عندما بدأ يف التدريس يف العام  ،)20(1636واستمر يفعل ذلك رمبا إىل آخر يوم من
حياته األكادميية .تضم مخطوطة بوكوك الرقم  424بقية تعليقاته عىل املحارضات
التي كان يلقيها يف رشح أقوال عيل بن أيب طالب .كانت التعليقات أكرث اتصاال
بالقواعد النحوية من أي يشء آخر ،تصحبها إحاالت إىل كتاب النحو الذي ألفه
إر ِبنيوس املعنون بـ «كتاب األجرومية واملائة عامل»( .)21ولكننا نرجح أن تكون هذه
التعليقات بقلم أحد تالميذ بوكوك .وأما مخطوطة بوكوك الرقم  ،427ومخطوطته
الرقم  )22( 428فتضامن أجزاء صغرية من تعليقاته عىل طبعة يوليوس لكتاب
إر ِبنيوس املسمى «جولة يف اللغة العربية» Linguae Arabicae Tyrocinium
يف العام  .1656وتشمل املادة القرائية يف هذا السفر املقامة األوىل من مقامات
الحريري ،وبداية محارضة بوكوك حول هذا األثر النفيس من آثار األدب الجميل يف
اللغة العربية ،محفوظة يف املكتبة حتى اليوم( .)23وهي تركز أكرث ما تركز عىل تفسري
النظام املعقد املتبع يف تسمية األشياء ،وتتخذ من الحريري مثاال ،ولكن – كام يذكر
يف تعليقاته عىل «المية الطغرايئ» – يتبدى حامس املؤلف ،وتذوقه للشعر واألدب
العريب( )24من خالل التفاصيل الن َْحوية الدقيقة التي أوردها.
أيضا ظهرت ترجمة بوكوك لكتاب غروشيوس املعنون بـ «حقيقة الدين املسيحي»
إىل العربية بعد عودة امللكية ،ولكن كان قد دفع به إىل املطبعة يف العام السابق
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عىل العودة( .)25رأينا أن بوكوك كان قد أكمل العمل قبل ذلك مبدة طويلة ،وأنه أخذ
مشورة يوليوس نفسه يف األمر يف العام  .1641وأما كونه ُينرش يف هذا التاريخ فإمنا
يعود إىل شفاعة املبجل روبرت بويل ،الذي اتصلت أسبابه بـ بوكوك عندما كان يسكن
يكتف بويل باملساعدة باملال ،بل أبدى
يف أكسفورد يف خمسينيات ذلك القرن .مل
ِ
حامسا لواله ملا أقدم بوكوك عىل النرش .كان بويل متضلعا من العربية ،متواضع املعرفة
بالعربية حسبام نفهم مام جاء عىل لسانه يف كتاب «تأمالت يف أسلوب النصوص
املقدسة»( )1661إذ يقول« :أعرتف بقدرايت القليلة جدا يف اللسان العريب ،وأن هذه
القدرات ال تؤهلني للحكم عىل بالغة القرآن ،فقد كانت دراسايت وشؤوين األخرى من
أسباب انرصايف عن درس العربية ،ونسيان أغلب املعرفة القليلة التي اكتسبتها ذات
يوم من هذه اللغة الخصبة املزدهرة»(ُ .)26ذ ِك ْ
رت دوافع بويل يف دعمه لرتجمة بوكوك
أفضل ما ُذ ِكرت يف رسالة أرسلها إىل هارتلب وأمالها األخري لـ ورثنغتون ،يقول فيها:
ما تكتبه فيام يتصل برتجمة الكتاب املقدس إىل اللسان الرتيك يستحق
كل الرتحيب( ،)27ذلك ألننا حني نتحدث بلسان الوقت ،أقول ما أحب أن
أقولـه دامئا ،وهو رضورة نرش اإلنجيل يف كل مكان ،وال ينترش اإلنجيل يف
كل مكان حني نعمل عىل تحويل املستقل إىل مشيخي ،أو تحويل املشيخي
إىل مستقل ،بل ننرش اإلنجيل حني ننجح يف تحويل أولئك إىل النرصانية،
فهم بني أعداء لها أو جهالء بها ...وليس من السهل أن نستمر يف العيش
من دون أن نهتم بهذا األمر كل االهتامم ،فقد نزل السيد بوكوك عند
نصحي وطبع ترجمة لكتاب غوليوس املعنون بـ «حقيقة الدين املسيحي»
إىل اللغة العربية ،وأصدقك القول ،إن الرجل مناسب جدا للتصدي ملثل
هذا العمل(.)28

بعبارة أخرى ،كان هدف بويل هو التبشري ،أو تحويل غري املسيحيني إىل املسيحية.
ولهذا راح يدعم عددا من مرشوعات الرتجمة والنرش ،منها ترجمة العهد الجديد إىل
اللغة الرتكية التي أنجزها وليام سيمن ،وترجمة األناجيل األربعة وأعامل الرسل إىل
اللغة املالوية التي صدرت عن جامعة أكسفورد يف العام  1666والطبعة الثانية يف
العام  .)29(1677والواقع أن بوكوك كان يفكر يف احتامل تحويل املسلمني من خالل
الكتاب عندما كان يتحدث مع غروشيوس ( ،)30ولكن يف وقت صدور الكتاب أصبح
80

دراسة العربية بعد عودة امللكية

ال يثق كثريا بهذا االحتامل ،ورمبا قلت الرغبة يف تحقيقه( .)31ومن الراجح جدا أنه
ركز جل تركيزه  -كام كان يف السابق  -عىل أن الكتاب ميكن أن يعني النصارى الذين
يتحدثون اللغة العربية كلغة أصلية عىل الثبات عىل عقيدتهم( ،)32ورصف الفرق
املختلفة عن ال ُف ْر َقة واالختصام والتنازع فيام بينها .وبناء عىل هذه الغاية ،من املؤكد
أنه كان يرى الكتاب السادس ،الذي يحمل عىل اإلسالم ،عقبة أمام تحول املسيحيني
إىل اإلسالم ،وليس طريقة لتحويل املسلمني إىل املسيحية .وعىل رغم ذلك كان بوكوك
تواقا إىل تجنب ظهور الكتاب مبظهر السخف يف أذهان املسلمني ،ولذلك حرص عىل
إقصاء بعض الخرافات املضحكة والحكايات التافهة التي نسبها غروشيوس إليهم(،)33
وليس لها من أساس يف املصادر العربية .أعطى غروشيوس اإلذن لـ بوكوك أن يفعل
هذا ،كام رشح لـبويل يف رسالته يف الخامس من أكتوبر من العام :1660
حرصت يف الكتاب السادس عىل أال أضع أمورا أخرى تتصل بالتاريخ
إال ما وافق ما أجمع عليه املسلمون ،والحق أن غروشيوس وافق عىل هذا
الرأي ،ولذا فقد أسقطت ما تردد عن قصة الحاممة التي كانت تستقر يف
أذن محمد؛ وقصة الفأر الذي نشأ عىل روث الجامل؛ وأن نصف القمر
قد استقر عند كمه؛ وأشياء من هذا القبيل ،وبدّلت بعض األمور األخرى،
فأحرى بهم أن يقبلوا األمور التي يؤكدون عليها ،من أن يقبلوا تلك القصص
التي يزيد فيها اآلخرون ويرسفون(.)34

رسلت
وحتى ال ُتثار الشكوك والريب يف األقطار اإلسالمية ،اشتملت النسخ التي ُأ ِ
إىل تلك البالد عىل النص العريب وكفى ،من دون أي إشارة إىل األصل أو املؤلف أو
الرتجمة .ومع ذلك عندما كان روبرت هنتنغتون ،قسيس حلب ،يوزع نسخ الكتاب
الذي أرسله بويل إليه ،كان يحرص أحيانا عىل إقصاء الكتاب السادس متاما .كتب
إىل بوكوك يف الثالث عرش من مايو من العام  1675يقول:
تتوافر عندي كتب متعددة من تآليف غروشيوس ،غري أن خشيتي
من نقمة بعض املسيحيني (وهم أغلب الظن لن يسمحوا لرجل مختلف
الرأي بأن يصبح من أكرب النارشين للعقيدة الصحيحة) أكرب من خشيتي
من االتهام العفوي والخطر الحقيقي الذي ميثله الرتك .وقد عمدت فعال إىل
اختصار الكتاب األخري إىل نسختني أو ثالث(.)35
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نشط بوكوك يف نرش هذا الكتاب وغريه من الكتب التبشريية يف بالد املهجر من
ِ
خالل العالقات التي أنشأتها رشكة الشام والرشكات التجارية األخرى .وقد استثمر
الفرصة ليطلب من بويل أن يجلب لـه من حلب نسخا من كتب اليهود املكتوبة
بالعربية ،وهي الكتب التي كان يهتم بقراءتها(.)36
ليس من شك يف أن اهتامم بوكوك بخري املسيحيني الناطقني بالعربية كان الدافع
األساس لتنفيذه الرتجامت التي أنجزها ،وأولها كتيب صغري يحتوي عىل ترجمته
العربية لكتاب «املبادئ املسيحية» وفق تعاليم الكنيسة املسيحية ،واألرجح أنه
ُطبع يف أكسفورد عىل حسابه الخاص( .)37وقد طلب منه هنتنغتون يف حلب إرسال
بعض النسخ من كتاب غروشيوس ،وأرسل بوكوك هذه النسخ ،ومعها العرشات من
كتاب «املبادئ» باللغة العربية كام أخرب هنتنغتون يف رسالة يف الثالث والعرشين من
أغسطس من العام  .)38( 1671وعىل ذلك جعل هنتنغتون يحثه عىل ترجمة كتاب
«الصلوات» الخاص بالكنيسة اإلنجليزية إىل العربية عىل حسابه الخاص ،ووافق
بوكوك عىل ذلك يف النهاية ،فأصدر الكتاب باللغة العربية مع يشء من التلخيص(.)39
كان غرض هنتنغتون الرئيس من نرش هذا العمل هو االلتفات إىل تأثري البعثات
التبشريية الكاثوليكية الرومانية يف املسيحيني اليونانيني ،فمن الراجح أنه كان من بني
أولئك من كانت تحدوهم اآلمال يف الوحدة بني الكنيستني اليونانية ُ
واألر ُثو ُذ ْك ِسية.
مل نجد عند بوكوك ما يطلعنا عىل مشاعره بشأن هذا الرصاع الفئوي بني الكنيستني،
والذي كان يجري عىل النقيض من روح الدعوة التي كان يريد غروشيوس نرشها.
كان كتاب «الفيلسوف املعلم نفسه» الذي ظهر يف العام  1671هو الكتاب
الوحيد من بني كتب بوكوك الذي أصبح معروفا خارج األوساط األكادميية ،والحق
أن الكتاب كان لـه أث ٌر عميقٌ وبعيد املدى يف الفكر األورويب .وإذا تحرينا الدقة فإن
مؤلف الكتاب هو ابن بوكوك األكرب إدوارد ،وكان يف الثالثة والعرشين من عمره،
وطالبا يف كلية املسيح .الواقع أن املرشوع من بنات أفكار بوكوك األب ،وهو الذي
أرشف عىل إنجازه ،وهو الذي كان ميتلك املخطوطة التي اس ُت ِمدت منها الرتجمة،
وهو الذي كتب املقدمة ،وأرشف عىل الرتجمة نفسها( .)40وليس من شك يف أن الزمن
كان مواتيا البنه الذي كان يراه خلفه يف أستاذية العربية ،ليك يصنع لنفسه اسام،
أسباب أخرى جعلت بوكوك يرغب عن نرش الكتاب باسمه.
ولكن رمبا كانت هناك
ٌ
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األصل العريب للكتاب هو البن طفيل( ،)41الفليسوف األندليس الذي عاش يف
القرن الثاين عرش امليالدي ،والذي كان ُي َد ِّرس ابن رشد شا َّبا .يتألف الكتاب من
مقدمة فلسفية تعقبها قصة عن حياة حي بن يقظان الذي يظهر طفال رضيعا
يف جزيرة مهجورة يف املحيط الهادئ .يف البداية نجد أن ظبية تقوم عىل إطعامه،
ولكن شيئا فشيئا يتعلم ،بالخربة وبذكائه الفطري إعالة نفسه بنفسه ،وإذ يدلف
إىل مرحلة النضج يبدأ يف تأمل الطبيعة من حولـه ،ويف تأمل ذاته نفسها .ومييض
يف استثامر قوته العقلية الفطرية يف فهم طبيعة العامل (الذي يصفه يف القصة
مبصطلحات أرسطية) والعقل ثم الله يف النهاية .وبذلك ال يكتفي بفهم العلوم
الطبيعية ،ولكنه يفهم األخالق وعلم الكالم من دون عون من يشء خارج الذات.
يف النهاية ،يحقق  -ولو مؤقتا  -رضبا من الوحدة الصوفية بالصفات اإللهية ،ثم
تتعرض هذه الوحدة لالضطراب عندما يصل ٌ
رجل من الجزيرة املجاورة اسمه
«أبسال» يلقن «ح ّيا» لغته ،وتأخذه الدهشة عندما يجد أن صديقه الجديد قد
اكتشف الحقائق بنفسه ،وهي الحقائق التي كان قد تعلمها هو من خالل الدين
املوحى به( .)42يصحب أبسال ح ّيا معه إىل بيته ،ولكن ح ّيا يصاب بالهلع والفزع
هناك عندما يجد أن أغلب الناس ال تتحكم فيهم العقول ،بل الشهوات ،وأن قوانني
الحكومة والدين التقليدي أمو ٌر ال بد منها للحفاظ عىل صورة السلم يف دولة مدنية
يف ظاهرها .ويعود يف النهاية مع صاحبه «أبسال» ،مفعام بالنفور والتأفف إىل
جزيرته ،حيث حياة التأمل واالستبصار.
ال يقدم هذا املوجز للقصة إال فكرة هزيلة عن رواية ابن طفيل املتقنة
والدقيقة ،والتي تخلو من الوعظ املبارش ،وتحتمل القراءة من وجوه شتى ،ومن
قراء تتجاذبهم االنحيازات املتباينة .ولكن أميا كانت أهواء املرء وانحيازاته ،من
الصعب أال نرى يف الكتاب تهديدا للعقيدة املستقرة (سواء كانت اإلسالم أو
املسيحية) ،يف تعظيمه للعقل الفردي ،ورفضه للوحي (سواء من خالل األنبياء أو
الكتب الم ُ ْل َهمة) ،إال كوسيلة لحكم الدهامء .فال ُيستغرب أن يكون الكتاب األصيل
هدفا لحملة رجال الدين اإلسالمي ،وأن تكون ترجامته هدفا لهجوم رجال الدين
املسيحي .مهام يكن من أمر ،فقد رضب كتاب بوكوك عىل أوتار رست أصداؤها يف
أرجاء الحركات الفكرية والدينية املعارصة ،فام لبث ال ِكتاب أن ُترجم من اللغة
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الالتينية التي ترجم منها االبن إدوارد بوكوك ،إىل لغات أخرى منها اإلنجليزية
(مرتني) والهولندية (بعد عام من طبعة بوكوك)( .)43كان املرتجم األول إىل اإلنجليزية
هو جورج كيث  George Keithمن جامعة «الكويكريني»(٭)َ ،ص َّد َر ترجمته بكلمة
إىل القارئ أدرج فيها ما استامله هو وسائر أعضاء جامعته يف هذا الكتاب يف ذلك
الوقت ،يقول يف التصدير« :يتحدث املؤلف عن مقدار من املعرفة معروف الطريق،
ال مير عرب األطروحات وانتظار النتائج املستنبطة ،الحقيقة فيه مضمونة ،ألنها من
خالل العالقة الوثيقة بني عقل اإلنسان بالعقل األعىل»( ،)44بعبارة أخرى ،تتحقق
املعرفة من خالل عالقة اإلنسان بربه ،وهي العالقة التي ُيعجب بها «الكويكريون»
كل اإلعجاب ،ويفضلونها عىل أي طقوس أو عقائد جامدة .من جهة أخرى كان
الربانيون يرون أن العقل وحده يكفي للحصول عىل هذه املعرفة بالله(.)45
ال بد أن بوكوك كان يعرف أن مثل هذه التفسريات الخالفية هي ما ُيستمد
من الكتاب ،وقد بدأ اهتاممه به منذ زمن طويل( ،)46ومن املرجح جدا أن يكون
هو أول أورويب يتصدى لـه بالدراسة املتعمقة .وعىل رغم أن الرتجمة العربية
يف العصور الوسطى ،التي كانت جزءا متضمنا يف التفسري الذي أنجزه موســى
الناربونـي  ،)47(Moses of Narbonneقد درسها بيكو ديال مرياندوال Pico della
 ،Mirandolaفإن الكتاب مل يكن شائعا يف أوروبا ،أو كاد ُينىس يف أوروبا نسيانا تاما
حتى ظفر بوكوك بنسخته الخطية .رشع بوكوك يف ترجمة الكتاب إىل اإلنجليزية
يف العام  ،)48(1645ولسنا نعرف عن الرتجمة شيئا ،هل أمتها بوكوك؟ أغلب الظن
أنه أمتها فعال ،فسرنى بعد حني أنه يف العام  1660أو العام  1661ثار لغط حول
نرشها .ولكن النرش مل يتم ،رمبا بسبب حرص بوكوك واحتياطه ،فلم يكن من الحرص
واالحتياط يف أثناء الحرب األهلية وجمهورية كروم ِول االنتقالية أن يقدم شخص يف
مركز بوكوك ومنصبه الهش عىل نرش كتاب ميكن أن ُيفرس  -عىل الفور  -بأنه هجوم
عىل الوحي والعقيدة الراسخة .وحتى بعد عودة امللكية ،بعد أن فقدت الحركة
التطهرية نفوذها يف إنجلرتا ،كان كثريون اليزالون يرون يف الكتاب إهانة ملشاعرهم
(٭) الكويكريون ترجمة لكلمة  Quakersاإلنجليزية ،وتشري إىل «جمعية األصدقاء الدينية» ،وهي جامعة مسيحية
تقول :إنها تعرتف بجميع الطوائف ،وأن جميع املؤمنني إخوة لهم يف الله ،وترفض الخدمة يف الجيش ،وترفض حلف
األميان ،والعبودية ،وتدعو إىل العدالة االجتامعية[ .املرتجم ،عن موسوعة ويكيبيديا الحرة].
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الدينية وخصوصا عندما ُينرش باإلنجليزية .فليس من العجيب  -إذن  -أنه عندما
يذيعه بوكوك يف الناس ،أن يذيعه باسم ابنه ،وال يذيعه باإلنجليزية بل بالالتينية،
لعله يبدو كتابا أكادمي ّيا جافا أكرث منه كتابا خالف ّيا عاما .أضف إىل ذلك أن تصديره
َت َض ّمنَ نوعا من التربئة ،فهو يطلب من القارئ أن يفرق بني الزمن الحارض والزمن
الغابر الذي ُك ِتب فيه الكتاب ،وأن يحكم بنفسه عىل هدف الكتاب ومغزاه(.)49
وهو يتحدث عن مقاصد املؤلف ،ويزعم أن الكتاب  -بعد أن ُيظهر أنه يف وسع
العقل وحده أن يحقق املعرفة بالله  -يبني أن الذهاب إىل أبعد من ذلك ال يتم إال
من طريق الوحي( ،)50وهو تفسري أقل ما ُيوصف به أنه يجانب الصواب؛ فلم يكن
الوحي اإللهي عند القارئ اإلنجليزي يف ذلك الوقت إال كلمة الله كام جاءت يف
النصوص املقدسة ،ومل يكن ابن طفيل يقصد ذلك قط ،وكان بوكوك يعلم ذلك متام
العلم .كان ابن طفيل يقصد شيئا آخر ،كان يقصد ذلك الرضب من القرب الصويف
الخاص الذي يحققه العبد يف عالقته مع الله .وال أجد تفسريا لهذا التعتيم الذي
مارسه بوكوك إال أنه كان يريد أن يوفر غطاء من األرثوذكسية لكتاب يعلم متام
العلم أن فهمه الصحيح مجلبة لخطر كبري ،وأنه يحمل عىل املعايري السائدة لألخالق
حملة كبرية ،ويقلقها قلقا شديدا.
لن أتحدث هنا عن موقف املعارصين لـ بوكوك من الكتاب ،ولن أتحدث عن
تفسرياتهم املتباينة لـمحتواه ،فذلك من شأنه أن ُيخرجنا عن املوضوع األسايس،
ولكني سأذكر  -مع ذلك  -أثره يف اثنني من زمالئه .فقد أفاض ج .أ .رسل يف مناقشة
أن ما كتبه لوك يف «مقال يف الفهم اإلنساين» ،وهي رسالة تعود مس ّوداتها األوىل إىل
العام  ،1671استفاد استفادة كبرية من كتاب ابن طفيل ،وخصوصا من ذلك الحديث
عن تطور العقل البرشي من الطفولة إىل أن يصل إىل مرحلة النضج ،والذي ب ّينه
كتاب «الفيلسوف املعلم نفسه» الذي ُنرش يف العام نفسه الذي ظهرت فيه رسالة
لوك( .)51نستطيع أن نقول إن لـوك  -بحكم صداقته لبوكوك األب وبوكوك االبن أيضا
يأت عىل ذكره قط ،وتبقى قضية
 كان يعرف الكتاب متام املعرفة ،عىل رغم أنه مل ِأنه ألهم أفكاره فيام يتصل بالعقل اإلنساين قضية مثرية عند البحث والتأمل(.)52
واألكرث إثارة عند البحث والتأمل عالقة أخرى بصديق آخر من أصدقاء بوكوك ،وهو
روبرت بويل .حفظت شذرات من كتاب رشع بويل يف تأليفه ،يصفه يف البداية بأنه:
85

حكمة الشرق وعلومه

«قصة رومانسية قصرية» ،ويسميها «عامل الطبيعة املل ِهم»( .)53وتصف هذه الشذرات
قصة رجل يدعى أوثاديس (أو العنيد)« ،يعيش يف جزيرة نائية يف املحيط الجنويب»،
يروي لبعض الرحالة األوروبيني االكتشافات التي اكتشفها سكان الجزيرة يف الفلسفة
الطبيعية .ميكن أن نقول إن أوجه الشبه بني هذه القصة وقصة «حي بن يقظان»،
عىل األقل يف الظاهر ،مجرد مصادفة ليس إال (وتوجد أوجه شبه أيضا بينها وبني
رواية بيكون التي سامها «أطلنطا الجديدة» ،والتي يشري إليها بويل نفسه) .لكن
تجدر هنا اإلشارة إىل أن بويل ،وهو من توطدت صداقته بـ بوكوك يف الخمسينيات
والستينيات ،كام رأينا من اإلشارة إىل غروشيوس ،كان ُم َّط ِلعا عىل كتاب «الفيلسوف
املعلم نفسه» يف نسخته اإلنجليزية التي كانت يف حوزة بوكوك يف العام  .1660ويف
الثالثني من يناير من العام  1660كتب هارتلب لــ ورثنغتون يقول« :القصة العربية
ألح
املبتكرة ال ُت َع ِّلم وال ُت َسليِّ  ،ألنها مل تُترَ جم إىل اللسان اإلنجليزي بعدُ  ،وسوف ّ
عىل النبيل السيد بويل ،وهو ضيف عىل املدينة يف الوقت الحارض ،لرتجمتها»(.)54
وخالصة هذا الكالم أن بويل كان يفكر يف نرش الكتاب باللغة اإلنجليزية ،فهو «غري
موجود» كام يقول باللسان اإلنجليزي .وكان ذلك يف الحقيقة إشارة إىل ترجمة بوكوك
للكتاب ،وهو ما دلت عليه رسالة هارتلب يف األول من يناير العام  1661التي يقول
فيها« :تسلمت رسالتك منذ ساعة ،وسأرسل إليك مبا تبتغي التثبت منه من السيد
بويل فيام يتصل بطبع كتب غروشيوس ونرشها ،وفيام يتصل بالقصة العربية التي
يحتفظ بها بوكوك»( .)55وليس من شك يف أن بويل قد َّاطلع عىل مخطوطة ترجمة
بوكوك قبل ذلك بزمن ،ولكن يبدو اآلن مستحيال أن نتأكد من اطالعه عليها عندما
كان يؤلف كتاب «عامل الطبيعة الم ُ ْل ِهم»(.)56
هنا أجد مناسبا أن ننظر يف موقف بوكوك من الدين بصفة عامة ،ومن املسيحية
واإلسالم بصفة خاصة .نستطيع أن نستنبط من الشواهد الخارجية أن الرجل كان
من رجال الدين املعروفني بالتقوى والورع يف الكنيسة اإلنجليزية ،ومن املواظبني
عىل إقامة الشعائر والطقوس ،عىل األقل قدر طاقته ،وقدر ما يتطلبه الحرص
واالحتياط يف أثناء فرتة الثورة التي شهدت منع كتاب الصلوات .عىل كل حال،
كان املذهب األنجليكاين ينطوي  -يف ذلك الوقت وقبل ذلك  -عىل سلسلة واسعة
املدى من املعتقدات .كان بوكوك معجبا بكتاب غروشيوس املعنون بـ «حقيقة
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الديانة املسيحية» أميا إعجاب ،وكان هذا اإلعجاب ُيدخله يف زمرة أولئك الذين كانوا
يؤمنون باملسيحية العقالنية التي توصف بالتسامح مع االختالفات يف العقيدة بني
املسيحيني( .)57وكان بوكوك مخلصا للدكتور لـود أميا إخالص ،ولكن هذا اإلخالص
الشخيص مل يكن ميتد إىل املوافقة عىل محاوالت لـود الحثيثة لفرض االمتثال لتعاليم
الكنيسة األنجليكانية يف جميع املناطق التي تخضع لسلطة امللك تشارلز األول.
وليس من الصعب أن نقرأ يف حديث بوكوك عن ال ِف َرق اإلسالمية يف كتاب «ال ُّلمع»
ازدراء ّ
مبطنا للنزاعات املحتدمة بني الفرق املسيحية عىل أساس املوضوعات
العقدية( ،)58ومثل هذه اآلراء مل يكن من املتاح التعبري عنها بحرية تامة يف العام
 .1648األصعب من ذلك تلك املحاولة الستنباط املعتقدات الالهوتية من الكتاب
(مبا يف ذلك التعليقات اإلنجيلية التي أعاد طباعتها ت ِولز يف كتاب «أعامل الهوتية
للعالمة الدكتور بوكوك») .ومن الواضح جدا أنه كان مهتام غاية االهتامم مبضمون
كتاب «الفيلسوف املعلم نفسه» ،بيد أن االهتامم بالكتاب ال ييش بقبول جانب من
جوانب الكتاب الفكرية ،أو يجعل منه واحدا من أوائل الربانيني ،أو مؤمنا بالقرب
الصويف من الذات اإللهيةُ .قصارى ما ميكن قولـه ،بيشء من الحذر ،هو أن الرتكيز
عىل قوة العقل اإلنساين ينال إعجاب بعض املفكرين الذين مييلون  -مثل بوكوك -
إىل املسيحية العقالنية.
وأما املوقف املحري حقا يف فكر بوكوك فهو موقفه من اإلسالم .والثابت أنه
ٌ
موقف بعيد عن اإلمساك بطريف املعادلة ،حيث يتمثل الطرف األول فيام كتبه هرني
ستبس الذي كان يعجب بسرية النبي محمد غاية اإلعجاب( ،)59ويتمثل الطرف الثاين
من الخيط فيام كتبه همفري برايدو يف كتابه املغرض املعنون بـ «الحقيقة كلها
حول املحتالني كام نراها يف حياة محمد»( .)60ما يثري االهتامم هنا أن الرجلني كليهام
تعلام عىل يد بوسبي يف مدرسة وستمنسرت (حيث تعلم برايدو العربية عىل األقل)،
ومن الراجح جدا أن الرجلني كليهام كانا يختلفان إىل دروس العربية التي كان يلقيها
بوكوك ،وأن كليهام استفاد من كتاب بوكوك الذي يسميه « ُلمع من تاريخ العرب»
بوصفه املصدر الرئيس الذي اتكأوا عليه يف معلوماتهم التاريخية .بيد أن أغراضهام
يف الدفاع والهجوم كانت غريبة عىل فكر بوكوك ومن شايعه من املفكرين ،خصوصا
يف مثل هذا الجانب األكادميي الذي اختطه لنفسه .فـبوكوك  -فيام ينرش من كتب
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 يحجم عن توجيه اإلساءة لإلسالم وطقوسه ونبيه ،وهو ما كان شائعا يف ذلكالوقت يف األوساط األكادميية ،وهو ما رأينا جانبا منه يف ذلك الطنني الحاد الذي كان
يصدره ويـ ُلك وهو يزعم أنه يدحض حجة القرآن .وعىل رغم ذلك كان بوكوك يقف
من النبي محمد موقف الشاك ،وكان يردد ما كان يردده املعارصون لـه من أنه
النبي املزيف ،وما إىل ذلك من األوصاف التي كانوا يرددونها حول نبي اإلسالم(.)61
وعىل رغم أنه كان حريصا عىل أن ينكر تلك الخرافات التي كانت شائعة حول
رسول املسلمني يف العصور الوسطى ،يف إطار الهجوم املسيحي عىل اإلسالم( ،)62فلم
يكن يحجم عن السخرية من ُأ ّمي ِة الرسول ،وعن تحري الروايات التي ترسف يف
الحديث عن حب النبي للنساء( ،)63وكذلك راح يستقبح ما اعتربه العنف الذي شاع
يف صدر اإلسالم ،مام كان يوحي بأن اإلسالم انترش بحد السيف ،وأن الرسول قد ّ
وطد
دعوته وأقام إمرباطوريته بالدم( .)64من جهة أخرى كان يعلم أكرث من أي أحد آخر،
خصوصا فيام نستنبطه من كتابه « ُلمع من تاريخ العرب» ،أن اإلسالم مل يكن كيانا
هينا ساذجا ،وأنه حقق تطورا كبريا يف جوانب شتى عرب تاريخه؛ كان يعرف ذلك
حق املعرفة ،ورمبا بلغت به هذه املعرفة حد التأييد الشديد لبعض هذه الجوانب.
ففي الصفحات من  269إىل  286من كتاب « ُلمع من تاريخ العرب» يقدم بني يدي
قارئه مقتبسا طويال مرتجام مام قاله الغزايل وهو يوجز أسس العقيدة اإلسالمية،
وهو يرشح هذا املقتبس مبوضوعية تامة بعيدا عن التحيز والتعصب .وما يجذب
النظر حقا أنه مل يتعرض للغزايل بيشء من الذم ،بل حرص عىل إبداء اإلعجاب به
واالحرتام لقدره( ،)65ورمبا ذهب إىل أبعد من ذلك ،فوجد اتفاقا يف أحد أقوال الغزايل
مع ما قاله القديس بولس(.)66
كان بوكوك إذن أمام مأزق حرج ،فهو عاشق لألدب العريب ،مخلص يف عشقه
غاية اإلخالص ،وهو من كبار املهتمني بتاريخ هذا األدب ،واملطلعني عىل الثقافة التي
أنتجته .ومام ال شك فيه أنه كان مييل إىل معالجة هذه األمور كام كان معارصوه
املتخصصون لآلداب اليونانية والالتينية يفعلون .كانوا يدرسون هذه اآلداب بيشء
كبري من االحرتام لحضارة كانت تدين بالوثنية ،ومل تكن تدين باملسيحية ،ولكن ذلك
مل ينل من إعجابهم بتلك الحضارة وهذا األدب .ولسوء الحظ ،مل يكن هذا املدخل
لألدب العريب والثقافة العربية مقبوال يف ذهنية القرن السابع عرش ،فقد كان اإلسالم
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 متمثال يف اإلمرباطورية العثامنية  -ميثل تهديدا للمسيحية .أضف إىل ذلك أنبوكوك كان يعلم جيدا من خالل معرفته العميقة بالعلامء املسلمني ،واستغراقه يف
األدب العريب ،أن اإلسالم مل يكن حادثا عارضا يف الثقافة العربية ،بل كان جزءا داخال
يف الرتكيب العضوي لهذه الثقافة .وعلينا أال ننىس أن لـبوكوك صداقات كثرية مع
مسلمني يف الرشق ،وخصوصا يف حلب .كان يعلم  -مثل شيخه القديم فتح الله الذي
مل َي ُش ّك لحظة يف أنه سيلقى بوكوك يف جنة الخلد تحت راية املسيح نفسه( - )67أن
املسلمني املتسامحني ،الذين يؤمنون بأن الخري ال يضيع بني الله والناس ،كثريون(.)68
فهل كانت عقيدة بوكوك املسيحية عقيدة خاصة؟ من السهل أن نطرح السؤال،
ولكن اإلجابة صعبة املطلع ،ألنك حني تخوض يف حديث كهذا معناه أنك تخوض يف
رضب من الجدل كان بوكوك ينفر منه نفورا شديدا.
تظهر هذه املساحات املبهمة عندما نتأمل سؤاال آخر طرحه ت ِولز ،فقد تساءل
ت ِولز عن أسباب حرمان بوكوك من أي امتيازات كنسية بعد عودة امللكية ،ومن أي
إحسان من القرص فيام عدا منصب األستاذ يف علم الالهوت( .)69وليس من شك
يف أن بوكوك ،لو كان قد أبدى ميال ملنصب األسقف ،لتمكن من ارتداء قلنسوة
األسقف ،لِام حظي به من شهرة ،ولِسجله يف املعاناة بسبب تعاطفه مع امللكيني يف
عرص كروم ِول ،وملا لـه من األصدقاء النافذين( .)70نستطيع أن نصل إىل نتيجة نهائية
فحواها أن بوكوك مل يكن يف حاجة إىل مثل هذه االمتيازات ،فقد ريض بدرجتي
األستاذ يف العربية والالهوت ،ومبنصبه ككاهن يف كلية املسيح ،ومبسكنه الخاص يف
تشلدري ،وبدخل مادي يتيح لـه إعالة أرسته الكبرية بيشء من اليرس والرخاء .كان
بوكوك عاملا متواضعا مخلصا للعلم ،ومل يكن منصب األسقف ليفيده يف يشء ،بل
كان من شأنه ،عىل النقيض من ذلك ،أن يزيد أعباءه ،ورمبا أفضت تلك األعباء إىل
الوقوف عقبة يف سبيل البحث األكادميي ،وكان الدليل عىل ذلك تلميذه «نارسس
مارش» الذي مل ينجز شيئا يف املجال األكادميي حني بدأ يتلمس طريقه عىل السلم
الكنيس .من جهة أخرى ،رمبا كان بوكوك يرغب يف اجتناب إطالق الترصيحات
حول العقيدة والكنيسة وسياساتها ،وهو ما كان ُيتَوقع من األسقف .كان منصب
األسقف يضطر صاحبه إىل املشاركة يف رضوب الجدل حول قضايا مثل التعامل مع
غري املمتثلني للمذهب األنجليكاين ،ومع الطوائف الكاثوليكية ،وهي أمور ابتُيل
89

حكمة الشرق وعلومه

بها األساقفة األنجليكانيون ما بقي من القرن السابع عرش .مل تكن هذه األمور مام
يروق لرجل مثل بوكوك كان يعترب املسلمني واليهود واملبرشين الكاثوليك ،وحتى
املشيخيني ،من بني خاصة أصدقائه.

( )2صامويل كالرك

كان صامويل كالرك من أقرب تالميذ بوكوك إىل نفسه ،عىل األقل من ناحية أنه
كان يتوقع لـه مستقبال باهرا عىل الدوام .فبعد جهوده الكبرية التي بذلها يف إنجاز
الكتاب املقدس متعدد اللغات ،انضم كالرك إىل كاستل ليبدآ يف كتاب آخر س ّمياه
«املعجم ذو اللغات السبع» ،ولكن حني انتقل إىل أكسفورد أمينا ملكتبة الجامعة،
ترك العمل يف ذلك املعجم .أصدر كالرك كتابه الذي سماّ ه «علم ال َعروض» حني
أصدر بوكوك كتابه الذي سماّ ه «رشح ديوان الطغرايئ» ،وهو يشبهه يف أنه موجه
لطالب العربية .ومل يكن هذا أول كتاب أورويب يتناول علم العروض يف الشعر
العريب ،وهو علم معقد إىل حد ما؛ فقد رأينا كتابا قبله من تأليف كريسنت سماّ ه:
«النحو واإلمالء والعروض يف اللغة العربية»( ،)71بيد أن أكرث املعالجات شموال يف
هذا الصدد نجدها يف كتاب غوادانيويل  Guadagnoliاملعنون بـ «مخترص قواعد
اللغة العربية»  )72(Breves Arabicœ linguœ institutionesوهو كتاب كان
يعرفه كالرك حق املعرفة ،وكان يشري إليه  -وإن مل يكن باالسم -عندما كان يقول:
«ليس من شك يف أن مذهب العرب يف الشعر كام يبينه الكتاب هنا يستحق
الدراسة» .والحق أن كتاب كالرك كان أكرث شموال ،وأكرث دقة من كتاب غوادانيويل،
فليس من شك أنه كان ُم َّط ِلعا عىل مخطوطات بوكوك ،وأكرث استقباال لنصحه،
وكان مينت لهذا االطالع وذلك النصح ،غري أن الكتاب يخلو من القصيدة املشهورة
التي نظمها الخزرجي عن العروض العريب ،وسماّ ها «القاعدة الخزرجية» ،والتي
ضمها غوادانيويل إىل رسالته .أعد كالرك طبعة بالرتجمة والتعليقات والرشوح ،لكنه
تخىل عن طباعتها عندما عرف أن حجمها املطبوع سيكون هائال ،ووعد بنرشها يف
املستقبل ،ولكن هذا املرشوع ،إىل جانب مرشوعات أخرى لـ كالرك مل ت َر النور قط،
ومل يبقَ من آثاره املطبوعة  -إىل جانب إسهامه يف الكتاب املقدس متعدد اللغات -
إال طبعة ملقالة «الربكوت يف املشناه» وترجمتها ،وهي مقالة صغرية طبعها يف العام
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 ،1667وأغلب الظن أنها عىل نفقة ِفـل الذي كان يريدها أن تصبح يف خدمة طالب
العربية يف كلية املسيح(.)73
كان كالرك يخطط إلنجاز مرشوعات أخرى ،ومن تلك املرشوعات التي كان
يخطط إلنجازها ،ورحب بوكوك بها ،وتحمس لها( ،)74رسالة شاملة حول التاريخ
والجغرافيا يف الرشق .وليس لدينا دليل عىل أنه بدأ أصال يف أي من هذه املرشوعات،
غري أن كالرك بذل كثريا من الجهد يف سبيل إعداد طبعة شاملة لكتاب جغرافية أيب
الفداء كلـه ،غري أن املرشوع مل يتحقق ،ومل يتبق منه إال مخطوطات كالرك املسجلة
(من  1إىل  )4يف مكتبة البودليان( .)75تضم املجلدات الثالثة األوىل ما انتسخه كالرك
وجمعه من جغرافية أيب الفداء ،وكلها يف ثالمثائة ملف ،بينام يتضمن املجلد الرابع
رشوحا وإضافات شتى .ويف العام  1669حار كالرك يف أمر النرش ،بني أن يرتك األمر
لـ تي ِفينو  Thevenotالذي كان مشغوال يف تحقيق الكتاب نفسه أو أن يضطلع هو
به .عرفنا ذلك من رسالة توماس مارشال التي كتبها يف دورد ِركت إىل كالرك:
جلست قرابة الساعة يف اليدن مع املسيو تيفينو  ،Thevenotوذكرت لـه
استعدادك الكريم للتصدي لتحقيق كتاب أيب الفداء ،وهو ما استقبله برتحاب،
وأطلعني عىل نسخته بالرتجمة الالتينية ،والتي يريد أن يدفع بها إىل املطبعة.
فهل كانت الرتجمة لـه أم كانت للمرحوم املسيو فاتيري Monsieur Vatier؟
ال علم يل ،إال أن النص العريب ُن ِس َخ من أجل أن يرتجمه فاتييه .فعندما أسرتجع
ما ذكره يل السيد برنارد فيام يتصل بحامسك إلنجاز هذا العمل النبيل ،رجايئ
أن تفكر بنفسك يف األمر ،فطبعتك محكمة التحقيق من النسخ املتعددة ،مع
التعليقات والحوايش هي التي ستشبع نهم جمهور القراء إىل املعرفة ،أكرث من
تلك الطبعة املزمعة ،والتي سينقصها كثري من هذه التفاصيل(.)76

منح كالرك كل جهوده ،أو أغلبها ،إلنجاز السفر السابع الذي كان مبنزلة
التكملة للكتاب املقدس متعدد اللغات .وهناك إشارات متعددة لهذا املرشوع يف
املراسالت املعارصة ( ،)77ولكن أفضل دليل عىل مداه صحيفة مطبوعة وعليها عنوان
يقول« :عن سفر إضايف للكتاب املقدس متعدد اللغات» ،والنسخة املحفوظة منها
يف مكتبة البودليان معانة بالحوايش والتعليقات بخط يد كالرك نفسه( .)78كانت
النصوص املعروضة للنرش هي ترجمة كلدانية لسفري أخبار األيام (من مخطوطات
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كيمربدج)( ،)79وكتاب «املبرشون الرسيان باإلنجيل» ،من نسخة حصل عليها بوكوك
من مخطوطة البودليان ،وأسفار موىس الخمسة باللغة العربية من ترجمة مسيحية
من اليونانية ،وتوجد منها نسختان يف مكتبة البودليان ،ثم مزامري داود بالعربية،
من نسخة موجودة يف كلية سيون( )80جمعها من نسخة كانت مع أرش ،وأخرى كان
ميتلكها صمويل كرام ِلهوم( )81رئيس كنيسة القديس بولس ،ونبوءات إسحاق وجرميا
وحزقيال واألنبياء الصغار باللغة العربية ،من مخطوطة يف مكتبة البودليان ،وبقية
العهد القديم باللغة اإلثيوبية ،إذ توافرت نسخة كام كان ُيؤمل يف ذلك الوقت،
وأعامل أخرى مل يتم ذكرها .كان املخطط أن ُينرش املجلد من خالل الجامعة ،وأن
يكون السعر املقرتح للنسخة الواحدة هو أربعني شلنا (عىل رغم أن الدعوة إىل
االكتتاب مل تسفر عن أي تربع) .وأما البقية املتبقية من جهود كالرك يف هذا املرشوع
فتتعلق بالبند األول ،وهو جهد كبري .اليزال النص وتفسريه للرتجمة الكلدانية
لسفري أخبار األيام ،بتاريخ  15نوفمرب من العام  1662موجودا يف مخطوطتي
كالرك الثامنة والتاسعة( ،)82وعينة قصرية من النص العربي مطبوعة ،ومصحوبة
بالرتجمة ،ومتضمنة يف السفر األول .ويف رسالة إىل صمويل بوشار ،األرجح أنها يف
أواخر العام  ،1666يخربه كالرك بأنه أتم العمل ،ولكن مانعا يحول بينه وبني النرش،
وهو النقص الشديد يف الورق بسبب الحرب مع الهولنديني( .)83ويف الثامن من
أكتوبر العام  1667أخرب الي ْت ُفت ،الذي كان يصحح ترجمته ،بأنه استطاع اآلن توفري
الحروف الطباعية والورق ،ويأمل أن يذهب به إىل املطبعة يف أقرب وقت( .)84لكنه
يكتب إىل اليت ُفت يف السابع عرش من ديسمرب من العام نفسه ،يخربه بأنه مستعد
أن يعيد إىل كيمربدج مخطوطتها كام طلبها دوبسون أمني مكتبة الجامعة ،عىل
رغم أنه كان ينوي االحتفاظ بها حتى يصل العمل إىل املطبعة .ومل نسمع شيئا عن
موضوع النرش بعد ذلك من كالرك نفسه ،ولكن يف تصديره للمعجم ذي اللغات
السبع ،واملنشور يف العام الذي ُت ُو ّيف فيه كالرك ،يقول كاستل إنه استفاد من طبعة
كالرك للتفسري الكلداين يف املعجم ،وأن هناك سفرا إضاف ّيا للكتاب املقدس متعدد
اللغات «جاهزا اآلن يف أكسفورد»(.)85
ليس من شك يف أن إخفاق كالرك يف نرش هذا الكتاب والكتب األخرى التي
تضمنتها خطته يعود جزئ ّيا إىل وفاته املبكرة يف شهر ديسمرب من العام  1669يف
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الواحد واألربعني من عمره ،ويزعم جورج هكس أن السبب يف الوفاة هو إرصار
كالرك عىل الدراسة والبحث يف فصل الشتاء يف مكتبة البودليان سيئة التهوية(.)86
كان كالرك مشغوال يف السنوات األخرية من حياته يف عمله أمينا ملكتبة الجامعة،
ويف الخطط التي كان يدعمها يف سبيل إنشاء الطباعة األكادميية ،ودار طباعة يف
جامعة أكسفورد ،وهي الخطط التي كان ِفــل يدعمها ويتحمس لها .يظهر دور
كالرك يف املراسالت بينه وبني توماس مارشال يف هولندا(ُ .)87تظ ِهر الرسائل أنه مل
يكن مشغوال بالسعي إىل الحصول عىل حروف طباعة جديدة فقط ،بل كان مشغوال
أيضا بالسعي إىل الحصول عىل كتب ومخطوطات لتغذية مرشوعات النرش التي
تخطط لها جامعة أكسفورد ،والتفاوض عىل حقوق نرش كتب أخرى( .)88ذلك كلـه
باإلضافة إىل الواجبات املنتظمة التي كان يضطلع بها يف اإلرشاف عىل الكتب التي
كانت تجيزها جامعة أكسفورد للطباعة .عىل أي حال ،مل ُي َقدّر لـ كالرك أن يعيش
طويال ،ولو ُقدّر لـه أن يعيش طويال لرمبا حقق كل ما كان بوكوك يأمل تحقيقه ،وما
كان يأمل تحقيقه علامء آخرون غري بوكوك( ،)89ومن هذه اآلمال تقديم إسهامات
كبرية للدراسات الرشقية ،فقد بينت الرسائل التي تبادلها مع بوشار يف كايني (والذي
ائتمنه عىل تعليم ابنه الصغري) ،ومع بكستورف يف بازل ،ومع الي ْت ُفت يف كيمربدج،
حجم ّاطالعه يف اللغتني العربية والعربية ،ومعرفته العميقة بجميع اللغات التي
رجم إليها الكتاب املقدس متعدد اللغات.
ُت ِ

( )3جون ِفل ومطبعة الجامعة

يرتبط التاريخ الباكر ملطبعة جامعة أكسفورد( )90ارتباطا وثيقا بخطط الجامعة
لنرش الكتب باللغة العربية واللغات الرشقية األخرى ،وهي الكتب التي كان يهتم
بها علامء أكسفورد ومفكروها اهتامما كبريا ،عىل الرغم من أن كثريا من تلك
الخطط مل ي َر النور .ومل تكن سيادة املنشورات العربية والعربية مستغربة بالنظر
إىل عضوية بوكوك يف املجلس الجديد إلدارة املطبعة الذي َت َش َّكل يف العام .1662
وضع كارتر أنشطة ِفـل يف مطبعة الجامعة عىل طريق البداية يف العام ،1668
ولكن مـادَن يزعم أن ِفــل كان يتفاوض يف أمسرتدام حول حروف الطباعة رمبا يف
أوائل العام ( ،1666وهو العام األول يف منصبه نائبا لرئيس الجامعة) ،كام يوجد
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دليل عىل أنشطة كان ميارسها قبل ذلك التاريخ ،نجدها يف رسائل توماس مارشال
التي كان يرسلها من هولندا يف العام  .1667يظهر من تلك الرسائل أن مارشال قد
ُكلف بالبحث عن مواد علمية ُيستفاد منها يف الكتب التي كانت جامعة أكسفورد
تنوي طباعتها ونرشها ،ومنها كتاب «املخروطات» لـ أبولونيوس ،وهو ما سنتناوله
بعد قليل حني نتحدث عن إدوارد برنارد .استطاع ِفــل أن يقنع غلربت ِشلدُ ن،
الرئيس الجديد ألساقفة كانرتبري ،بإخالء قبو املرسح الذي كان ُيسمى باسمه،
وكان قد ُبني إىل جوار مكتبة البودليان عىل حسابه من أجل استخدامه يف أعامل
املطبعة .لقد تم رشاء املطبعة يف العام  ،1668وما لبث مارشال أن ُش ِغل يف هولندا
بالبحث عن حروف الطباعة( .)91وتسجل املحارض الباكرة جدا الجتامعات مجلس
إدارة املكتبة ،من سبتمرب من العام  ،1668قرار املجلس لنرش مجموعة القوانني
الكنسية التي تعمل بها الكنيسة الرشقية .وباإلضافة إىل النسخ اليونانية والالتينية،
كانت هذه القوانني تضم النسخة العربية أيضا ،وكانت مأخوذة من مخطوطة رو
 Roeاملشهورة .كانت الخطة األصلية للطباعة أن يضطلع بها النارش روبرت سكوت
يف لندن ،ولكن عندما ظهر الكتاب يف النهاية يف العام  ،1672ظهر من املطبعة
نشئت يف الجامعة مكان مرسح شلـدن .كان الكتاب يف الواقع أول
الجديدة التي ُأ ِ
كتاب ُيطبع يف هذه املطبعة ،وهو الذي ابتُدئ يف تأليفه يف العام  .1669يقول
مـادَن عن هذه املطبوعة الهائلة من القطع الكبري «أول الكتب اليونانية التي
أنتجتها مطبعة جامعة أكسفورد»( .)92كان املحرر هو وليام بيفردج ،من خريجي
جامعة كيمربدج( ،حاصل عىل ليسانس اآلداب من كلية القديس يوحنا يف العام
 ،)1656الذي ساعد كاستل يف فرتة من الفرتات يف إعداد املعجم ذي اللغات
السبع ،ويف أثناء عمله يف لندن نرش هناك كتابا يف قواعد اللغة الرسيانية ،وفيه
زعم أن هذه اللغة ميكن تعلمها يف شهر ال أكرث ،ومعها رسالة بعنوان «عن اللغات
الرشقية ،خصوصا العربية والكلدانية والرسيانية والعربية والسامرية ،وفوائد
تعلمها»( ،)93وهي أعامل مبكرة النضج وإن مل تكن ذات تأثري كبري .وقد ُضم إىل
مجلس جامعة أكسفورد يف العام  ،1669بالنظر إىل جهوده يف هذا املجلس .تقدم
إىل بوكوك بطلب العون يف اللغة العربية ،ولكن يبدو أن الذي ساعده يف الجزء
نارسسس مارش ،الذي قال إنه
الخاص بالعربية ويف أجزاء أخرى بلغات أخرى هو ِ
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يف العام  1671انضم إىل ِفـل لتصحيح ترجمة تفسري بلسامون  Balsamonوزونارا
 Zonaraلقوانني املجالس اليونانية ،وملراجعة تعليقات بيفردج ،ولإلرشاف عىل
العمل كلـه(.)94
نجز.
كانت خطط ِفـل يف إصدار املطبوعات العلمية طموحة ،ولكن أغلبها مل ُي َ
وميكن أن َن َّط ِلع عليها يف قامئة أعدّها يف أوائل العام  1672للكتب التي كام يقول
«نهدف إىل طباعتها إذا وجدنا التشجيع عىل ذلك»( ،)95وسأنتقي منها بعض البنود
التي تدل عىل اهتامم كبري باللغة العربية والدراسات الرشقية:
« .2ترجمة كتب األخبار ،وكذلك رشوح ر .تنشوم ومثقفني آخرين من
األحبار اليهود عىل أجزاء متعددة من العهد القديم مل ُتطبع قط بالعربية
والعربية عىل السواء» .ويف هذا البند جمع بوكوك أحد مؤلفيه املفضلني
وهو الحرب تنحوم  ،Tanhumوتفسري كالرك الذي أكمله باللغة الكلدانية.
« .3األناجيل القبطية التي مل يكن لها وجود حتى ذلك الحني ،من
نسخة قدمية ميلكها الدكتور مارشال ،وأعدها هو للنرش.
 .4الزبور القبطي من مخطوطة عند الدكتور مارشال أيضا ،ومعها
الزبور الالتيني القديم للكنيسة الغربية.
 .10موىس بن ميمون« ،داللة الحائرين  »More novochimكام كتبه
هو بنفسه بالعربية :عريب /التيني» ،كام سرنى ،اقرتح هايد فيام بعد نرش
النسخة الرشقية (العربية) من كتاب موىس بن ميمون املعنون بـ «داللة
الحائرين» ولكن ليس قبل وفاة ِفـل ،والتي يقرتح فيها أن ذهنه – يف ذلك
الوقت – كان مشغوال بشخص آخر(.)96
« .11تاريخ تيمورلنك» بالعربية والفارسية ،مع ترجمة التينية» ،ويف
العام  1636أقدم يوليوس عىل نرش النص العريب لكتاب أحمد بن عربشاه
عن حياة تيمورلنك(( )97وهو املعروف عند األوروبيني باسم ،)Tamerlane
مل يتحقق يشء من وعده بنرش ترجمة لهذا العمل أو تفسري لـه ،عىل الرغم
من أن ذلك كان ُيعترب مرغوبا فيه بشدة ،ومن الواضح أن هذه محاولة
لسد تلك الحاجة ،وهذه أيضا مل يتحقق منها يشء ،ولكن مرة أخرى وعد
هايد بالقيام بتحريره فيام بعد(.)98
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« .15علامء الحساب اليونان والرومان القدماء يف واحد وعرشين
سفرا ،وجزء غري موجود ،وأما البقية فقد ُج ِمع مع مخطوطة استُكملت
نسخ عربية ،حيث ُف ِقدت النسخ األصلية ،مع التعليقات والرشوح،
من ٍ
و ُم َعانة بالحوايش».

مفصال
وكان هذا البند األخري من بنات أفكار إدوارد بوكوك الذي كتب برنامجا ّ
للنرش نزوال عند رغبة ِفـل ،وهو ما حفظه توماس س ِمث ونرشه مع سرية حياة
برنارد( .)99وحسبام يرى س ِمث ،تم تأليف هذا الربنامج يف العام  ،1673ولكن ِفــل
أعد قوامئه يف العام  ،1672وواضح من تصدير ِفـل لكتاب واليس املعنون بـ «حساب
الرمال ألرشميدس»( ،وسنجد منه اقتباسا بعد قليل) ،أن الفكرة تعود إىل العام
 .)100(1668و ُي َع ّد هذا املوجز لـ برنارد وثيقة مرموقة؛ فيها قامئة بأعامل الرياضيات
القدمية التي نجت من االندثار يف النسخة األصلية اليونانية ،أو يف النسخ التي ظهرت
بعد ذلك (غالبا باللغة العربية) .ومصطلح «الرياضيات» أو «علوم الحساب» يف
معناها الرحب ال تشمل علم الهندسة الرياضية  geometryوعلم الحساب وكفى ،بل
تعني كذلك الفلك والبرصيات والجغرافيا الرياضية ورمبا التنجيم .يتحدث برنارد عن
مكان املخطوطات التي ميكن أن يعتمد عليها مرشوع النرش ،وهو مكتبة البودليان
يف أكسفورد والكليات الجامعية ،أو املخطوطات الخاصة ،وأيضا يف كيمربدج ،ومكتبة
يوليوس يف اليدن ،ويف أمكنة أخرى كثرية .وحتى عندما ُتوجد املخطوطات اليونانية
األصلية ،نجده يذكر النسخ العربية ،فهل كان القصد من ذلك هو نرش هذه النسخ
العربية ،أم ملجرد االستفادة منها يف جمع أجزاء النص كام يبني ِفـل؟ اإلجابة غري
معروفة عىل أي حال ،ولكن املعروف هو أن إجاميل هذه املخطوطات والنسخ قد
بلغ أربعة عرش سفرا ،ولكنها ذات أحجام هائلة جدا ،ألن برنارد مل يضم الرتجامت
العربية للكتب اليونانية وكفى ،بل ضم معها األعامل األصلية باللغة العربية التي
اس ُت ِمدت جزئ ّيا من مصادر قدمية .فنجد – عىل سبيل املثال – أن املجلد الثالث عرش
يضم إىل جانب كتاب بطليموس يف الجغرافيا ،كتب اإلدرييس وأيب الفداء ،إىل جانب
كتب علامء الجغرافيا العرب األقل شأنا .وملا كان كل عمل من هذه األعامل مصحوبا
برتجمة إىل الالتينية ،فإن ضمها جميعا يف مجلد واحد بصحائف كبرية ال يعني شيئا
من الناحية العملية .يشغل «امللخص» مساحة  39صفحة من القطع الكبري يف طبعة
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س ِمث( .)101إن طبعة معانة بالحوايش والتعليقات ،تحدد املخطوطات التي كان برنارد
مرشدا مهام إىل املصادر الرضورية املتوافرة يف أكسفورد
يأمل يف استخدامها ،ستكون ِ
للقيام مبثل هذا العمل ،وستكون أيضا مرشدا ملعرفة برنارد بها ،والفائدتان كلتاهام
مهمة جدا .أريد هنا أن أقدم مثاال من بعض املقتبسات من قامئة من الرسائل التي
ُنشرِ ت عىل أساس أنها عامل مساعد لطبعة كتاب «املجسط» لبطليموس:
 – IIتصحيح مسار النجوم ،بالعربية والالتينية ،مخطوطة ميلكها الدكتور بوكوك،
والدكتور تيفينو ،و ُيرجح وجودها يف متحف يوليوس ،معانة باملالحظات.
 – IIIكتاب يحوي أخطاء فادحة يف الرشيعة املعتمدة ،بالعربية والالتينية،
مسجل يف مكتبة البودليان ،باسم أبولونيوس ،و ِبل ،ويوليوس.
 – IVإبراهيم أبندانا ،وفلك عزرا ،مخطوطة بالالتينية ،تقع بني مخطوطة
سل ِدن ،وهو يف حالة ممتازة.
 -Vمؤسسة نرص الدين يف علم الفلك ،مع تعليقات واضحة باللغة العربية
لصاحبها محمد حسني نرص الدين ،بالعربية والالتينية ،وجمعها جون من
أكسفوردشاير.
 – VIIIالبطاين ،بالالتينية ،من طبعة ِت ِنت  ،1552ومخطوطة بالالتينية ميلكها سافيل.
 -IXكتاب الفرغاين يف الفلك ،بالالتينية ،كان مع يوليوس ،واستقرت مخطوطته
الالتينية عند دغبي وسافيل ...إلخ ،ولود يف امللف الرقم  .107وهناك مقتطفات من
كتاب القوانني الفلكية العربية من مخطوطة يحتفظ بها كول دي جوان ،وكتاب
املجسط ،وكذلك الفلك الذي عرفه ابن رشد ،انظر :مخطوطة عربية باسم بوكوك(.)102
كانت خطة النرش هذه بعيدة عن الواقع ،وبعيدة عن إمكان التطبيق إىل
درجة تثري الضحك .كان برنارد نفسه يجمع بني مقدرتني :مقدرة يف فهم النصوص
الرياضية ،واملعرفة اللغوية التي تتيح لـه القيام بهذا الرضب من العمل األكادميي،
بيد أن ما خطط للقيام به ال يكفيه حيوات عرشين رجال يكرسونها كلها ملثل هذا
العمل ،وسوف نرى أنه أخفق يف أن يحقق خطة إلكامل جزء واحد من عمل
من األعامل التي كان يتحمس لها مثل :الكتب من الخامس إىل السابع من كتاب
«املخروطات» لـ أبولونيوس .وحتى لو ُأ ِتيح لـه الرجال الذين سيقومون بالعمل،
فإن النرش عىل ذلك النطاق كان سيحتاج إىل أموال طائلة مل تكن متاحة لـ ِفـل يف
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مطبعة جامعة أكسفورد .لقد كان من املمكن تحقيق املرشوع األقل طموحا ،وهو
الكتاب املقدس متعدد اللغات ،من خالل االكتتاب والتربعات ،ولكن عدد أولئك
الذين كانوا يرغبون يف التربع لتحقيق مثل هذا العمل الدقيق يف نرش النصوص
الحسابية القدمية (فضال عن النسخ العربية املقابلة لها) ،كان قليال جدا ،فكان من
الصعب توفري األموال الالزمة إلنجاز هذه الطبعات يف تلك اللغات الغريبة .وقد
أقر ِفـل بهذا يف العام  1676عندما كتب تصدير طبعة جون والِس لكتاب «حساب
الرمال» لـ أرشميدس يقول فيه:
منذ سنوات مضت أعلنا عىل املأل أننا ننوي إعداد طبعة هنا تضم
علامء الحساب القدماء جميعا ،وطبع أعاملهم العلمية يف مطبعتنا .زد عىل
ذلك أننا لهذا الغرض عمدنا إىل تقسيم املؤلفني إىل فئات وفق الفرتات
التي عاشوا فيها ،واملوضوعات التي عالجوها ،وكذلك اكتشافات املحدثني
التي إما أسهمت يف تقدم هذا العلم ،وإما يرست مأخذه .فلقد توفرنا عىل
فحص أرفف مكتبة البودليان ،ومكتبة سافيل ومكتبات أخرى يف هذا البلد
نعرف أنها ثرية باملخطوطات .وبالنسبة إىل الرسائل العلمية غري املحققة،
كان ينقصنا املثال الذي نحذو حذوه ،فقررنا تجشم الصعاب للحصول عىل
مثل هذه الرسائل ،فأرسلنا الرجال املؤهلني إىل البالد البعيدة .وقد رأينا
أن الكتب الثالثة األخرية من كتب أبولونيوس الربجاوي باللغة العربية،
وسرينيوس  Serenusيف رشح أبولونيوس ،خصوصا الجزء الخاص باألسطوانة
واملخروط باليونانية ،كلها ُنسخت يف اليدن وباريس عىل التوايل .أضف إىل
ذلك ،مبا أنه يبدو من املناسب جدا أن إقليدس هو قائد النظام ،فقد ائتمنا
العناية بهذا األمر أكرث مثقفينا علام ،وهو السيد إدوارد برنارد ،أستاذ كريس
سافيل يف علم الفلك ،ومل يكن فقط يبذل أقىص ما يف الجهد لريى الكتاب
نفسه وقد ُح ِّقق كأفضل ما يكون التحقيق ،بل أضاف – عىل حسابه
الخاص – الصور األنيقة ،والرسومات املتقنة ،والجداول الدقيقة إىل العمل
كلـه ،وأخرج فوق ذلك عينة مطبوعة من عدد قليل من الصفحات(.)103
ولكن – عىل الرغم من كل ذلك – عندما أصبحت جهودنا عىل مسافة
كبرية من العثور عىل بعض كتب ِم ِسينوس  Maecenasالتي كان من النادر
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العثور عىل كتاب منها أو كتابني فضال عن ذكرها ،فقد رأينا أن نهجر هذه
الخطة كلية وطواعية ،بعد أن فقدنا األمل متاما(.)104

ومييض ِفـل يف القول بأن الطبعة الحالية من كتاب «حساب الرمال» لــ
أرشميدس ،والطبعة الحالية لكتاب «حساب الدائرة» لواليس إمنا ُق ِصد بهام إظهار
مدى االستفادة التي ميكن الحصول عليها من دراسة علوم الرياضيات عند القدماء.
يف مبا كان برنارد يطمح إىل تحقيقه .مل يسرتشد واليس
بيد أن الكتاب الصغري مل ِ
بأي مخطوطات ،بل اكتفى بالحصول عىل النص من طبعات أسبق ،وأضاف إليها
ترجمته وتعليقاته التي ضمت بعض التصحيحات النصية املتكئة عىل تخميناته.
أمثرت الخطة الكبرية إلصدار كتب علامء الرياضيات القدماء ،باإلضافة إىل ذلك،
رسالة واحدة أخرى صغرية حققها واليس ،وهي «رسالة أرستارخوس» عن أحجام
الشمس والقمر واملسافات بينهام ،وهي رسالة مل تكن قد ُنرشت من قبل يف أصلها
اليوناين ،وكانت تضم أيضا الجزء املجهول من الكتاب الثاين من «معبد بابوس» .مل
تكن لطبعة واليس – عىل الرغم من تعقيدها – ميزة غري أنها تضم بعض التغيريات
لـسل ِدن
التي رصدها برنارد من مصادر أخرى يف مكتبة البودليان ،ومنها مخطوطتان ِ
تضم نسخة عربية من كتاب «أرستارخوس».
ورمبا نستطيع أن نعترب أن ترجمتي هايل لكتاب أبولونيوس املعنون بـ «قطع
الخطوط عىل النسب» ،وكتابه اآلخر «املخروطات» ،األجزاء من الخامس إىل السابع،
يف أوائل القرن الثامن عرش من الثامر البعيدة للخطة التي كانت تقصد نرش كتب
علامء الرياضيات القدماء ،وهي ترجمة اتكأت عىل الكتب التي كان برنارد قد
جمعها ،والتي تتكئ بدورها عىل ترجمته غري املنشورة .ولكن فيام يتعلق بالنصوص
اليونانية التي وردت يف مخترص برنارد ،فقد كان عىل املثقفني واملتخصصني االنتظار
حتى أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين حتى تظهر الطبعات املحققة
التي تشبع فضول العلامء والدارسني( .)105وفيام يتصل بالنسخ العربية للنصوص
اليونانية ،واألعامل العربية األصلية التي وردت يف القامئة ،كان عىل العلامء االنتظار
أيضا حتى يأيت القرن العرشون لريوا طبعة واحدة لعمل ما ،فضال عن طبعة محققة
ومعانة بالحوايش والتعليقات( ،)106وإىل اليوم تظل األعامل غري املنشورة كثرية .وعىل
الرغم من استحالة تطبيقه ،فإن املخترص ومؤلفه يستحقان كل الشكر واالمتنان،
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فقد كان برنارد يعرف دور الدراسات األكادميية يف تقدم الشعوب ،ودورها يف تاريخ
البحث العلمي نفسه.

( )4أبولونيوس العريب

قبل البدء يف قصة الجهود التي بذلتها الجامعة للحصول عىل الكتب الالزمة
إلنجاز طبعة لكتاب «املخروطات» الذي ألفه أبولونيوس ليكون جزءا من موسوعة
«علامء الرياضيات القدماء» ،أريد أن أتحدث  -ولو بإيجاز – عن الرجلني اللذين
مارسا دورا أساس ّيا يف املرشوع ،وهام توماس مارشال وإدوارد برنارد.
كان مارشال – كام رأينا – قد ترك أكسفورد بعد سقوطها يف أيدي القوات
الربملانية( ،)107وعمل سنوات متعددة قسا يف نقابة التجار اإلنجليز املغامرين ،أوال يف
روتردام (رمبا بدءا من العام  ،)1650ثم يف دورد ِركت (دورت) من العام  .1656ويف
أثناء السنوات املتعددة التي قضاها منف ّيا يف البالد املنخفضة استطاع مارشال توطيد
عالقاته مع العلامء الهولنديني ،ومنهم يوليوس وفرانسسكس جونيوس االبن(.)108
بعد عودة امللكية جدد عالقاته مع جامعة أكسفورد ،وحصل منها عىل بكالوريوس
الالهوت باالنتساب بإجازة ِشلدُ ن رئيس األساقفة( ،)109ولكنه استمر يخدم يف منصبه
قسا يف دورد ِركت ،ال يزور إنجلرتا إال ملاما حتى بعد أن انت ُِخب زميال لكلية لِ ْن ِكن يف
العام  .1668عىل أنه عندما أصبح رئيسا للكلية يف العام  ،1672عاد إىل أكسفورد
حيث قىض بقية حياته .يبني ما بقي من الرسائل بينه وبني كالرك وبرنارد و ِفـل مدى
جهاده وصربه عىل البحث عن املخطوطات وحروف الطباعة ،والتوسط بني جامعة
أكسفورد وعلامئها وأصحاب دور النرش يف هولندا.
درس إدوارد برنارد( )110يف مدرسة مرشانت تايلور الثانوية ،حيث ُيفرتض أنه
تعلم العربية ،وبعد التحاقه بكلية القديس جون كدارس يف العام  ،1655تقدم
لدراسة الرياضيات (التي درسها بصورة شخصية عىل يد واليس ،أستاذ كريس سافيل
يف الهندسة الرياضية) ،وأيضا لدراسة العربية ،ليتمكن من قراءة املخطوطات
العربية يف مكتبة كلية القديس جون بسهولة ،وهي الكلية التي أصبحت مكتبتها
– بفضل لـود – من أكرث مكتبات الكليات ثراء باملخطوطات العربية عىل وجه
الخصوص( .)111وما لبث بعد حصوله عىل البكالوريوس يف العام  1659واملاجستري
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يف العام  1662أن أصبح زميال لكليته نفسها ،ثم ظهرت براعته يف العربية يف ذلك
الوقت عندما عرض عليه كاستل ،باقرتاح من كالرك ،مساعدته يف العمل يف املعجم
ذي اللغات السبع( .)112ورمبا كان من ُحسن حظه أن يرفض العرض .فقد شهد
عىل قدراته الرياضية تعيينه يف نحو العام  1669كمساعد للدكتور كرستوفر ِرن،
أستاذ كريس سافيل يف الفلك( .وكان كرستوفر مضطرا إىل اإلرشاف عىل برنامج إعادة
تعمري لندن بعد الحريق الكبري يف العام  .)1666وعندما استقال ِرن يف العام ،1673
استُدعي برنارد ليصبح خليفته.
كان أقدم دليل أحصل عليه عىل اهتامم أكسفورد بنرش كتب أبولونيوس
العربية ،هو رسالة أرسلها مارشال إىل كالرك يف الثامن من ديسمرب العام 1667
(التقويم الغريغوري) يقول فيها:
ال علم يل بوجود كتب لــ أبولونيوس الربجاوي يف مكتبة الدكتور
يوليوس ،وال شك عندي يف أنه حصل عىل بعض الكتب العربية لهذا املؤلف
والتي مل تعد موجودة باليونانية ،وأهداها للمكتبة العامة يف اليدن :قيل يل
من مصدر موثوق به إن بعض الكتب العربية ُو ِجدت بني كتب السيد جون
غريفز ،والذي أعتقد أنك عرفته أو سمعت عنه منذ زمن(.)113

أغلب الظن أن البحث عن الكتب العربية بدأ مع برنارد ،الذي سمع بوفاة
يوليوس يف وقت مبكر من ذلك العام( ،)114وعرف أن الوقت أصبح مواتيا للحصول
عىل مخطوطته لهذا الجزء من كتاب أبولونيوس الذي ُف ِقدت نسخته اليونانية .ويف
الثاين من مارس من العام  1668أكد مارشال وجود نسخة يف مكتبة جامعة اليدن
من الكتاب الذي يجري البحث عنه ،يقول:
من املرجح جدا أن النسخة العربية من كتاب أبولونيوس الربجاوي
يف مكتبة اليدن تشبه مثيلتها يف مكتبة آل ميدتيش يف فلورنسا ،والتي
رجمت منها النسخة الالتينية( )115املفقودة ،فعنوان الكتاب يف نسخته
ُت ِ
املدرجة يف فهرست جامعة اليدن هو «كتاب املخروطات املقطوعية»
لصاحبه أبولونيوس الربجاوي ،وأن األجزاء الخامس والسادس والسابع يف
عداد املفقودة حتى اللحظة ،وهو ما يوافق متاما الرتجمة الالتينية املذكورة.
ولكن هل كانت مخطوطة اليدن أفضل حاال من النسخة األخرى التي كان
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يشكو منها املرتجم واملحقق كالهام؟ هذا موضوع يحتاج إىل مزيد من
البحث .وال أستطيع أن أفصل القول فيه ،فقد ُح ِرمت من صديقي املبجل
الذي كان أقدر العلامء عىل الحكم يف مجال الرياضيات وآداب العربية
عىل السواء ،وهو الدكتور يوليوس الذي كان قد وعد بنفسه منذ ثالثني
عاما خلت بطباعة كتب أبولونيوس الثالثة ،ولكن هذه الخطة انضمت إىل
خطط أخرى ثبت أن قدرها أن تظل مجرد خطط ال غري ،فقد سمعت طحنا
كثريا منه ومن غريه من دون أن أرى دقيقا(.)116

ويف اليوم العرشين أو الثالثني من مارس ظهر عزم الجامعة (أو ِفل) عىل الحصول
عىل نسخة اليدن املذكورة أعاله ،حيث قال مارشال إنه طلب من أالرد ُأ ْختامن
 ،Allard Uchtmanأستاذ اللغة العربية يف اليدن ،التفاوض من أجل انتساخ الكتاب،
وأفاد ُأ ْختامن بأن شاهني قندي (وهو ناسخ أمرييك كان يعمل عند يوليوس) يطلب
دوالرا هولند ّيا عن كل صفحة من الصفحات ،فتصل التكلفة كلها إىل ما يقرب من
عرشة جنيهات لقاء نسخة مخطوطة من أربعني صحيفة( .)117وعىل الرغم من أن
السعر بدا عاليا بالعملتني الهولندية واإلنجليزية عىل السواء ،فقد متت الصفقة،
ولكن شاهني قندي كان يعمل ببطء شديد ،ورفض نسخ الرسومات والجداول ،مام
كان يغيظ مارشال أشد الغيظ .ويف التاسع من نوفمرب بالتقويم الغريغوري من العام
 1668كتب إىل كالرك يقول« :أنجزت نسخة كتاب أبولونيوس عن طريق الناسخ
الفظ املدعو شاهني قندي ،وهو ناسخ بطيء غاية البطء ،حتى إنني عقدت العزم
عىل البحث عن ناسخ آخر»( .)118عىل كل حال ،كان مارشال مشغوال يف الوقت نفسه
يف أمور تتصل بهذا املوضوع اتصاال كبريا .بدأ يبحث عن ترجامت رشقية أخرى لكتاب
أبولونيوس «املخروطات» ،و ُو ِّفق أميا توفيق مام يظهر يف الرسالة نفسها وهو يقول:
«لدي اآلن ثالث نسخ باللغة العربية ،وأخرى بالفارسية ،من كتاب أبولونيوس» .وقد
تحققنا من هُ وية واحدة عىل األقل من هذه النسخ ،فلم تكن غري املخطوطة التي
كانت مع رافيوس لكتاب «املخروطات» ،وهي النسخة التي أظهرها لـجون غريفز
يف إنجلرتا يف العام  ،1641والتي ترجمها ِب ْل يف أمسرتدام (بني العامني  1644و،)1665
والتي حملها رافيوس معه إىل إنجلرتا يف العام  ،1647وإىل السويد يف العام .1650
وعن طريق املصادفة وحدها عادت النسخة إىل إنجلرتا للمرة الثالثة واألخرية(.)119
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ويف العام  ،1651بعد أن توسل إليه كلود هاردي سنوات متعددة ليبيع لـه
نسخته من كتاب أبولونيوس ،وافق رافيوس ،زاعام أن السبب هو إخفاق ِبل يف
إنتاج ترجمته .ويف الثاين عرش من نوفمرب من العام نفسه أرسل املخطوطة من
ستوكهومل ،مصحوبة برسالة إىل يوحنا موريانوس (أو موريان) يف أمسرتدام .نفهم
من االتفاق أن عىل موريانوس تسليم املخطوطة لـهاردي يف باريس ،ويتقاىض منه
لقاء ذلك مبلغا هو مائة وعرشون تالرا(٭) للمخطوطة نفسها ،زيادة عىل مثانني تالرا
أخرى لـرتجمة رافيوس (والذي قال ساعتئ ٍذ إنها غري متاحة يف أوبساال) .كان عىل
موريانوس إرسال املال إىل إنجلرتا (قيل لتسديد الديون التي تركها رافيوس وراءه).
عىل أي حال ،لسبب ما مل يرسل موريانوس املخطوطة قط ،ومن املرجح جدا أنها
ِبيعت مع كتبه األخرى عند وفاته لتاجر الكتب املدعو إلياس را ِتلباد ،الذي كان
دكانه قريبا من بيت موريانوس يف برنسنغراخت .هنالك وجدها مارشال( )120يف
وقت ما من النصف األول من العام  ،1668واشرتاها وحملها إىل إنجلرتا يف يونيو
من ذلك العام ،حيث قدمها لـكاستل يف لندن( ،)121وأهداها ملكتبة البودليان قبل
عودته إىل هولندا يف أواخر ذلك الصيف.
حصل مارشال عىل كتب ومخطوطات أخرى ألبولونيوس .وكان يوليوس قد أعد
العدة إلعادة الرسوم إىل األجزاء من الخامس إىل السابع( .)122اشرتى مارشال هذه
اللوحات لحساب الجامعة بثالثة جنيهات إسرتلينية ،ونقلها إىل إنجلرتا .ولسوء الحظ
غاصت الباخرة التي كانت تنقلها ،يف البحر ،وعىل الرغم من أن مارشال كان من
شهود الحطام مع من شاهده من الواقفني عىل الشاطئ ،فقد عجز عن استعادة أي
يشء ،ولكنه مل يعجز عن تقديم واجب العزاء ،فيقول:
عىل الرغم من أننا فقدنا الجزء األهم ،فإنني آمل أن ُنزَودَك ببعض
اإلشارات التي تعينك عىل الطبعة التي تنوي إخراجها من كتاب أبولونيوس
الربجاوي :فقد ظفرت ،مبكرمة خاصة ،عىل جملة كبرية من التعليقات التي
كتبها يعقوب يوليوس بخط يده ،وعىل نظريات متعددة لعامل الرياضيات
املذكور ،والتي – عىل الرغم من غموض العربية التي يستخدمها يف

(٭) تالر ،هي العملة املستخدمة يف معظم مناطق أوروبا يف القرن السادس عرش.
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تعليقاته – فستعينك من دون شك عىل االطالع عىل الكثري من أحكامه
عىل الرتجمة .وقد وعدين أكرث من شخص بتوفري الرسومات املطلوبة عىل
ورق ،وقد أجدها يف دراسته ،وهي التي أطلق عليها اإلشارات ،من حيث
يتوقع السيد برنارد من كلية القديس جونز مزيدا من الوصف عندما أشد
الرحال بالباخرة ألنقلها إليك(.)123

اط َلع برنارد عىل مالحظات يوليوس يف لندن ،حيث أرسلها مارشال إليه ،وهو
يف طريقه إىل هولندا يف يناير من العام  ،1669ومل تعجبه( ،)124ويبدو أنها اختفت،
وبقي عددٌ قليل من الرسومات البيانية بني أوراق برنارد التي أعدها للطبعة التي
يعدها لكتاب أبولونيوس(.)125
ليس من شك يف أن برنارد قد تطوع – باالتفاق مع ِفــل – للسفر إىل اليدن
عىل حساب الجامعة ،وقام بنسخ املخطوطة بنفسه .قرأنا عن ذلك – يف البداية
– يف رسالة أرسلها مارشال إىل كالرك يف  14/4ديسمرب يف العام  ،1668يعرب فيها
عن ريبته يف املغزى من هذه الرحلة الشتائية( .)126من ناحية أخرى كان برنارد قد
عقد العزم ،وتأكدت رحلته حني أعلنها واليس عىل املأل بعد أن كتب يف التاسع من
ديسمرب إىل أولدنبورغ حيث يعيش هَ ِفليوس يقول« :وكان برنارد يف باتافيا بالفعل،
يبحث عن كتب أبولونيوس الربجاوي السبعة املرتجمة إىل العربية والتي ستكون
مادة البحث يف املستقبل»( .)127استقل برنارد  -يف صحبة ابن واليس  -الباخرة من
ميناء هاروتش  Harwichمتجها إىل هولندا يف منتصف يناير من العام ،1669
وقىض نحو ثالثة أشهر يف اليدن ،وهناك وجد املتعة كلها يف رشاء الكتب لنفسه
ولآلخرين ،ويف توطيد صالته بالعلامء ،وبالتجول بني أرفف املكتبات .وأتاح لـه
فس ِمح لـه أن يفحص
نفوذ مارشال من يقدمه البن يوليوس األكرب تيودوروسُ ،
مخطوطات يوليوس( ،)128خصوصا نسخته املشهورة من كتاب أبولونيوس العريب.
من جهة أخرى ،مل ينس الهدف الرئييس من زيارته ،وتكملة نسخ النسخة املوجودة
يف مكتبة اليدن لكتاب أبولونيوس ،والتي كان قد أخذها من شاهني قندي .ويف
العرشين من مارس (بالتقويم الغريغوري) أرسل إىل كالرك يقول« :لدي ستة أيام
النسخ»( ،)129ولكنه كان اليزال
من العمل يف كتاب أبولونيوس ،وآمل أن أفرغ من ْ
يأمل أن يجمع هذا الكتاب كام هو يف مخطوطة يوليوس الخاصة ،مبساعدة ناسخ
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يوليوس نفسه .ويبدو أن ذلك مل يتم كام كان يأمل ،ويظهر هذا من نسخة كتاب
أبولونيوس التي اصطنعها ،والتي هي اآلن يف مكتبة البودليان ضمن مجموعة
مخطوطات ِثرستون ،)130(1وهي نسخة منسوخة بعناية من الكتاب الخامس إىل
السابع من كتاب «املخروطات» كام هي يف نسخة بني موىس .نسخ برنارد الكتابني
السادس والسابع عىل ورق مختلف ،وبحرب مختلف ،وواضح أن خطه مختلف
ويفتقر إىل الدُ ربة ،كام تحقق عند املقارنة بينها وبني الخط العريب املوجود يف
مخطوطته الخاصة به .إذن مل ُينسخ الكتاب مبارشة من مخطوطة يوليوس ،ولكنه
ُن ِسخ من نسخة وسيطة ،ظهر ذلك من االكتتاب املوجود يف امللف الرقم 117
(شامال) ،والذي اضطلع بتكملة النسخ هو الدرويش أحمد يف يوم الجمعة الخامس
عرش من ذي الحجة العام  1036هجرية( ،املوافق السابع عرش من أغسطس العام
 1627ميالدية) ،وتوافق مخطوطة جامعة اليدن األصلية الرقم ( .)131( )14وقد
وجدنا مساحات فارغة انتظارا لوضع الرسومات البيانية ،وقد ملئت هذه املساحات
– رمبا بيد برنارد – حتى الكتاب الخامس يف الصفحة  ،44ولكن هناك تخطيطات
مضطربة للرسومات املتبقية ُج ِمعت كلها يف مقدمة الكتاب .ال تحتوي املخطوطة
عىل مقارنات من مصادر أخرى ،عىل رغم أن برنارد أدخل فعال إحاالت قليلة إىل
تعليقات كتبها يوليوس .كانت هذه املخطوطة هي األساس الرئييس الذي اتكأت
عليه طبعة برنارد لكتاب أبولونيوس ،وكانت أيضا املصدر الذي اتكأ عليه هايل يف
ترجمته لكتاب «املخروطات» األجزاء من الخامس إىل السابع للطبعة التي أصدرها
العام  1710لكتاب أبولونيوس ،فقد أرسل رئيس األساقفة مارش املخطوطة األصلية
من أيرلندا ليستفيد منها برنارد قبل أن يصل الكتاب إىل املطبعة بوقت قصري.
نستطيع هنا أن نقدم ملخصا يفي بالغرض لتاريخ الطبعة التي كان يسعى
برنارد إىل إصدارها لكتاب «املخروطات» ومل ُي َوفق إىل ذلك ،وهو تاريخ ميتد إىل
سنوات متعددة .فقد أراد أن تكون الطبعة جزءا من موسوعة «علامء الرياضيات
القدماء» التي كانت أكسفورد تنوي إصدارها .وأغلب الظن أن برنارد – عندما
ع ِلم أن تلك املوسوعة لن تظهر إىل النور  -وافق عىل الرتتيب مع النارش اللندين
روبرت سكوت لرتجمة األجزاء من الخامس إىل السابع من كتاب أبولونيوس،
نصوص قدمية يف علوم الرياضيات .نستنبط
ل ُيطبع كجزء من مجلد يحتوي عىل
ٍ
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هذا عىل األقل من جون كولنز ،الذي كان يسعى إىل إقناع بارو بالسامح بنرش
نسخته من األجزاء األربعة األوىل من كتاب «املخروطات» ألبولونيوس ،وهي
النسخ التي كان قد أعدها منذ سنوات ( .)132كتب كولنز إىل غريغوري يف مارس
العام  1672يقول:
السيد برنارد الذي ذكرته عامل قدير يف مجال الرياضيات ،ويفهم
العربية حق فهمها ،وقد عرث يف املكتبات هنا يف أكسفورد عىل نسختني
كاملتني من األجزاء السبعة من كتاب أبولونيوس املسمى «املخروطات»
(مع بعض الرسائل األخرى للمؤلف نفسه) ،واحدة البن موىس ،واألخرى
لـ عبد امللك ،وثالثة عليها تعليقات ألوطوقيوس .وعندما تكتمل ترجمة
األجزاء الثالثة األخرى ،ويرتبها الدكتور بارو عىل منهجه ،فرمبا تتم طباعتها
مع تعليقات بارو عىل األجزاء األربعة األوىل ،و ُتباع معا يف كتاب واحد(.)133

وهناك معلومات تشبه هذه املعلومات نقلها كولنز إىل بيل  ،Bealeونقلها
أولندبورغ إىل دو سلوس وهيغنز يف وقت متأخر من العام( .)134ولكن برنارد كان
لـه رأي آخر يف نرش الرتجمة قبل طبع النص العريب ،كام جاء فيام كتبه والِس إىل
كولنز يف الرابع عرش من نوفمرب ،يقول:
فيام يتصل بكتاب أبولونيوس الذي قدمته للسيد برنارد الذي كتب كام
قال يل رأيه يف الكتاب للسيد سكوت ،وأظن أن هدفه طباعة الكتاب كله
قبل ملخصه .فإصدار امللخص سوف يتسبب يف ضياع املؤلف نفسه ،فقد
دلت الخربة عىل أن كوماندين  Commandineكان قد طبع الرتجمة قبل
األصل ،وبذلك َع ّر َض األصل للضياع ،وحتى اليوم مل ُينش(.)135

كانت الخطة التزال قامئة يف شهر مايو من العام  ،1675عندما أخرب كولـِنز
أولدنبورغ أن سكوت كان ينوي نرش املجلد بعد أن يرفق به «تلخيص بابوس
وسرينيوس لألجزاء الثالثة األخرية لـ أبولونيوس ،)136(»...ولكن ذلك كان آخر ما
سمعناه عن هذه الخطة .وأما الدليل عىل ما قام به برنارد فيام يتعلق بالطبعة
املقصودة ،فهو محفوظ يف وثيقتني بيعتا ملكتبة البودليان بعد وفاته .األوىل
هي نسخة برنارد من ترجمة الحقالين -بوريليل لألجزاء من الخامس إىل السابع
من كتاب «املخروطات» ،تتخللها صفحات فارغة ،و ُمعانة بتعليقات كثرية عىل
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األصل والورقات املوضوعة بني صفحاته( .)137وتضم الحوايش التفسريية إحاالت
مطردة لشخص ُيسمى «ابن موىس» ،وال سيام النسخة العربية التي نسخها
برنارد يف اليدن ،والحق أن عبارات كاملة ُترجمت من هذه النسخة .ويشري
برنارد أيضا إىل تعليقات يوليوس ،وإىل الرتجامت بني الحني والحني« :ترجمة
يوليوس ألبولونيوس الربجاوي ،وإىل نسخة عبد امللك ،وهي النسخة املوجودة يف
مخطوطة رافيوس .وأحيانا كان ينسخ النص العريب الفعيل من دون التعريفات
الواردة يف بداية الكتاب السادس» .وقد تم كل ذلك  -يف الواقع  -بطريقة
عشوائية ،وهناك الكثري من العبارات من دون رشوح باملرة .من الواضح أن
هذا مل ُي ِفد كأساس إلنجاز طبعة .وانتقل األمل إىل املخطوطة الالتينية والتي
اتخذت عنوانها« :الجزء الثاين من كتاب املخروطات ألبولونيوس الربجاوي من
النسخة العربية املنشورة يف العام  ،»1674والتي ظهرت كأنها النسخة السليمة
يف نظر القائم بالطباعة يف العام  .1674إنها ال تحتوي إال عىل الرتجمة الالتينية،
وهي ترجمة تعتمد يف األساس عىل نسخة ابن موىس ،ولكن مع إحاالت أيضا
حواش كتبها برنارد بنفسه ،مع إحاالت إىل
إىل عبدامللك وبورليوس .وتوجد
ٍ
كتاب «الفرضيات» لـبابوس ،وتعليقات لـبوريليل .وقد ُلصقت عىل العبارات
أرقام ُص ِنعت من لوحات
أرقام مطبوعة ،ومن الواضح أنها ٌ
اإلحدى عرشة األوىل ٌ
يوليوس التي وجدها مارشال فيام وجد من تعليقاته .وكان لدى برنارد أيضا
نسخة من الصفحة العينة التي ُط ِبعت لـيوليوس ،تحتوي عىل ترجمته لبداية
الكتاب الخامس( ،)138فعىل الصحيفة الرقم ( 3شامالً) يكتب إرشادًا يقول« :ضع
هنا رسالة أبولونيوس إىل أطاليوس من نسخة يوليوس يف أ 4إىل آخر الصفحة».
ومن الفرضية الخامسة يف الصفحة الثامنة وما يليها تصبح الرتجمة مخترصة
للغاية ،وينتهي العمل كلـه يف منتصف الفرضية الخامسة الصفحة الخامسة
واألربعني .وهنا نلمس نفاد صرب برنارد ،ورمبا حامسه( .)139ومن املرجح أنه
كتب تعليقات أخرى عىل «املخروطات» و ُف ِقدَت ،ولكن ذكر هذه الحاشية التي
بدأت بها نسخة الناسخ إمنا يدل عىل أنه مل يفرغ من الطبعة املقصودة وال
الرتجمة قط .وسرنى أن هذا مل يكن املرشوع األكادميي األول واألخري الذي رضب
عنه صفحا بعد أن كرس لـه الكثري من وقته وجهده.
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( )5توماس س ِمث

أصبح توماس سمث ( – )140حني كان طالبا يف الجامعة – صديقا لـربنارد ،واتصلت

ِ
كل منهام باآلخر طوال حياة
كان يجمعهام اإلخالص
أسباب الرجلني ٍ
للعلم والدين معا .كان س ِمث طالبا سابقا لعمره ذكاء وفطنة ،خاصة :يف مجال
اللغات الرشقية ،وكان ُيكنى يف أكسفورد بـ «الحرب س ِمث» ،أو «س ِمث الطغرايئ»،
وذلك إلخالصه يف دراسة األدبني العربي والعريب عىل السواء .وعند حصوله عىل
الليسانس يف اآلداب يف العام  1660قرر عميد كلية امللكة  Queen’s Collegeأن
يضطره إىل دراسة مقررين إضافيني عىل سبيل االمتياز؛ وذلك لتقدمه يف العلم
تقدما يتجاوز سنه ودفعته( .)142وبعد عامني فقط أصدر كتابا ينم عن علم عميق
بعنوان« :نقد الرتجمة الكلدانية» ،حول الرتجامت الكلدانية ألجزاء مختلفة من
لس ِم ِّيه يف كلية املسيح يف جامعة كيمربدج
العهد القديم ( .)143يقر س ِمث بأنه مدين َ
الذي رحل أخريا ،ومدين لـ بوكوك أيضا ،ولكنه أبدى امتنانه الخاص لـصامويل
كالرك الذي أتاح لـه االستفادة من الرتجمة الكلدانية لرشح أخبار األيام الذي ُش ِغ َل
به .اخ ِتري س ِمث زميال لكلية مغدلني يف العام  ،1666ولدينا بعض املحارضات التي
كان يلقيها هناك بينام كان يعمل كمحارض يف اللغة العربية يف ستينيات القرن
السابع عرش( .)144ويف العام  1668اختاره السري دانيال هاريف ،الذي سماّ ه امللك
سفريا إىل القسطنطينية ،ليصحبه إىل هناك بوصفه كاهن البعثة الديبلوماسية(.)145
ويستطيع الباحث أن يفرتض أن س ِمث كان يبحث عن منصب كهذا املنصب؛ ألنه
كان يرغب يف االستزادة من املعرفة باللغات الرشقية كام فعل بوكوك قبله بأربعني
عاما .هذا هو االنطباع األكيد الذي ينتهي إليه أي باحث حني يقرأ رسائل الوداع
رسلت من أكسفورد يف يونيو ويوليو من العام  .1668يحدثه صديقه السيد
التي ُأ ِ
برنارد عن «أشواقه لالطالع عىل تلك املخطوطات املتصلة بالعلوم الرشقية ،والتي
ستتاح لك الفرصة ألن تراها وتقرأها وتدرسها وتشرتيها»( ،)146بينام طلب منه هايد،
الذي كان زميل س ِمث يف كلية امللكة ،وظل عىل عالقة قوية معه طوال حياتهام،
مبارشة أن يشرتي لـه بعض الكتب ،وأن يخربه ،كأي أمني مكتبة يفهم علمه ،بأنه
«سيؤدي خدمة جليلة للعلم إن ظفر بقامئة بتلك الكتب وأمثالها املوجودة يف
أرجاء القسطنطينية وبأية لغة من تلك اللغات الرشقية ،مصحوبة بسعر كل كتاب
برنارد (.)141
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عىل حدة»( .)147ال ُتظ ِهر املذكرات التي احتفظ بها س ِمث عن رحلته إىل الخارج،
والتي نرشها بعد سنوات متعددة بعد ذلك( ،)148أي اهتامم بالعربية ،عىل رغم
أنه يكشف باملصادفة يف رسالة إىل برنارد العام  1691أنه عندما كان يف طنجة يف
سبتمرب العام « 1668رأى أثرا منقوشا عليه بالعربية بحروف بارزة ،ويخلو من ذكر
الكنيسة اإلنجليزية الربوتستانتية»( .)149وواضح أنه مل ينسخ النقش يف مذكراته(،)150
فهو يقول« :هذه أمور ال آبه بها ،فقد مر عىل رؤيتي للحجر أكرث من اثنني وعرشين
عاما» .زد عىل ذلك أنه يبدو أن تجاربه يف القسطنطينية وآسيا الصغرى ،يف أثناء
عامي إقامته هناك ،قد تركت يف نفسه أثرا سلب ّيا يقرتب من النفور من كل ما يتصل
باملسلمني ،وعىل رغم أنه كرس أغلب حياته للدرس األكادميي ،فقد هجر طريق
الدرس الذي كان اختطه لنفسه يف شبابه.
َ
حال تدينُ س ِمث الشديد ،وفهمه املتزمت للمسيحية ،دون التعامل مع تجاربه
يف الرشق إال عىل أنها تأكيدٌ لتحيزه ضد األتراك .وما لبث بعد عودته إىل كلية
مغدلني أن أصدر كتيبا يحتوي عىل رسالتني يخاطب بهام وليامسون حول األتراك
والجولة التي قام بها لزيارة كنائس آسيا السبع( .)151وقد أصبح هذا الكتيب مطلوبا
فأصدر كتابا باإلنجليزية عنوانه« :مالحظات حول أحوال الرتك وأخالقهم» يف العام
 ،1678وهو الذي منه اقتبست ما اقتبست من عبارات .كان موقف س ِمث العام
واضحا يف التصدير الذي كتبه للكتاب ،ووضع لـه عنوان« :تصدير للقارئ»(:)152
ازدا َد اقتناعا كل يوم بأن هناك عالقات بني الجهل البهيمي والهمجية
البشعة لألتراك والخرافات واألساطري املوجودة يف مفردات عبادتهم،
وبالتأمل املصحوب بالشكر واالمتنان لألقدار التي رفقت بنا ووضعتنا يف
طريق املسيحية ،ويف بالد تدين بدين املسيح يف أوج براءته ونقائه ،وحيث
تزدهر املدنية ،وتشيع العلوم والفنون يف أوج عظمتها واكتاملها.

إنه يبدأ روايته بقولـه« :لقد رمى الله األتراك بطبع فظ ،وجعلهم أمة همجية
متخلفة» ،ثم يقول« :وهذا راجع يف األساس إىل تكربهم البغيض ،وعُ جبهم الذي ال
ُيطاق ،وازدرائهم للبرش من كل جنس ،ومعامالتهم الفظة مع العامل من حولهم».
ويدعي س ِمث أن األتراك يزدرون العلم ،ويكرهون جميع األديان األخرى ،ونستطيع
أن نقول إن هذا االعتقاد تعزز لديه بعد أن رجمه بعض األطفال بالطوب وهو
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يسري يف شوارع القسطنطينية ،بوصفه من الفرنجة ،وبعد تجربته كام يقول «يف
رحلة قمت بها إىل بروسيا ،وتحديدا يف «بيثينيا» ،حيث نجوت هناك بأعجوبة من
أن ُيقطع رأيس عىل جبل األوملب من ِقبل جموع جنود اإلنكشارية»( .)153وبينام هو
يشري إىل ازدراء األتراك لليهود ،نراه ُيظ ِهر ازدراءه للفريقني كليهام فيقول« :يظهر
مكر اليهود وفطنتهم أكرث ما يظهر يف التجارة والسمرسة والتعامل بالربا ،وهم
هنا يقدمون خدمات جليلة للرتك الذين يجهلون الحساب ،وال يجيدون إمساك
الدفاتر»( .)154ومل ينس أن يحمل عىل اإلسالم ،وينعته بأنه دين يقوم عىل األغالط،
والخرافات الضاربة يف القدم ،وأنه ِأهني وهو يقف يف مدخل مسجد «أيا صوفيا»
أميا إهانة عندما سأله أحد املسلمني سؤاال« :ولِم ال تتحول إىل اإلسالم ،وتصبح
واحدا منا؟» ولكنه من جهة أخرى ميتدح ِحفاظ املسلمني عىل طقوسهم الدينية،
وأنهم يلتزمون بالصلوات الخمس يف املساجد بيشء كبري من النظام واملواظبة(.)155
ثم يتحدث عن رجل تريك قابله يف مدينة «بورصة» ،وكيف أنه أحسن ضيافته،
وأكرم وفادته ،وقدم لـه فنجانا من القهوة الرتكية ،بوصفه أول أبناء الفرنجة الذين
يعربون بحر مرمرة ،وتحدث أيضا عن كرم الضيافة الذي استُق ِبل به من ِقبل قايض
سمرينا( ،)156وهنا يبدو أنه ال يعي التناقض بني هذه التجارب اإليجابية وافرتاءاته
عىل الشخصية الرتكية .ويبدو واضحا أنه يعتقد أن مام يعيب األتراك أنهم «لطيفون
وودودون مع املخلوقات الغبية» ،فهم يؤنبون النرصاين الذي يرونه يركل كلبا ،وقد
يوسعونه رضبا» (.)157
ويف أثناء إقامته يف القسطنطينية بدا أن س ِمث قرر أن يرتك دراساته الرشقية،
وهذا ما أستنبطه من مالحظة عرضية وردت يف رسالة أرسلها إىل برنارد يف السابع
من فرباير من العام  ،1691يكشف فيها عن أنه مل يضع يده عىل أعامل قيمة كالتي
كانت تحت يد بوكوك ،مثل كتاب أيب الفرج« ،وقد كنت تركته يف القسطنطينية مع
عدد كبري من الكتب العظيمة يف اللغات الرشقية ،حتى يستفيد منها من يأيت بعدي،
ويحب هذا العمل»( .)158ومن املؤكد أنه مل ينرش أي يشء بعد ذلك يف العربية
أو العربية .يتبدى األثر الرئيس إلقامته يف القسطنطينية عىل عمله األكادميي يف
اهتاممه املتصل بأحوال الكنيسة األرثوذكسية اليونانية تحت الحكم الرتيك .و َيظهر
هذا فعال يف رسائله إىل بول رايكوت ،قنصل رشكة الشام يف سمرينا ،التي بدأت
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عندما كان س ِمث يف القسطنطينية .كان الرجالن قد تقابال يف نوفمرب العام ،1668
عندما اضطر ركب السري دانيال هاريف إىل تغيري الباخرة يف سمرينا يف رحلة من
رحالته الخارجية( ،)159وراح س ِمث يشجع رايكوت عىل مواصلة عمله حول الكنائس
اليونانية واألرمنية( ،)160عىل رغم أنه انتقد عمله بشكل خاص عندما نرش رايكوت
آخر األمر كتابه يف العام  .)161(1679يف الوقت نفسه نرش س ِمث ،يف العام  1676يف
أكسفورد كتابا صغريا بعنوان «الحالة الراهنة للكنيسة اليونانية» ،والذي ُأ ِعيد طبعه
بعد ذلك بعامني يف لندن يف طبعة مزيدة .ومن أهم أبواب الكتاب حديث الرجل
عن وفاة البطرك سايرل لوكاريوس ،وهو حديث استمده س ِمث من فم بوكوك
نفسه .وهناك ترجمة إنجليزية ُنرشت يف لندن العام  .)162(1680من جهة أخرى مل
يكن حامس س ِمث ملثل هذه األمور كافيا إلقناعه بالعودة إىل تركيا يف العام 1677
ليجمع مخطوطات آباء الكنيسة اليونانية ،عىل رغم أن ِف ْ
ـل وآخرين ألحوا عليه
كثريا يف هذا الصدد( .)163أصبح س ِمث بعد ثورة ( )1688من أقوى الرافضني لِ َق َسم
الوالء للحكم املليك الجديد .غادر أكسفورد يف العام  1689إىل لندن ،حيث قىض ما
تبقى من حياته ،أغلبها أمينا ملكتبة كوتون .من جهة أخرى ،احتفظ س ِمث بعالقات
طيبة مع برنارد وآخرين يف أكسفورد ،وتبادل معهم الرسائل ،والتزال هذه الرسائل،
ومعها أوراق أخرى ومستندات جمعها بنفسه ،تشكل مصدرا ال ُيقدر بثمن يف كتابة
تاريخ الدرس األكادميي يف أكسفورد يف النصف الثاين من القرن السابع عرش(.)164
أبقى س ِمث عىل اهتامم ما بتاريخ الدراسات العربية يف إنجلرتا يف زمانه ،والزمن
السابق عىل زمانه ،وبسلسلة الكتب الصغرية التي كان يروي فيها ِسيرَ اآلخرين،
والتي نرشها مع اقرتاب نهاية حياته ،عىل رغم أنها كتابات سطحية ال ُي َع َّول عليها
كثريا ،ولكنها توفر معلومات مفيدة يف هذا املوضوع .كام ُتظ ِهر رواياته لسرية حياة
معارصيه وصدي َقيه برنارد وهنتنغتون ،وكذلك أسالفه مثل ِب ْن ِربدج وغريفز ،مدى
َ
وعيه بأهمية اللغة العربية يف خضم التيارات الفكرية يف القرن السابع عرش(.)165

( )6جون وا ِلس

كان والـِس من أولئك الذين اهتموا باللغة العربية ودراستها ،ولكنه مل يكن
عىل درجة من الرباعة والحذق متكنه من مواصلة هذا االهتامم .ع ّينه املفتشون
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أستاذا لكريس سافيل يف الرياضيات يف العام  ،1649وحظي بامتنان الربملان ،لقيامه
بتفسري بعض الرسائل امللكية التي ُك ِتبت بشفرة التُقطت يف أثناء معركة نيزيب
 .Nasebyوعىل رغم ذلك متكن من استعادة منصبه يف جامعة أكسفورد بعد عودة
امللكية ()166؛ وذلك ملا أصبح لـه من نفوذ معترب يف الجامعة ،حيث خلف النغبني
بوصفه كبري موظفي األرشيف( .)167بذل نفسه لخدمة بوكوك عندما كان بوكوك
مير بأزمات يف أثناء الخمسينيات ،واحتفظ الرجالن بعالقات طيبة كصديقني بعد
ذلك( .)168كان اهتامم والـِس بالعربية اهتامما عمل ّيا «براغامت ّيا» .كان يريدها مطية
لفهم بعض مسائل الرياضيات والفلك .وقد ُأتيح لـه من املعرفة ما يكفيه لقراءة
األرقام يف الجداول الفلكية املكتوبة بالعربية والفارسية .إنه يخرب أولدنبورغ يف
رسالة أرسلها إليه يف العام  1664أنه قارن بني ترجمة هايد لـفهارس نجوم أولوغ
بيك واملخطوطات الفارسية األصلية «حسب األرقام»( .)169غري أن املثال الواضح
عىل استفادة والـِس من العربية يف أبحاثه يف الرياضيات هو ترجمة كتاب الطويس
املسمى «تحرير إقليدس» ،والذي تأثر به يف كتابه املعنون بـ «أعامل الرياضيات»
ُ .)170(Opera Mathematicaوجدت أول نسخة من هذا العمل يف املحارضة التي
كتبها والـِس بخط يده وألقاها يف السابع من فرباير من العام  ،1652وقال فيها إنه مل
يكن لينجز هذه الرتجمة من دون مساعدة الدكتور بوكوك( .)171كام أدخل يف كتابه
املسمى «رياضيات كونية» مقتطفا طويال بالعربية من ترجمة لفقرة وردت يف رشح
الصفدي لقصيدة الطغرايئ ،وتروي القصة الشهرية عن الرجل الذي طلب من أحد
امللوك مكافأة تساوي عدد الحبوب التي ميكن أن توضع عىل رقعة شطرنج ،حبة
واحدة يف املربع األول ،واثنتني يف املربع الثاين ،وأربعا عىل الثالث ،و ُيضاعف العدد
الجديد عىل كل مربع جديد .ثم يقول والـِس إنه يدين بذلك كله لـبوكوك(.)172

( )7توماس هايد

يف األول من فرباير من العام  ،1668وردا عىل استفسار من أولدنبورغ حول
دراسة العربية يف أكسفورد ،كتب والـِس:
بالنسبة إىل هؤالء املعروفني بحذقهم للعربية ،لدينا هنا ،إىل جانب
الدكتور بوكوك ،السيد كالرك ،وهو أحد أمناء جامعتنا ،والسيد هايد أمني
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مكتبتنا (وكالهام يشرتكان يف إصدار الكتاب املقدس متعدد اللغات)،
والسيد هنتنغتون ،زميل كلية ِمرتون ،والسيد برنارد زميل كلية القديس
جون ،وعميدها اآلن ،والسيد مارش زميل كلية إكسرت ،والسيد س ِمث زميل
كلية مجدلني(.)173

الالفت للنظر أنه غاب عن هذه القامئة اسم جورج هوبر .كان هوبر عندئ ٍذ طالبا
ومحارضا يف كلية املسيح ،وتعلم العربية عىل بوسبي يف وستمنسرت ،واستمر يدرسها
عىل بوكوك رمبا بعد تخرجه وحصوله عىل الليسانس يف اآلداب يف العام  ،1661وظل
مهتام بها كواحد من هواتها وعشاقها طوال حياته( .)174ولكن يف رسالة إىل بوكوك
يف العام  1682اعتذر عن عدم تحقيقه درجة ما من املهارة يف هذه اللغة(،)175
فال جرم أن يحذف والـِس اسمه من القامئة .وأما إسهامات روبرت هنتنغتون
ونارسسس مارش فهي التي سنتحدث عنها يف الفصل التايل ،وسرنى أن جهدهام
ِ
انصب عىل إرشاد اآلخرين وتوجيههم ،خاصة عندما كانا يجمعان املخطوطات التي
كانا يرتبانها ويصنفانها .عىل النقيض منهام كان توماس هايد ،صاحب إنجاز كبري
من األعامل األكادميية ،فقد اعتُرب بحق من أفضل املسترشقني علام يف القرن السابع
عرش بعد بوكوك .كان صاحب اهتامم استثنايئ واسع النطاق باللغات الرشقية التي
كان مهموما بإتقانها حديثا وكتابة ،فكان يحرص عىل الحديث مع أبناء اللغة يف كل
مناسبة َت ِعن لـه .امتدت اهتامماته اللغوية إىل اللغة املالوية( ،)176ولغات الهند(،)177
وحتى اللغة الصينية .ويف رسالة إىل توماس باوري يف الثالثني من مارس العام ،1701
يعرض هايد عليه إصدار ترجمة صينية لكتاب العقيدة ،والوصايا العرش ،وأشياء
أخرى( .)178ويف العام  1687استضاف أحد علامء اللغة الصينية يف جامعة أكسفورد،
وعرض عليه أن يعمل عىل فهرسة الكتب الصينية يف مكتبة البودليان ،فتعلم منه
اللغة الصينية ،وتربع هذا الرجل ،الذي كان قد جاء به اليسوعيون  Jesuitsمن
نانكنغ إىل باريس ،فقدم لـهايد معلومات عن ألعاب الصني وعاداتها( .)179أخرب هايد
باوري« :صديقي الصيني مايكل شن فو -كونغ (وقد كان هذا اسمه) ،من العلامء
املطلعني عىل كل يشء يف بالده ،قرأ جميع الكتب التي صدرت يف لغته ،وهو شخص
يتمتع باألمانة واإلخالص ،ومن الذين ميكن االعتامد عليهم يف جميع الظروف ...إنه
يتقن الالتينية ،فقد تحدثت معه بها بكل حرية ويرس»( .)180تظهر معرفة هايد
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املعتربة باللغة العربية من كتبه األكادميية التي نرشها ،ولكن أغلب هذه الكتب
تهتم أكرث ما تهتم بالفارسية ،وهي اللغة التي كان حاذقا فيها غاية الحذق.
وعندما استقال توماس لويك كأمني ملكتبة البودليان يف العام  ،1665كان
هايد يف ذلك الوقت نائبا لألمني ،فانت ُِخب خليفة لـه ،وبقي يف هذا املنصب حتى
بدايات القرن الثامن عرش .ويف أثناء واليته ظفرت املكتبة بعدد من املخطوطات
الرشقية ،أكرب مام حصلت عليه يف عهد األمني السابق ،كام ظفرت مبخطوطات
بوكوك وهنتنغتون بحسب وصيتهام ،وكذلك مجموعة املخطوطات التي تربع بها
توماس غريفز وهايد نفسه (وكان قد باع مخطوطاته للجامعة يف العام ،)1692
وهي مخطوطات أقل يف العدد ولكنها ال تقل يف األهمية .وعىل رغم أن الفضل
يف تلك املقتنيات يعود – يف األساس – إىل العقول املستنرية التي كانت قامئة عىل
أمر الجامعة يف ذلك الوقت ،والتي استطاعت تدبري املبالغ الرضورية إلمتام الرشاء،
فإن هايد أيضا يستحق التقريظ لدفاعه املتصل عن رضورة تطوير املكتبة .مل يكن
سجل هايد يف النرش األكادميي كبريا ،ولكنه كان مهام ،ويبدو أنه مل يخرت ما ينرشه
إال عىل أساس ما سيصيبه منه من املال ،أو الفائدة .كان أول كتاب لـه هو «فهرست
النجوم» يف جداول أولوغ بيك ،ونرشه عىل نفقته الخاصة يف أكسفورد يف العام
 .1665ينبئنا هايد نفسه أنه كان قد ترجم يف وقت من األوقات هذا الكتاب إىل
الالتينية لحساب ِسث وارد (وكان عندئ ٍذ أستاذ كريس سافيل يف الفلك)( ،)181ولكنه
هجر الكتاب عندما عرف برتقية وارد إىل منصب رئيس األساقفة ،ومل ُيعد إليه إال
بعد إلحاح من أصدقائه .ويالحظ هايد أن جون غريفز كان قد أقدم عىل نرش جز ٍء
من «الفهرست» يف كتاب ِبنربدغ املعنون بـ «الكا ِنكيوالريا» ،ولكن املوت مل ميهله
لنرش العمل كلـه ( .)182وأما النص الفاريس الذي اجتمع من ثالث نسخ مخطوطة،
مصحوبة برتجمة يف الصفحات املقابلةُ ،يتْبع بـاثنتني وسبعني صفحة عليها تعليقات
هايد ،أغلبها حول أسامء النجوم .راح هايد يكيل املديح لـبوكوك ألنه ساعده يف
هذه املرشوعات الثقافية ،وأعاره إحدى املخطوطات الخاصة بكتاب أولوغ بيك،
ومخطوطة أخرى تحتوي عىل دليل النجوم بالعربية لعبدالرحمن الصويف .وقد
أخفقت املفاوضات مع أعضاء الجمعية امللكية إلقناع هايد بإخراج طبعة وترجمة
لهذا العمل ملصلحة هِفِليوس  .)183(Heveliusوالحق أن هايد مل ينرش أي كتاب مهم
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يف أثناء الخمسة والعرشين عاما التي تلت( ،)184وسوف ننظر بيشء من التفصيل
يف أعامله املتأخرة يف الفصل التايل .وليس من شك يف أن هذا الصمت يعود إىل
األعامل اإلدارية التي كان يقوم بها ،وخصوصا عندما رشع يف إصدار الدليل املطبوع
ملكتبة البودليان ،والذي صدر يف النهاية يف العام  .1671من ناحية أخرى ،كان هايد
مشغوال مبرشوعات أكادميية أخرى يف أثناء السبعينيات والثامنينيات ،مل تكن كلها
مثمرة .وكان يحب أن يعلن أنه كان ينوي تحقيق كتاب الجغرافيا أليب الفداء،
بإلحاح من ِفـل( ،)185بيد أن وفاة ِفـل أنهت املرشوع إىل األبد.

( )8العربية يف كيمربدج

عندما عاد امللك تشارلز الثاين إىل أرض الوطن يف العام  1660شهدت كيمربدج،
مثلام شهدت أكسفورد ،سلسلة من اإلقصاءات التي نالت أولئك الذين كانوا
يتشيعون للربملان ،وعودة أولئك الذين فقدوا مناصبهم يف عهد الجمهورية .عىل أي
حال مل يكن لهذه التغيريات يف املناصب أثر كبري يف الدراسات العربية يف كيمربدج،
فلم تشهد هذه الدراسات ازدهارا كبريا منذ وفاة ويـ ُلك ،وما أعقب ذلك من توقف
قصوا جون ورثنغتون ،عميد كلية
الدراسات العربية هناك .وكان من بني الذين ُأ ُ
املسيح ،ومن املهتمني بالعربية عىل رغم أنه مل يشفع هذا االهتامم بكتاب مطبوع
أو رسالة منشورة .وعندما طلب منه هارتلب ،نيابة عن جون ِبل ،نصيحة فيام
يتصل بالدراسات الرشقية ،أجاب يف رسالة يكشف فيها عن موقفه ،وبعد أن عرب عن
توقعاته اإليجابية فيام يتعلق بالكتاب املقدس متعدد اللغات الذي يرشع كاستل
يف إصداره ،وأمله يف «أن ُتطبع اللغة الفصحى التي ُك ِتب بها القرآن ،حتى يتمكن
املسيحيون من الرد عىل املسلمني»( ،)186وقبل أن يقدم لنا قامئة بالكتب العربية
املنشورة يقول:
فيام يتصل بالكتب التي نريدها يف اللغات الرشقية( ،والتي من دونها
يضعف مردود الجهد املبذول يف دراسة النحو) ،أريد أن أقول إن سعيي إىل
فقه تلك اللغات قد َفرت عند التفكري يف هذا األمر ،وإن الكتب املطبوعة
ال توجد ،وال يوجد إال املخطوطات ،والتي ُيحتَفظ بها وال ُتتَاح لجمهور
القراء ،وإين ال أقدم عىل ركوب الصعاب واقتناء املفاتيح إذا كنت أعرف
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أن الكنز غري موجود .متنيت كثريا أن نفهم أن تقدمنا يف هذه الدراسات
يحتاج إىل تضحية بالوقت والجهد ،وأن واجبنا دفع بعض املوهوبني لدراسة
هذه اللغات ،وأن نشجعهم عىل السفر إىل مرص وبالد فارس وما إىل ذلك
من األقطار الرشقية ،ليتمكنوا من رشاء هذه الكنوز الفكرية التي تفيد يف
ثراء املعرفة عندنا ،فليس من املستساغ أن ينصب اهتاممنا عىل أصامغهم
وتوابلهم ،مام يضيف إىل بذخنا وغرورنا ،أكرث من اهتاممنا بفكرهم ،وما
يحتفظون به يف خزائنهم من قديم الرتاث الذي كان فخر عصورهم(.)187

كان التطور الرئيس يف كيمربدج بعد عودة امللكية هو قرار توماس آدمز (الذي
كان قد نال رتبة البارونية يف العام  1660لوالئه للقضية امللكية) ،إحيا َء منصب أستاذ
اللغة العربية ،ورصد املبالغ الالزمة لذلك بشكل دائم .وقد ُو ِضع هذا القرار حيز
التنفيذ يف العام  ،1666بعد أكرث من عام من املفاوضات بني السري توماس آدمز
والجامعة .كان أول أستاذ للغة العربية هو إدموند كاستل ،وكان كاستل قد أصاب
شهرة كأفضل مستعرب بني خريجي جامعـــة كيمبـــردج من خالل اشرتاكه يف
العمل يف إخراج الكتاب املقدس متعدد اللغات ،واشرتاكه بعد ذلــــك يف املعجم ذي
اللغات السبع ،وكان مل يزل تحت النرش عىل رغم مرور مثاين سنـوات عىل االنتهـــاء
منه .وقد أقــــدم أيضا ،يف العام  ،1660عىل نرش كتيب بعنــــوان« :شمــــس
الشـــــرق تشــــرق عىل إنجـــلرتا برعايــة جاللـــة امللــــك تشـــارلز الثـــاين»
Sol Angliae Oriens Auspiciis Caroli II Regum Gloriosissimi Sol Angliae Oriens،
وهو عبارة عن مجموعة من القصائد بكل اللغات التي مثلها املعجم ،احتفاال
بعودة امللك تشارلز الثاين ،وانتهز الفرصة ليكتب دفاعا عن املعجم( .)188ألقى
كاستل محارضته االستهاللية التي كان موضوعها «االستفادة من أعامل ابن سينا
يف الطب لفهم النباتات املذكورة يف الكتاب املقدس» ،وقام أيضا بنرشه( ،)189وكان
من املفيد ألحوال الدراسات العربية يف كيمربدج أن ُيطبع يف لندن ،وتحديدا يف
مطبعة رويكروفت .زد عىل ذلك أن كاستل كان مخلصا يف حث الناس عىل حضور
محارضاته ،وكان مخلصا يف وعوده لهم بأن يواصل هذه املحارضات بعد االنتهاء من
العمل العظيم يف املعجم .واستغرق ذلك منه ثالثة أعوام أخرى من السهر والعمل
الشاق ،كان يف أثنائها يعيش يف لندن ليرشف عىل الطباعة .مكث يف كيمربدج ،حيث
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كان اليت ُفت يوفر لـه حجرات يف قاعة القديسة كاثرين ،ما يتيح لـه إلقاء محارضاته
بانتظام .وفيام بني العامني  1668و 1669أقدم مجلس العمداء عىل إعفائه من إلقاء
هذه املحارضات( .)190وحتى بعد نرش املعجم ،قىض كاس ِتل بعض الوقت يف لندن
يحاول ترتيب عملية بيع النسخ املطبوعة .ومل ُيتَح لـه الحصول عىل شقة دامئة يف
كيمربدج إال يف العام  ،1671حيث كان قريبا جدا من كلية القديس جون.
بجد إىل تطوير مقتنيات مكتبة جامعة كيمربدج من
من جهة أخرى سعى كاستل ِ
املخطوطات العربية عندما حمل الجامعة عىل الحصول عىل مخطوطات يوليوس
بهذه اللغة .وبعد وفاة يوليوس قرر ابناه بيع جميع مخطوطاته مرة واحدة .من
الواضح أن جامعة اليدن كانت إما عاجزة ماليا عن رشاء هذه املخطوطات ،وإما أنها
رغبت عن امتالكها ،وظهر أن االهتامم بهذه املخطوطات كان أكرب يف إنجلرتا منه يف
أي مكان آخر .الدليل املبكر عىل هذا رأيته يف رسالة من مارشال إىل كالرك يف الثامن
من ديسمرب العام  1667بالتقويم الغريغوري ،حيث يقول فيها إنه تسلم فعال
رسائل من كل من كالرك وكاستل يعربان فيها عن اهتاممهام باملخطوطات ،ويعدان
بإرسال دليل مطبوع للمجموعة قيد اإلعداد .وقال أيضا يف تلك الرسالة إن املنافس
الوحيد الذي يخشاه هو كولربت يف فرنسا .كان مارشال اليزال ينتظر أن ُيرسل إليه
الدليل من اليدن يف  14/4ديسمرب العام  ،1668ولكنه علم حينئذ أن الثمن املطلوب
للمخطوطات كان يعادل أربعامئة جنيه إسرتليني( .)191ويف يوم  22/12فرباير من
العام  1669أرسل مارشال نسخا من الدليل إىل جامعتي أكسفورد وكيمربدج ،وطلب
من تيودوروس يوليوس أن يؤجل البيع حتى يأتيه الرد من إنجلرتا ،ومييض يف القول:
تلقيت وصفا مستفيضا للنشاط الذي يقوم به رجال كيمربدج بهدف
الحصول عىل الكتب بأنفسهم ،وصديقنا الطيب الدكتور كاستل يبذل
الجهد الجهيد يف توصيل األمر إىل ويل األمر يف القرص ،ونقابة التجار يف
لندن .وكانت النتيجة أن جاللته سوف يتكفل برشاء كل كتب الكيمياء
(كام قيل) بأي سعر ،وعرض بعض األصدقاء جمع املال لرشاء املخطوطات
كلها ملصلحة كيمربدج ،بيد أن الرشوة التزال مطلوبة .آمالنا معلقة اآلن عىل
أكسفورد ،وقد سمعت عن حامسهم قبل اآلن(.)192

من ناحية أخرى ،أسهم الدليل املطبوع يف تثبيط همة القامئني عىل جامعة
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أكسفورد .كتب برنارد إىل كالرك من لندن وهو يف طريقه إىل هولندا يف يناير
من العام  1669يقول« :أتعجب من أمر هذا الدليل الذي أرسله إليك السيد
مارشال ،فلدى يوليوس كثري من املخطوطات ،وأفضل من املخطوطات املذكورة يف
الدليل»( ،)193ويعرب بوكوك عن التأثري نفسه وبيشء كثري من التفصيل يف رسالة إىل
برنارد ،الذي كان قد وصل إىل اليدن ،يف الثامن من فرباير من العام  ،1669يقول:
النسخة املطبوعة من دليل مخطوطات يوليوس التي وصلتني مملوءة باألغالط،
وطبعتها سيئة للغاية ،وقد فهمت منها أن أفضل مقتنياته من الكتب وأكرمها غري
موجودة هنا ،فقد كان يستشهد مبؤلفني أكرث ثراء من هؤالء ،وإذ مل تكن قد خدعتني
عيناي ،فقد رأيت قبل اليوم عىل األقل كتابا واحدا لـه مل أجده يف هذا الدليل ،وما
قيمة يوليوس من دون معجمه العريب الالتيني ،فلسنا هنا يف حرضة القاموس وال يف
حرضة الجوهري وال أي شخصية من الشخصيات صاحبة الصيت(.)194
من الواضح أن كالرك كتب إىل مارشال باللغة نفسها التي كتب بها بوكوك ،فقد
رد مارشال بأنه إذا كانت الكتب املفقودة موجودة يف مكتبة اليدن ،فإن يوليوس مل
يكن يف حاجة إىل الحصول عليها بنفسه ،وراح يجادل بأنه إذا بدا مبلغ األربعامئة
جنيه كبريا ،فقد كان مجرد السعر األعىل ،وقد يقبل الورثة عرضا أقل( .)195األكرث
وضوحا أن جامعة أكسفورد مل تقدم أي عرض لرشاء هذه املخطوطات .كانت وجهة
نظر بوكوك يف أن السعر مبالغ فيه صحيحة( ،)196وهذا ما دل عليه ترصف مارش
حني أقدم عىل رشاء املخطوطات كلها دفعة واحدة ،مبا فيها املخطوطات النادرة،
مببلغ ال يزيد عىل مائتني وعرشين جنيها إسرتلين ّيا ،وذلك عندما عُ رضت املجموعة
كلها يف املزاد يف العام  .1696مل ُيحدث تقرير مارشال الذي كتب فيه أن السعر
األعىل قد نزل إىل ثالمثائة جنيه ال غري ،أي اختالف( .)197بيد أن كيمربدج استمرت
ُتظ ِهر االهتامم باملخطوطات ،ووفق ما ينبئنا توماس س ِمث ،قدمت الجامعة سعرا
عاليا جدا لورثة يوليوس يف العام  ،1669 /1668ولكن العرض ُر ِفض( .)198وهنا يحق
لنا الشك يف أن العرض ُقدّم بالفعل ،فقد أخفق أوتس يف أن يجد أي دليل عىل هذا
العرض يف ملفات كيمربدج ،وخلص أوتس إىل أن العرض مل يكن إال إشاعة زائفة
أشاعها الورثة .ونحن نعلم أن س ِمث ال ُيعتمد عليه ،وغري موثوق به ،غري أنه يف هذا
املوقف كان يحصل عىل املعلومات مبارشة من برنارد ،وكان برنارد موجودا يف اليدن
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ملدة ثالثة أشهر من العام  .1669أضف إىل ذلك أن كاس ِتل َن ِشط – كام رأينا – يف
لندن ،فكان يجتهد يف إغراء بعض أصدقائه يف كيمربدج بالرشاء .كان اليزال يسعى
إىل الحصول عىل املخطوطات ملكتبة كيمربدج بني العامني  1673و ،1774فكتب إىل
بوكوك – وفق ما يخربنا ت ِولز – يف العام  1673أن هناك شخصا من خاصة معارفه -
كام يقول  -كان يرغب يف عرض مبلغ وقدره سبعامئة جنيه إسرتليني( .)199فهل صح
هذا الخرب؟ وإن صح ،أليس غريبا أن الصفقة مل تتم؟ قرأنا رسائل برنارد ،ووجدنا
فيها قليال من الضوء .ففي نوفمرب العام  1671أخرب توماس غيل ،Thomas Gale
أستاذ اللغة اليونانية يف كيمربدج ،أن أوختامن  Uchtmanكان قد كتب إليه عن
سلوك يوليوس املراوغ ،وأنه يتوقع أن يتوصل الطرفان إىل مبلغ كبري( .)200يوحي
هذا بأن كيمربدج كانت قد عرضت فعال مبلغا من املال ،ففي الخامس من مارس
من العام  1674 /1673طلب برنارد من اليت ُفت يقول« :من فضلك ،هل يوجد أمل
يف أن تشرتي كتب يوليوس؟» وبعد أن أجابه اليت ُفت بأن التقدم يف هذا املوضوع
قد توقف ،وأنه مل ي َر كاستل ،أخربه فيام بعد« :لقد تجدد الحديث يف مسألة رشاء
كتب يوليوس مرة أخرى ،وذلك بإلحاح الدكتور كاستل وحامس املتقدم بالعرض
نائب رئيس الجامعة» (جون سبنرس ،عميد كلية كوربس كرستي) .وأجاب برنارد
يف الثامن من يوليو:
مهتم جدا مبالحقة كتب
أحيطك علام بأن الدكتور مارشال (وهو ُيقرئك السالم) ٌ
يوليوس ،وسوف يعمل أقىص ما يستطيع لرضب السعر ،والتأثري يف الرشاء املطلوب،
وقد أبدى يل استعداده للسفر إىل كيمربدج ورشح كل ما يعرفه عن الصفقة ،وهو
ما يتمنى أن يراه قد تم.
قدم خدماته لـ كاستل ،وهنأه عىل «حامسه ونجاحه املحتمل يف الحصول عىل
كتب يوليوس»( .)201وعىل رغم تفاؤل برنارد ،فقد كان هذا آخر ما سمعناه عن
جهود كاستل( ،)202وليس من شك عندي يف أنها انتهت إىل اإلخفاق التام.

( )9كاس ِتل واملعجم ذو اللغات السبع

ُيذكر كاستل أكرث ما ُيذكر بإنجازه «املعجم ذا اللغات السبع» ،وهو العمل
الذي قىض فيه الجزء األهم من حياته( .)203استُل ِهم هذا املعجم من مرشوع الكتاب
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املقدس متعدد اللغات ،وعىل رغم أن جذوره األوىل التزال غامضة ،فمن املرجح
أنه عندما شارف مرشوع الكتاب املقدس متعدد اللغات عىل االنتهاء ،نهضت قضية
االستفادة من املطبعة والحروف الطباعية التي حصل عليها القامئون عىل املعجم
وخصيصا من أجلهُ .ط ِرحت فكرة إصدار معجم يضم جميع اللغات الرشقية التي
استُخدمت يف الكتاب املقدس متعدد اللغات ،أي اللغات السامية الست ،وهي
العربية والكلدية والرسيانية والسامرية والحبشية والعربية والفارسية .علينا أوال
أن ُن َس ّلم بأن أولئك الذين اكتتبوا يف مرشوع الكتاب املقدس هم أنفسهم املهتمون
باالكتتاب يف مرشوع املعجم الذي كان سيساعد عىل قراءة الكتاب املقدس متعدد
اللغات( .)204أضف إىل ذلك أن مرشوع املعجم سيواصل ما بدأه مرشوع الكتاب
املقدس يف استثامر املطابع نفسها ،واستمرار توفري العمل للفنيني القامئني عىل
تشغيلها ،وكذلك ألولئك الذين كانوا يرشفون عىل إصدار الكتاب املقدس .ليس
من اليسري التوصل إىل صاحب الفكرة ،وقد زعم كاستل فيام بعد أنه استحسن
الفكرة بعد أن عرضها عليه نف ٌر من ذوي الفطنة واالمتياز يف هذه األمة ،الذين مل
ُتذكر أسامؤهم ،ولكن والتون كان من بينهم( .)205من جهة أخرى ،كان والتون أول
املتحمسني لهذا املرشوع ،وهذا واضح من الرسالة التي بعث بها إىل اليت ُفت يف
الثاين من ديسمرب من العام  ،1657وأرفق فيها مس ّودة املرشوع ومستقبل العمل
الذي – كام يقول:
مل يكن ،عىل األقل يف الوقت الراهنُ ،مخططا لـه« ،واضطلعنا به كام اضطلع
به آخرون تحت إلحاح ُمو ِرس علينا ...ففي أكرث من نصف السنني التي عشتُ ،أ ِقر
وأعرتف بأنني كنت يف بعض األحيان أفكر يف هذا العمل ،وأهتم به ،وكنت أقول يف
نفيس إن األقدار هي التي أرادت ،وأن بعض املتنفذين مثل مساعد األسقف السيد
كالرك ،وهو املتمرس الوحيد يف هذه الدراسات ،قد أنجز فتحا مبينا يف عمل كهذا
توفرنا عليه منذ سنني(.)206
يف أوائل العام  1658أصدر دليال مطبوعا وعينة بعنوان «معجم اللغات
الرشقية» ،وفيه دعوة إىل االكتتاب لهذا العمل ،مشفوعة بتوصية من والتون وبوكوك
من بني آخرين( .)207أما العلامء الذين وقع عليهم االختيار لإلرشاف عىل العمل فهم،
باإلضافة إىل كاستل ،صامويل كالرك ،وألكساندر هيويش .وقد لعب هيويش دورا
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بارزا يف تصحيح الكتاب املقدس متعدد اللغات ،ولكن املعلومات املتصلة مبهاراته
يف اللغات الرشقية معلومات قليلة ،ألنه – وفق ما يزعم والتون – كان مستغرقا
يف دراسة النصوص اليونانية والالتينية .كان من خريجي أكسفورد الذين ُح ِرموا
من االمتيازات لوالئهم للحزب املليك وتشيعهم لـ لـود رئيس األساقفة(َ .)208و ّقع
كاستل وكالرك وهيويش عىل مذكرة لعرضها عىل اللورد كروم ِول ،رئيس الجمهورية
يف ذلك الوقت  -وهي ليست مؤرخة ،ولكنها بالتأكيد تعود إىل العام - 1658
أيضا بطلب الحصول عىل التسهيالت نفسها التي حصل عليها للقامئني عىل الكتاب
املقدس متعدد اللغات ،ومنها استرياد عدد خمسة آالف رزمة ورق مليك معفاة من
الرضائب .وبعد اإلعالن عن انتهاء العمل يف الكتاب املقدس متعدد اللغات أكمل
امللتمسون:
فعدم وجود معجم يضم هذه اللغات جميعا ،ومنها لغات ال توجد
لها معاجم باملرة ،يفقد هذا العمل املمتاز قيمته ،ويضيع غرضه ،ولذا
فإن امللتمسني إىل فخامتكم ...يأخذون عىل عاتقهم االضطالع مبهمة جليلة
يرغبون يف إمتامها ،وهي رغبة آخرين أيضا من املتضلعني من املعرفة،
أصحاب الفضل يف العلم ،تأليف هذا املعجم وإذاعته يف الناس ،وسوف
نستفيد قطعا من جهود الذين صنفوا املعاجم قبلنا ،وسوف يكون العمل
الراهن أزهد تكلفة حتى من املعاجم أحادية اللغة(.)209

كان كاستل قد تقدم يف األصل بسعر اكتتاب قدره أربعون شلنا ،ولكن هذا
املبلغ وصل وقت إصدار الدليل إىل خمسني شلنا ،ويف  22فرباير  1664وصل إىل
أربعة جنيهات إسرتلينية(.)210
اتكأت خطة العمل يف هذا املعجم عىل املعجم ذي اللغات الخمس الذي
أَ ّلفه فالنتاين شندلر ،و ُنرش أول مرة يف هانو بعد وفاة صاحبه يف العام  ،1612وقد
دخلت عليه تعديالت كثرية منذ ذلك التاريخ(.)211
ُأ ِعيدت طباعته أكرث من مرةُ ،وأ ِ
كانت اللغات املمثلة يف هذا املعجم هي العربية والكلدانية والرسيانية والعربية
التلمودية الحاخامية والعربية .عُ ولِجت اللغات الخمس معا تحت الجذور العربية،
ُ
وط ِبعت كلها بحروف الطباعة العربية .متت طباعة كل لغة يف املعجم ذي اللغات
الخمس برسم حروفها الخاصة بها ،وتم التخيل يف ذلك عن التلمودية الحاخامية
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(وهي ال تنفصل يف جوهرها عن الكلدانية والعربية) ملصلحة اللغتني السامرية
واإلثيوبية ،كام جرى اإلبقاء عىل مبدأ ترتيب اللغات عىل أساس الجذور العربية،
فيام عدا اللغة الفارسية التي تختلف عن سائر هذه اللغات غاية االختالف( ،كونها
– وفق التصنيف الحديث – تنتمي إىل أرسة اللغات الهندية األوروبية ،عىل رغم أنها
تضم كثريا من املفردات املشتقة من العربية) ،ولذا كان ينبغي أن ُتعالج منفصلة.
ويف النهاية اضطر القامئون عىل أمر املعجم إىل طباعة املعجم الفاريس وحده يف
نهاية املجلد األول .وأما املصادر األولية( )212التي اس ُت ِمد منها املعجم ذو اللغات
السبع فهي املعاجم التي كانت موجودة يف ذلك الوقت ،فاستُعني مبعجم يوليوس
يف اللغة العربية ،واستُعني بقاموس ِبد ِول وكان اليزال مخطوطا للمرة األوىل،
ورمبا األخرية ،وأما بالنسبة إىل العربية فقد استُعني بقاموس شندلر وبكستورف؛
ويف الكلدانية استُعني بهذين القاموسني إضافة إىل قاموس سباستيان مونسرت؛ ويف
الرسيانية استُعني بقامويس تروستيوس وبكستورف ،كام استُعني بقاموس اللغة األم
الذي صنفه بار بهلول (وقد استُعري من كيمربدج)؛ ويف اللغة السامرية استُعني
بقاموس «مورينوس» الثاليث (السامرية والكلدانية والعربية) ،والذي كان مارشال قد
نسخه وأرسله إىل كاستل من هولندا؛ ويف اإلثيوبية استُعني بقاموس «لدولف»؛ ويف
اللغة الفارسية كان املصدر الرئيس قاموسا جمعه يوليوس ،وكان اليزال مخطوطا،
أرسله مارشال من هولندا ُمع َفى من الرضائب( .)213من ناحية أخرى ،استفاد كاستل
وفريقه من عدد كبري من النصوص يف لغاتها األصلية ،مطبوعة ومخطوطة ،عىل أنها
مصادر إضافية للمفردات ،أغلبها نصوص من الكتاب املقدس ،ونصوص شعائرية
وتلمودية ،لكنها تضم أيضا أعامال لبعض املصادر العلامنية؛ عىل سبيل املثال ،من
بني الرسائل العربية التي استُفيد منها رسائل ابن سينا املطبوعة يف روما .والالفت
هو غياب النصوص التاريخية العربية التي حققها إر ِبنيوس ويوليوس وبوكوك من
قامئة املصادر التي أعدها كاستل.
وما لبث كاستل أن أحاطت به املشكالت من كل حدب وصوب ،وكانت أبرز
تلك املشكالت وأهمها تتصل باملتعاونني معه ،ففي شهر مايو العام  1658عُ ينّ
كالرك مديرا ملطبعة الجامعة ،فانتقل من لندن إىل أكسفورد .مل يتخل مبارشة عن
مشاركته يف املعجم ،ولكن هل كان يستطيع املشاركة ويلتزم يف الوقت نفسه
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باإلرشاف عىل املطبعة يف أكسفورد؟ فكر كاستل  -يف البداية – يف نقل العمل إىل
أكسفورد ،وأن ينتقل هو نفسه إىل أكسفورد ،كام يقول« :باستبدال منصب كنيس
قريب من أكسفورد مبنصبي يف إسكس»( .)214يبدو أن هذا قد استُق ِبل استقباال
فاترا من ِقبل جامعة أكسفورد ،فلم نسمع عنه قط بعد العام  .1658يف الوقت
نفسه كان كاس ِتل يسعى – من دون نتيجة – إىل إيجاد بديل لـكالرك .خاطب
توماس غريفز يف األمر فلم يجد منه إال نفورا( ،)215وسمع من بوكوك استحسانه
النتقال العمل كلـه إىل أكسفورد ،وخاطب جيمس المب من دون أن يظفر منه
برد( .)216كان هيويش يسبب املشكالت! راح كاستل يشكو يف الرسالة نفسها من
مزاج السيد هيويش املتقلب ،وطبعه الحرون« ،متنينا لو دفعناه إىل الريف ليعمل
هناك ،لكنه يكره الريف وأهله» ،ثم يهتف لـ كالرك« :سأتنفس الصعداء ،ويطمنئ
املرهق».
قلبي أميا اطمئنان إن ُأع ِفيت من إمتام هذا العمل الشاق ،وذلك الجهد ِ
ثم إنه كان عىل وشك أن يفقد خدمات هايد ،الذي كان قد أصبح محارضا يف اللغة
العربية يف كلية امللكة يف أكسفورد .ويف الثاين من ديسمرب من العام  1658أرسل
إىل كالرك إنذارا نهائ ّيا يطلب منه أن يرحل أو ينضم إليه وهيويش يف املرشوع ،ثم
تنفس الصعداء عندما استقال كالرك( .)217مل أمتكن من تحديد التاريخ الذي هجر
فيه هيويش العمل بالضبط ،ولكن أغلب الظن أنه هجر العمل يف املعجم بعد أن
استعاد مناصبه الكنسية بعد عودة امللكية(.)218
ُ
اضطر كاستل إىل بذل كثري من الوقت واملال والشكوى خالل السنوات التي
تلت هذه التغيريات ،يف استقطاب املعاونني واإلرشاف عىل عملهم ،وكان أغلبهم من
غري ذوي املقدرة ،ومل يثبتوا يف العمل يف املرشوع فرتات ُتذكر .والحق أن الشخص
الوحيد الذي ظل معه أكرث من عام أو عامني هو مارتن موراي ،وكان مارتن موراي
– عىل رغم اسمه – شابا أملان ّيا من والية غريفسفالت .مل يؤلف موراي شيئا ،ومل
ينرش شيئا ،ولكن كان كاستل ميتدحه لرباعته يف اللغة العربية ،كام ظهر من رسائله،
ويف التصدير الذي كتبه للمعجم ،حيث يصف موراي بعبارات مثل« :معلم حر
يف طبعه ،فيه مسحة عبقرية ،ولديه خمس مجموعات من املخطوطات املتصلة
باللغة العربية» .وملا كان كاستل قد ذكر أول مرة« :السيد موراي ،صاحب الرباعة يف
اللغات» ،وذلك يف رسالة يف  17نوفمرب من العام  ،)219(1658فال بد أنه ظل يعمل
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يف املعجم حتى العام  .)220(1665غري أن موللر ،الذي قابل موراي يف هامبورغ يف
العام  ،1682يزعم أنه قىض عرشة أعوام مع كاستل( ،)221وهذا أدل عىل أنه مكث
نجزت يف العام  .1669ويف السابع والعرشين من
معه حتى بدأت الطباعة التي ُأ ِ
مارس من العام  1659كتب كاستل إىل كالرك يخربه بأن موراي هو مساعده الوحيد،
ولكن يف يوم  21من نوفمرب من العام نفسه ،كان هناك خمسة يعملون يف مرشوع
املعجم (مبن فيهم هو وهيويش) ،ويف الرابع من أبريل من العام  1661كتب يقول:
توافر لدي اآلن عددٌ غري قليل من املساعدين ،يصل إىل عرشة أو اثني
عرش ،بني مواطن وأجنبي ،بعضهم يتقن العمل يف لغات املعجم ،وبعضهم
استنفد مني مبالغ طائلة ،وكان محصولهم من الفائدة قليال ،أقل مام قد
يذهب به خيالك ،يجعلون من هذا العمل الشاق املهلك ،الذي هو عبء
ُأل ِقي عىل كاهيل ،مصدرا للتسلية والرتويح عن أنفسهم(.)222

من الواضح أن أولئك املعاونني مل يكونوا يعملون يف وقت واحد .نستطيع أن
ُعي إىل االنضامم إىل العمل
نتعرف عىل بعضهم .لقد أرشنا منذ حني إىل أن برنارد د َ
لب الدعوة .ويذكر كاستل  -يف تصديره للمعجم – أن
يف هذا املعجم ،ولكنه مل ُي ِ
موراي ووليام بيفردج كانا مساعدَيه يف اللغة الرسيانية ،كام كان جيه .إم .واينسلنب
مساعده يف اإلثيوبية .ويف مس ّودة رسالة إىل بيفردج يف الرابع من فرباير من العام
 ،1662يشكو كاستل من اضطراره إىل منحه بعض املال ،ويشكو يف الوقت نفسه
من ضعفه يف العمل ،فيخاطبه قائال« :فيام يتصل مبا تقوم به أضطر إىل مراجعته
باستمرار ،ودامئا أجد أخطاء أصلحها ،أو زيادات أحذفها»( .)223أما أفضل مصدر
وانسلب (أو وانس ِلب) فوجدناه يف رسالة من روبرت
للمعلومات فيام يتصل مبشاركة
نِ
وانسلب) يف التاسع
هنتنغتون إىل جون كو ِفل (كاهن القسطنطينية ،وهناك قابل
نِ
«وانسلب أملاين ،ابن أحد القساوسة يف
عرش من أكتوبر من العام  1674يقول فيها:
نِ
إيرفورت أو بالقرب منها ،استعان به الدكتور كاستل يف السابق لعامني أو ثالثة أعوام
وانسلب Wansleben
يف اإلرشاف عىل الجزء اإلثيويب من املعجم» ( .)224الثابت أن
نِ
كان يف لندن يف العام  ،1661عندما كان يرشف عىل طباعة «معجم لدولف» اإلثيويب
(وسنتحدث عنه بعد حني) .نستطيع التثبت من فرتة إقامته بشكل أكرث دقة ،إذا
استطعنا تحديد تاريخ املشاجرة التي نشبت بينه وبني أحد مساعدي كاستل ،املدعو
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توارضوس بطرس ،والتي رواها موللر عن رواية «أيوب لدولف» .فقد سرُ ِقت بعض
وانسلب الذي رشع يف نسخها،
مخطوطات بطرس اإلثيوبية ،ووصلت إىل أيدي
نِ
وانسلب إىل
وعندما علم بطرس بذلك عمد إىل نزعها من يديه بالقوة(ُ .)225أرسل
نِ
مرص بعد عودته إىل أملانيا ،أرسله إىل هناك الدوق إرنست من ساكس غوثا» ،ولكنه
قسا من طائفة الدومنيكان ،وراح يجمع املخطوطات
تحول إىل الكاثوليكية ،وأصبح ّ
()226
لحساب الوزير الفرنيس كولربت  .كان بطرس ،املقبل من شلسفيغ هولستاين
 Schleswig-Holsteinيف إنجلرتا يف نوفمرب العام  ،)227( 1659وزارها مرة أخرى يف
العام  ،1661مهتام باللغة اإلثيوبية واللغة القبطية أيضا( .)228ولعل عمله يف معجم
كاستل يعود إما إىل هذه الفرتة أو تلك ،أو إىل كلتا الفرتتني معا .ويف التاسع من
سبتمرب العام  1661كتب ورثنغتون إىل هارتلب بأن :بطرس وبعضهم من الذين
كانوا يساعدونه (أي :كاس ِتل) رمبا ُ
اضطروا إىل التخيل عن العمل ،بسبب العجز عن
القيام به ،وتحمل مثل هذا الجهد الهرقيل»(.)229
ليس من شك يف أن هذا كان السبب الذي زعمه كاستل .من جهة أخرى ،إن
دل تيار الشكاوى الذي انساب عرب الرسائل الكثرية التي كتبها كاس ِتل ،والتي نجت
من اإلثني عرش عاما التي قضاها يف عمله يف املعجم ،عىل يشء فإمنا يدل عىل
أن كاستل – عىل النقيض من والتون – كان ضعيفا يف اإلدارة غاية الضعف .ومن
حقنا أن نظن أن أحد أسباب املدة الطويلة التي استغرقها العمل يف هذا املعجم،
وهجرة املساعدين يف العمل فيه ،هو أن كاستل كان يرص عىل مراجعة ما قاموا به
دخل فيه تعديالت جوهرية .ظهرت عدم صالحيته يف
بنفسه ،واألرجح أنه كان ُي ِ
إدارة مرشوع كهذا أكرث ما ظهرت يف سوء إدارته للشؤون املالية ذات الصلة .كانت
الخطة تتلخص يف أن تغطي أموال االكتتاب تكاليف املطبعة ،ورواتب املرشفني
واملساعدين( ،)230وكان من املفرتض أن يكفي سعر االكتتاب األصيل ،وهو خمسون
شلنا ،تكاليف الكتاب كلها ،وأن يكتمل املرشوع يف غضون سنوات قليلة .يبدو أن
املطابع قد ُج ِّهزت للعمل يف وقت قصري ،ما كان يعني رضورة دفع رواتب ألولئك
الفنيني والعامل الذين بدأوا العمل .ولكن أدت التأخريات التي حدثت بسبب
انسحاب كالرك ،وتردد كاستل يف اتخاذ القرارات ،مضافا إىل ذلك إمساك املكتتبني،
أو اختالسات بعض املؤتمَ نني عىل أموالهم ،إىل خزانة خاوية يف نهاية املطاف .كانت
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هناك مشكالت أخرى مل يكن لـ كاستل فيها يد .فقد كتب إىل كالرك ساخطا يف
السابع عرش من نوفمرب من العام  1658يقول« :أمس تقدم يل الدكتور والتون
بطلب غريب يجري عىل غري ما أرغب ،ولكنه يرص عليه بحكم مكانته ،فهو يقول:
مادامت الحروف واآلالت ملكه ،وبعد أن فرغنا من طباعة كل الصحائف التي
نريد طباعتها ،يريد أن يشرتي ورقا ويدفع أجور العامل ليقوموا بطباعة عدد من
النسخ من املعجم لحسابه مثلام فعل مع الكتاب املقدس متعدد اللغات»(.)231
وظل والتون يلح عىل طلب عدد مائتني وخمسني نسخة مجانية حتى بعد أن اشرتى
منه رويكروفت املطابع والحروف ،ولكن حسن الحظ حالف كاستل فامت والتون
قبل أن تخرج تلك النسخ من املطبعة.
جرب كاستل أكرث من حل لتلك املشكالت التي كان يواجهها .استأجر املزيد
من املساعدين سعيا إىل ترسيع إيقاع العمل ،ولكن – كام رأينا – كان أولئك
املساعدون موضع سخطه وتربمه عىل الدوام ،أضف إىل ذلك أنه كان مضطرا
إىل دفع مخصصاتهم كاملة .حاول استقطاب مزيد من املكتتبني مستعينا ببعض
أصدقائه من ذوي النفوذ .ويف العام  1660أرسل امللك العائد خطابا يويص فيه
بتخصيص عدد من النسخ لألساقفة والكنيسة األسقفية ،ونسخ أخرى توزع عىل
األرشاف والنبالء ،ويف العام  1663أرسل شلـدُ ن (رئيس األساقفة) خطابا مامثال إىل
جميع األساقفة يوصيهم فيه باقتناء املعجم( .)232عىل رغم ذلك كلـه مل تسفر هذه
«سث وارد»
املؤثرات إال عن سبعامئة جنيه إسرتليني ،أغلبها ُج ِمعت بفضل جهود ِ
أسقف سالزبوري ،وهو مبلغ يقل كثريا عن املبلغ الذي كان كاستل قد أنفقه بالفعل
من أرصدته الخاصة .حاول كاستل أيضا أن يدير املطبعة إدارة تعود بالفائدة،
فبعد انسحاب كالرك هيويش ،وافق رويكروفت (اختصايص الطباعة) عىل أن
يصبح رشيكا لـ كاستل يف املرشوع .أدرك كاستل أنه كان يرتكب خطأ عندما كان
يرسل ُ
«الش ْغل» إىل املطبعة فور االنتهاء منه ،حيث أدى السري البطيء يف العمل
رسل إىل
إىل تعطيل املطابع ،وعدم جاهزيتها للطباعة .فقد خرج املجلد األولُ ،وأ ِ
املكتتبني يف العام  ،1661خاليا من التصدير واملقدمة واملعجم الفاريس( .)233ثم راح
ورثنغتون يرشح لـ هارتلب يف الثالث من فرباير من العام  1662كيف تغريت خطة
كاس ِتل يف املجلد الثاين:
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مل نرسل املجلد الثاين من املعجم متعدد اللغات إىل املطبعة بعدُ  ،ولن نطبع
شيئا آخر إال بعد الفراغ من إعداد العمل كامال ...فلم نطمنئ إىل القيام بطباعة
املجلد األول من املعجم قبل أن يفرغوا من إعداده للمطبعة ،مام تسبب يف توقف
الطباعة يف كثري من األحيان ،ومع ذلك كنا مضطرين إىل دفع رواتب العاملني ،وإال
تركونا ،ما يزيد تكلفة العمل(.)234
حاول كاستل ورويكروفت تحقيق أقىص استفادة من املطابع يف أثناء الفرتة
التي تتوقف فيها عن الطباعة يف انتظار املجلد الثاين ،فعمدا إىل طباعة كتب أخرى.
ومن ثم بدآ يف طباعة املعجم اإلثيويب لصاحبه أيوب لدولف يف العام  ،1661والذي
وانسلب .ومن املرجح أنهام رشعا يف إصدار كتاب لـبطرس يف العام
أرشف عليه
نِ
نفسه ،فقد كان يف لندن يف ذلك الوقت ،وكان رويكروفت قد طبع لـه صفحة كعينة
تضم املزمور األول باللغات القبطية والعربية والالتينية قبل ذلك بعامني( .)235من
ناحية أخرى ،مل تكن حروف اللغة القبطية متاحة للطباعة يف إنجلرتا ،وكانت الكتب
القبطية ُتطبع بحروف يونانية ،ونجد يف صفحة العينة أنه تم التعبري عن النية يف
طباعة املزامري القبطية كلـها بحروف قبطية(.)236
عىل رغم كل هذه الجهود ،كان املرشوع يسري من خسارة إىل أخرى ،ففي
الثالثني من سبتمرب من العام  1663أخرب كاستل كالرك أن رويكروفت قد انسحب
كرشيك .وهو مييض يف القول يف الرسالة نفسها« :واآلن أبيع آخر جزء مام كنت
أمتلك من أرض أو بيت ،من دون أدىن ندم ،والحمد لله فقد ترك يل أجدادي
مرياثا معتربا ال أحسب أن هناك شخصا أكرث مني حظا يف ِإس ْك ْس كلها ،وقد عقدت
النية عىل أن أوفر املال لهذا املرشوع الكبري»( .)237راح يدعم املرشوع من ماله
الخاص بعض األعوام ،ببيع أجزاء من عقاراته ومرياثه( .)238وزعم كاستل أنه أنفق
يف النهاية ما ال يقل عن اثني عرش ألفا من الجنيهات اإلسرتلينية من ماله الخاص
عىل معجمه( .)239ومل تكن تلك آخر الخطوب التي تعرض لها ،فقد تعرضت ثالمثائة
نسخة من املجلد األول ،ومعها عددٌ من كتبه ،للتدمري يف الحريق الكبري املعروف
الذي اجتاح لندن يف العام  .1666ومن مفارقات الدهر وابتالءاته أن ُيودع السجن
بعد وفاة أخيه ،بسبب ديون كانت تخص املرحوم( .)240وحتى بعد أن أكتمل العمل
يف العام  ،1669كانت النسخ الباقية كثرية جدا .كان لديه أكرث من ألف نسخة ،كام
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كتب يف رسالة إىل زميل لـه يف كلية القديس جون( .)241وهذا عىل رغم مناشداته
الكثرية لألساقفة الذين أرسل إليهم ما ال يقل عن مائة رسالة ،ومل تنت ِه إال إىل
خمسة طلبات لالكتتاب .ظلت أغلب هذه النسخ يف بيته عند وفاته يف يناير العام
 ،1686فقد كتب يف وصيته بتاريخ  24أكتوبر من العام  ،1685يويص مبائة نسخة
من املعجم لـهرني كومبتون ،أسقف لندن ،ومائة نسخة لخمسة من أقربائه(.)242
ويروي ِنكوالس يف وقائعه األدبية الخامتة الحزينة(:)243
من املفرتض أن خمسامئة نسخة من معجمه مل ُت َب ْع عند وفاته.
وضعتها السيدة كرسب  ،Mrs. Crispابنة أخت الدكتور كاستل ،وكانت
قامئة عىل تنفيذ وصيته ،يف حجرة يف أحد البيوت التي كانت تؤجرها يف
مارتن ،من أعامل مقاطعة رسي  ،Surreyحيث ظلت لسنوات متعددة
نهبا للفرئان التي كانت لها صوالت وجوالت ،تخريبا وتدمريا ،فلام طلبها
أصحابها من هذه السيدة ،عز أن يجدوا منها مجلدا واحدا ميكن جمعه من
يع ذلك الركام املمزق كلـه بسبعة جنيهات.
األجزاء املقروضة أو املدمرة ،و ِب َ

ليس من اليسري عىل قارئ ّاطلع عىل رسائل كاستل منذ األعوام التي عمل
يف أثنائها يف املعجم ،ويف كل رسالة منها يجلد ذاته ويشكو همه ،أن يغفل حبه
الشديد للعلم ،وإخالصه للبحث .إن جهوده مل تذهب هباء ،فقد عُ نِّي قسيسا يف
القرص املليك يف العام  ،1665و ُم ِنح يف العام  1667راتبا عىل ذلك من كانرتبري
( ُمع َفى من الحضور) .أضف إىل ذلك أيضا أنه أصبح أستاذا للغة العربية يف
كيمربدج ،عىل رغم أنه راح يشكو لـكالرك يف العام  ،1667يقول« :لغتي العربية
تعرضت للصدأ يف كيمربدج ،وال أظنني قامئا عىل هذا العمل العام ما ينبغي»(.)244
ُ
واضطر
عىل أي حال ،تعرض كاستل بسبب إخالصه لهذا املرشوع لخطوب كثرية،
إىل بيع ما كان ميتلكه من عقار ،إىل جانب الخراب الذي تسلل إىل روحه وجسده،
وخاصة عينيه( ،)245ومل يكن ليحتمل املزيد .والباحث ال ميلك إال أن ُيعجب أميا
إعجاب بعزميته التي ال تلني حتى اكتمل املرشوع بعد سنوات متعددة ،وإن كان
بعض التأخري يعود إىل ما كان يف طبعه من حمق ،وما كان يف منهجه يف اإلدارة
من عيوب .ولسوء الحظ ليس من اليسري أن نخلص إىل أن ما تم من إنجازه يشفع
لهذه النفقات الرهيبة من الجهد واملال .مل يفهم القراء هذا العمل حق فهمه؛
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فقد كان القرار الذي يقيض باتباع املنهج الذي اتبعه شندلر يف كتابه القديم ،الذي
يجمع اللغات الرئيسية الست عىل الجذور العربية ،قرارا كارث ّيا حقا .فرمبا نظفر
اليوم ببعض الفائدة من «معجم يف اللغات السامية املقارنة» ،بعد أن زاد فهمنا
للعالقات بني اللغات املختلفة ،ولكن يف القرن السابع عرش ،عندما ساد االعتقاد
بأن هذه اللغات تنحدر كلها من اللغة العربية «األم» ،مل يكن ذلك إال مجلبة
لالضطراب والخطأ .لقد أصبحت محاولة االستفادة من املعجم سباعي اللغة يف
فهم أي لغة من اللغات الست ذات الصلة ،رضبا من التمرين عىل الصرب ،ومجلبة
إلحباط ال مفر منه .كان ذلك واضحا للكثريين من العلامء املعارصين لـكاستل،
حتى قبل أن ُينرش العمل .ففي أوائل شهر مارس من العام  ،1659أخرب كاستل
كالرك يقول بالحرف« :السيد كرومهومل ،والسيد وود ،والسيد لتلتون ،ونف ٌر من
أفضل العارفني بالعربية «هنا» ،وكثريون غريهم ،يناشدونني تغيري املنهج الذي
وضعناه أساسا لنا يف عملنا ،وأن أفصل بني اللغات كل عىل حدة»( ،)246ولكنه رفض
بالطبع .إذن ،فرغم أن املعجم استفاد بالتأكيد من معجم يوليوس العريب ،واستفاد
من الجهود السابقة عليه كلها ،فإنه مل ي ُقم بديال عن معجم يوليوس .كان العمل
كام قدمه كاستل عديم الفائدة من الناحية العملية بالنسبة إىل الطالب الذي
يريد أن يقرأ الكتاب املقدس متعدد اللغات ،أو أي نص آخر .إنه ينطوي عىل
الكثري من املعلومات القيمة ،ولكن هذه املعلومات القيمة تحتاج إىل جهد جهيد
وجد بالفعل من يستفيد منه يف مجال اللغة الرسيانية ،وهو
الستخراجها .وقد ُ
الدكتور جون دافيد ميكالِس ،أحد علامء الكتاب املقدس البارزين يف القرن الثامن
عرش( .)247عىل رغم ذلك كلـه ،ال ميكن أن ننسب إخفاق املعجم يف جذب العدد
الكايف من املكتتبني إىل جوانب القصور يف األمور البحثية عىل وجه التخصيص .كان
عدد الذين يرغبون يف رشاء النصوص املقدسة مثل الكتاب املقدس متعدد اللغات،
أكرث بكثري من عدد أولئك الذين كانوا يسعون فعال إىل االطالع عىل اللغات الغريبة
فيه ،وكان معجم اللغات السامية هذا موجها يف األساس إىل هذه القلة من القراء.
ومع ذلك ،لو ُقدر لهذا املعجم أن يظهر متزامنا مع صدور الكتاب املقدس ،أو
بعده مبارشة كام كانت تقتيض الخطة ،لكانت فرصه يف الذيوع واالنتشار أفضل
بكثري .فلقد أدت تأخريات كاستل إىل دخول املعجم يف الفرتة التي بدأ فيها االهتامم
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باللغات الرشقية واحرتامها يف إنجلرتا يقل ،أو يرتاجع ،خاصة بني رجال الدين الذين
كان يرسل إليهم املناشدات ملد يد العون.

( )10العربية يف مدرسة «وستمنسرت»

من املالمح املرموقة يف مجال دراسة اللغة العربية يف القرن السابع عرش يف
إنجلرتا أن العربية أصبحت جزءا من املقررات الدراسية يف املدرسة األجرومية،
والتي كانت ُتسمى مدرسة «وستمنسرت» .وكان ذلك يعود بصورة قاطعة إىل حامس
رجل واحد هو رتشارد بوسبي ،الذي استهل عهده الطويل يف نظارة هذه املدرسة يف
العام  .1638تنبئنا فقرة يف «يوميات» إيفلني كثريا ما ُيستشهد بها يف هذا الخصوص،
أنه يف يوم الثالث عرش من مايو العام  1661يسجل:
سمعت ورأيت بنفيس هذه التدريبات التي وقع اختيار علامء مدرسة
وستمنسرت عليها إلرسالها إىل الجامعات ،بالالتينية واليونانية والعربية
والعربية ولغات أخرى ،وفيها موضوعات وقصائد مرتجلة أدهشتني
وحظيت بإعجايب ،قالها صبية صغار ُر ِزقوا املوهبة والذكاء ،وال يتجاوز
سن بعضهم الثانية عرشة :أو الثالثة عرشة ،وإين ألشفق عىل ما يحفظونه
ويبدعونه اليوم ،فينسونه وال يستثمرونه غدا حني يبلغون مبلغ الرجال ،مع
أن بعضهم قد بلغ مبلغ الرجال بالفعل(.)248

بدأ تدريس العربية يف مدرسة وستمنسرت منذ زمن طويل ،وشهدت ازدهارا كبريا
منذ والية النسلوت أندروز عميدا للمدرسة يف أوائل القرن .ومعروف أن بوسبي
 Busbyكان قد قرر تعزيز مقرر العربية يف املدرسة مبقرر آخر هو مقرر اللغة
العربية أيضا .تقترص األدلة املتصلة بوجود اللغة العربية يف مدرسة وستمنسرت،
كالدليل الذي وجدناه عند إيف ِلن منذ قليل ،عىل الفرتة التي أعقبت عودة امللك .عىل
سبيل املثال ،يكتب كاستل إىل كالرك يف السابع عرش من يوليو من العام  1667يقول:
أرسل إليك أيضا بعض األوراق أعطاها يل الدكتور بوسبي الذي يقرئك
السالم ،ويكن لك كل االحرتام ،يرغب يف أن تجول فيها ببرصك ،وتجري
عليها دقيق ما تجريه من نقد وتبديل وتنقيح للعربية والكلدانية والعربية،
وما إىل ذلك من األوراق التي أرسلها إليك ،وأن تعرضها عىل الدكتور بوكوك
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(وإليه أيضا أرسل أصدق التحيات) وقد كنت كتبت إليه ،وكذلك فعل
الدكتور من دون علمنا بحاله ،وأخىش ما نخشاه أن تصله يف وقت ال
يناسبه .طلبنا هو أنه قد يرسه أيضا أن يفعل ذلك معك ،فيقرأ وميعن
القراءة ،ويحكم ويتحرى الصواب يف الحكم وما إىل ذلك بكل الدقة التي
استخدمها معك .وبعد هذا األمل فإن الدكتور بوسبي يعفيك من هذا
العناء الذي طلبه منك يف ترجمة تلك األجزاء التي وعدت(.)249

وقد وجدت دليال مبكرا جدا ومهام يف الكتاب الذي أ ّلفه «هول» الصادر يف
العام  – 1660وقد فرغ من كتابته يف العام  – 1659يقول فيه« :ليس من قبيل
التزين الهني ،أو املديح القليل ،أن ُيظهر الدارسون يف مدرسة وستمنسرت يف الوقت
الراهن براعتهم يف الخطابة وقرض الشعر يف اللغتني العربية والعربية وسائر اللغات
الرشقية ،ما كان يدهش أغلب الزائرين والسامعني ،مام يستثري حسدهم ،و ُي ْس ِخطهم
عىل جهلهم»( .)250يوحي اهتامم هــول وإيف ِلن بتلك االستعراضات العلنية بالعلم
بالعربية والعربية التي ُيظ ِهرها فتية وستمنسرت قبيل وبعد عودة امللكية ،ببداية
ذيوع هذه اللغات يف ذلك الوقت ،ورمبا ُي ْظ ِهر الحامس الذي شاع يف لندن مع
صدور الطبعة األوىل من الكتاب املقدس متعدد اللغات يف خمسينيات القرن السابع
عرش ( .)251متى بدأ بوسبي نفسه يهتم بالعربية؟( ،)252ومتى بدأ تدريس العربية
يف وستمنسرت؟ سؤاالن ال نستطيع أن نجيب عنهام بدقة .عىل أية حال ،إذا كان
أولئك الذين تخرجوا يف وستمنسرت ،والذين أظهروا اهتاممهم بالعربية بعد ذلك يف
أكسفورد ،كانوا يف املدرسة يف الخمسينيات (ومنهم :هرني ستب وجورج هوبر)(،)253
أو الستينيات (ومنهم :همفري وبرايدو) ،فإن الباحث ميكنه أن يخلص إىل أن العربية
مل تصبح مقررا أساس ّيا قبل الخمسينيات .فنحن نقرأ أن هول كان يتحدث يف العام
 1659عن «التطورات املمتازة التي أجراها الفاضل الكريم السيد بوسبي أخريا يف
مدرسة «وستمنسرت» ،حيث أصبحت اللغات الرشقية اليوم من املقررات املعهودة
لدى الفئة املمتازة من الدارسني»( .)254ويبدو أن قيام بوسبي بتدريس العربية كان
من أسباب الخصومة بينه وبني إدوارد باغشو  ،Edward Bagshawوكان باغشو
وكيال ملدرسة وستمنسرت (بني العامني  1656و ،)1658وكان يقول« :إن العربية ال
قيمة لها»( .)255وأما خليفة باغشو ،آدم لتلتون  ، Littletonكوكيل للمدرسة ،فقد
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ع ّينه كاستل عىل أساس أنه واحدٌ من أفضل العارفني بالعربية يف لندن يف العام
 .1659لقد درس هو نفسه عىل بوسبي يف وستمنسرت ،واخ ِتري طالبا يف كلية املسيح،
ولكن املفتشني أقصوه ( ،)256ثم َع ّينه بوسبي كمساعد مدرس يف املدرسة .والراجح
عندي أن بوسبي ولتلتون كليهام (وقد أقاما هناك حتى العام  )1661كانا مسؤولني
عن تدريس العربية يف هذه املدرسة ،ولكن ماذا كانا ُي َد ِّرسان؟ ومن أولئك التالميذ
الذين درسوا عليهم العربية؟ ليست لدينا األدلة الكافية ،فمن الواضح أنه ليس
كل من كان يدخل وستمنسرت يتعلم العربية .وأما التباهي يف قصيدة رثاء بلغة
التينية معارصة يف مدح مدرسة وستمنسرت بأن« :الفتى الذي دخل املدرسة طالبا
إنجليز ّيا يخرج منها عرب ّيا رصفا»( )257فإنه ُيؤخذ عىل أنه من قبيل املبالغة التي
ميكن اغتفارها .وقد رأينا أن هول كان يقول« :إن الفئة املمتازة من الطالب فقط
هم الذين كان ُيسمح لهم بدراسة اللغات الرشقية» .من جهة أخرى ،فإن وليام
تازول ،وكان يف وستمنسرت من العام  1660إىل العام  ،1670وعُ نِّي فيام بعد محارضا
فيام كان ُيسمى مقرر بوسبي للعربية يف كلية املسيح ،مل يذكر أي معلومات يف
سرية حياته تتصل بتعلم العربية ،عىل الرغم من أنه يقدم لنا وصفا وافيا لتعليمه
يف وستمنسرت ،وميتدح تدريس بوسبي .أيضا ال يوجد ما يثبت أن جون لوك ،الذي
درس كطالب امتياز يف وستمنسرت ،وشارك يف اختيار طالب وستمنسرت لكلية املسيح
يف العام  ،1652كان يعرف العربية يف أي وقت من األوقات( .)258وأما فيام يتصل
مبحتوى مقرر العربية الذي كان بوسبي يقوم بتدريسه ،فمن الراجح جدا أنه كان
يتمحور حول النحو العريب ،فريجح بعض النقاد أن بوسبي قد أقدم عىل تأليف
كتاب يف النحو العريب ،ولكن هذا الكتاب مل ينج من التدمري كام نجا كتابه يف النحو
اليوناين( .)259مهام يكن من أمر ،فقد كان اهتامم بوسبي بالنحو العريب ظاهرا ظهورا
واضحا من الكتب التي تركها يف مكتبته ،والتي التزال محفوظة يف حجرة منفصلة
يف مدرسة وستمنسرت .وتضم هذه املكتبة جميع طبعات الكتب التي ألفها إر ِبنيوس
يف النحو العريب ،أو ألفها إر ِبنيوس ويوليوس يف النحو العريب واملطالعة العربية،
والتي صدرت يف حياة بوسبي ،إىل جانب معجم يوليوس العريب ،والقواميس التي
صنفها را ِفلنغيوس وجيغي .وتضم املكتبة أيضا الكثري من الكتب العربية األخرى
وليس كتب النحو فقط ،مثل كتاب رافيوس املعنون بـ النحو العام ،وكتاب بطرس
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ميتوسكيتا  Metoscitaاملعنون بـ «املبادئ األساسية للغة العربية»( ،)260وكتاب
أوبيتشيني  Obiciniاملعنون بـ «النحو العريب املسمى باألجرومية»( ،)261ويضم أيضا
كتبا أخرى وصلت إليها من املطبعة امليدتشية( ،)262وعددا من األعامل األكادميية
املعتربة ،ومنها طبعة إِليكامن  -ساملازيوس من كتاب «لغز قابس» ،وكتاب بوكوك
املعنون بـ « ُلمع من تاريخ العرب» ،وتقريبا جميع كتب بوكوك التي ألفها باللغة
العربية .لقد أبقى بوسبي عىل اهتاممه بهذه الكتب طوال حياته ،يدل عىل ذلك
وجود كتاب هايد املعنون بـ «يف مزايا اللغات الرشقية» يف العام  ،1694وهو العام
الذي سبق وفاة بوسبي .ولقد كان جون ِبل ميتلك عددا كبريا من هذه املجموعة
من الكتب( ،)263وكان قد حصل من بوسبي عىل مسكن مالئم حني رضبه اإلفالس يف
السبعينيات والثامنينيات .وتضم املجموعة نسخة من ترجمة بوكوك لـ غروشيوس،
وفيها النص العريب فقط ،وهو موضوع رسالة من برايدو إىل ِب ْل (وكان يسكن يف
وستمنسرت يف ذلك الوقت) يف السابع عرش من أغسطس العام  .)264(1674ال تكمن
أهمية تدريس اللغة العربية يف وستمنسرت يف تأثريها عىل تطور الدراسات العربية،
فقد كان خريجو وستمنسرت الذين تخصصوا للعربية بعد ذلك قلة ،ومن هذه القلة
مل نسمع إال عن واحد ترك بصامته يف هذا املجال وهو برايدو  ،Prideauxمؤلف
كتاب «حياة محمد» الذي رمبا يعود الفضل يف تأليفه ،بدرجة قلت أو كرثت ،إىل
فضيلة تدريس العربية إما يف وستمنسرت أو أكسفورد .مل تصمد اللغة العربية كمقرر
من مقررات وستمنسرت بعد بوسبي ،وأكرث الظن أنها مل تصمد مدة طويلة يف ظل
إدارته الحديدية نفسها للمدرسة .ولكن ليس من شك يف أن العربية كانت ُتدرس يف
أكرث من مدرسة واحدة عىل األقل من مدارس األجروميات اإلنجليزية( ،)265خاصة :يف
أثناء عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن السابع عرش ،وهذا أدل عىل اإلكبار
الذي كانت تحظى به اللغة العربية بني عقالء اإلنجليز وحكامئهم يف الجامعات
وخارج الجامعات عىل حد سواء .من جهة ثانية ،ما لبث أن أصاب الوهن هذا اإلكبار
للغة العربية وقدرها ،وبدأت األمور تتغري.
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9

تراج��ع الدراس��ات العربي��ة
يف إجنلرتا

«إن األعوام املتبقية من القرن
السابع عرش – عىل رغم أنها مل تشهد
عقام تاما – شهدت يف األغلب تاريخا
من الخطط التي مل ُتنجز ،والوعود
التي عجز أصحابها عن الوفاء بها»

الحظنا يف مستهل الفصل السابق أن الرتاجع
يف االهتامم باللغة العربية بعد عودة امللك
تشارلز الثاين قد ازداد ،ويعزو ت ِولز ذلك إىل ما
كان يسميه «تغريا يف الذوق العام» ،وهو يريد
أن يدلل عىل صدق ما يقول فيعقد مقارنة بني
الحامس الذي استقبل به الناس كتاب بوكوك
املعنون بـ « ُلمع من أخبار العرب» Specimen
يف العام  ،1650وهذا الفتور الذي استقبل به
الناس صدور كتاب أيب الفرج يف العام .1663
لقد ذ ّيل بوكوك كتابه مبلحق تاريخي ،وأهداه
لغلربت ِشلدُ ن ( Gilbert Sheldonوكان عندئذ
أسقف لندن العام ،وما لبث أن أصبح رئيسا
ألساقفة كانرتبري) ،عرفانا وشكرا ملساعدته
يف استعادة االمتيازات املتصلة بكريس العربية
يف الجامعة .وعندما أهداه بوكوك نسخة من
كتاب أيب الفرج مل يزد ِشلدُ ن عىل أن سأله:
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«وهل وجدت فيه فقرات تستحق القراءة؟» ،وهذا يعني أن الرجل مل يزد عىل أن
ألقى نظرة عابرة عىل الكتاب .ومل يكن ِشلدُ ن يف الوقت نفسه من السذج الذين
يسألون مثل هذه األسئلة من دون قصد ،وإمنا كان ِشلدُ ن من كبار املتعلمني ،فقد
أصبح بعد فرتة من كبار رعاة جامعة أكسفورد .والحق أن بوكوك مل يكن يتوقع
هذا السؤال من ِشلدُ ن عن كتاب كان بوكوك يعتربه إنجازا مهام جدا يف املعرفة
التاريخية ،ولكنه أجاب« :أعتقد أن الكتاب يتضمن الكثري من الصفحات املهمة».
ثم إنه كتب بعد حني إىل توماس غريفز يقص عليه ما حدث ،ويطلب منه أن يحدد
لشلدُ ن بعض هذه الصفحات املهمة يف الكتاب ،وأن يتحمس لنرشه وإذاعته عىل
ِ
الناس ،مضيفا أنه« :من الدرر النادرة ،وأخىش ما أخشاه أن يستهني به بعضهم،
وأنت ترى كيف تغري حال الدراسات العربية إىل األفضل منذ توافرنا لها أنا وأنت،
وال أظن أن عدد املقبلني عليها كبري» .وكان غريفز متفقا معه فيام يتصل بعدم
شيوع الدراسات العربية ،فرناه يرد عليه بقوله« :ال أظن أنها تجد من يحتفي بها،
أو يعمل عىل تشجيعها من ِق َبل هؤالء الذين كنت أظن أنهم سيتولونها بالرعاية
والحدب» .ويقول ت ِولز إن هذا الرتاجع يف تقدير أهمية اللغة العربية الذي شاع يف
اآلونة األخرية ليس مقصورا عىل بالد اإلنجليز ،وهو يستدل برسالة جاءته من برنارد
يف هولندا يف العام  ،1669يروي فيها لبوكوك األحوال السيئة لدراسة اللغة العربية
هناك أيضا( .)1وأما أسباب هذا الرتاجع يف االهتامم بالدراسات العربية ودعمها يف
إنجلرتا وسائر األقطار األوروبية فهو ما سوف نتناوله يف الفصل األخري بيشء من
التفصيل .ليس من شك يف أنه كان لهذا الرتاجع أبعد األثر يف الباحثني والعلامء
املتخصصني يف العربية وعلومها يف كل من أكسفورد وكيمربدج عىل السواء.

( )1كيمربدج من العام  1680إىل العام 1700

نحن مضطرون يف هذا الفصل إىل أن نتناول الوضع يف كيمربدج بيشء من
اإليجاز ،فلم يحدث يشء يستحق الوقوف عنده منذ تأسيس كريس اللغة العربية
بشكل دائم .ظل كاس ِتل يشغل منصب رئاسة القسم حتى وفاته يف العام ،1686
ومن الطبيعي أن يظل يلقي املحارضات بعد صدور معجمه خاميس اللغة يف العام
 ،1669غري أن حضور تلك املحارضات كان ضعيفا غاية الضعف ،نفهم ذلك من
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نكتة كتبها كاستل بعد أن أعلن عن ميعاد محارضة من محارضاته ،يقول« :أستاذ
اللغة العربية يلقي محارضة يف صحراء خالية»( .)2مل ينتج كاس ِتل شيئا ذا بال بعد
صدور معجمه خاميس اللغة ،فقد كرس أغلب طاقته للتخلص من الن َُّسخ التي
كانت بني يديه ،وقد رأينا كيف آلت جهوده يف استقطاب يوليوس إىل كيمربدج إىل
الفشل .وأما خلفه يف رئاسة قسم اللغة العربية ،يوحنا لوقا ،الذي شغل املنصب
حتى العام  ،1702فقد كان من رجال الرتبية والتعليم وأصحاب الرأي والنظر ،عرفنا
ذلك من دفرته الذي كان يسجل فيه خواطره عندما كان كاهنا يف رشكة الشام يف
سمرينا يف أثناء ستينيات القرن السابع عرش ،وأيضا من العام  1676إىل العام ،1682
وهي يوميات تكشف أيضا عن مهارته يف فهم اللغات املحلية( .)3ولكنه – بوصفه
أستاذا يف اللغة العربية  -مل ينرش شيئا ذا بال إال قصيدة بلغة تركية غريبة من تلك
القصائد التي ُتلقى يف أعياد امليالد ،وضمها سف ٌر ُيسمى «قصائد أعياد امليالد» نرشته
كيمربدج يف العام  1688احتفاال مبيالد ملك املستقبل ،امللك جيمس إدوارد(.)4
والحق أن الكتاب يكشف لنا – رمبا عرضا – عن أن حروف الطباعة كانت
متاحة يف كيمربدج لطباعة الكتب العربية ،وأنها ظهرت أول ما ظهرت حني ُطبع
كتاب جون سبنرس املعنون بـ «قوانني العربانيني» .)5(De Legibus Hebraeorum
وهذا الكتاب املفيد للباحثني يف العربية يف إنجلرتا كانت أهميته محدودة للعربية،
ومل تتجاوز أسلوب الطباعة ،فهو مل يتضمن سوى اقتباسات قصرية باللغة العربية،
من مؤلفات معروفة سلفا مثل «أيب الفرج» لبوكوك و«كتاب الحيوان» لبوشار.
وعىل رغم أنه مل يكن قد صدر بشكل نهايئ حتى العام  ،1685فلم ُيطبع الكتابان
األوالن منه إال يف العام ( 1683طبعهام جون هيز ،اختصايص الطباعة يف الجامعة،
ُ
وطبع الثالث يف العام .)1684
يبدأ استخدام حروف الطباعة العربية يف الكتاب الثاين ،حيث نجد يف صفحة
 237حروف رافلنغيوس ،التي ظلت مهجورة يف كيمربدج ألكرث من خمسني عاما،
فجأة ظهرت .ويف صفحة  431حلت محلها الحروف العربية التي جلبها ِسل ِدن ،والتي
راحوا يستخدمونها منذ ذلك التاريخ( ،إال للفظة واحدة يف صفحة  552استخدم
بها حرف الكاف من رافلنغيوس) .كانت هذه هي حروف ِسل ِدن ،والتي ارتحلت
معه من لندن إىل كيمربدج بعد ما يقرب من أربعني عاما من اإلهامل ،استخدمتها
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فيام بعد جامعة كيمربدج لطبع بعض األعامل القصرية املكتوبة بالعربية ،عىل سبيل
املثال لدينا مقال أوكيل املعنون بـ «مقدمة يف اللغات الرشقية» يف العام ،1706
حتى حصلت الجامعة يف نهاية األمر عىل طاقم كامل لحروف الطباعة العربية التي
ابتدعها وليام كالسون يف ثالثينيات القرن الثامن عرش( .)6ولقد َع ِمد َْت الجامعة إىل
االستغناء عن حروف رافلنغيوس التي كان يستخدمها ِبد ِول وأنفق عليها من ماله
وجهده ،فبدت جامعة ناكرة للجميل .مل نقرأ عن نص منشور بالعربية يف القرن
السابع عرش ،أو بعد ذلك يف السنوات األوىل من القرن الثامن عرش .والحق أن
الجامعة أقدمت عىل تعيني العالمة سيمون أوكيل رئيسا لكريس العربية ،غري أن هذا
اإلنجاز ينتمي إىل تاريخ القرن الثامن عرش ،وال ينتمي إىل تاريخ القرن السابع عرش.

( )2العقدان األخريان يف مسرية بوكوك األكادميية

رأينا كيف شهدت أكسفورد خالل العرشين عاما أو نحو ذلك ،بعد عودة
امللكية ،نشاطا ملحوظا يف الدراسات الرشقية وال سيام العربية ،بيد أن األعوام
املتبقية من القرن السابع عرش – عىل رغم أنها مل تشهد عقام تاما – شهدت يف
األغلب تاريخا من الخطط التي مل ُتنجز ،والوعود التي عجز أصحابها عن الوفاء
بها .وهنا نخص بالذكر بوكوك ،فعىل الرغم من أنه عاش حتى العام  ،1691فإنه مل
ينرش (فيام عدا ترجمته ألجزاء من كتاب الصلوات إىل العربية) نصا عربيا واحدا
بعد كتاب «الفيلسوف املعلم نفسه»  Philosophus Autodidactusالذي أصدره
يف العام  .1671ويذكر ت ِولز أن بوكوك كان قد هَ ّم بإصدار طبعة من ترجمته لكتاب
«األمثال» للميداين يف العام  ،1673فتبني أنه هجر الفكرة ،وضيع االهتامم ،وأن
برنارد هو الذي أصدر الطبعة يف ذلك الوقت ،راغبا يف زيادة مجموعات بوكوك.
ففي رسالة إىل بويل يف  13مايو  ،1673يقول برنارد« :إنه يرسل إليه عينة من
األمثال العربية التي يعدها النارش روبرت سكوت ،وسوف تصدر مشفوعة برتجمة
وحواش مهمة لطالب العلم ،هذا إذا اكتتب مائة من طالب املعرفة يف
التينية،
ٍ
جامعة أكسفورد ،وقد وعدين كاس ِتل بأن هناك مائة من طالب جامعة كيمربدج
مستعدون لالكتتاب»( .)7كان هذا املرشوع أحد مرشوعات برنارد الكثرية التي مل
تتجاوز الخطط التي مل تكتمل ،سواء أكان السبب يف عدم اكتاملها هو الحاجة إىل
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املكتتبني أم أي سبب آخر( .)8ولكن هناك نصا عربيا آخر بذل فيه بوكوك جهدا كبريا
حتى يهيئه للنرش ،وكان هذا النص تبسيطا لكتاب يدور حول عجائب مرص لصاحبه
عبداللطيف البغدادي ،ألفه يف أوائل القرن الثالث عرش ،وكان بوكوك ميتلك النسخة
الفريدة بخط الكاتب نفسه( .)9كان بوكوك خبريا يف مثل هذه الكتب ،فرأى يف
هذا الكتاب شاهد عيان من العصور الوسطى عىل أوصاف الحيوان والنبات واآلثار
والظواهر الطبيعية الخاصة بهذا البلد الذي يتميز بجاذبية خاصة جدا .املهم أنه
سعى إىل امتالك العمل عىل األقل منذ العام  ،1665عندما أرسل لبوشار فقرة منه
تصف الخرتيت (سيد قشطة) ،لتصحيح فقرة من كتابه املعنون بـ «كتاب الحيوان»
 ،Hierozoiconفاقتبس بوشار من عبداللطيف يف هذا العمل ،ولكنه اقتباس عن
مؤلف آخر ُيدعى الدمريي( .)10ويف الثامنينيات من القرن السابع عرش قرر بوكوك
نرش الكتاب ،ولكن القرار انتهى إىل ما انتهى إليه القرار الخاص بالكتاب املعنون
بـ «الفيلسوف املعلم نفسه» ،من خالل ابنه إدوارد ،الذي كان ُي ِعدّه إعدادا جيدا
ليخلفه يف تويل كريس العربية والعربية .أكمل بوكوك االبن ترجمة التينية (وال شك
يف أن األب قد راجعها بعناية) ،وبدأ العمل عىل طباعتها يف مطبعة الجامعة بعد أن
ُترجم منها الثلث عىل األقل .وتوجد روايات شتى متناقضة عن هذا املوضوع ،ففي
العام  1746قدم توماس هَ نْت ،الذي حصل عىل الرتجمة من ابن بوكوك األصغر
السيد جون بوكوك (الذي َت َع ّرف عليه عندما كان يعمل عىل إعادة إصدار كتاب
بوكوك املعنون بـ «أعامل الهوتية») ،اقرتاحا بنرش الرتجمة مصحوبة بحواش ترشح
املنت .فقال يف هذا الشأن:
الرتجمة الالتينية ملك السيد الفاضل العالمة السيد إدوارد بوكوك،
اضطلع بها حال تكليفه من ِقبل الوالد املاجد املعروف السيد الدكتور
إدوارد بوكوك ،الذي جلب املخطوط معه من الرشق ...لقد قام السيد
بوكوك برتجمة الكتاب ،ورشع يف إصدار نسخته املرتجمة ،غري أن موت
والده رصفه عن ذلك ،ومام زاد يف تثبيط همته أنه مل يخلف والده عىل
كريس اللغة العربية يف جامعة أكسفورد كام كان يتوقع ويأمل(.)11

بيد أننا ظفرنا بسبب مختلف وجدناه يف مذكرات هرين ،فقد كتب يف يوم 12
أبريل  1706ما ييل:
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كتاب كتبه مؤلف ُيدعى عبداللطيف ،فيه تاريخ مخترص ملرص ،قام
عىل ترجمته الدكتور بوكوكُ ،
وط ِبع يف املرسح أيام األسقف ِفل عىل حساب
الدكتور مارشال مدير كلية لن ِكن ،وكان العمل يسري عىل قدم وساق،
ولكن فجأة ُش ِغ َل األسقف مبوضوع آخر يتصل باللغة الالتينية ،فتوقف
طبع الكتاب مام أثار حنق العجوز الطيب الدكتور بوكوك الذي أحس بأن
الظروف لن تسمح له مبواصلة العمل فيه .ولن يتمكن الدكتور هايد أيضا
من تكملة العمل ،وهو ما كان يرغب فيه الدكتور آلدرتش عندما كان
نائبا لرئيس الجامعة ،إال إذا ظفر مببلغ معقول من املال؛ مام أثار حفيظة
الدكتور آلدرتش الذي اليزال يعرض طبع الكتاب عىل نفقته الخاصة(.)12

وعىل الرغم من أن هاتني الروايتني نقلتا من مصادر أخرى ،يحق لنا أن نجادل
بأن رواية هرين أقرب زمن ّيا إىل الحادثة ،ولكنها  -عىل وجه اليقني  -مستمدة مبارشة
من هرني آلدرتش ،خليفة ِفل يف عامدة كنيسة املسيح ،وهو يف وضع ممتاز يمُ َ ِّكنه
من قول الحقيقة( .)13هي رواية تزودنا مبفتاح نعرف منه العام الحقيقي الذي
جرت فيه هذه الحادثة ،فلقد ُتو َيف ِفل يف العام  ،1686ومارشال يف العام ،1685
وهذا يؤكده خطاب كتبه هنتنغتون إىل بوكوك رمبا يف أواخر العام  1685أو أوائل
العام  ،1686يقول فيه« :مل أسمع عن «تاريخ العرب» الذي كتبه ابنك ،وأتذكر أنك
قلت يل إنه دفع به إىل املطبعة ،فإذا صادف عوائق يف سبيل نرشه ،أحطني علام
مبقدار حاجته إىل املال ،وسيكون لديك مبجرد علمي باملبلغ»( .)14ولذلك نجد أنه
رمبا يف أواخر العام  ،1685ورمبا قبل ذلك بقليلُ ،طبع الجزء األكرب من الكتاب ،ثم
بعد ذلك تم التخيل عن املرشوع .مل يقع اإلحباط يف قلب إدوارد بوكوك االبن حتى
العام  ،1691فلم يكن هذا اإلحباط إذن هو السبب يف توقف الطباعة .ورمبا كان
السبب يف أنه مل يتحمس للمرشوع مرة أخرى .عىل أي حال ،تكتنف رواية هرين
بعض املشكالت ،فقد علمنا أن النرش كان الغرض منه الرتويج لشهرة بوكوك االبن،
فام الذي جعل األب يسمح لغضبه عىل ِفل بأن يعطل املرشوع الذي كان يف مصلحة
ابنه؟ أضف إىل ذلك ،إذا كان غضبه من ِفل قد وصل إىل هذه الدرجة ،فلامذا أهدى
األسقف كتابه املعنون بـ «تحقيق رسالة هوشيا» ،وهو الكتاب الذي ُنشرِ يف العام
 ،1685أي بعد الحادثة املزعومة؟ لعلنا نرجح أن وفاة مارشال ،الذي كان يدفع مثن
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الطباعة ،هي السبب يف توقف املرشوع .من ناحية أخرى ،كان بوكوك نفسه ،ومل
يكن فقريا ،يستطيع أن يدفع بقية املبلغ؛ وكام رأينا ،عرض هنتنغتون أن يدفع هذه
املصاريف ،والقصة كلها التزال مفتوحة عىل تفسريات وتحليالت.
توجد أيضا أسئلة تحتاج إىل إجابات تتصل اتصاال وثيقا بإسهام هايد يف خطط
للنرش كان ُيراد تنفيذها .وحسبام يقول شنورر ،أنجز هايد ترجمة التينية جديدة،
وأضاف إليها الكثري من الرشوح والتعليقات وعددا من الجداول ،ولكن عمله اختفى
من دون أدىن تأثري( .)15وهذا ما أكدته  -جزئ ّيا  -مصادر أخرى منها هايد نفسه.
وحسب روايات مطبعة جامعة أكسفوردُ ،طبعت أربع صفحات كعينة من كتاب
الدكتور هايد املعنون بـ «تاريخ مرص من تأليف الدكتور هايد» بني العامني 1693
و ،1694ويف دليل الكتب املطبوعة الذي أصدرته املطبعة يف العام  1694نجد أيضا
«مخترص تاريخ مرص» من تأليف الدكتور هايد بالعربية والالتينية( .)16مل ُينرش
السفر الثاين قط ،وعىل مبلغ معرفتي ال توجد نسخة من السفر األول .عىل أي
ِ
حال ،كان زمالء همفري وانيل  Humphrey Wanleyيفكرون يف إصدار سلسلة
من كتب الرحالت ،فأرسل رسالة إىل هايد يف التاسع من يونيو يف العام  1701يسأله
إن كان يريد أن يسهم بيشء ،فأجاب هايد بالنص «عندي ترجمة باللغة الالتينية
لكتاب يتناول تاريخ مرص الطبيعي من تأليف عبداللطيف البغدادي ،وهو عامل
كبري من علامء الفيزياء ،وأرجو أن ُيطبع بالعربية والالتينية ،مع بعض التعليقات
والرشوح املخترصة»( .)17ويف رسالة أخرى كتبها بعد ذلك بستة أيام أضاف بعض
املعلومات عن املؤلف والكتاب ،وأشار إىل أنه يستطيع أن يضطلع بالنرش إذا ظفر
من الرتجمة له ببعض املال ،ثم أردف« :لقد استغرقت يف الرتجمة أغلب العام ،وقد
يستغرق التحرير وإضافة بعض التعليقات والرشوح ،وإعداد الكتاب للمطبعة ،جزءا
كبريا من عام آخر ،ولذا فإين أفضل إحراقه إن عرفت أنه س ُيض ّيع مني مزيدا من
الوقت»( .)18مل يذكر هايد ترجمة بوكوك االبن ،أو طباعة جزء منها ،ويف ذلك أقل ما
ُيوصف به أنه يفتقر إىل الحكمة واألمانة ،فعىل رغم أن الكتاب مل ُينرش قط ،فإن
ُن َسخا من العمل املطبوع كانت ُتتداول بني أفراد ومكتبات ،ومنها مكتبة البودليان
التي مل يلبث أن أصبح هايد أمينها( .)19فال ريب يف أن هايد قد اطلع عىل النسخة
املطبوعة ،وال ريب يف أنه كان يعرف ترجمة بوكوك عندما رشع يف إنجاز ترجمته
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الخاصة به ،فلم يكن يف مقدوره أن ّ
يطلع عىل املخطوطة العربية حتى وصلت
إىل البودليان بعد وفاة بوكوك األب .لقد تعمد إخفاء كل ذكر لهذه املخطوطة يف
رسائله مع وانيل ،وأرسف عىل نفسه يف الرسالة الثانية حني قال« :إن املؤلف مجهول
للجميع» ،وهو يعلم متام العلم أن ذلك يجايف الحقيقة.
وأما التاريخ املتصل باملساعي التي ُب ِذلت بعد ذلك لنرش الكتاب ،التي حقق
بعضها بعض النُجح ومل يحقق بعضها شيئا ،وحتى ترجمه سلفسرت دو سايس ترجمة
وافية بعنوان «وصف مرص بقلم عبداللطيف البغدادي»( ،باريس  ،)1810فيذكرها
شنورر بيشء من الحيدة( ،)20غري أن شنورر مل يكن عارفا بالنسخة غري املنشورة التي
أصدرها بنجا ِمني مارشال يف أوائل القرن الثامن عرش( .)21مل يسفر اقرتاح هَ نْت لنرش
الرتجمة الكاملة لبوكوك عن يشء ،ولكن جوزيف وايت طبع النص وبعض ترجمة
بوكوك وما تبقى من ترجمته ،يف طبعة هزيلة صدرت يف العام  ،1800وكان جوزيف
وايت حينئذ أستاذ كريس لود للغة العربية( .)22ومنذ وقوعها يف يد وايت اختفت
مخطوطة ترجمة بوكوك كلية(.)23
َو ّف َر بوكوك جزءا كبريا من جهوده األكادميية يف أثناء األعوام الخمسة عرش
األخرية من حياته لكتابة الرشوح والتعليقات عىل األنبياء الصغار(٭) .وكان يف أثناء
ذلك ينحني لتقلبات الدهر .ويف تصديره لرسالة بعنوان «تفسري سفر مالخي»
يخاطب صديقه القديم توماس المبلو (وقد أصبح أسقف إكسرت) ليكشف عن
أن المبلو قد طلب منه تفسري أحد أسفار نبي من األنبياء الصغار .وال شك
عندي يف أن هذه التعليقات والرشوح كانت منبثقة من خطة مجهضة كان ِفل
سيصدر عىل أساسها طبعة للكتاب املقدس باللغة اإلنجليزية يف أكسفورد .وقد
طبع مادَان( )24الوثائق التي تحتوي عىل التفاصيل من العام  .1672ومن بني أولئك
الذين أسهموا يف ذلك بوكوك ومارشال ومارش .كانت الخطة هي إصدار سفر
واحد من القطع املتوسط ،مع تعليقات موجزة يوجز فيها مضمون النص ،ليتيرس
فهمه للقارئ العادي ،و«تعزيز فهم حقيقة األرثوذكسية» .يشء يشبه هذا ظهر
(٭) يُستخدم هذا املصطلح  Minor Prophetsللتفريق بني هؤالء األنبياء واألنبياء الكبار مثل :أشعياء وحزقيال
وإرميا ،وأما أسفار األنبياء الصغار فمنها سفر يوشع ويوئيل ويونان وعاموس وميخا ...إلخ[ .املرتجم].
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من مطبعة ِفل ،وهو رسالة كتبها أوبديا وكر  Obadiah Walkerبعنوان «صياغة
جديدة ورشوح عىل رسائل القديس بولس» يف العام  .)25(1675ومن املرجح جدا
أن بوكوك كان قد اعترب األنبياء الصغار إسهامه يف املهمة( ،)26وأنه عندما تبني أن
الكتاب املقدس املرشوح لن يظهر أبدا ،واصل التفسري والرشح ،ولكن عىل نحو
كان يناسب ذوقه الخاص .وأما بقية الخطة األصلية فهي أن تكون تفسريات بوكوك
ورشوحه باإلنجليزية ،ولكنها تفسريات تختلف يف وجوه كثرية عن التفسريات التي
كان يضمرها ِفل ،والتي عرب عنها مادان حني قال« :حجم العمل وأسلوبه ال يوحي
إال بأنه جزء من الكتاب املقدس املحقق»( .)27والحق أن نصائح ِفل يف «الحرص
عىل الحصول عىل قراءات مهمة جدا ومتنوعة» ،والحرص عىل «تقديم مفردات
أصلية أو غريبة» ،مل يأخذ بها بوكوك ،الذي مل يرتدد يف إدراج ما يقتبسه من العربية
والرسيانية والعربية يف السجال الدائر حول القراءة الصحيحة ،واملعنى الصحيح
للنص .من جهة أخرى ،مل يفعل الكثري ليك «يفرض معنى مثل هذه النصوص ،بقدر
ما كان مهتام بإثبات صحة األرثوذكسية» ،وهو مل يكن حاذقا يف ذلك كل الحذق ،فال
توجد إال قطعة واحدة قد ُيقال إنها تؤدي املهمة .ملحق عىل «تفسري سفر مالخي»
يدحض فيه مزاعم اليهود فيام يتصل باملسيح املنتظر ،ابن يوسف ،من قبيلة إفرام،
ومل يكن مكتوبا باإلنجليزية ولكن بالالتينية .يتمحور الرتكيز يف هذه التفسريات
عىل النص ومعناه .استثمر بوكوك معرفته العميقة باللغات الرشقية األخرى ،ومنها
العربية ،وكذلك معرفته بالتفسريات الحاخامية (العربية املتأخرة ،وكثري منها مكتوب
بالعربية) إلثبات نتائجه التي توصل إليها .كان غرضه األساس الدفاع عن صحة
النص العربي التقليدي ،وتفسري (وأحيانا تنقيح) الرتجمة اإلنجليزية لهذا النص يف
النسخة املحققة( .)28ولكنه كثريا ما كان يقدم تفسريات بديلة ،وكان بعض القراء
يشكون من أنه أميل إىل االستشهاد بآراء غريه ،من أن ينطق بآراء نفسه(.)29
يقع املفتاح لفهم أسباب بوكوك الختياره هذا الشكل من النرش يف الفرتة األخرية
من حياته يف اإلهداء الذي كتبه لألسقف ِسث وارد يف تفسري سفر ميخا ،حيث
يقول «فيه قدر كبري من الرتكيز عىل هذا الرضب من العلم (وأعني العلم باللغات
الرشقية) ،وهو علم مل يظفر مبا يستحقه من االهتامم عندنا أخريا ،ورمبا يف جميع
األزمان؛ ينهض تارة ،ثم يضعف فال يقوى عىل النهوض بسبب اإلهامل ،وبسبب
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املزدرين له ،الذين ال يرون له حاجة ،وال يتوقعون له فائدة كبرية ،وال رضورة
ملحة» .كان يعرف من خربته وتجربته صعوبة نرش مثل هذه األعامل القيمة،
فلجأ إىل نرش تفسريات الكتاب املقدس ،وهي التي كان مييل إليها ذوق القارئ يف
زمانه .ولكنه – مع ذلك – كان عازما عىل إظهار أهمية اللغات الرشقية وفائدتها
لفهم هذه النصوص املقدسة ،وكان ميعن يف إظهار هذه األهمية وتلك الفائدة،
فكان يذيع يف الناس أن دراسة هذه اللغات رضورة ال غنى عنها .نرش تفسري سفري
ميخا ومالخي يف وقت واحد يف العام  ،1677وأتبعهام بتفسري سفر هوشع يف العام
 ،1685وهو أكرب حجام من األسفار الثالثة مجتمعة ،ومىض بعد ذلك ،ولكن للمرة
األخرية ،يف تفسري سفر يوئيل يف العام  ،1691وهو عام وفاته .فهل كان ينوي
تفسري بقية أسفار األنبياء الصغار؟ سؤال مل نجد له إجابة( .)30حققت هذه الكتب
نجاحا متواضعا :فقد ُأعيد طبع تفسري سفري ميخا ومالخي يف العام ( ،1692بعد
أن نفدت الطبعة األوىل ،وكانت خمسامئة نسخة) .كانت إعادة طبع التفسريات
األربعة جميعا تعني طباعة الجزء األكرب من أعامل بوكوك يف علم الالهوت ،وكان
ت ِولز وجون بوكوك يريدان أن ُيق ِبل الجمهور عىل رشاء هذا الكتاب (وقد ُأع ِلن يف
البداية أنه سرية لحياة إدوارد بوكوك)(.)31
أنجز بوكوك مرشوعا آخر يستحق الذكر ،وهو إصدار طبعة من النص األصيل
العريب للعمل الفلسفي العظيم الذي ألفه موىس بن ميمون بعنوان «داللة
الحائرين» .كان الكتاب معروفا يف أوروبا زمنا طويال يف ترجمته العربية التي تعود
إىل العصور الوسطى ،والتي أنجزها صموئيل بن طيبون ،بعنوان «مرشد الحريان»،
كام كان قد ترجمه إىل الالتينية بكستورف األصغر( .)32ومن رسالة أرسلها كاستل
إىل بوكوك يف العام  1673استدل ت ِولز عىل أن بوكوك يستعد إلصدار «يشء من
كتاب «داللة الحائرين» ملوىس بن ميمون؛ ليكون متاحا لجمهور القراء»( .)33مبا
أن العربية والعربية كانتا شغل بوكوك الشاغل طوال حياته ،ومبا أن ت ِولز ربط بني
هذا العالِم وعالِم يهودي آخر كان يكتب بالعربية ،وهو الحاخام تانخوم ،ميكن
أن نخلص – بسهولة – إىل أن بوكوك كان مهتام بالنص العريب لكتاب موىس بن
ميمون ،وكان لديه منه أكرث من نسخة ،وكان يقتبس منه كثريا من االقتباسات منذ
تأليفه لكتاب «ا ُّللمع» .وقد رأينا أن من بني الكتب التي كان ِفل يعلن عن نيته
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طبعها يف العام  ،1672كتاب «داللة الحائرين» ،أو «موري هينيوخيم» ،ملوىس بن
ميمون يف نصه األصيل الذي كتبه بالعربية( .)34كان ت ِولز يعتقد أن إدوارد بوكوك
االبن قد اضطلع باملرشوع ،ويعود هذا االعتقاد إىل أنه أخطأ يف تحديد تاريخ رسالة
جون ُلوك إىل بوكوك األب التي يذكر فيها ترجمة ابنه لكتاب ملوىس بن ميمون.
وقد رد بوكوك عىل رسالة لوك يف  29مايو  1680يقول إن ابنه «ترجم كتابا ملوىس
بن ميمون ،غري أن سوء الحظ كان له باملرصاد ،فقد اكتشف أن الكتاب قد ترجمه
«أبندانا» اليهودي وأعده للمطبعة ،ولكنه مل يصدر بعد ،وسوف أنصحه بأن يركز
عىل ترجمة عمل آخر يستحق التشجيع»( .)35تؤكد اإلشارة إىل «إسحاق أبندانا» أن
الكتاب املقصود مل يكن إال جزءا من كتاب موىس بن ميمون املعنون بـ «ميشناة
توراة» ومعناه «إعادة القانون واليد القوية» שדקמה תיב ילכ (أمتعة القدس)
( ،)36مكتوبا بالعربيةُ .نشرِ ت الرتجمة الالتينية التي أنجزها بوكوك االبن لتصدير
كتاب موىس بن ميمون لكتاب «املشناة» مع كتاب «زيرائيم» الذي ألفه «غايس»
يف العام  .1690ونحن ال نرجح أن يكون بوكوك ،وهو العارف بقدرات ابنه املحدودة
يف اللغة العربية ،قد اضطره إىل االضطالع برتجمة نص طويل وصعب ككتاب «داللة
الحائرين» ملوىس بن ميمون .ومن املحقق أنه ال توجد طبعة لهذا الكتاب تحمل
اسم بوكوك األب أو االبن .من ناحية أخرى ،من املهم أن نذكر أن هايد تقدم
مبرشوع لتحقيق هذا الكتاب وترجمته .وقد كتب هذا االقرتاح يف بيان من أربع
صفحات وضع له عنوان« :اقرتاح بإصدار كتاب موىس بن ميمون املعنون بـ «داللة
الحائرين املكتوب أصال باللغة العربية» .وبعد استعراض األسباب التي دعته إىل
السعي إىل إصدار هذه الطبعة ،مبا فيها من مواطن الخطأ يف ترجمة بكستورف،
والتي مل يعد الحصول عليها يسريا ،يعرض هايد عينة ترجمة يف نحو ثالث صفحات،
مصحوبة بالنص العريب ،وهو النص املصدر( ،مكتوبا بالحروف العربية املوجودة يف
املخطوطة نفسها)( ،)37ويف الصفحة املقابلة الرتجمة الالتينية ،وتعليقات يف أسفل
النسختني العربية والعربية .وعىل رغم أن البيان ليس عليه تاريخ ،فإن النسخة
املوجودة يف مكتبة البودليان عليها حاشية يف الصفحة األوىل كتبها هايد بخط يده
تقول 10« :ديسمرب .»1690 ،وهو ينبئنا أيضا مبصري هذا الكتاب فيقول« :عرضنا
هذا عىل مندوبينا الذين رفضوا تحمل مسؤولية طباعة هذا العمل»( .)38والحق أن
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عدم النرش مل يكن بسبب رفض مندويب املطبعة (وكان من بينهم بوكوك األب أيضا)،
ولكن الحقيقة أنهم رفضوا دفع أي مبالغ لـ هايد لقاء قيامه بهذا العمل .وهذا
واضح من رسالة كتبها هايد إىل س ِمث بعد ذلك بستة أعوام يقول فيها« :تركت لك
عينة من كتاب «داللة الحائرين» أو «موري هينيوخيم» لصاحبه موىس بن ميمون
ليكون يف معيتك ومحل نظرك ،وكنت قد تقدمت بطلب للقامئني عىل املطبعة من
أجل طباعة العمل كلـه ،ولكنهم رفضوا دفع أي مبالغ تقديرا لجهودي ،فوضعوا
بذلك نهاية لهذا اإلنجاز ،فإين لن أعمل عمال شاقا ملدة ثالثة أو أربعة أعوام من
دون مقابل»( .)39ورمبا كان هايد ال يريد إكامل تحقيق الكتاب ،ولكنه أراد أن ينرش
الخرب كجز ٍء من حملته من أجل الظفر بالخالفة عىل كريس أستاذية اللغتني العربية
والعربية ،عندما أصبح واضحا يف العام  1690أن بوكوك لن يعيش طويال ،فراح
يثبت أنه األقدر عىل تكملة طبعة أكادميية كان قد بدأها بوكوك وهجرها .عىل أي
حال ،أخذ برنارد قول هايد مأخذ الجد ،واقرتح عليه أن مييض يف تحقيق الطبعة،
حتى بعد زيادة الصعوبات والحاجة إىل العمل الشاق والتكلفة الباهظة بعد إضافة
الرتجمة العربية إليه(.)40

( )3توماس مارشال

عاد مارشال إىل أكسفورد بصفة دامئة بعد انتخابه رئيسا لكلية لِن ِكن مبارشة يف
العام  .1672كانت معرفته باللغة العربية تكفيه ألداء ما يريد بها من أعامل ،عرفنا
ذلك من املفكرة التي استمر يدون فيها يومياته من شهر نوفمرب من العام 1672
إىل شهر أبريل من العام  ،)41(1678ويبدو فيها أنه كان يسيل نفسه بكتابة أسامء
الشهور واألعوام واألرقام بالعربية .وقد ظهرت مهارته يف العربية من خالل رسائله
التي كان يتبادلها مع السامريني (وهو ما سنتناوله حني نتحدث عن هنتنغتون
بعد قليل) .ولكنه كان يهتم أكرث ما يهتم باللغات األكرث غرابة ،وقد الحظنا قبل
حني تعاونه مع جونيوس يف إصدار طبعة محققة لإلنجيل القوطي ،وعندما كان يف
هولندا حصل عىل مخطوطة قدمية من اإلنجيل باللغة القبطية( ،)42ورشع يف نرشها،
وكان ذلك ممكنا من الناحية العملية ،فقد كانت مطبعة جامعة أكسفورد متتلك
حروف الطباعة القبطية ،جزئ ّيا من خالل مارشال( .)43كان اإلنجيل القبطي مدرجا
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يف قامئة تضم الكتب املزمع نرشها ،والتي أعلنها ِفـل يف العام  ،)44(1672وقد ُأ ِعلن
عن نرشها الوشيك يف طبعة كتاب أيب دقن املعنون بـ «تاريخ األمة القبطية» يف
العام  ،1675ولكن عىل رغم أن مارشال عاش عرشة أعوام أخرى بعد ذلك فإنه مل
ُي ْك ِمل املرشوع قط ،ومل ينجز أي عمل لـه عالقة باألقباط إال كتاب أيب دقن .ويتكون
هذا الكتاب من تاريخ موجز لألقباط (وكان لقب «اليعاقبة» ينطبق يف ذلك الوقت
عىل جميع الكنائس التي تؤمن بالطبيعة الواحدة للمسيح) ،مع وصف لطقوسهم
وموقعهم يف مرص العثامنية .يؤم الكتاب تصدير مجهول الكاتب ُم َو ّقع مبا يشري
إىل محرر أكسفورد للكتاب ،يذكر شيئا عن أيب دقن( ،وال يذكر شيئا عن إقامته يف
أكسفورد قبل ذلك بستني عاما) ،ويزعم أن أبا دقن قام بتأليف هذا العمل «أخريا».
وأما أصل العمل فغامض ،ألن املخطوطة التي منها ُط ِبع مل يعد لها وجود ،وال ُيعرف
كيف وصلت إىل أكسفورد ،ولسنا نجد سندا منطق ّيا لالقرتاح القائل بأن أبا دقن
ألفها يف أكسفورد يف نحو العام  ،1612وظلت مدفونة يف مكان ما مل يلحظها أحد
()45
حتى العام  .1674األكرث مجافاة للمنطق هو ذلك الزعم الذي يزعمه هنتنغتون
بأن أبا دقن أ ّلف العمل يف أثناء إقامته يف القسطنطينية يف أربعينيات القرن السابع
عرش ،وأن أحد السائحني اإلنجليز هو الذي جلبه إىل أكسفورد( .)46الشائع املقبول
هو أن املحرر املنتسب لجامعة أكسفورد هو مارشال ،ومع أن هذا من املرجح إىل
حد ما ،خاصة إذا تذكرنا اهتاممه باللغة القبطية ،فإين ال أجد دليال معارصا يدعم
هذا الزعم( .)47حقق العمل – عىل رغم تواضعه – نجاحا كبريا فور صدوره ،وما
رجم إىل اإلنجليزيةُ ،وأعيد نرشه أكرث من مرة لينترش يف أنحاء القارة
لبث أن ُت ِ
األوروبية يف القرن الثامن عرش( .)48وكانت الطبعة التي نرشها مارشال نفسه هي
األوفر حظا من النجاحُ ،
فط ِبعت مرات كثرية ال تكاد ُتحىص .من جهة أخرى ،ليس
لهذا عالقة بالدراسات الرشقية التي كان يقوم بها ،ولكنه كان يتضمن تعليقات عىل
كتاب التعليم الخاص بالكنيسة األنجليكانية الذي كان قد ألفه مارشال باقرتاح من
ِفـل( .)49مل يقترص إسهام مارشال يف الدراسات الرشقية عىل ما نرشه من أعامل ،بل
يتبدى يف الحصول عىل املخطوطات التي كان يتربع بها أحيانا ويحتفظ بها لنفسه
أحيانا أخرى ،كام رأينا فيام يتصل بكتاب أبولونيوس باللغة العربية يف العام 1668
أو  .1669وقد ورثت عنه مكتبة البودليان مخطوطاته وكثريا من كتبه املطبوعة،
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بعد وفاته يف العام  .1685وعىل الرغم من أن كثريا من املائة وخمسني وتسع
مخطوطات كانت رشقية ،فإن تسع عرشة منها فقط كانت باللغة العربية ،ومل تكن
هذه املخطوطات العربية ذات أهمية كبرية(.)50

( )4روبرت هنتنغتون

كان بوكوك يرى أن هنتنغتون من شباب العلامء الواعدين يف اللغة العربية،
وأقنعه بالتقدم لشغل وظيفة كاهن يعظ البعثة اإلنجليزية إىل حلب يف العام
 .)51(1670وليس من شك يف أنه كان يتوقع من هنتنغتون أن يسري عىل خطاه التي
سار هو عليها منذ أربعني عاما خلت ،فيكمل طريقه يف معرفة العربية واللغات
الرشقية األخرى ،وجمع املخطوطات أيضا .عىل أن هنتنغتون كان صاحب مزاج
مختلف غاية االختالف عن مزاج أستاذه ،وأيضا عن مزاج صديقه توماس س ِمث.
كان يحب الرحيل إىل بالد غريبة ،وكان مأخوذا ببالد الرشق وثقافة أهلها .مكث يف
منصبه أحد عرش عاما ،متكن يف أثنائها من زيارة القدس عدة مرات ،وأجزاء أخرى من
فلسطني وسورية وبعلبك وتدمر وسيناء والقسطنطينية ،وزار أيضا مرص مرتني ،وزار
قربص .ومل تكن هذه السياحة عاطلة من الفائدة ،وال كانت للتسلية وكفى ،فقد كان
يبحث عن املخطوطات التي كان يريد أن يحتفظ بها لنفسه ،وأن يهديها ألصدقائه،
ومنهم بوكوك ومارشال وبرنارد وس ِمث ومارش ،وكذلك جون كو ِفل زميله يف الهيئة
التبشريية يف القسطنطينية .كان مهتام أيضا بالتعرف عىل املجتمعات الغريبة يف تلك
البالد ،فزار السامريني يف نابلس أكرث من مرة ،وحثهم عىل التواصل مع إنجلرتا .مل
يتمكن من زيارة املندائيني يف العراق بسبب طول املسافة ،ولكنه استطاع الحصول
أغاثانجليوس س .ترييزا وكانت ضمن
عىل بعض كتبهم ،وبعض املعلومات عنهم من
ِ
أعضاء بعثة دير الكرمل يف البرصة .أيضا كان عىل صلة بعدد كبري من رجال الدين
يف املنطقة ،أغلبهم نصارى من طوائف مختلفة ،وظفر منهم بكتب ومعلومات ذات
قيمة علمية .واملحقق أنه أصبح عاملا متضلعا من اللغة العربية والرتكية ،واستفاد
من ذلك يف عمله غاية الفائدة .وتكشف رسائله الباقية( )52عن دقته وفضوله وغرامه
بالبحث وذكائه املفرط ،ولكنها تكشف يف الوقت نفسه عن عجزه عن الحكم عىل
قدراته الشخصية ،وقدر كبري من توبيخ الذات .حتى بعد أن عاد إىل إنجلرتا ،رفض
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ما طلبه منه بعضهم من نرش مذكراته حول تلك الرحالت التي قام بها ،عىل رغم ما
كان سيكون لهذه املذكرات من أهمية كبرية من ِقبل كث ٍري من القراء( .)53كتب إىل
س ِمث يف ديسمرب من العام  1698يقول« :دعوتني إىل إذاعة بعض ما رأيت يف مرص
وفلسطني عىل الناس ،وما لدي من مشاهدات ومالحظات هناك قليل ،ال يكاد يشفي
غليل العلامء الفضالء ،إضافة إىل أين مل أطبعه بعد ،وال أظن إال أنني محجم اليوم عن
إذاعة وصف ألشياء رأيتها منذ عرشين عاما خلت»(.)54
أظهر هنتنغتون اهتامما باملسيحيني يف الرشق من خالل نرشه ترجمة بوكوك
العربية ملا كتبه غروشيوس ،والتعليم الشفهي الذي قام به ،وكتاب الصلوات،
والرتجمة الرتكية لكتاب املبادئ الدينية بطريقة السؤال والجواب لـسيامن
 .)55(Seamanومن الظاهر أن ت ِولز يريد أن يخلص إىل أن هنتنغتون كان واحدا
من أولئك اإلنجليز الذين كانوا اليزالون يأملون يف تحقيق الوحدة بني الكنائس
األرثوذكسية اليونانية والكنيسة اإلنجليكانية( ،)56غري أن املقتطف التايل من رسالة
كتبها إىل س ِمث يف أبريل من العام  ،1674حول منظ ٍر رآه يف القدس ،ييش مبوقف
أكرث نزوعا إىل الفرقة ،جاء فيه:
ال تغرنك مزاعم التوافق واالتفاق الكامل بني الكنيستني اليونانية
والرومانية فيام يتعلق بالعشاء املقدس ،فهناك العداء املستحكم بينهام،
وهو ما ال ميت إىل املسيحية بصلة ما؛ وما زاد من الفضيحة التي حلت
بعقيدتنا أن اآلباء أنفسهم يسقطون يف وقت واحد أمام أبواب كنيسة قرب
السيد املسيح ،ومن دون سبب من األسباب التي نعلم ،وإمنا ألن بعض
بس ّلم يعود لبعض اليونانيني إلعداد بعض األمكنة الستقبال
الرومان استعان ُ
السفري الفرنيسُ .ز ِّود اليونانيون بهراوات ُق ِذ َفت إليهم من دير مجاور،
وكان عدد الذين قاموا بالغارة مثانية أو تسعة يف وجه أربعة ،وملا نقص
من عددهم واحدٌ  ،قىض نحبه بعد ذلك بخمسة أيام ،ال بسبب الجروح
التي ُأصيب بها يف الشجار ،تخلوا عن غضبهم ،وهدأ روعهم أمام القايض،
الذي أجرى عليهم يف حضور السفراء والسلطات املعنية وشفاعتها ،حكام
( )Hodgietأنجاهم ،ولو إىل حني عىل األقل ،من غرامة رهيبة ()Avaina
كانت ستُفرض عليهم فرضا(.)57
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كان من بني رجال الدين املسيحي الذين بادلهم هنتنغتون الرسائل البطريرك
املاروين ملنطقة جبل لبنان إستيفان الدويهي(( )58الذي كان يسميه «إستيفان
بطرس») ،ويوحنا لوكاريس األرثوذكيس اليوناين ،أسقف جبل سيناء ،وكان قد
قابله يف القاهرة .وعىل رغم أن هدفه األساس من اإلبقاء عىل هذه املراسالت كان
االستفادة من مناصبهم يف الحصول عىل املخطوطات ،فقد كانت لـه أهداف أخرى
أيضا .عىل سبيل املثال ،يف العام  1675نجده يرسل إىل إستيفان بطرس نسخة من
ترجمة بوكوك لكتاب غروشيوس ،ويطلب منه رأيه يف فائدة هذه الرتجمة للناطقني
بالعربية( .)59وكتب إىل ِفـل يف الرابع والعرشين من نوفمرب من العام  1680عن
مقابلته مع يوحنا لوكاريس ،يصفه بأنه «شخص متعلم وذيك عىل غري ما كنت أتوقع
عند اليونانيني» ،ومييض يف القول« :كان سعيدا عندما وجد من يطلعه عىل أمور
عقيدتنا( ،)60وهو ما قمت به ،وأخربته بأن كنيستنا اإلنجليزية تخلو من األساقفة
والقساوسة ،وتخلو أيضا من الطقوس ،وما إىل ذلك من الخدمة الدينية»(.)61
أصبح هنتنغتون مشغوال جدا باملندائيني الصابئة ،وكان مسؤوال عن املعلومات
التي حصل عليها األوروبيون عن هذه الطائفة( .)62ثم إنه كتب إىل أنجيلوس
يوسف يسأله عن أتباع يوحنا النرصاين( ،)63وكان من أعضاء بعثة التبشري الكرملية
يف البرصة يف العام  .1677وعندما عرف منه أن هذه الطائفة تطلق عىل نفسها اسم
«الصابئة» ،عرب عن أمله يف أن يستنقذ من بني أيديهم كتب ثابت بن قرة ،وكتبا
أخرى لقدامى الصابئة كان قد قرأ عنهم يف كتب الرتاجم العربية( .)64والحق أن ذلك
كلـه مل يكن إال وهام من األوهام ،ولكن هنتنغتون فيام بعد تلقى معلومات موثقة
عن معتقدات املندائيني وكتبهم املقدسة من عضو آخر يف بعثة الكرمل التبشريية
يف البرصة ،وهو أغاثانجليوس س .ترييزا( .)65ولكنه عاد إىل إنجلرتا قبل أن يتمكن
أغاثانج ِليوس من االستجابة إىل طلبه بالحصول عىل نسخ من هذه الكتب ،ولكنه
استمر يف إرسال الرسائل حتى بعد عودته ،ويف العام  1683أعلن لـ بوكوك أنه اشرتى
ثالثة من الكتب املقدسة ،وتسلم فعال اثنني منها ،ثم راح يسأل يف يشء من التوتر:
«ولكن ما الفائدة التي نرجوها من الحصول عىل هذه الكتب إذا مل نعمل عىل فقه
هذه اللغة؟»(.)66
كان أهم إسهام لـ هنتنغتون يف أثناء إقامته يف الرشق تلك الرسائل التي جرى
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تبادلها بني السامريني واإلنجليز .كان األوروبيون يهتمون مبعتقدات السامريني
وكتبهم املقدسة ،ومامرساتهم لطقوسهم الدينية ،والتي أصبحت مقترصة عىل فرقة
صغرية تقطن مدينة شكيم الكنعانية .كان اسكاليجيه قد أرسل رسالة إىل زعامء
هذه الفرقة ،ولكن وافته املنية قبل أن يصله الرد .وقد رأينا كيف نجح أرش وآخرون
نسخ من سفر التثنية باللغة السامرية وكتب أخرى ،ولكن ظلت
يف الحصول عىل ٍ
أسئلة كثرية من دون إجابات ،أسئلة تتصل باختالفهم عن اليهود .وكان بوكوك قد
طلب من هنتنغتون أن يعمل عىل استقصاء املوضوع ،وعىل هذا األساس عرج ،وهو
يف طريقه إىل القدس يف العام  ،1674عىل تلك الطائفة السامرية يف شكيم ،يحدوه
األمل يف الحصول عىل معلومات أو مخطوطات ،وقد قرأنا وصف ت ِولز ملا حدث:
سأل السامريون الدكتور :هل يوجد عربانيون(٭) يف بالدكم؟ ومل يكونوا
يقصدون اليهود – كام عرف فيام بعد – الذين كانوا موضع كراهيتهم،
ولكنهم كانوا يقصدون السامريني(٭٭) ،بوصفهم اإلرسائيليني أو العربانيني
الحقيقيني .كان الدكتور بوكوك يظن أنهم كانوا يسألونه عن اليهود ،فانطلق
يجيب برباءة بنعم ،وراح يقرأ يف الوقت نفسه بعض العبارات من كتبهم
املقدسة ،واملكتوبة بحروفهم ولغتهم .وهنا راحوا يتصايحون ويهتفون
يف نوبات من السعادة الغامرة ،ويقسمون أنهم بنو إرسائيل الحقيقيون،
وإخوانهم يف الدين .وبذل الدكتور جهدا جهيدا ليزيل عنهم الوهم،
ويريحهم من الضالل ،فراح يؤكد لهم أن األشخاص الذين كان يتحدث
عنهم هم اليهود بال ريب ،ولكنهم أرصوا عىل خطئهم ،ومل يقروا بالصواب.

(٭) يدور حول تسميتهم جدل كبري ،وهذه التسمية إما ألنهم هاجروا وعربوا كام هاجر النبي إبراهيم من العراق
وما حوله إىل فلسطني وصحراء الشام ،عابرين لألنهار ،ولنهر األردن خاصة ،أو نسبة إىل «عابر» أحد أجدادهم يف
التوراة القدمية ،أو ألنهم عربوا البحر مع النبي موىس .هم خليط من الشعوب اآلسيوية السامية القدمية ،وكان
منهم اآلراميون واآلشوريون والعموريون ،ومنهم العامليق (العاملقة) .ويُعترب النبيان إبراهيم ويعقوب ،طبقا لهذا
التعريف عربانيني .عىل أن العربانيني مل يقترص نسبهم عىل بني إرسائيل كام هو شائع اآلن ،وإن انترش بني عامة
الناس لبسا يف هذا املفهوم أن العربانيني هم اليهود ،وهذا خطأ شائع ،فبنو إرسائيل األوائل ،وعىل رأسهم يعقوب
نفسه ،يُعتربون من العربانيني ،ثم مل يلبث اليهود بعد ذلك أن نسبوا أنفسهم إىل العربانيني دون غريهم (انظر املوقع
اإللكرتوين ملوسوعة ويكيبيديا الحرة يف هذا الباب «عربانيون»)[ .املرتجم].
(٭٭) كان موطنهم مدينة نابلس التي كانت ُتسمى «شخيم» ،وينسبون أنفسهم إىل شامر الذي باع جبال للملك
«عمري» ،وبنى عليه مدينة شامر ،والتي ُحرفت إىل «سامر» ،ومن ثم السامرة نسبة إىل مالكها األول «شامر» ،ولهم
توراة خاصة بهم وهي التوراة السامرية[ .املرتجم عن املرجع السابق« ،السامريون»].
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بكتاب فيه
بعدئ ٍذ أخربهم الدكتور بأنهم سيفعلون خريا إن هم أرسلوا
ٍ
قانونهم ،ووصف لعقيدتهم ،وأوقات صلواتهم ،واألضحيات التي يقدمونها،
والقساوسة الذين بهم يسرتشدون ،وأعيادهم ،وأوقات صيامهم ،وكتبهم
التي تدل عىل أنهم من العقيدة نفسها ،أم هم يف ضالل بعيد .ثم إنهم
أرسلوا نسخة من قانونهم ،ورسائل ُذ ِكر أنها ُن ِقلت إىل الدكتور مارشال،
عميد كلية لن ِكن يف أكسفورد ،وردوده عليها ،وطفقوا يجيبون عىل هذه
الرسائل سنني كثرية(.)67

مل يكن يعنينا هنا مضمون الرسائل ،وال تاريخ نرشها( ،)68لوال أننا وجدنا بعضها
باللغة العربية ،وأنها كانت يف حاجة إىل خربة مارشال يف هذه اللغة .من ناحية
أخرى يالحظ برنارد يف رسالته إىل اليت ُفت يف الخامس من مارس من العام  ،1674يف
معرض حديثه عن خربة هنتنغتون( ،)69أن أغلب هذه الرسائل كان مكتوبا بالعربية
التي كان الكتاب املقدس مكتوبا بها ،اللغة نفسها التي كتب بها مارشال ردوده .مل
تكن أكسفورد مطمئنة إىل تعزيز آمال أبناء املجتمع السامري الصغري يف شكيم يف
أن تكون لهم جالية كبرية وغنية من «إخوانهم» يف العقيدة يف إنجلرتا .ويخرب برنارد
الي ْت ُفت فيام يشبه النصح« :فلنحذر أن نخدعهم ،أو نضللهم» ،ولكنا ال نستطيع أن
نربئ مارشال من الخداع يف ردوده .وعىل رغم أنه مل يزعم أنه من السامريني أو
العربانيني ،فإنه مل ينكر ذلك أيضا ،وكان يؤكد عىل ضمري املتكلمني «نحن» (وهو
يعني الكنيسة األنجليكانية) ،فكان يقول :كان لدينا الكثري من املعتقدات املشرتكة
بيننا وبني السامريني ،غري أنه حني كان يقول إن املسيح قد عاد فعال ،كان يحري القراء
السامريني الذين كانوا يقرأون ما كان يكتب .وعىل الرغم من أن الرتجمة الالتينية
لرسالة السامريني نرشها أيوب ردولف( )70يف النهاية ،فإن أغلب الرسائل ظلت غري
منشورة حتى العام  ،1831عندما جمع سلفسرت دي سايس ما استطاع جمعه مع
رسائل أحدث عهدا كانت موجهة إىل الفرنسيني.
وعىل رغم التشويق الذي كانت تثريه هذه األحداث ،فإن إسهام هنتنغتون
األساس يف مجال الدراسات األكادميية كان يتمثل يف نجاحه يف جمع املخطوطات
الرشقية .مل يكن ميل وال يكل من البحث عن هذه املخطوطات التي كان يطلبها منه
بوكوك ،وجمع أيضا ما استطاع جمعه من املخطوطات القبطية املوجودة يف مرص
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لحساب مارشال ،وبعض املخطوطات املنسوبة إىل نارسسس مارشال أيضا جاءت
من طريق هنتنغتون( ،)71عىل رغم أن مارشال مل يبدأ يف جمع املخطوطات بيشء
من الجدية إال بعد عودة هنتنغتون إىل إنجلرتا .من ناحية أخرى ،نجد أن هنتنغتون
كان يجمع املخطوطات عىل حسابه الخاص وعىل نطاق واسع .لقد انتهى املطاف
بهذه املجموعات من املخطوطات التي ذكرناها ،والتي كان ميتلكها هنتنغتون ،إىل
مكتبة البودليان ،فليس من شك – إذن – يف أن جهود هنتنغتون قد أسهمت أكرث
ما أسهمت يف زيادة عدد املخطوطات الرشقية يف مكتبة البودليان بصفة عامة ،ويف
الدراسات العربية بصفة خاصة ،رمبا أكرث مام أسهمت به جهود أي عامل آخر ،عىل
األقل من ناحية عدد املخطوطات .وبينام مل يكن هنتنغتون يتمتع مبا كان يتمتع به
بوكوك من ذوق رفيع يف اختيار أعامل املؤلفني املثريين لالهتامم ،فإن مجموعاته من
املخطوطات كانت تضم مخطوطات مرموقة ومهمة ،ومنها التوقيعات التي وقعها
موىس بن ميمون( )72بخط يده ،وبعض الرسائل القدمية النادرة باللغة العربية(.)73
تربع هنتنغتون ببعض مخطوطاته لـكلية مارتن ،وهي كليته ،يف العام ،)74(1673
وببعضها اآلخر ملكتبة البودليان يف العام  ،1678والعام  ،1680والعام  .1683غري أن
الجزء األكرب ،ويضم نحو ستامئة مخطوطة ،ومنها مائتا مخطوطة بالعربية ،ونحو
عرشين وثالمثائة بالعربية ،اشرتتها الجامعة يف العام  ،1692مببلغ كبري من املال ُيقدر
بنحو ألف ومائة جنيه إسرتليني(.)75
يف ذلك الوقت قرر هنتنغتون أنه لن يستخدم املخطوطات لحساب نفسه
بأي شكل من األشكال( .)76لقد هجر الدراسات الرشقية يف النهاية ،بل إنه هجر
الحياة األكادميية برمتها يف أغسطس من ذلك العام ،وذلك عندما كوفئ مبسكن
يف حي هلنغربي  Hallingburyالعظيم بالقرب من بلدة بيشوبس ستورتفورد،
ثم تزوج عىل الفور .كان يف السابق من القامئني عىل أمر كلية الثالوث (ترينيتي)
نارسسس مارش يف
يف دبلن ،وهو منصب خلف فيه – عىل مضض – زميله ِ
العام  ،1683ومنه ُف ِصل لفرتة ما يف خضم االضطرابات التي اجتاحت إيرلندا
يف أثناء ثورة العام  .1688لقد أصبح يرنو للكنيسة من أجل الرتقي ،ولكن
يف العام  ،1693عندما عُ ِرض عليه منصب أسقف ِكلمور يف إيرلندا ،بشفاعة
صديقه مارش (وكان رئيس األساقفة يف ذلك الحني) ،رفض ،وسبب رفضه أن
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املنصب جاءه بعد حرمان الكاهن شرِ يدان منه ألنه رفض القسم الذي كان
يجعله مدينا بالوالء لـ وليام وماري .ارتقى هنتنغتون أخريا إىل منصب األسقفية
يف العام  ،1701عندما َر َس َمه رئيس األساقفة (مارش) أسقفا عىل مدينة «رافو»
اإليرلندية ،وكان ذلك يف دبلن يف  21أغسطس .ووافته املنية بعد ذلك باثني
عرش يوما ،و ُد ِفن يف مقربة كلية الثالوث.

نارسسس مارش
(ِ )5

كان مارش( )77معارصا لـ برنارد وس ِمث وهنتنغتون ،وصديقا للثالثة جميعا،
وكان يختلف إىل املحارضات التي كان بوكوك يلقيها بالعربية قبل عودة امللكية،
وظل عىل وفاق مع بوكوك زمنا طويال ،كام يتضح من الرسائل املتبادلة بينهام،
والتي يقتبس منها ت ِولز .يذكر مارش أنه حني كان طالبا يف الجامعة (التحق بكلية
مغدلني يف مايو  ،)1655أنه «أبىل بالء حسنا يف دراسة الفلسفة والحساب واللغات
الرشقية» .ثم أصبح زميال لكلية إكسرت يف العام  ،1658وخالل الخمسني عاما التي
تلت أصبح يكرس كل وقته يف دراساته يف أكسفورد ،عىل الرغم من العروض
املغرية بالرتقي يف الكنيسة .مل ينرش مارش شيئا عليه اسمه ،ولكن ِف ْ
ـل ائتمنه عىل
املراجعة الجزئية واإلرشاف العام عىل طبعة بيفردج لكتاب «الرشائع»( .)78وكان
أيضا أحد املشاركني الذين اختارهم ِف ْ
ـل لرشح الكتاب املقدس( )79ا ُمل َح ّقق الذي مل
ُينرش ،وكان مسؤوال عن مراجعة كتاب دو تريو  Du Trieuاملعنون بـ «الطريق
إىل املنطق»  .Manuductio ad Logicamالصادر عن مطبعة ِف ْ
ـل يف العام
 .)80(1678ومن جهة أخرى ،وجدنا مارش يف العام  1673يشغل منصبا إدار ّيا،
وبشفاعة ِف ْ
ـل أيضا ،وظل يشغل هذا املنصب ما تبقى له من سنني العمر ،وهو
ما وضع أيضا نهاية لنشاطه األكادميي حتى وافاه األجل .وبعد خمس سنوات
كعميد لكلية القديس ألبان (St Alban’s Hall٭) يف أكسفورد ،والتي نجح من
خاللها يف إحياء تقليد كاد ُينىس ،عُ ينِّ رئيسا ملجلس كلية ت ِر ِنتي يف دبلن يف يناير
من العام  ،1679حيث ُك ِّلف مهم ًة مشابهة .وجد هناك ثالمثائة وأربعني طالبا
(٭) كلية مرتون اآلن.
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وصفهم بأنهم« :ينقصهم التهذيب ويستويل عليهم الجهل يف تلك املدينة الفاسدة
املمتلئة بالفسق» .وهنا أيضا نجد نجاحه كان قد كوفئ مبزيد من التقدم :فقد
عُ ينِّ أسقفا لكل من ليفلني  Leighlinوفرنز  Fernesمن أعامل دبلن يف العام
 ،1683ومنذ ذلك الحني جعل يحرز التقدم تلو التقدم يف سلم التدرج الكنيس
األيرلندي ،حتى وصل إىل منصب رئيس أساقفة أرماه  ، Armaghوكبري أساقفة
عموم أيرلندا يف العام .1707
وعىل رغم أنه مل يضطلع بأي عمل أكادميي بعد أن غادر أكسفورد ،أبقى مارش
عىل اهتاممه الشديد باألمور العلمية واألكادميية ،كام ظهر من رسائله التي راح
يتبادلها بينه وبني برنارد وبوكوك( .)81ويف تسعينيات القرن السابع عرش قرر أن
يستثمر بعض الرثوة التي جلبتها مناصبه تلك يف إنشاء يشء يشبه الوقف إلدارة
التربعات لحساب مدرسته األم .أيضا كان ميتلك هو نفسه بعض املخطوطات القليلة،
بعضها آل إليه من هنتنغتون ،وأخرى تربعت بها أرملة وليام غايز( ،)82ولكنه بدأ
يجمع املخطوطات عىل نحو جدي يف العام  .1693كانت لـه رغبة حقيقية يف
رشاء بعض مخطوطات هنتنغتون قبل أن يعرف أن هنتنغتون قد باع كل يشء
للجامعة( ،)83ولكنه مل يفعل ذلك ،واستعان بـ هنتنغتون وسيطا ،وأغرى وليام
هالِفاكس برشاء مخطوطات لحسابه من حلب( .)84أفىض مارش يف رسالة إىل برنارد
يف السادس والعرشين من نوفمرب العام  1695بأنه يأمل الظفر مبجموعة معتربة من
املخطوطات يريد أن يتربع بها لجامعة أكسفورد ،يقول« :أرجو أن أمتكن من الحصول
عىل عدد كبري من املخطوطات ذات القيمة ،تكون من املخطوطات التي تستحق
اإلهداء»( .)85من ناحية أخرى ،مل يكن هالِفاكس محظوظا أو متحمسا حامسا يكفيه
للظفر إال بعدد قليل من املخطوطات التي وردت يف القامئة التي أرسلها إليه مارش،
وليس عندي علم هل أرسل خليفته السيد هرني موند ِرل يف حلب ،والذي طلب منه
مارش الخدمة نفسها من خالل برنارد وس ِمث ،أي يشء لرئيس األساقفة أم ال(.)86
ولكن الحظ بدأ يبتسم ،والحت فرصة ذهبية يف العام  .1696قرر ورثة يوليوس يف
النهاية عرض مخطوطاته يف املزاد العلني يف اليدن ،وكان طبيع ّيا أن تصل أخبار املزاد
إىل مارش عن طريق برنارد ،فأغراه بأن يتقدم إىل املزاد لحسابه .كتب يف يومياته يف
السادس عرش من سبتمرب العام  1696يقول« :أعدت مبلغا قد ُره مائتان وعرشون
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جنيها إسرتلينيا للدكتور إدوارد برنارد من جامعة أكسفورد ،الذي كان يقوم بجولة
يف هولندا ،الجمعة يف الثامن عرش منه ،بهدف رشاء أهم املخطوطات التي تضمها
مجموعة يوليوس من املخطوطات الرشقية ،والتي سوف ُتعرض يف املزاد العلني
يف اليدن يف السادس من أكتوبر املقبل»( .)87وعىل رغم أن هذه الرحلة كلفت
برنارد حياته نفسها ،فقد نجح يف الظفر بالجزء األهم من املخطوطات ،مبا يف ذلك
املخطوطات التي كان مارش يريد اقتناءها ،وسعد السعادة كلها عندما وجد هذه
املخطوطات وقد أصبحت عىل أرض إنجلرتا وتحت سامئها قبل أن توافيه املنية .ويف
الوقت املناسب آلت إىل مارش يف دبلن ،والذي قرر عندئذ ،كام كتب لـ س ِمث يف
ُ
«قررت أن أترك جميع مخطوطايت الرشقية ملكتبة
الرابع من مايو من العام :1700
البودليان عند وفايت»( .)88بناء عليه عادت مخطوطات يوليوس بعد وفاته العام
 ،1713ومعها بقية مجموعة مارش ،إىل أكسفورد( .)89وملا كان ذلك هدفه من جمع
املخطوطات يف املقام األول ،نستطيع أن نعترب صادقني أن مجموعة مارش كانت
آخر املجموعات املهمة يف القرن السابع عرش من املخططات العربية التي آلت إىل
مكتبة البودليان .حتى وهو عىل قيد الحياة كان مارش راضيا كل الرضا وهو يرى
أحد أعظم كنوزه ،و ُيقصد بها مخطوطة «املخروطات» ألبولونيوس ،التي عاد بها
يوليوس من حلب ،يستفيد منها هايل يف سعيه إىل إصدار الطبعة املزيدة واملحققة
من «املخروطات» ،لينرشها يف أكسفورد يف العام .)90(1710

( )6همفري برايدو

من بني جيل العلامء الذين ق ِدموا إىل أكسفورد بعد عودة امللكية مل نلحظ
إال ثالثة تركوا بصامتهم يف مجال الدراسات العربية ،وهم همفري برايدو وإدوارد
بوكوك االبن ووليام غايز .كان برايدو وبوكوك االبن من السن نفسها ،فقد ُولد
االثنان يف العام  ،1648ولكنهام التحقا بكلية كنيسة املسيح يف العامني  1668و1661
عىل التوايل ،وكانا كالهام طالبني هناك .وما لبث أن كرس بوكوك االبن وقته ليشغل
وظيفة كنسية( ،)91يك يصبح كاهنا يف سالزبوري يف العام  ،1675ولكن اآلمال كانت
تحدوه يف العودة إىل منصب األستاذية يف جامعة أكسفورد بعد وفاة والده .وقد
تحدثنا قبل حني عن طبعاته البن طفيل وعبداللطيف ،وتناولنا ترجمته لتصدير
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موىس بن ميمون للمشناة .وليس من شك يف أن أباه قد ساعده يف طبعات ابن
طفيل ،ورمبا مد إليـه يد العون يف ترجمة كتاب موىس بن ميمون ،وأعانه عىل
كتابة التصدير لكتاب املشناة .لبث برايدو( )92يف كلية املسيح نحو عرشين عاما،
وكان ُيعترب من املرشحني املهمني لشغل كريس العربية والعربية كلتيهام ،ولكنه يف
النهاية آثر العزلة ،واالكتفاء بحياته كأحد قساوسة األرياف .غري أنه مل يتخل عن
النرش بعد مغادرة الجامعة ،فقد تحول إىل الكتابة للناس عامة بدال من الكتابة
لنخبة املثقفني يف الجامعة ،وقد أنتج كتابا مهام عىل األقل .كان برايدو من املقربني
ـل عندما كان يف كلية املسيح ،وكان ِف ْ
لـ ِف ْ
ـل يستثمر تقربه منه يف سبعينيات القرن
السابع عرش يف إنجاز الكثري من املهام ،ومنها تكليفه اإلرش َ
اف عىل صدور الكتب
التي كانت تصدرها نقابة كان ِف ْ
ـل من أبرز الناشطني فيها .عرفنا عن هذا النشاط
يف رسائل برايدو إىل جون إِلِ ْس ،وفيها نجد أن تعليقاته عىل الناس يف عرصه والقضايا
التي كانت تشغلهم تيش بذكائه املفرط .ونذكر أيضا أن ِف ْ
ـل أجرب برايدو عىل قبول
نرش بعض الكتب التي مل يكن برايدو يرغب يف نرشها ،وهي كتب أكادميية يف
أغلبها .وكان ُيتوقع منه أن يتوىل طباعة كتاب «مالالس»  Malalasالذي عكف عىل
تحقيقه جون غريغوري من دون أن يتمه ،ولكنه متكن من اجتناب القيام بهذا
ُ
«استطعت العدول عن إصدار هذا الكتاب الرديء البايل
العمل ،وعىل حد قوله
والسخيف»( .)93ثم إنه استطاع أن يدفع إىل املطبعة  -عىل رغم شكاواه الكثرية
– الطبعة التي أعدها لكتاب «كنوز أكسفورد» ).Marmora Oxoniensia (1676
وبعد أن واجه خسارات كثرية استطاع أن يقدم لجامعة أكسفورد نقوش آرندل يف
العام  ،1667وكان ِف ْ
ـل قد قرر أن ُتنرش مع نقوش أخرى قدمية ظفرت بها الجامعة
حني تربع بها ِسل ِدن .وكان من سوء الحظ أن وقع اختياره عىل برايدو ليقوم عىل
التحقيق والتحرير ،وكان برايدو غري مستعد لهذه املهمة ال من ناحية العلم وال
من ناحية الطبع ،فقد كان عصب ّيا حاد املزاج .كانت النتيجة كارثية ،ظهرت نقوش
آرندل أقل بكثري يف املستوى من الطبعة التي أصدرها ِسل ِدن( .)94كان برايدو واعيا
بعيوب الطبعة عندما صدرت ،وقد كتب إىل إلِ ْس يقول« :أخىش أن ُأ ْض َطر إىل إصدار
أعامل أخجل منها يف املستقبل»( ،)95ولكنه مل َيعزُها إىل إهامله بقدر ما نسبها إىل
استعجال ِف ْ
ـل نفسه.
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عىل رغم ذلك كله نستطيع القول إن برايدو كان من علامء الدراسات الرشقية
املرموقني .وكان أهم عمل أصدره يف هذا املجال يف أثناء وجوده يف كلية املسيح
تحقيقا وترجمة لرسالتني من رسائل موىس بن ميمون للمشناة والتوراة( ،)96وكان
برايدو قد ظفر مبنصب أستاذ يف اللغة العربية يف كلية املسيح بعد شفاعة أستاذه
املعروف بوسبي ،وكان هذا اإلصدار مبنزلة الدليل عىل استحقاقه للمنصب ،خاصة
أن الهدف من إنشاء املنصب كان «تعريف شباب الباحثني والعلامء باللغة العربية،
وتقدميهم إىل تلك اللهجة التي كان يتحدث بها أحبار اليهود»( .)97من جهة أخرى،
رمبا كان برايدو يريد أن يؤكد أنه كان خليفة بوكوك عىل مقعد أستاذية اللغة
العربية ،خاصة أنه أرسل رسالة إىل إلِس يف العام  1675يقول فيها إنه ال يتوقع أن
يعيش الرجل طويال .وكال فيها املديح لـ بوكوك كأستاذ ومحارض ،وقال بالحرف:
«سيحرمني موته من أفضل أصدقايئ يف هذا الرصح العلمي ،وسيعكر صفو عميل
كعامل يف اللغة ،فقد شجعني الرجل تشجيعا كبريا عىل التخصص لهذه الدراسات،
وهو تشجيع كنت أنتظره وآمل فيه»( .)98وعىل رغم هذا نحن نعتقد أن برايدو
كان يرنو إىل خالفة بوكوك يف املنصب ،كام كان يرنو إىل ذلك يف العام  1682عندما
كتب يقول« :ليس أمامي إال منافس واحد وهو السيد هنتنغتون ،وليس السيد
بوكوك»( .)99غري أن بوكوك عاش ما يقرب من تسع سنوات أخرى حتى َم ّل برايدو
من انتظار املنصبّ ،
ومل أكسفورد وتركها كلها إىل غري رجعة يف العام  ،1685وهو
يخرب إلِس« :بالنسبة إىل املنصب الذي يشغله بوكوك ،ال أرى أمال يل ،وأظن أن عمدة
روتشسرت يحتجز املنصب لقريب لـه ..باإلضافة إىل أنني فقدت حاميس للعمل
واملكان معا»( .)100وعىل رغم هذه النظرة اليائسة التي يشوبها التشاؤم ،فقد ادعى
برايدو بعد وفاة بوكوك أن املنصب عُ ِرض عليه ورفضه لسببني كام قال« :األول
هو أنني أزدري هذه الدراسات ،وعقدت العزم عىل أال أضيع املزيد من الوقت
يف دراستها ،والثاين أنني أصبحت أنفر من كلية املسيح نفورا شديدا»( .)101عىل
أي حال ،تزوج برايدو يف نورفولك وقىض بقية حياته فيها عميدا ملدينة نورويتش،
وهناك استطاع أن ينجز العمل الذي أصبح ُيعرف به بعد ذلك وهو «حياة محمد».
وعىل رغم أن برايدو أخرب إلِس« :بذلت الكثري من الجهد والوقت يف العمل عىل
نرشه ،حتى مر عام بعد أن فرغت منه قبل أن ُيق ِدم نارش عىل نرشه»( .)102فقد حقق
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الكتاب نجاحا كبرياُ ،
وط ِبعت منه ثالث طبعات بني العامني  1697وُ ،1698وأ ِعيد
طبعه مرات متعددة يف إنجلرتا وأمريكا ،كام ُترجم إىل لغات أوروبية أخرى .وهو
كتاب – كام يظهر من عنوانه – هجومي ،ال يحمل عىل اإلسالم فقط ،بل يحمل أيضا
عىل الفرق املسيحية التي كانت تتناحر يف عرصه ،أو كام قال بالنص« :والنظر يف
أصحاب املذهب الربويب يف ذلك العرص» .يف هذا السياق يظهر أن الكتاب كان لـه
تأثري ما ،ولكن كعمل أكادميي ُيعترب عمال رخيصا تافها عىل رغم أن برايدو يتظاهر
فيه بأنه يتبع املنهج العلمي .وهو يخرب القارئ يف التصدير أن ما بني يديه مجرد جزء
من عمل أكرب يخطط للقيام بإنجازه بعنوان« :تاريخ تدمري الكنيسة املسيحية» ،وهو
مييض يف القول« :كنت حريصا عىل أال أذكر مصادري كلها يف الهامش» .وعند قراءة
الهوامش والتعليقات التي قام عىل تحقيقها وجدنا أن جميع الكتب الرشقية التي
أوردها مأخوذة من الباطن من إصدارات أوروبية وترجامتها ،وكثري منها من كتاب
بوكوك املعنون بـ « ُلمع من تاريخ العرب» .مل نجد دليال عىل أن برايدو قرأ كتبا يف
اللغة العربية باللغة العربية ،ورمبا نستثني من ذلك القرآن ،فمن املرجح أنه قرأ
القرآن( ،)103ورمبا لعب كتاب « ُلمع من تاريخ العرب» دورا يف توجيه برايدو إىل الكثري
من املصادر العربية التي تتناول حياة محمد ،والتي كانت متاحة أمامه يف مكتبة
البودليان أو يف الكتب التي كان ميتلكها بوكوك نفسه ،ولكن برايدو مل يشغل نفسه
بهذه املصادر ،ومل ّ
يطلع عليها يف أثناء سنوات عمله الكثرية يف أكسفورد .والحق أن
جهله بالعربية جعله يخرج مبالحظة عجيبة يتحدث فيها عن «اتفاق كبري بني العربية
واإلنجليزية يف قوة الحروف ونطق املفردات» ،ثم مييض يف القول« :حتى إنه ال توجد
لغة يف العامل أكرث قربا من لغتنا من العربية يف هاتني الخصلتني وغريهام»( .)104أضف
إىل ذلك أن برايدو مل يكن يدقق يف اختيار املصادر التي كان يستند إليها( ،عىل رغم
إلحاحه عىل أنه كان يدقق يف ذلك تدقيقا كبريا .كانت املصادر كلها تتساوى لديه،
رشطه الوحيد أنها تتفق مع مزاجه يف الهجوم عىل النبي محمد .ومن ثم راح ميتح
من كتب العصور الوسطى من دون تدقيق ،فقرأ الكتاب الذي ألفه ريكولدو دا
مونتيكروتشه وكان بعنوان« :دحض منطق املسلمني» (وكان يسميه ريكاردو مقلدا
بذلك ببلياندر) ،وقرأ كتابا بعنوان« :متحيص القرآن» تأليف ِنكوالس كوسا .وقد وصف
هولت – محقا – هذا الكتاب وما أثاره من قضايا بأنه مجرد خليط غري موفق
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من «كتب من الرتاث اإلسالمي والخرافات املسيحية ،ألف بينها شخص مفعم قلبه
بالعداء لإلسالم واملسلمني» .وأما الشهرة التي حظي بها هذا الكتاب ،واالنتشار الذي
حققه ،فمردهام إىل أن الكتاب جاء – يف واقع األمر – ليكون شاهدا عىل أفول
الدراسات العربية يف إنجلرتا ،وينبئنا أكرث عن تردي الذوق العام يف أوروبا كلها يف أثناء
القرن الثامن عرش .والحق أن إحدى الخدمات الجليلة التي قدمها برايدو للدراسات
العربية هي أنه أوىص أوكيل بأن يتخصص لهذه الدراسات(.)105

( )7وليام غايز Guise

كان غايز( )106يقف من الدراسات الرشقية موقفا مختلفا متام االختالف عن
قريبه برايدو( .)107كان هناك إجامع عىل اإلعجاب بعلمه املدهش ،ومعارفه املذهلة
يف هذا املجال ،يتميز يف هذا متيزا واضحا عن معارصيه يف جامعة أكسفورد ،وال
يتفوق عىل وود وحده ،ولكنه كان يتفوق عىل س ِمث وبرنارد وبرايدو جميعا(.)108
كان غايز من عائلة غنية من األرشاف ،حصل عىل الليسانس يف اآلداب من كلية
«كل األرواح» يف العام  ،1674ولكنه تنازل عن درجة الزمالة ليتزوج يف العام .1680
واستمر غايز يف اإلقامة وحده يف أكسفورد ،مكبا عىل عمله يف مكتبة البودليان،
كام يشهد عىل ذلك ما بقي من أعامله .وقد وضع موته املبكر املفاجئ يف العام
 ،1683وهو يف نحو الثالثني من عمره ،نهاية عامل واعد يف هذا املجال .فيام عدا
قصيدته التي يحتفل فيها بنبوغه املبكر يف الدراسات الرشقية ،وهي قصيدة باللغة
الرسيانية طبعها يف مجلة الجامعة ،يحيي فيها ذكرى وفاة دوقة يورك( ،)109كان
العمل الوحيد الذي أنجزه ونرشه هو ترجمته وتفسريه لـرسالة زرائيم Zeraim
وهي من رسائل املشناة ،وقد صدر هذا الكتاب بعد وفاته بفضل جهود إدوارد
بوكوك ،مع ترجمة بوكوك االبن لتصدير موىس بن ميمون للمشناة .يظهر التفسري
الذي كتبه غايز قدرا كبريا من العلم ،ومعرفة مدهشة ليس بالعربية وحدها،
ولكن بلغات رشقية أخرى أيضا خاصة اللغة العربية .إنه يقتبس من تشكيلة من
املصادر ،أغلبها مل يكن متاحا إال عىل هيئة مخطوطات ،منها املعاجم ،وفيها مادة
علمية يف تخصص الطب (كتبها ابن البيطار وأبو يحيى بن عيىس بن جزلة وابن
سينا والزهراوي والدمريي) ،وعلامء جغرافيا (وأهمهم أبو الفداء) .واملثري أنه كان
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يقتبس من بعض الشعراء العرب ،عىل رغم أين ال أعلم هل كان يعرف هؤالء
الشعراء معرفة مبارشة ،أي هل قرأ دواوينهم مبارشة بالعربية؟( ،)110أم عرفهم
من خالل اقتباسات قرأها يف املعاجم؟ إن اهتاممه بالعربية يظهر أكرث ما يظهر
يف مجموعات النصوص املكتوبة باليد التي قام بجمعها من مصادر مختلفة من
نارسسس مارش ،ووصلت بعد ذلك إىل
مكتبة البودليان ،والتي أعطتها أرملته لـ ِ
()111
ُ
عجب إعجابا
املكتبة (عىل سبيل املثال :مخطوطات مارش الرقم  . 88ولكنه أ ِ
كبريا بكتاب الجغرافيا أليب الفداء ،وقبل وفاته كان قد فرغ من تحقيق النص كلـه
مع رشوح وتعليقات أفاد فيها من مخطوطات مختلفة ،وكان ينوي أن يصحبها
برتجمة التينية وتعليقات .كل ذلك تربعت به أرملته لكلية جميع األرواح ،حيث
استقرت يف مكانها مل ميسها أحد حتى اليوم( .)112والحق أن هذه النُبذة املخترصة ال
تفي بحق غايز وإضافاته يف مجال الدراسات الرشقية ،فلم نذكر مثال أن مخطوطة
مارش الرقم  253تضم مرسدا مبصطلحات تركية وترجمتها باإلنجليزية ،وكان شارب
يقول :إن مارشال أعطى غايز معجام أرمنيا صنفه املدعو ريفوال ،وقد زاد عليه غايز
ونقحه .وقد اعترب برايدو أن غايز كان مؤهال تأهيال كبريا ألن يصبح خليفة بوكوك
يف مراحل نضجه .ليس من شك أنه كان من أكرث شباب العلامء مثابرة واجتهادا،
وأكرث علامء جيله يف جامعة أكسفورد املتخصصني لدراسة اللغات الرشقية اطالعا،
ولكن هل كانت سعة اطالعه ،وغزارة معرفته يقابلها عمق حقيقي يف الفهم؟ مل
يتح لنا موته املبكر اإلجابة عن هذا السؤال.

( )8إدوارد بوكوك االبن

يبدو أن إدوارد بوكوك االبن ينتمي إىل تلك الطبقة سيئة الحظ من الناس
الذين دفعهم آباؤهم الطموحون إىل مهنة مل يكن لديهم استعداد أو ميل لها ،أو
طاقة عىل احتامل تبعاتها .كان يف الثالثة والعرشين عندما ظهر كمؤلف لكتاب
ُيسمى «الفيلسوف املعلم نفسه» ،خطط له الوالد ل ُيظ ِهر براعة االبن يف اللغة
العربية ،ولكن كثريين يزعمون أن الكتاب من تأليف الوالد من األلف إىل الياء.
وقد ظهر عمله اآلخر ،ترجمة وتصدير موىس بن ميمون للمشناة ،يف حياة والده
أيضا يف العام  ،1690وال يشك أحد يف أن الوالد أرشف عىل تحرير هذه الرتجمة
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وإعدادها للنرش(٭) .عىل أي حال ،كان األب يستويل عليه شعو ٌر بأنه لن يعيش
طويال ،فكان عىل االبن أن ينرش شيئا بالعربية ليثبت أنه جدي ٌر بخالفة أبيه عىل
مقعد األستاذية .وبعد وفاة األب يف العارش من سبتمرب من العام  ،1691مل يحالف
الحظ االبن يف االنتخابات ألي املقعدين اللذين كان يشغلهام والده .فاز الدكتور
هايد مبنصب أستاذ كريس العربية (عىل األقل كان أوفر حظا يف العلم بالعربية من
بوكوك االبن) ،وفاز الدكتور روجر ألثام مبنصب أستاذ كريس العربية ،وهو منصب
أوفر حظا باملكافآت ،كام أن صاحبه يظفر مبنصب الكاهن يف كنيسة املسيح .ومل
يكن روجر ألثام معروفا كعامل من علامء العربية أو غريها ،ولكنه كان معروفا بتنوع
عالقاته بأصحاب النفوذ والسلطان( .)113تقاعد بوكوك االبن يف أبرشية قريته يندب
حظه ويريث حاله ،ثم ما لبث أن هجر العلم والتدريس جميعا ،ورفض نرش كتاب
أيب الفداء الذي كان مكبا عىل إعداده إنفاذا لرغبة والده( .)114ليس هناك شك يف
رجع إخفاقه يف خالفة والده إىل «حاجته إىل األصدقاء
أن هرين كان عىل حق حني ُي ِ
()115
الذين كان ميكن أن ي ِعينوه عىل الظفر مبقعد األستاذية»  ،غري أننا نشك يف
تأكيده عىل أنه «كان يفهم العربية ولغات رشقية أخرى فهام جيدا» .كان العمل
الوحيد الذي قام به إدوارد بوكوك االبن يف مجال اللغة العربية من دون مساعدة
والده هو الرتجمة التي أنجزها لرسالة كتبها الدرويش أحمد ،والتي ترجمها لحساب
همفري س ِمث ،وطبعها ت ِولز( .)116يف هذه الوثيقة املوجزة وضعت يدي عىل ما ال
يقل عن مثانية عرش خطأ يف الرتجمة.

( )9هايد يف الفرتة األخرية من حياته املهنية

مل ينرش هايد – كام رأينا سابقا – شيئا فيام عدا فهرست مكتبة البودليان
سنوات متعددة بعد الطبعة التي أعدها لكتاب أولوغ بيك املعنون بـ «فهرست
النجوم» .وقد اضطلع أولوغ بك برتجامت من العربية والفارسية لحساب بويل
 .)117( Boyleويف العام  1690أو نحو ذلك ،عندما كان بوكوك عىل فراش املوت ،راح
(٭) مل يكن هذا الكتاب إلدوارد بوكوك االبن ،ولكنه كان إعادة لطباعة كتاب أبيه املسمى «بوابة موىس» (الذي
ناقشناه آنفا)[ .مالحظات تومر].
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هايد يقدم نفسه بوصفه املرشح املناسب لخالفته عىل مقعدي العربية والعربية
معا .ويف العام  1689ظهر أول جزء من عمل أنجزه يف مجال طاملا استوىل عىل
اهتاممه ،وهو األلعاب الرشقية( .)118يتألف هذا العمل من ثالثة أعامل مكتوبة
بالعربية (وترجامت التينية لها) حول الشطرنج ،وكان أهمها جميعا (عىل رغم أن
هايد أخفى هذه الحقيقة) رسالة كتبها يف هذا الشأن إسحاق أبندانا الذي كان
يقوم بتدريس العربية يف أكسفورد ،وهذا ما كشفت عنه رسالة غاضبة غري مؤرخة
كتبها برنارد إىل س ِمث ،ولكن من املرجح جدا أنها مكتوبة بعد وفاة بوكوك بقليل،
يقول فيها:
أرأيت كيف كان صاحبنا (هايد) مبتهجا يف جنازة أحد رجاالت العلم
الكبار [بوكوك] :وكأن أستاذ اللغات الرشقية والعربية كان يعجز عن قراءة
رسالة بلغة رشقية .وهل كان ينبغي – من دون املرشحني جميعا – أن
ميتنع عن كلمة رثاء يقولها يف حق الرجل نظرا إىل مسؤوليته من الناحية
األخالقية ومن ناحية عالقته بزمالئه ،وكذلك أخطاؤه يف كتاب «الربتسول»،
ويف ترجامته ،ويف كتابه عن الشطرنج( :)119أضف إىل ذلك فرضه عىل العامل
مؤلف هو عبارة عن رسالة يف الشطرنج ابتدعها العالمة أبندانا من أجل
الرتفيه عن نفسه بأسلوب مبهرج؛ وقد عرضها ع ّ
يل مخطوطة ،وليس هذا
فحسب ،بل عرفني أنه كان مساعده يف وصف األمكنة الصعبة يف كتاب
الكوزموجرافيا الذي ألفه هايد(.)120

تشري الجملة األخرية إىل كتاب هايد املعنون بـ  ،)1691( Peritsolوهو تحقيق
وترجمة لكتاب يف كوزموغرافيا(٭) القرن السادس عرش باللغة العربية( .)121يضم الكتاب
مالحظات عميقة شاملة ،واستُخدمت فيه لغات متعددة وغريبة ومطبوعة بحروف
مناسبة .ومن هذه اللغات – إىل جانب العربية والعربية – اللغة السامرية والرسيانية
والرتكية والفارسية واإلثيوبية ولغة التاميل .ويف الصفحات من( )102إىل ( )104هناك
رسالة طويلة فيها أسامء النبات (وهو من الهوايات التي ظلت تالزم هايد طوال
حياته) ( )122تصحبها اقتباسات من كاتب عريب مل تكن أعامله منشورة .والكتاب ُمعان
(٭) علوم الفضاء حاليا[ .املرتجم].
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بإضافات ومالحظات بالالتينية كتبها ألربتس بوبوفيوس حول عادات تركية متنوعة،
ُك ِتبت عىل مرأى من س ِمث نفسه وعاد بها من القسطنطينية ،مصحوبة بنقد هايد
لكتاب أنجيلوس س .جوزيف املعنون بـ «صناعة الدواء عند الفرس» Pharmacopeia
 .Persicaوكان هايد متورطا يف خصومة مع هذا الرجل (راهب كرميل اسمه األصيل
دو ال بروس) ،ألنه توجه بنقده للنسخة الفارسية لإلنجيل متعدد اللغات ،والتي كان
هايد قد اشرتك فيها .ويصف هايد كيف أنه حمل عىل الراهب يف جدال شفوي ،وكان
يتحدث الالتينية والفارسية ،يف مكتبة البودليان يف يناير من العام .1688
كام رأينا ،تبوأ هايد منصب أستاذ كريس العربية يف العام  ،1691ولكن تخطاه
الدكتور ألثام إىل منصب أستاذ كريس العربية .وعندما ُأجبرِ ألثام عىل االستقالة يف
العام  1697لرفضه حلف اليمني عىل الوالء للملك وليام ،خلفه هايد يف هذا املنصب
أيضا ،وبذلك شغل هايد املنصبني كليهام حتى وافته املنية يف العام  .1702عىل
كل حال ،بعد صدور كتاب «عن الرياضات الرشقية» De Ludis Orientalibus
يف العام ( 1694مبا فيه من معلومات كثرية بالعربية والعربية) مل ينتج هايد شيئا
يستحق الذكر يف اللغتني( .)123وأما ما بقي له من جهد فقد كرسه لعمله العظيم يف
عقيدة الفرس القدمية ،والذي نرشه مستعينا بنظام االكتتاب يف أكسفورد يف العام
 ،)124(1700وهو كتاب يحتوي عىل قدر كبري من املعرفة ،غري أن عدم إملام هايد
بآداب اللغة البهلوية (وهي أقدم من الفارسية بكثري) جعل الكتاب يبدو عتيقا بعد
الدخول يف القرن الثامن عرش( .)125مل يظفر هايد إال بعدد قليل من املكتتبني ،وهو
إخفاق عزاه جون كليالند( )126إىل تراجع الذوق العام ،وكتب يقول« :أريد أن أذكر
لك أن الدكتور هايد املشهور يشعل النار وهو عىل وعي مبا يفعل يف تلك الرسالة
التي كتبها بعنوان «الدين يف بالد فارس القدمية» ،والتي أعجبت الوسط الثقايف يف
أوروبا كلها ،إال يف وطنه إنجلرتا ،التي انحط فيها الذوق العام ،واضمحل فيها تذوق
األدب بصفة خاصة إىل مستوى متدهور جدا!» وهذا يصور – لألسف – هايد
بالصورة التي شاعت عنه بني معارصيه يف أكسفورد يف أواخر القرن السابع عرش،
والتي ميزج فيها السخرية واالزدراء بالرتويح ،وهي صورة تصدق عىل آخرين مثل
برنارد وس ِمث ،من الذين أقروا مبا له من فضل وعلم ،وشجعوه عىل امليض (بينام
كانوا يعيبون عليه عدم إملامه بالعربية والالتينية) .كانت زوجة هايد األوىل هدفا
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لفضيحة انترشت يف أكسفورد ،وقد وصفها أنتوين وود من دون تحفظ بقوله« :تلك
البغي الشمطاء التي أصابها الجنون اآلن ،وتركت دين الوطن إىل دين الكاثوليك منذ
أكتوبر املايض لعام  ،1686هي زوجة املدعو توماس هايد»( .)127وقبل ذلك بسنوات
روى برايدو بشكل فاضح قصة ُمفادها أن زوجة هايد أشبعت هايد رضبا بعد
علمها بوجود عالقة مريبة بينه وبني الخادمة( .)128وحتى هرين ،الذي كان معجبا
بهايد وعلمه من دون تحفظ ،يروي – مستخفا – قصة تدور حول هايد ،ويصفه
فيها بأنه «بطيء يف الكالم ،وأن أداءه أصبح منحطا جدا» حتى إنه بعد أن يظل
وقتا طويال جدا يلقي باملواعظ يف كنيسة املسيح بصوت منخفض ال يسمع منه أحد
شيئا ،يأمره نائب رئيس الجامعة بالنزول من فوق املنرب(.)129
ومثلام كان برنارد وآخرون ُ
يش ُّكون يف إتقان هايد للغة العربية ،فإن برايدو
كان دائم االستخفاف مبعرفة هايد بالعربية أيضا .ففي العام  1682كتب إىل
إِلِس رسالة يعرب فيها عن استيائه من أن الحكومة عندما بحثت عن شخص يتوىل
ترجمة املراسالت العربية الديبلوماسية تخطت بوكوك وهو الخبري بها ،ووقع
االختيار عىل «أحمق جاهل يف اللغة العربية ُيدعى هايد ،ال يتمتع بأي مهارة
يف هذه اللغة من تلك املهارات التي زعم أنه اكتسبها يف الجامعة»( .)130عىل أي
حال يظهر من هذه الرسالة أن معرفة هايد يف اللغة العربية كانت ضحلة ،ولكن
يظهر أيضا أنه كان من أصحاب الحظوة لدى الحكومة ،فقد عاشت بعض ترجامته
لهذه الوثائق يف دار الوثائق القومية حتى اليوم( .)131أضف إىل ذلك أنه يف العام
 1699اقرتب منه وزير الخارجية يف ذلك الوقت وطلب منه «أن يهتم بتعليم
شاب من الشباب تلك املعرفة باللغات الرشقية ...حتى يكون خلفا له يواصل
خدمة بالده عىل النحو الذي فعلت» .وقد خصصت الحكومة ميزانية سنوية ملن
يضطلع بهذه املهمة قدرها مائة جنيه إسرتليني ،يتقاىض أربعني منها كل طالب
من الطالبني ،وعرشون تذهب إىل األستاذ الذي يقوم عىل تعليمهام العربية(.)132
ال نعلم أن هايد هو الذي قام مبهمة التعليم تلك ،ولكن ملا كان أحد الطالبني
اللذين وقع عليهام االختيار هو جون والِ ْس( ،)133وكان من أسوأ من خلف هايد
يف الزعم مبعرفة العربية ،فإن القصة مل تكن يف مصلحة هايد .أضف إىل ذلك
أن والِ ْس يبدو أنه كان من املقربني من هايد ،فعندما ترك منصبه كأمني ملكتبة
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البودليان ،بعد فرتة امتدت إىل خمسة وثالثني عاما ،سعى إىل أن يخلف والِ ْس
يف هذه الوظيفة ،زاعام أن معرفته باللغات الرشقية تجعله أفضل من املنافس له
عىل املنصب :جون هدسون .ولحسن الحظ أن وقع االختيار عىل جون هدسون،
فرغم أخطائه كلها التي أوضحها مساعده هرين مل يكن عديم القيمة مثل والِ ْس.
ففي خطاب االستقالة الذي تقدم به إىل وليام ويك  ،William Wakeنائب رئيس
الجامعة السابق( ،)135يالحظ هايد أن «املحارضات (عىل رغم أننا كنا مضطرين إىل
حضورها) مل تكن لها فائدة كبرية ،فقد كان الحارضون قليلني ،واملتدربون أقل»،
وهي مالحظة دالة عىل حال الدراسات العربية والعربية يف جامعة أكسفورد يف
مستهل القرن الجديد.

( )10إدوارد برنارد

عىل رغم جميع نقاط الضعف يف مرشوع هايد ،فقد استطاع أن يحقق إنجازا
أكادمي ّيا محرتما كانت معرفته باللغة العربية أهم ما فيه .كان برنارد معارصا لهايد،
وكان يزهو بنقده العلني له ،وكثريا ما كان يزدريه يف الخفاء ،ولكن يف النهاية ،كان
إنجاز برنارد أقل من إنجاز هايد بكثري .وقد رأينا يف موضع سابق الفشل الذريع
الذي صادف طبعته لكتاب أبولونيوس .ومل يكن ذلك إال مثاال واحدا من رضوب
الفشل التي تكررت يف حياته كلها .كان يتحمس ملرشوع جديد ،ويوفر له كل جهده،
ثم ال يلبث أن يصيبه امللل ،ويفقد الحامس ،ويرتك لنا سلسلة واهية من املالحظات
التي مل تجد من يتمها .ومن األمثلة األخرى عىل إخفاقه تلك الطبعات التي أصدرها
لكتب إقليدس وكتب جوزيفوس .وقد نتناول الرضب األول من اإلخفاق بيشء من
اإليجاز ،خصوصا أنه ال يتضمن الطبعات العربية .كان هذا اإلخفاق أيضا نتيجة
لتلك الخطة الفاشلة لرتجمة األعامل التي أنجزها علامء الرياضيات القدماء ،كام
يتضح من التصدير الذي كتبه ِف ْل لكتاب «حبوب الرمل» ألرشميدس .يقول ِف ْل إن
برنارد كانت لديه أرقام محفورة وعينة من صفحات قليلة مطبوعة .وتوجد عينتان
من هذه الصفحات محفوظتان بأشكال مختلفة يف مخطوطات مكتبة البودليان
بالرقم  ،866والتي تتكون من مجموعات برنارد لكتاب إقليدس الجزء السابع وكتب
أخرى .وهناك عينة أخرى وجداول بها أرقام يف مخطوطات مكتبة البودليان بالرقم
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 .)136(887وهذه العينات غري مؤرخة ،ولكنها من املرجح أنها كانت موجودة يف
العام  ،1676وهو التاريخ الذي ُك ِتب فيه تصدير ِف ْل .كانت هذه الطبعة مشوهة
وميئوس منها ،ولكن برنارد سعى إىل إحيائها يف العام  ،)137(1684وحاول مرة أخرى
يف العام  ،1694عندما كرر ذكرها يف رسائله إىل س ِمث .آخر تعليق قرأته بتاريخ 4
ديسمرب جاء فيه« :كتاب إقليدس يجب أن يكون مسؤولية نارش كتب أو صاحب
دار طباعة عندنا ،أو السفر به إىل الخارج :كيل رجاء أن يتحقق االقرتاح الثاين ،وقد
أسعدين أن السيد كرستيان ِرن وحرضتك قد أعجبتام بالعينة»(.)138
أما القصة الحزينة فيام يتصل بتحقيق برنارد لكتاب بوزيفس فريويها كارتر(.)139
وكان الرجل الذي اتخذ القرار بنرش النص اليوناين لكتاب جوزيفس املعنون بـ
«أيام اليهود قدميا» ،والكتاب اآلخر املعنون بـ «الحرب اليهودية» ،هو ِف ْل يف العام
 ،1669وقد عُ ِهد إىل برنارد باملهمة .بدأ العمل يف جمع املالحظات الدقيقة ،ولكن
العمل كان بطيئا جدا .ويف العام  1678كانت العينات قد ُط ِبعت ،وكان العمل
كله يف الواقع تحت الطبع ،غري أنه عند فحص العينات من ِقبل املندوبني وآخرين
قوبلت بنوع من االشمئزاز .برصف النظر عن األخطاء املزعومة« :فقد انتهى طول
قحمت من دون أن يكون وراء ذلك
التعليقات ،والتي دارت حول رسائل بأكملها ُأ ِ
أسباب ُتذكر» ،إىل التخيل عن نرش العمل ،وإىل فتور يف العالقة بني برنارد و ِف ْل.
ونحن نرى أن البيتني اللذين كتبهام كلمنت باركسديل يف العام  1684كانا رضبا من
السخرية يف رأي املعارصين حني يقول« :برنارد أستاذ كريس سافيل ،املتبحر يف العلم،
يحقق لنا كتاب جوزيفس ،عندما يستطيع(٭)»(.)140
ولكن طباعة الكتاب ُتستأنف من جديد عند لحظة معينة ،ويظهر جز ٌء من
كتاب «الحرب اليهودية» يف العام  1687مشفوعا ببعض املالحظات والتعليقات.
وليس من شك يف أن من نتائج وفاة ِف ْل يف العام  1686عدم ظهور أي عمل يف أثناء
حياة برنارد ،عىل رغم أنه يف العام  1694ظهرت عينة جديدة من ِقبل ثالثة من
النارشين يف أكسفورد ،يعلنون أنهم مشغولون يف الطباعة يف مبنى «الشلدون» يف
أكسفورد .وكانت النتيجة هي تلك الطبعة الكسيحة التي ظهرت يف العام ،)141(1700
) «Savilian Bernard, a good learned man, will give us his Josephus, when he can».٭(
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والتي تتألف من إعادة للجزء املنشور يف العام  1687لكتاب «الحرب اليهودية»،
إضافة إىل األجزاء من األول إىل الرابع ،وجزء من الجزء الخامس (من عرشين جزءا)
من كتاب «تاريخ اليهود قدميا» .تعطينا املالحظات الكثرية جدا التي ُط ِبعت ضمن
الجزء األخري فكرة ما عن التفسريات التي كتبها برنارد؛ فهذه التفسريات تحتل حيزا
كبريا من النص نفسه وترجمته .وتحتل العلوم الرشقية يف هذا الكتاب مكانا بارزا،
ومتتلئ الصفحات باملقتبسات العربية والعربية الرسيانية وحتى السامرية .أغلب
اإلحاالت العربية من كتب الجغرافيا التي ألفها العرب ،وتدل داللة واضحة عىل
اطالع برنارد عىل املصادر التي تحتوي عليها مكتبة البودليان ،فهو يقتبس – إىل
جانب ما اقتبسه من أيب الفداء واإلدرييس – من بعض املؤلفني محدودي الشهرة
مثل القلقشندي وابن حوقل .ومل تقترص النصوص التاريخية التي اقتبسها عىل
النصوص املطبوعة مثل حوليات أوتيخيوس ،بل انطبق ذلك عىل أعامل مثل األعامل
التي وجدها برنارد عىل هيئة مخطوطات ،ومنها كتاب «تاريخ القاهرة» للمقريزي،
وكتاب «تاريخ السامريني» باللغة العربية .كان برنارد يعرف مخطوطات هنتنغتون
التي وصلت إىل البودليان حديثا ،فهو يشري إىل «أمثلة عىل مغالطات جوزيف
هنتنغتون» ،falsi Josephi exemplar Huntingtonianumوفيه مقتطف باللغة
العربية من كتاب «معجم تنخوم»  .Tanchumus Lexicographusوعندما صدر
الكتاب كشف عن سعة اطالع برنارد مع قدرته الفقرية عىل ترتيب مواده ،والسيطرة
عىل تدفق معلوماته وتنسيقها ،فقد كان حجم تعليقاته كبريا ،حتى ليمكن أن ميأل
عددا كبريا من األسفار.
كان برنارد متقلب املزاج ،مضطرب الطبع ،وقد حال ذلك بينه وبني إمتام
املرشوعات األكادميية التي كان يتوق إىل إنجازها بحكم حبه الشديد للمعرفة
والبحث عنها ،واهتاممه بدقائقها .ففي أوائل العام  1677رأيناه يرغب عن كريس
سافيل ،ويعرب عن رغبته يف اصطحاب األمرية ماري إىل هولندا ليكون القس الذي
يعظها يف أمور الدين ،ولكن س ِمث ينصحه« :اعلم أن الناس ينتظرون منك إنجازا
كبريا يف مجال الدرس األديب واللغات الرشقية ،واسمح يل أن أنصحك بأن تهتم
بهذا الجانب ،وأن يكون هذا هو شغلك الشاغل»( .)142ومل ترتك النصيحة يف برنارد
أثرا ُيذكر ،فقد كان ساخطا عىل جامعة أكسفورد ،وعرب عن ذلك يف رسائله ،وقد
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انتهى به هذا السخط إىل البقاء يف باريس يف العام  ،1676يقوم عىل تعليم أبناء
غري رشعيني للملك تشارلز الثاين ،مثرات زواجه من دوقة كليفالند ،وكانت النتيجة
متوقعة :ففي  24فرباير  1677ينبئنا برايدو بأن برنارد «قد ُأ ِهني عىل يد هذه
ُ
واضطر يف النهاية إىل ترك عمله هناك والعودة إىل
السيدة الوقحة إهانة كبرية،
الوطن»( .)143ومهام يكن من أمر ،فقد استطاع برنارد أن يكسب صداقة أهم العلامء
والدارسني الفرنسيني ،وإثراء مكتبته باملزيد من الكتب واملخطوطات .ويف العام
 1683سعى من جديد إىل الظفر مبنصب أكادميي بعيدا عن أكسفورد .ويف أثناء
إقامته الطويلة يف اليدن ،حيث متكن من حضور املزاد الذي عُ ِرضت فيه كتب
مكتبة ِنكوالس هنزيوس ،حصل عىل بعض الكتب املهمة التي حفظها يف مكتبته.
وكان قد وجد من بني أصدقائه يف الجامعة من يشجعه ويشد عىل يديه ،ومن
يحلمون معه بالظفر مبنصب أستاذ كريس العربية يف الجامعة ،وكان املنصب شاغرا
منذ وفاة يوليوس .وينبئنا س ِمث أن برنارد كان يتوق إىل املنصب( ،)144ألن مناخ
األستاذية وفرص النرش هناك أفضل بكثري من مثيالتها يف إنجلرتا .عىل أي حال مل
يسفر ذلك كله عن يشء ،عىل رغم أن س ِمث كان اليزال يظهر العداء لربنارد وقبوله
ملنصب األستاذية يف جامعة اليدن يف  14يوليو  .)145(1692يف ذلك الوقت كان
برنارد قد استقال من كريس سافيل ،بعد أن حصل عىل منصب عميد كلية برايتول
يف العام  .1692غري أنه استمر يقيض الكثري من الوقت يف أكسفورد ،حيث أصبح
منذ العام  1692مشغوال يف إنجاز أحد املرشوعات األكادميية الكربى ،والذي أنجزه
بعد ذلك بعنوان «الفهرست الجديد للمخطوطات اإلنجليزية والعربية يف كتاب
واحد»( .)146وقد أرشف هو شخص ّيا عىل جمع هذه القامئة من املخطوطات التي
تضمها املكتبات العامة والخاصة أيضا يف إنجلرتا وأيرلندا ،وأما املخطوطات التي
تضمها مكتبة البودليان ومكتبات كليات جامعة أكسفورد فقد جمعها هو بنفسه،
أو جمع أغلبها عىل األقل .كان إنجازا مرموقا يف زمانه ،واليزال ذا فائدة كبرية حتى
يوم الناس هذا.
كانت إصدارات برنارد األكادميية األخرى عىل نطاق ضيق ،وكان أغلبها مرتبطا
باملناسبات .وهكذا وجدناه يف العام  1689يصدر صحيفة بعنوان «األدب العاملي»،
تتألف من صفحات كبرية ُم َعانة بالنقوش يعرض فيها تطور الكتابة ،مؤلفة من
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تسعة وعرشين جدوال رتبها زمن ّيا بدءا من آدم (أي :أقدم أبجدية عربية) ومرورا
باألبجديات الرشقية املختلفة ،وانتهاء باللغات اليونانية والالتينية والكتابات
الحديثة (ومنها الحروف الجرمانية القدمية والحروف القبطية والروسية واألرمنية).
تبق لهذا الكتاب قيمة ما ،فلم يكن
وعىل رغم أن االكتشافات األثرية فيام بعد مل ِ
ممكنا إخراجه بطريقة أفضل يف ذلك الوقت ،والحق أنه يشهد – عىل األقل – عىل
اطالع برنارد الواسع عىل املخطوطات والنقوش والعمالت املعدنية يف الكثري من
اللغات املختلفة .عىل نطاق أوسع ،أنتج برنارد رسالة حول املقاييس واملوازين
القدمية ،وألحقها بتفسري بوكوك «لسفر هوشع» يف العام  ،1685وهو حاشية ضخمة
تظهر فيها بصامت برنارد بوضوح عىل فقرة واحدة من سفر هذا النبي .وقد صدرت
مرة أخرى منفصلة بشكل موسع يف العام  .)147(1688تظهر أساليب القياس العربية
واضحة يف الكتاب ،وقد جمعها من مصادر مختلفة مطبوعة ومخطوطة .وينبئنا
برنارد أيضا بقصة قياس درجة سطح األرض يف عهد املأمون (ص ،)251من عدد
من املراجع منها البريوين (ورمبا من نسخة كان ميتلكها غريفز من كتاب «القانون
للمسعودي») .لكن بصورة عامة ،كان العمل عبارة عن حشد يفتقر إىل الدقة
األكادميية ملصطلحات وحقائق جمعها من مصادر أخرى وصلت إليها يداه .وميكن
أن ُيقال اليشء نفسه عن مقالني قصريين نرشهام برنارد يف «املرشوعات الفلسفية»
تدور حول إحداثيات فلكية تتصل بـ «أكرب النجوم الثابتة حسبام توصل إليه أفضل
املراقبني» ،وحسب «تجارب األرصاد القدمية فيام يتعلق بانحراف الربوج»(.)148
وتضم هذه اإلحداثيات معلومات كثرية من مصادر عربية وفارسية ،ولكن من دون
محاولة للتقييم( .)149يف هذه األمور يبدو برنارد كأنه يكتفي بدوره كمتعهد نقل
معلومات إىل علامء الفلك الذين ميارسون عملهم وكانوا يرغبون يف االستفادة من
تلك املعلومات التاريخية من أجل تغيري الثوابت الفلكية ،ومل يتمكنوا من قراءة
ما كتبه املؤلفون بلغاتهم يف هذا الشأن .وأما ثاين املقالني اللذين ذكرناهام آنفا
فهو موجه إىل جون فالمستيد ،عامل الفلك والعضو يف الجمعية امللكية ،والحق
أن فالمستيد كان متواصال مع برنارد ،وكان يسأله عن الكثري من األمور املتصلة
بهذا الشأن منذ العام  .)150(1678كان فالمستيد يستفيد من املعلومات التاريخية
التي استمدها برنارد من املحارضات التي كان يلقيها يف كلية غ ِرشم بني العامني
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 1681و ،1684وخصوصا يف املحارضة الثانية حول انحراف مدار الشمس(.)151
ولكن قبل كل ذلك كان التصدير للمجلد الثالث من كتابه الذي صدر بعد وفاته
بعنوان «الفهرس الربيطاين لألجرام الساموية» ( )1725هو ما كشف أن فالمستيد
استفاد من بعض املعلومات التاريخية التي اشتقها من برنارد بطريقة مبارشة أو
غري مبارشة(.)152
كان فالمستيد واحدا من كثري من العلامء املنترشين يف أوروبا ،الذين كان برنارد
يبادلهم الرسائل املفيدة له يف عدد كبري ومتنوع من املوضوعات األكادميية(.)153
كانت آراؤه موضع احرتام كبري من ِق َبل علامء مرموقني يف مجال الدراسات
الكالسيكية ،مثل رتشارد بنتيل ،الذي كان يخاطبه بلقب العامل الودود( ،)154ويعقوب
غرونوفيوس الذي نرش رسالة من برنارد تحتوي عىل تعديالت عىل الجزء املبترس من
مخطوطة ستيفانوس القسطنطيني التي اكتشفها غرونوفيوس( ،)155هذان مثالن من
قامئة طويلة من األمثلة .لقد ظل طوال حياته يحشد املالحظات عىل املوضوعات
املتعددة ،وكثري منها بقي يف مخطوطاته وكتبه املطبوعة التي اشرتتها الجامعة بعد
وفاته ،ولكن ليس منها (ومن كل املخطوطات التي رأيتها) ما بقي عىل حال يناسب
النرش .عىل أي حال ،رمبا يسعنا أن نعترب برنارد املسؤول الوحيد عن مطبوعتني
لهام أهمية كبرية للدراسات العربية التي ظهرت يف النهاية من خالل جهود إدموند
هايل .وإحدى تلك املخطوطات التي تركها برنارد قبيل وفاته هي النسخة العربية
التي نسخها من رسالة أبولونيوس املفقودة وعنوانها «يف تقسيم النسب»( .)156وقد
تصادف أن رأى هايل ،الذي مل يكن يعرف العربية يف ذلك الوقت ،هذا الكتاب
يف مكتبة البودليان ،واستفاد منه كأساس يف تعلم العربية يف البداية ،ويف النهاية
استفاد منه يف تفسري العمل األصيل ،كام يرشح لنا يف الرتجمة التي أصدرها يف
العام  .)157(1706وقد أغراه نجاحه يف هذا ليتبنى الرتجمة من العربية لكتاب
«املخروطات» ألبولونيوس من الجزء الخامس إىل السابع ،كجزء من تحقيقه للرسالة
ككل .وهنا نستطيع أن نقول :إنه مدين بالكثري لربنارد أيضا ،فعىل رغم أنه يبدو
أنه مل يستفد من مجموعات برنارد فيام يتصل باملخروطات ،فإن املخطوطة األصلية
التي استخدمها هي التي أحرضها برنارد من اليدن يف العام  ،1669والتي قام هو
نفسه بنسخ جزء كبري منها( .)158وقبل اإلصدار الفعيل لطبعة هايل يف العام ،1710
171

حكمة الشرق وعلومه

نارسسس مارش األصل األول لهذه املخطوطة ،وهي املخطوطة املشهورة
أرسل له ِ
املكتوبة بخط اليد والتي تعود ملكيتها إىل يوليوس ،لريجع إليها .وهذا أيضا مل يكن
ليتاح له لوال جهود برنارد؛ فهو من شجع مارش عىل رشاء املخطوطات التي كان
ميتلكها يوليوس ،وكان وكيله يف هذه العملية.
كان هذا آخر إسهامات برنارد يف العلم يف أثناء حياته ،وكان هذا أيضا من
أسباب وفاته املبارشة .فعندما سمع يف يونيو من العام  1696أن مخطوطات
جوليوس سوف يتم التخلص منها يف مزاد يف اليدن يف  16أكتوبر كتب إىل س ِمث
يخربه بنيته يف حضور هذا املزاد ،وأنه فقط ينتظر أن يكلفه بذلك شخص من أرباب
الجاه ،وهو إشارة إىل الدكتور مارش ،وكان قد استعمل برنارد وكيال عنه يف رشاء
مبلغ قدره مائتان وعرشون
املخطوطات الرشقية .قام مارش – كام رأينا – بإرسال ٍ
جنيها إسرتلين ّيا لهذا الغرض يف السادس عرش من سبتمرب ،فقرر برنارد أن يشد
الرحال مع زوجته ويف الثامن عرش من الشهر نفسه .كانت صحته معتلة كام أقر
بذلك هو نفسه ،وشاع القلق بني زمالئه بشأن هذه الرحلة التي يزعم القيام بها
يف فصل الشتاء( ،)159غري أن برنارد مل يكن يتخيل أن تفوته هذه الفرصة .وصل إىل
روتردام بأمان يف الثامن والعرشين من سبتمرب ،وبحلول الثالث من أكتوبر وصل
إىل اليدن( ،)160وحرض املزاد يف ميعاده ،ونجح يف الظفر بأغلب مخطوطات يوليوس
وأفضلها .عىل أنه يف رحلة العودة ُأ ِصيب بنوبة قاسية من السعال والدوسنتاريا،
كام أخرب بذلك س ِمث بعد عودته إىل برايتول يف العرشين من نوفمرب ،ولزم الفراش
وقد استبد به القلق عىل مخطوطاته التي حملتها باخرة مختلفة ،وراح يلح إلحاحا
شديدا عىل س ِمث أن يتابع وصول الشحنة إىل لندن بأمان ،وأن يدفع إليها ما يلزم
من الرسوم الجمركية .كانت الرسالة األخرية منه إىل س ِمث يف  2يناير  ،1697كتبتها
زوجته بعد أن شله املرض ،وهي رسالة تعكس قلقه واضطرابه الشديدين .وأغلب
الظن أن القدر مل ميهله ليقرأ رد س ِمث عىل رسالته بأن كل يشء سيكون عىل
مايرام ،وأن املخطوطات وصلت بسالم( ،)161فقد وافته املنية يف الثاين عرش من يناير
من العام نفسه ،وكان يف التاسعة والخمسني من عمره ،شهيدا للعلم والدراسات
األكادميية التي كرس لها أغلب سني حياته.
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«أما اإلنجاز األخري واألهم فهو
تأسيس منهج لتدريس العربية
يف الجامعات الغربية ،فقد أرىس
قواعده يف إنجلرتا علامء مثل لـود
والسري توماس آدمز ،واستقر بفضل
جهود علامء مثل بوكوك ووي ُلك،
واستطاع أن يعيش يف أثناء السنوات
العجاف يف القرن الثامن عرش،
ليزدهر من جديد يف عصور جديدة،
وفرتات تاريخية أفضل».

كانت وفاة إدوارد برنارد مناسبة مواتية
الختتام روايتنا التي أدرناها حول الدراسات
العربية يف إنجلرتا يف القرن السابع عرش ،فقد
كان آخر تالميذ بوكوك الذين كان ميكن أن
نتوقع منهم إسهاما جديرا بأستاذية معلمه
العظيم .وقد رأينا آنفا أن تالميذه جميعا
أخفقوا يف تحقيق آماله ،وكان واضحا أن
دراسات العربية لن تشهد جيال جديدا من
املستعربني يحمل الراية بعد بوكوك وتالميذه
يف أكسفورد .استمر الرتاجع الذي كان واضحا
قبل نهاية القرن السابع عرش بشكل أكرث اطرادا
يف أوائل القرن الثامن عرش( ،)1عىل األقل يف
الجامعات .مل ينجز جون والِس ،خليفة هايد
يف أستاذية اللغة العربية ،شيئا ُيذكر سواء يف
التدريس أو يف التأليف يف أثناء األعوام الخمسة
والثالثني التي قضاها عىل مقعد العربية يف
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أكسفورد .ثم جاء بعده الدكتور توماس هَ ن ْْت ،وكان يتمتع بالقدرة عىل البحث،
ولـه اهتامم بالعربية ،ولكنه مل ينجز شيئا ذا بال ،واقترصت مرشوعاته األكادميية
التي أكملها فعال عىل إعادة طباعة أعامل سلفيه :بوكوك وهايد( .)2وكان جوزيف
وايت ،الذي كان متأثرا بـسلفسرت دي سايس ،مشغوال بنرش ،أو إعادة نرش ،األعامل
التي كان بوكوك مشغوال بها ويريد إنجازها( ،)3أكرث من اهتاممه بفتح آفاق جديدة.
ومن قبيل املفارقة أن يستفيد عامل من كيمربدج ،وهو سيمون أوكيل ،غاية االستفادة
من املصادر العربية يف مكتبة البودليان يف أثناء القرن الثامن عرش( .)4أصبح أوكيل
أستاذا للغة العربية يف كيمربدج يف العام  ،1711وكان قد ظفر بشهرة واسعة عندما
ترجم كتاب «حي بن يقظان» البن طفيل إىل اإلنجليزية من العربية مبارشة ،عىل
النقيض من الرتجامت السابقة التي كانت ُتستمد من النسخة الالتينية التي أنجزها
بوكوك االبن .كام أقدم عىل نرش املجلد األول من كتاب «تاريخ املسلمني» ،املتكئ يف
األساس عىل مخطوطات قام عىل دراستها يف أكسفورد .وقد استُكمل الكتاب بجزء
آخر يف العام  ،1718يغطي القرنني األولني من عصور الخالفة اإلسالمية منذ وفاة
النبي محمد ،وإذ كان يتكئ عىل معرفة مبارشة من املصادر األصلية ،فقد أصبح
من اإلسهامات األساسية واملهمة للدراسات العربية التي ظهرت يف إنجلرتا يف القرن
ضخم عىل ِجبون  Gibbonالشاب ،الذي استفاد منه
الثامن عرش ،وكان لـه تأث ٌري ٌ
بعد ذلك غاية االستفادة يف كتابه «أفول اإلمرباطورية الرومانية وانهيارها» ،ولوال
ذلك لحقَّ لنا أن نقول :إن كيمربدج القرن الثامن عرش كانت صحراء مجدبة أكرث
خلوا من الدراسات العربية من أكسفورد( .)5عىل الرغم من أن بعض الجهود التي
بذلت يف سبيل تخفيف اآلثار التي نتجت عن رفض األساتذة إلقاء املحارضات،
والتي متثلت يف إنشاء أقسام جديدة للغة العربية يف كل جامعة تحت اسم «كريس
اللورد آملونر» ،دُفعت مرتبات األساتذة من املكافآت التي كانت مخصصة ألستاذ
كريس لـود ،وأستاذ كريس آدمز .مل ينجز الذين تقلدوا هذه املناصب شيئا ُيذكر يف
مجال الدراسات العربية ،وكان األستاذ الوحيد الذي أقدم عىل نرش نص عريب هو
جون غاغنيه  ،John Gagnierوهو فرنيس لجأ إىل إنجلرتا ألسباب عقدية .ويف
يكتف بإلقاء
أثناء األعوام الخمسة والعرشين التي اعتىل خاللها كريس األستاذية مل ِ
املحارضات يف العربية والعربية ،وإمنا عمل جاهدا عىل دراسة املخطوطات العربية
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يف مكتبة البودليان ،كام تشهد بذلك مجموعاته ،وأنتج لنا طبعة وترجمة من جزء
صغري من تاريخ أيب الفداء .وعىل رغم دأبه وكده ،كان أستاذا فقري املوهبة ،وفق
رأي رايسكه الالذع يف هذا العمل(.)6
مل تكن الجامعات – يف واقع األمر – تشارك مشاركة كبرية يف دراسات العربية،
كام كان إسهامها ضعيفا يف الكثري من الجوانب الثقافية والدراسات األكادميية يف
إنجلرتا يف تلك الفرتة .أضف إىل ذلك أن أغلب اإلنجازات القيمة يف هذا املجال
نجزت خارج أروقة الجامعتني الكبريتني :أكسفورد وكيمربدج .تربز يف هذا
إمنا ُأ ِ
السياق جهود رجلني من نصارى العرب ،األول ُيدعى سليامن ِنجري ،والثاين ُيدعى
كارلوس داديتيش( .)7جاء الرجالن من سورية ،وأقاما يف لندن يف أوائل القرن الثامن
عرش ،حيث قام ِن ْجري بنرش النصوص املقدسة بالعربية عىل ذمة جمعية ترقية
املعرفة املسيحية ،وكان داديتيش مرتجم امللك لفرتة من الزمن .وكان جورج سيل
 George Saleيعرف الرجلني كليهام ،و ُيقال إن داديتيش د َّرسه بعض العربية.
ال يبدو أن سيل  Saleقد اختلف إىل أي من الجامعتني ،ولكنه كان متبحرا يف
القانون .ويف العام  1711نرش سيل ترجمته ملعاين القرآن باإلنجليزية ،وكانت أول
نسخة موثوق بها بلغة أجنبية .ص ّدر سيل هذه الرتجمة بخطاب استهاليل طويل
عن التاريخ الباكر لإلسالم والعقيدة اإلسالمية ،وهو خطاب يتميز مبوضوعيته
ومزاجه الهادئ .ورمبا يدين سيل ببعض ال ّد ْين لـرتجمة مراتيش للقرآن بالالتينية.
وليس من شك يف أن سيل استفاد من كتاب لويس مراتيش املعنون بـ «مقال
يف الرد عىل ما جاء يف القرآن» يف املضمون الحقيقي يف «خطابه» وتعليقاته
الشارحة( ،)8عىل الرغم من أنه كان يفضل االستشهاد مبا جاء يف كتاب «ا ُّللمع»
لـ بوكوك كلام استطاع إىل ذلك سبيال ،وكان يعرتف بفضله كمرجع أسايس .كان
سيل يحمل بني الحني والحني عىل كتاب برايدو «حياة محمد» ،ولكن كتابه
كان ،عىل النقيض من كتاب برايدو ،مثاال بارزا عىل بدايات التنوير كأفضل ما
يكون .وهو يف تناوله لإلسالم يسرتشد بكتاب سابق عليه من تأليف إدريان ريالند
بعنوان« :الديانة املحمدية» ،وكان ريالند أستاذ اللغات الرشقية يف أوترخت(.)9
كانت روح برايدو التزال مطلة عىل املشهد يف إنجلرتا ،تدل عليها تلك االتهامات
السخيفة التي تتهم سيل بالكفر باملسيحية واتباع اإلسالم .ا ُّتهم سيل بذلك ألنه
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مل يهاجم اإلسالم ،ومل يحمل عىل نبي اإلسالم ،كعادة علامء عرصه .وعىل الرغم
من ذلك كانت ترجمته شائعة جدا ،وكان الكثريون يقرأونهاُ ،
وطبعت طبعات
متعددة ،وكانت مصدرا مهام من املصادر التي استعان بها غبون يف كتابه «أفول
اإلمرباطورية الرومانية وانهيارها».
نجزت خارج أروقة
نستطيع أن نذكر أمثلة أخرى من الرتجمة من العربية التي ُأ ِ
الجامعة .عىل سبيل املثال ،نذكر أن عامل اآلثار رتشارد ميد أوىص برتجمة الكثري من
السري املستمدة من كتاب أيب العباس بن أيب أصيبعة املعنون بـ «عيون األنباء يف
طبقات األطباء» ،ليستفيد منه جون فرند  John Freindيف كتابه «تاريخ الطب
من غالينوس إىل القرن السادس عرش»( .)10ولكن يجب أن نؤكد يف الوقت نفسه
أن النشاط كلـه كان يتمحور حول الرتجمة .وعىل رغم أن حروف الطباعة العربية
األنيقة التي كانت يف حوزة كاسلون (وكانت مصممة عىل غرار حروف غرانجون
ميدتيش األصغر) كانت متاحة من العام  1725وما بعده ،فإن هذه الحروف مل
تجد من يستفيد منها إال قليال يف إنجلرتا خارج إطار مطبوعات «جمعية الرتقي
باملعرفة املسيحية» ،والتي ُصممت هذه الحروف خصيصا من أجلها تحت إرشاف
ِنجري .وبالرغم من الرؤية املستنرية لإلسالم التي كان يراها بعض املثقفني يف
ذلك الوقت ،واالهتامم بالبالد اإلسالمية الذي كان يشهد عليه نرش العديد من
كتب الرحالت الرائعة يف أوروبا كام يف كل أنحاء القارة األوروبية( ،)11فإن الدراسة
الفعلية للغات كانت ُتهمل إهامال ،إن مل تكن ُتزدرى ازدراء ،وتدل عىل ذلك
واقعة رواها كروسيل عن وليام واربرتون ،الذي كان يوجز الجوانب السيئة كلها
يف الثقافة األدبية يف إنجلرتا القرن الثامن عرش« :كان األسقف واربرتون ،الذي مل
يو ّقر دراسة اللغات الرشقية توقريا كبريا ،كثريا ما يذكر عىل سبيل التفكه مع بعض
شباب الطالب أن عدد كلامت اللغة العربية يصل إىل اثني عرش مليونا وثالمثائة
وخمسني ألفا واثنني وخمسني كلمة ،حسبام كان يرى بوكوك ،عىل أن ذلك من
عوامل التشجيع عىل دراسة اللغات»( .)12وعندما اقرتب القرن من نهايته بدأت
املواقف تتغري ،جزئيا بسبب تأثري وليام جونز ،خاصة كتابه املعنون بـ «قصائد»،
ويتكون يف األساس من ترجامت من اللغات اآلسيوية( ،)13ولكن هذا يقع ضمن
تاريخ الحركة الرومانسية.
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( )1أسباب أفول الدراسات العربية

كان الفرق الكبري بني ازدهار الدراسات العربية يف إنجلرتا يف أربعينيات القرن
السابع عرش وخمسينياته ،ثم تراجعها الرسيع بعد عودة امللكية إىل درجة الندرة يف
منتصف القرن الثامن عرش ،مام يدعوننا إىل البحث عن أسباب هذا الرتاجع .وقد
ناقش هولت  Holtهذا املوضوع( ،)14وميكننا أن نلخص حججه يف السطور التالية.
كانت فحوى حجج املقبلني عىل دراسة العربية يف القرن السابع عرش أنهم كانوا
يريدون تعزيز نصوص الكتاب املقدس ،وأن العربية رضورة ملحة لنرش النرصانية
(وخاصة العقيدة الربوتستانتية) يف األوطان اإلسالمية ،وأن العربية هي لغة الكثري
من النصوص التي تنطوي عىل حكمة يجب الكشف عنها وفض مغاليقها؛ وذلك
لفائدتها الكربى ،وخاصة يف مجال الطب .وقد اكتشـــف العاملون عىل هذه األهداف
– مع مرور الزمن – أنها ال تستحق كل هذه املعاناة الكبرية ،وأن قيمتها مبالغ
فيها ،أو أنها عدمية القيمة يف األساس .أصبحت العربية بعد نرش القاموس متعدد
اللغات كأنها لن تقدم جديدا يفيد دراسات نصوص الكتاب املقدس .أضف إىل
ذلك أن اهتاممات علامء الالهوت املسيحيني بعد عودة امللك تشارلز الثاين اتخذت
بالحجاج حول التفاصيل الدقيقة والنصوص
وجهة جديدة؛ انتقلت من االهتامم ِ
القصرية إىل قضايا أهم متصلة باألخالق واستعامل العقل .لقد صادفت الحمالت
التبشريية الربوتستانتية إخفاقا واضحا يف األرايض اإلسالمية ،وكان ذلك حقيقا بأن
ينتهي باملبرشين إىل اإلحباط والكفر بفائدة معرفة اللغة العربية املتصلة بذلك كله.
وأما فيام يتصل باألمل يف الحصول عىل معرفة من النصوص العلمية العربية ،فإن
مضمونها ما لبث أن أصبح قدميا مع نهوض العلم التجريبي املنظم (وكانت بدايته
يف ظهور الجمعية امللكية للعلوم) يف النصف الثاين من القرن السابع عرش.
كانت أغلب حجج هولت مقنعة ،غري أن حجته الثانية كانت ضعيفة .فمهام بلغ
فشل الجهود التبشريية التي كان يقوم بها املبرشون اإلنجليز (وكذلك األوروبيون من
الربوتستانت والكاثوليك) يف البالد اإلسالمية ،فإن تأثري هذا كان قليال .يشري هولت
نفسه إىل الدعم الكبري للجهود التبشريية التي بذلها بويل (وبعده يف أكسفورد كان
بوكوك وهايد ومارشال ،ويف حلب كان هنتنغتون) بعد عودة امللك تشارلز الثاين ،وقد
رأينا يف القرن الثامن عرش جهود «جمعية النهوض باملعرفة املسيحية» ،وأنها كانت
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مسؤولة عن طباعة الكتب العربية ،ودعم املستعربني .مهام يكن من أمر ،فإن املرء
مضطر إىل أن يوافق عىل أن الكتب العربية والرشقية األخرى مل تكن لها فائدة كبرية
يف تعزيز نصوص الكتاب املقدس( ،)15وأن اهتاممات أغلب علامء الالهوت انتقلت
من البحث يف هذه األمور ومثلها يف أواخر القرن السابع عرش والقرن الثامن عرش
إىل أمور أخرى .أضف إىل ذلك تلك الحقيقة املؤكدة وفحواها أن التقدم العلمي
الهائل الذي حدث يف أثناء القرن السابع عرش قد تجاوز اكتشافات العصور القدمية،
والعصور الوسطى أيضا .وليس أدل عىل ذلك من مصري الكتب التي ظهرت من كتاب
«املخروطات» ألبولونيوس ،التي مل تبقَ إال بنسختها العربية .فلو كانت هذه الكتب
ُنرشت و ُترجمت يف أوروبا (كام كان يريدها راميوندي) عندما وصل املخطوط الذي
كان يحتويها أول ما وصل يف مثانينيات القرن السادس عرش ،لقدمت الكثري الجديد
لعلامء الرياضيات يف ذلك العرص .ولكن التقدم يف الرياضيات كان قد تسارع يف
النصف األول من القرن السابع عرش ،وعندما صدرت نسخة الحقالين -بوريليل يف
العام  ،1661فضال عن ترجمة هايل يف العام  ،1710مل يجد فيها علامء الرياضيات
فائدة كبرية .ينسحب هذا أيضا عىل املعرفة الجغرافيا التي كان املستعربون يف القرن
السادس عرش يعلقون عليها آماال كبرية بعد استعادة بوستل ملخطوطته لكتاب أيب
الفداء .اندثرت هذه اآلمال بعد أن أحرز األوروبيون تقدما كبريا يف أمور املالحة
ورسم الخرائط ،وأصبحت كتب الجغرافية العربية وخرائطها قدمية مستهلكة .وحتى
حني كانت الخرائط العربية تغطي مناطق مل يصل إليها الرحالة األوروبيون ،فإن
األخطاء التي كانت واضحة يف خرائط املناطق األخرى ألقت ظالال من الشك عىل
كل املعلومات( .)16كان علامء الفلك يف أواخر القرن السابع عرش يهتمون اهتامما
كبريا باملشاهدات العربية الفلكية ،خاصة :يف الكسوف والخسوف ،ويريدون معرفة
متوسط الحركات عىل املدى الطويل ،ولكن االهتامم بهذا كان محدود النطاق للغاية.
أفضل وصف للموقف املعارص حول خالصة ما أنجزته العربية يف الفلك ،والذي تعرب
عنه أطروحاتهم الفلكية ،جاء يف ما كتبه «وليام و ُتون» الذي يقول:
هناك الكثري من آالف املخطوطات العربية والفارسية التي وصلت
إىل أوروبا ،والتي يف وسع علامئنا أن يحققوا منها أقىص استفادة ،وأن
يعرفوا مقدار علمهم من هذه املخطوطات ،أكرث من معرفتهم من هذه
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الكتب اليونانية البعيدة .وتوجد كمية كبرية من مالحظاتهم الفلكية يف
مكتبة البودليان ،غري أن السيد غريفز والدكتور إدوارد برنارد ،وهام من
أبرع أصحاب النظر والرأي ،مل يقدما للعامل أي وصف ألي يشء من هذه
املخطوطات ،وهي التي مل يتعلمها علامء الفلك العرب من بطليموس
وكتابه املجسط ،إذا وضعنا جانبا تجاربهم يف الرصد ،وهي التجارب التي
علمها لهم أساتذتهم اليونانيون(.)17

بعبارة أخرى ،مل ينجز علامء الفلك العرب نتائج مفيدة تشبه النتائج التي توصل
إليها ه ِفليوس ونيوتون ،ولذلك فلم يهتم أحدٌ مبا كتبوه.
إذن ،إذا أخذ الباحث يف اعتباره األسباب التي دفعت املسترشقني إىل دراسة
العربية ،وهي األسباب التي عرب عنها إر ِبنيوس يف خطبه ،وعرب عنها الذين حذوا
حذوه ومنهم باسور وتوماس غريفز وكاستل وهايد ،ورمبا توماس هَ ن ْْت ،بوصفها
الدوافع التي دفعت هؤالء إىل دراسة العربية ،يصبح لدينا تفس ٌري جاه ٌز ألفول هذه
الدراسات .عىل أي حال ،هذه دوافع ال ينبغي أن نتجاهلها ،ولكن وجب علينا أن
نفرق بني األفعال التي أريد بها فائدة املستفيدين منها من طالب ورعاة ،واألفعال
التي تخدم هدف صاحبها خدمة مبارشة .بالتأكيد كان هناك بعض املستعربني
(ومنهم وي ُلك كمثال واضح) الذين كانوا يؤمنون إميانا حقيق ّيا بأنهم ينهضون
باملسيحية من خالل دراساتهم يف اللغة العربية .ولكن حني نقول إن إر ِبنيوس كانت
لـه دوافع أخرى فال يعني ذلك أنه كان منافقا أو خائنا .كان إر ِبنيوس مقتنعا غاية
االقتناع بأنه كان يخدم املسيحية من خالل نرشه للنصوص املقدسة باللغة العربية.
وعىل رغم ذلك ،فمن الحق أن نقول إن دوافعه األساسية ،ودوافع يوليوس وبوكوك
أيضا ،كانت فكرية يف املقام األول وليست نفعية .لقد قىض الرجالن أعواما يف البالد
اإلسالمية ،وكانا مهتمني اهتامما عميقا بتاريخ البالد الناطقة بالعربية وثقافتها ،وكانا
يعرفان حق املعرفة أن اللغة العربية تستحق الدراسة لذاتها .كان بوكوك هو املفكر
الذي نستطيع أن نقول إنه كان يجسد هذه الفكرة التي مل تكن مألوفة يف عرصه(،)18
وعندما يختار يوليوس نصوصا ملؤلفني بأعينهم ليطلع عليها طالبه ،ويستظهرونها
أحيانا ،وعندما يجد متعته يف نرث عريب تشيع فيه القافية يف رسائله العربية ،نستطيع
أن نقول إن هذا يكشف عن ذوقه من ناحية ،وعن معرفته برثاء العربية وآدابها
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من ناحية أخرى.
مهام يكن من أمر ،فحتى إذا كان أفضل املستعربني األوروبيني يف القرن السابع
عرش يتمتعون برؤية أرحب بكثري لقيمة العربية وأهميتها ،مام كانت تنطوي عليه
رسائل املدافعني عن درسها يف ذلك العرص نفسه ،فإنهم كانوا قلة من الناحية
العددية ،ومل يتحقق لهم الكثري من النُجح ،سواء يف البالد املنخفضة أو يف إنجلرتا ،يف
إرساء تقليد يسهم يف إدامة هذه الرؤية .يكشف عن هذا كلـه عرضنا الذي قدمناه
يف الفصلني السابقني ألهداف بوكوك وتالميذه وإنجازاتهم ،رمبا باستثناء كالرك
وغايز؛ فالرجالن كالهام وافتهام املنية مبكرا جدا ،وليس منهام من شارك بوكوك
اهتامماته واسعة النطاق ،أو تعاطفه مع الثقافة العربية .ينسحب هذا كله أو كثري
منه عىل يوليوس الذي كان تالميذه ينجزون ما ينجزونه (إذا كانوا قد أنجزوا شيئا)،
مثل برتيوس ،يف إطار املجال الضيق املتصل بدراسات الكتاب املقدس .نستطيع أن
نقول أيضا إن هؤالء العلامء من أمثال يوليوس وبوكوك ،وكذلك – وإن يكن بشكل
وسل ِدن وجون غريفز ،سبقوا زمانهم؛ فيبدو أنهم استبقوا القرن
محدود – إر ِبنيوس ِ
التاسع عرش يف فضولهم الفكري حول حضارة بأكملها فتحها األوروبيون ،وكانت
اللغة العربية هي البوابة التي دخلوا منها .أضف إىل ذلك أنهم عاشوا يف عرص كان
ُيعيل من شأن العلم ،ويحرتم البحث العلمي لذاته ،ولكن مل يغادر بعضهم الحياة
حتى كان هذا العرص قد بدأ يتخىل عن هذه الروح إىل يشء آخر مختلف غاية
االختالف .فقد رأينا كيف كان بوكوك وزمالؤه الذين كان يبادلهم الرسائل ،يأسفون
لهذا التغري يف احرتام الناس لدراسة العربية بعد عودة امللكية .كان ذلك حقيق ّيا مبا
فيه الكفاية ،ولكنه مل يكن إال جزءا من ظاهرة أشمل وأعم .وهنا نذكر مالحظات
أنتوين وود حول التدهور الشامل يف التعليم يف أكسفورد بعد عودة امللكية ،وهي
مالحظات الفتة عىل رغم أنها تفتقر إىل املوضوعية إال فيام ندر( .)19فلم تكن هذه
التغيريات مقصورة عىل أكسفورد أو حتى إنجلرتا .يقدم لنا ت ِولز دالئل من رسائل
بوكوك عىل تدهور الدراسات العربية يف البالد املنخفضة يف تلك الفرتة نفسها(.)20
وهنا يظهور موضوع آخر شائق ومثري ،ولكنه بعيد عن موضوعي هنا كل البعد،
وهو أن مظاهر التوسع يف املطبوعات الدورية العلمية والجمعيات العلمية يف
الفرتة نفسها ،يف أرجاء القارة األوروبية كلها ،بوصفها رضوبا من الدرس العلمي،
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خاصة تلك املطبوعات التي تعتمد عىل دراسة النصوص األصلية ،كانت تتدهور
عىل مستوى املامرسة والشهرة أيضا .شهد القرن الثامن عرش ،وخاصة ثلثيه األولني،
تسارعا يف هذه التوجهات ،وهذا ما أفاض يف وصفه فرانك مانيول( )21فيام يتصل
بالدراسات العربية ،وهو يركز عىل التناقض بني املنهج املوسوعي البايل ،واالقرتاب
الحقيقي من املصادر العربية الذي ظهر يف جهود علامء القرن السابع عرش من
أمثال ِسل ِدن واإلخوان بكستورف وبوكوك واليت ُف ْت.

( )2تراجع الدراسات العربية يف أوروبا

قلنا إن الدراسات العربية تراجعت يف إنجلرتا يف القرن الثامن عرش ،ولكنها مل
ترتاجع يف إنجلرتا فقط .مل تكن أسباب تراجعها موجودة يف إنجلرتا فقط .ونستطيع
أن نقول إن تراجع الدراسات العربية يف إنجلرتا يعود يف املقام األول إىل تراجع
دور الجامعات ،وإىل تراجع املجد الشخيص الذي تجلبه هذه الدراسات ،وإىل قلة
عدد املتقدمني لها ،الراغبني يف دراستها ،وهذا ما ذكره غبون  Gibbonيف سريته
الذاتية التي كتبها ،وتحدث فيها – فيام تحدث – عن تجربته يف أكسفورد .وقد
يقول قائل :إن أفول الدراسات العربية يف إنجلرتا ظاهرة إنجليزية ليس إال ،ولكنا
نزعم أنها كانت ظاهرة أوروبية ،فقد تراجعت هذه الدراسات يف أوروبا كلها،
حتى يف تلك البالد التي كانت ُتنرش فيها النصوص العربية وتجد من يعكف عىل
دراستها ،ونقصد عىل وجه الخصوص البالد املنخفضة وأملانيا ،حيث كانت العربية
تقوم عىل خدمة الكتاب املقدس من ناحية التفسري والتحليل ،ومن ناحية تذليل
العقبات أمام فهم النصوص العربية وفهم عادات األمة اإلرسائيلية وتقاليدها .وقد
أكد عىل هذه املزاعم باحث يف حجم ألربت شولتنز  ،Albert Schultensوكان
أستاذا للغات الرشقية يف اليدن من العام  ،1729وكانت مركزا من أهم مراكز دراسة
اللغات الرشقية يف أوروبا كلها .ولكن النصوص التي درسها ،والتحليالت التي خرج
بها كانت مدعاة لإلحباط .وقد كان املصري الذي القاه مستعرب النصف الثاين من
القرن الثامن عرش ،وهو يوهان .ج .رايسكه  ،J. J. Reiskeالذي ناضل من أجل
فهم األدب العريب لذاته ،شعره ونرثه ،فا ُّتهم بالهرطقة والخروج عن امللة ،كان هذا
املصري مبنزلة التحذير لآلخرين .كان رايسكه يرى أنه أقدر من اآلخرين عىل فهم
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األدب العريب ،وعىل تناول النصوص العربية بالحكم النقدي .كان أقدر من شولتنز
يف جامعة اليدن ،وكان أقدر من ج .دي .مايكلز يف جامعة غوتنغن ،فقد آثر االثنان
الشهرة والنفوذ عىل الدراسات الجادة ،وكان هو مضطرا إىل قبول رعايتهام لـه عىل
مضض ،من أجل لقمة العيش التي راح يكسبها من املال القليل الذي كان يأتيه
من كتبه العربية التي كانت ُتطبع بأعداد قليلة .ويف النهاية وجد ضالته حني عُ نِّي
ناظرا ملدرسة من تلك املدارس ،مام مكنه من الرتكيز عىل هوايته يف دراسة اللغة
العربية ،وأدبها القديم عىل وجه الخصوص( .)22كان رايسكه يحرتم اإلنجازات التي
حققها اإلنجليز يف مجال الدراسات العربية يف القرن السابع عرش ،وعىل الرغم من
أنه كان يدرك جيدا أن املوقف قد تغري( ،)23فقد كان يداعبه الخيال بأن تستقبل
إنجلرتا تحقيقه لكتاب أيب الفداء ،الذي كان يخطط لـه ،أفضل استقبال ،وأنه س ُيطبع
هناك وينترش .ورمبا كان من حسن الحظ أن الفرصة مل ُتتَح لـه لوضع هذا املرشوع
موضع التنفيذ.
ال يجب أن يجعلنا هذا الحديث املح ِبط عن تراجع الدراسات العربية يف
القرن الثامن عرش ننىس اإلنجازات الحقيقية والخالدة للقرن السابع عرش يف مجال
الدراسات العربية .فقد تأسست هذه الدراسات يف ذلك العرص كفرع مهم من
فروع املعرفة باللغة العربية وخاصة يف مجال النحو وصناعة املعاجم .والتاريخ لن
ينىس جهود العاملني الهولنديني إر ِبنيوس ويوليوس ،فقد كانت جهودهام حاسمة
يف هذا الصدد .وكذلك ال ينبغي أن ننىس إنشاء املطابع العربية ،ونرش الكتب
العربية ،وهنا أيضا نجد أن علامء األرايض املنخفضة قد تحملوا عبء الريادة عن
اإليطاليني ،بيد أن املستعربني اإلنجليز أدوا أيضا دورا كبريا للغاية .والنقطة الثالثة
التي نريد أن نوضحها هي أن هناك بعض التقدم قد تحقق يف مجال نرش املعرفة
(وحتى الفهم) املتصلة بحضارة كان الجهل بها والتحيز ضدها هام األساس ملوقف
أوروبا كلها .وهنا نذكر جهود بوكوك ،خاصة يف كتابه « ُلمع من تاريخ العرب»،
وكان كتابا مهام ،لـه تأثري كبري .والنقطة الرابعة هي أن علامء ذلك العرص متكنوا
من الظفر بأكرب كم من مجموعات املخطوطات التي مهدت الطريق أمام اإلنجازات
الكبرية التي حققها علامء القرن التاسع عرش يف مجال الدراسات العربية .يف هذا
املجال كانت جامعة أكسفورد من أكرث الجامعات تقدما ،فقد أصبحت من أهم
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الجامعات التي احتوت أروقتها عىل الدراسات واملخطوطات والنصوص العربية ،من
ناحية الكم والكيف كليهام .وأما اإلنجاز األخري واألهم فهو تأسيس منهج لتدريس
العربية يف الجامعات الغربية ،فقد أرىس قواعده يف إنجلرتا علامء مثل لـود والسري
توماس آدمز ،واستقر بفضل جهود علامء مثل بوكوك ووي ُلك ،واستطاع أن يعيش يف
أثناء السنوات العجاف يف القرن الثامن عرش ،ليزدهر من جديد يف عصور جديدة،
وفرتات تاريخية أفضل حاال.
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الفصل السابع

( )1من العام  1644وبعده كان هو املمثل الوحيد لجامعة أكسفورد ،فقد ُتويف زميله السري
توماس رو يف ذلك العام ،ومل ُيستبدل.
( )2كان آخر تربع يف السادس من نوفمرب من العام  ،1640بعد اجتامع الربملان الطويل بثالثة
أيام .وقد استهل خطابه املصاحب لهذه التربعات بتلك العبارة« :ونحن يف هذا الخضم
من الفوىض»( Dum sic fluctuant Omnia  هنت« ،مخطوطات لود» ،ص.)30
( )3هناك أدلة أخرى عىل ترتيب غريفز ملخطوطات لود والتعريف بها ،انظر :املرجع
السابق ،ص  .15 - 14وينتمي هذا النشاط – يقينا – إىل الفرتة التي تلت عودته من
الرشق.
( )4انظر لود« ،األعامل الكاملة» ،ج ،4والرسالة طبعها وليام براين الذي أرشف عىل تعذيب
لود (محاكمة لود ،ص .)421
( )5لقد هرب غروشيوس نفسه من السجن إىل هولندا ،مبساعدة عم يوليوس :يوحنا
همالريوس ،وآخرين.
( )6انظر ت ِولز ،ص  ،85 – 81الذي يروي القصة بيشء من التفصيل ،وكتبها يف خطاب طويل
أرسله إىل لـود ،فإذا كان صحيحا فإن املصدر الوحيد املمكن االتكاء عليه هو رواية
شفوية من فم بوكوك نفسه ،كم رواها واحد من زمالئه يف الجامعة بعد وفاته ،أو
أمالها عىل أول كاتب لسريته ،وهو السيد همفري س ِمث .ورمبا يتساءل الباحث :هل
تعرضت الرسالة لبعض التعديالت يف أثناء اإلمالء؟
( )7يظهر ذلك من الوصية التي تركها بوكوك ،واملحفوظة يف دار الوثائق القومية ،ورمبا كانت
بالرقم  ،)1691( ،11/406ص ،146الصحيفة الرقم  52شامل.
( )8انظر ماليه« :تاريخ جامعة أكسفورد» ،ج ،2ص ،360 – 353مام يعطينا صورة صحيحة
عن هذه األحوال.
( )9انظر أرش يف رسائله ،الرقم  ،211ص.509
( )10انظر وارد« ،أساتذة غ ِر َشم» ،ص 145والصفحات التالية ،ثم انظر غريفز يف أعامله،
السفر الرقم  ،1ص .29وقد حصل وارد وبريتش عىل هذه الشهادة من مراسالت بوكوك.
( )11انظر وود« ،تاريخ األعامل القدمية» ،ج ،2ص.488 – 487
( )12مل تحمل الرسائل أي تواريخ ،ولكنا نستطيع معرفة بعض تواريخها بالتقريب من
خالل معلومة وردت يف الرسالة األخرية ،مفادها أن رافيوس حصل اليوم عىل كتبه
من الباخرة ،وأما رافيوس نفسه فقد أنبأ غريفز يف  6ديسمرب  1641بأنه حصل عىل
مخطوطاته قبل ذلك بيومني (مخطوطة س ِمث ،93 ،ص.)109
( )13انظر كتاب رافيوس املعنون بـ «املديح األول للغات»  Panegyrica Primaص ،22حيث
يقول« :تعلمت العربية عىل أيدي كرث من أتباع محمد ،ومن نيكوالوس برتي (انظر
لوي دو ريو إىل ج .ج .فوشيوس يف  25مارس .)1642
( )14كان يقصد مرسني وكلود هاردي ،كام علمنا من رسالة رافيوس إىل غريفز ،مخطوطات
«س ِمث» ،93 ،ص .109
( )15هذا وصف دقيق لرافيوس ،مخطوطة «أبولونيوس».
( )16عملة تركية.
( )17نظن أن رافيوس قد أرسل يف ذلك الوقت قامئة مبخطوطاته مكتوبة بخط اليد،
وكذلك السعر بالجنيهات اإلسرتلينية ،إىل العلامء والدارسني يف أوروبا .ففي  31مارس
 1642كتب فوبيسكوس فوتشــــناتس بلمـــــبيوس Vopiscus Fortunatus
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  Plempiusمن لوفان يعرض أن يشرتي منه من بني ما يشرتي كتاب القانون البن سينا
مببلغ اثني عرش جنيها إسرتلين ّيا (رافيوس :قاموس عريب التيني فاريس ،ص.)3
( )18مخطوطات بوكوك الرقم  ،432امللف الرقم ( 11ترجمتي)( .٭) «جميع الرسائل التي
كتبها ن ِيكوالوس تم تحريرها وترجمتها والتعليق عليها فيام كتبه هيالري كلباترك وج.
ت .تومر يف مقالهام عن نيقوال الحلبي (1661 - 1611م) ناسخ سوري من أصل يوناين
ورسائله إىل بوكوك ويوليوس املحفوظة بالرقم  Lias, 43, 2016ص ص( »159 1- ،من
مالحظات تومر).
( )19املرجع السابق ،امللف .12
( )20قرأت العنوان بالعربية عىل النحو التايل« :سبط األرض يف طوله وعرضه» ،وأنا ال أعلم
هل لبوكوك عمل بهذا االسم من بني مخطوطات بوكوك يف مكتبة البودليان( ،٭) «فقط
اشرتى ِسل ِدن املخطوط ،وهي محفوظة فعال يف مكتبة البودليان باسم ِسلدن الرقم »76
(من مالحظات تومر).
( )21يسميه نيكوالوس بـ «الجلبي» ،ويحق للباحث أن يتوقع «الجروي» (وهو أقرب من
اسم غريفز بالالتينية وهو غرافيوس) .ولكن نيكوالوس  كان مغرما بتطبيع األسامء
األوروبية التي كان يسمعها ،لتتسق مع ُكنيات لها معنى باللغة العربية ،فهو يسمي
رافيوس الراوي ،ومثله الجلبي هو االسم العريب لالسم الرتيك «التشلبي» أي «الرجل
املتعلم» .وقد دلت تفاصيل كثرية يف الرسالة األوىل عىل أنه كان يقصد جون غريفز.
( )22قرأتها بيشء كثري من الشك عىل أنها «فسجنسلسوس».
( )23وأما رسالته التي أرسلها إىل رافيوس ،يأسف فيها عىل أنه ال يستطيع فعل املزيد،
ويرفض قطع وعد عىل نفسه ،فمطبوعة يف كتاب رافيوس املعنون بـ «قاموس عريب
فاريس التيني» ،ج ،3ثم يف ِسل ِدن« ،األعامل الكاملة» ،ج.1709 ،2
( )24نرجح أنها املخطوطة املسجلة يف كتاب الهبات لجامعة كيمربدج (مكتبة جامعة
كيمربدج ،مخطوطات من  ،52 – 7ص .)46
( )25رمبا كان رتشارد هولدزورث ،وكان نائب رئيس جامعة كيمربدج ،الذي كان يف عهدته يف
العام  1647بعض مخطوطات رافيوس ،حسبام رصح به رافيوس نفسه.
( )26انظر رافيوس يف كتاب «قاموس عريب فاريس التيني» ج ،1وميكن للباحث أن يأخذ
فكرة عن االضطراب الذي وقع فيه من رسالة بعثها إىل إسحاق فوشيوس يف  6يوليو
 ،1647حيث يظهر أنه ترك مخطوطات مرهونة يف أكسفورد وكيمربدج والقسطنطينية.
وهناك تبادل مثري للرسائل بني رافيوس والسري سموندس ديوس يف العام  1645يطلب
فيها رافيوس من ديوس أن يحتفظ لـه باملخطوطات اليونانية املرهونة عند البارون
حتى يتمكن من ردها ،ويجيب ديوس بيشء من الحنق بأن املخطوطات ملكه ،فقد
تسلم مخطوطة يف مقابل كتاب صيني ،واشرتى منه األربع األخرى (مخطوطات املكتبة
الربيطانية ،هاريل ،364 ،امللف الرقم  ،272و ،378وامللف الرقم .)86
( )27مخطوطات دورفيل ،الرقم  ،468ص « ،215وكذلك رهن الطبق الفيض لكليته من أجل
املال الذي تقدم به للملك».
( )28ولكن يف رسالة إىل كلود هاردي يف آخر العام «( ،1649مخطوطة سافيل» الرقم ،47
الصحيفة الرقم  ،38مطبوع يف األعامل ،ج ،2ص ،)462 – 462يقول غريفز إنه منذ
خمس سنوات ،وهو يف طريقه إىل باريس ،تعرض له بعض الجنود (وواضح أنهم من
جنود جيش الربملان) ،فرسقوا أمواله وكتبه األدبية ‹in ipso itinere à militibus
  .›nostris pecuni et supellectile me literari exutusورمبا يظهر يف الرسالة أن
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هذه األمتعة األدبية  supellex literariaكانت تضم أفضل املخطوطات التي جلبها
معه إىل القسطنطينية ،ولكن كانت تحدوه آمال يف استعادتها ،لذلك فنحن نظن أنه
قد تعرض للرسقة مرتني :األوىل يف كلية غ ِر َشم (يف العام  )1643والثانية يف الطريق (يف
العام .)1644
( )29رسالة بوكوك إىل ِسل ِدن يف  11فرباير  ،1653يف املعبد الداخيل the Inner
 Templeاملخطوطة الرقم  ،538الصحيفة  ،305نرشها ويكفيلد «املخطوطات العربية
يف مكتبة البودليان» ،ص( 133من نسخة يف مخطوطات س ِمث  ،21ص.)29
( )30رسائل هاردي إىل غريفز 1 ،سبتمرب  ،1641مخطوطات سافيل الرقم  ،47الصفحات من
 ،44 – 43مطبوعة (بطريقة غري دقيقة) يف «األعامل الكاملة» لغريفز ،ج ،2ص446
–  .450ملزيد من املعلومات عن مخطوطات غريفز الرشقية ،انظر الجزء السادس من
هذا الفصل.
( )31مخطوطات سافيل الرقم  ،47امللف ( 53غريفز ،األعامل الكاملة ،ج ،2ص.)458 – 456
وهو يدرج عنوان العمل الذي يقتبس منه بهذه الصيغة« :أحياء مرص والقاهرة».
( )32انظر «رسائل أرش» ،الرقم  ،102ص ،510 – 509فقد كان أرش (وكذلك وليام هاريف
الذي يقدم له غريفز خدماته) يف أكسفورد يف ذلك الوقت ،ومن الواضح أن غريفز كان
يكتب من لندن .وهذه إشارة الفتة إىل أنه يف خضم الحرب األهلية كان السفر بني لندن
وأكسفورد ،حيث كانت رئاسة قوات الربملان يف لندن ،ورئاسة قوات امللك يف أكسفورد،
اليزال متاحا لغري العسكريني بالذات.
( )33بالنسبة إىل استخدام غريفز لكتاب الهاشمي ،انظر الجزء السادس من هذا الفصل،
والفقرة مهمة جدا ألنها تثبت أن املخطوطة النادرة لهذا العمل ،مخطوطة رئيس
األساقفةِ ،سل ِدن أ ،11 .تعود إىل غريفز .ونحن نعرف أنها وصلت إىل مكتبة البودليان
من خالل مجموعة ِسل ِدن ،فال بد أنها كانت إحدى تلك املخطوطات الرشقية التي
اشرتاها ِسل ِدن من توماس غريفز بعد وفاة جون غريفز .ولدينا دليل من الحوايش
(مرس« ،املسترشقون اإلنجليز وعلم الفلك
الكثرية يف املخطوطة بخط يد غريفز نفسه رِ
الريايض» ،ص.)164
( )34نرشت بعد بضع سنوات من وفاة غريفز ،حسبام جاء يف كتاب «متفرقات» لفوسرت.
( )35ال أعرف ما أصبح عليه هذا الوضع ،فقد جمع غريفز النحو الفاريس قبل ذلك ببضع
سنوات ،ولكن الكتاب مل ُينرش إال يف العام .1649
( )36رسالة إىل بوكوك ،أوردها وارد ،يف كتاب «أساتذة غ ِر َشم» ،ص.145
( )37انظر برودرك« ،ذكريات كلية ِمرتون» ،ص ،84 – 78وانظر تريفور ريبور« ،لود رئيس
األساقفة» ،ص.357 – 354
( )38املرجع السابق ،ص.88
( )39ملزيد من املعلومات عن َب نُت انظر وود يف كتاب «سجل األحداث»  ،Fastiج ،2ص158
–  ،159ويف كتاب «أساتذة أكسفورد»  Athenae Oxoniensesتحقيق ب ِلس ،سفر ،4
ووارد يف كتاب «أساتذة غ ِر َشم» ،ص ،155 – 153وص .338كان أنه عُ نِّي أستاذا للهندسة
عندما ُف ِصل غريفز من هذا املنصب .وعرب غريفز عن رأيه يف منافسته ل َب نُت يف رسالة
أرسلها إىل الدكتور سكاربوره (مخطوطة سافيل الرقم  ،47امللف الرقم  ،50مطبوعة يف
أعامل غريفز الكاملة ،ج« :)395 ،2هذا الذي وضعته األقدار يف منصب ال يستحقه».
( )40انظر َبروز« ،سجل الزوار» ،صُ ،71 ،8يالحظ ظهور زمالء كلية ِمرتون (وقد عاىن كث ٌري
منهم يف أثناء نوبة لود التفتيشية للعام  )1638يف جملة الهيئة التفتيشية .وليس من
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شك يف أن ب ِر ْن ْت قد استخدم نفوذه يف إدارة الكلية مع أولئك الذين كان ميكن االعتامد
عليهم يف عملية التطهري التي قادها يف كلية ِمرتون.
( )41انظر ِسل ِدن يف «أوتيخيوس» ،ص.17
( )42من توين إىل ِسل ِدن 7 ،فرباير ،و 16مارس ( 1642مخطوطة ِسل ِدن السابقة ،الرقم ،109
امللف الرقم  ،a 278و .)278c
( )43مادان« ،كتب أكسفورد» ،ج ،3الرقم  .2502وملزيد من املعلومات عن جونز انظر وود
يف كتابه «خريجو أكسفورد»  ،Athenae Oxoniensesج ،3ص708؛ وكان وود يعرف
جونز وي ْن ُفر منه ،انظر كتابه املعنون بـ «حياة وأزمان» ،ج ،1ص.395 – 391
( )44عىل سبيل املثال رسائله إىل صامويل كالرك ،مخطوطة موجودة يف املكتبة الربيطانية،
الرقم  2290يف صحيفتني بالرقمني  ،29و( 50مارس  ،1659وأبريل من العام .)1661
( )45األجزاء القليلة التي نجت من التلف موجودة يف مخطوطة بوكوك الرقم ،429
الصفحات  .17 ،16 ،2 ،1وقد اكتشفها هولت ،انظر «الدراسات العربية يف القرن
السابع عرش يف إنجلرتا» ،ص .91
( )46لقد رواها ت ِولز بالتفصيل ،وأكتفي هنا بإجاملها.
( )47تحدث تــ ِولز عن هذا اإلذعان بيشء من التفصيل ،وكان يفضل الرتكيز عىل تجنب
بوكوك لحلف األميان  -أي القسم حسب «االتحاد والعهد القاطع» ،وحسب «اليمني
الكاذب»  -بأن جميع الصالت مع امللك قد أوقفها .ولكن مسألة إذعان بوكوك مسألة
واضحة من السجالت الخاصة بالتفتيش ،انظر باروز« ،سجل املفتشني» ،ص .82
(« )48أعلن وأتعهد بأنني سأكون صادقا ومخلصا لكومونولث إنجلرتا كام هو كائن اآلن من
دون ملك أو مجلس لوردات» (انظر املرجع السابق ،ص .)274
( )49كام كتب إىل هورنيوس يف  30نوفمرب (ت ِولز ،ص  .)134كان النغبني من الرأي نفسه
يف  29أكتوبر ،عندما كتب إىل ِسل ِدن يويص بحامل الرسالة الذي مل يذكر اسمه بأنه
الخلف املحتمل يف كريس العربية «إذا انقضت اآلمال يف استمرار السيد بوكوك ،وأخىش
أن تكون اآلمال منعدمة» (مخطوطة ِسل ِدن السابقة ،الرقم  ،109الصحيفة الرقم 323
ميني).
( )50يف تصديره لكتاب «أوتيخيوس» الذي صدر يف الفرتة نفسها ،يشري إىل أن الحقد الذي ال
ميكن تجنبه  malitia planè insuperabiliهو الذي شغله عن عمله يف هذا الكتاب.
( )51انظر تــ ِولز ،ص .145 147-
( )52انظر أرش« ،األعامل الكاملة» ،ج  ،25ص  ،547وليس يف رسائل أرش.
( )53مل يكن األصل متاحا أمام بوكوك ،ومل يكن حتى معروفا يف أوروبا كلها قبل القرن
العرشين.
(ُ )54ط ِبعت املالحظات يف البداية يف العام  ،1648مادان« ،كتب أكسفورد» ،ج  ،2الرقم
 ،2007ولكن الكتاب ككل مل ُينرش إال يف العام  ،1650املرجع السابق ،الرقم .2034
( )55ال ميكن الوقوف هنا عىل هذه األعداد ،فأغلبها موجود ومدرج يف كتاب هولت:
«الدراسات العربية يف القرن السابع عرش يف إنجلرتا» ،امللحق الرقم  .9وقد نستخلص
من قامئة املؤلفني املوجودة يف الصفحات بني  373 – 345أن املراجع كلها التي تخص
كتاب « ُلمع من أخبار العرب» تعود إىل طبعة العام  1806إال إذا أثبت باحث آخر
غري ذلك.
(« )56أرى رمال وال أرى حجرا»  ،arena sine calceص .167
( )57الصفحات من  170إىل .173
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( )58انظر ص .25
( )59ص ( 327 – 326ترجمتي).
( )60ت ِولز ،ص  ،176واملقتبس من كتاب « ُلمع من أخبار العرب» ،ص ( 166الطبعة األصلية،
ص  172يف طبعة .)1806
( )61ص .269 – 199
( )62انظر ص .223 – 222
( )63عىل سبيل املثال ،انظر كتاب ِهل املعنون بـ «العامل ينقلب رأسا عىل عقب» ،الفصل
التاسع.
( )64انظر ص .264
( )65انظر بوكوك يف كتابه عن أيب الفرج ،يف تصديره لهذا الكتاب يشكر النغبني (وكان قد
ُتويف منذ بضع سنوات) ،ألنه هو الذي أقنعه بإصداره.
( )66ملعرفة مزيد عن نرش جون غريفز لهذا السفر انظر :الجزء الخامس من هذا الفصل،
فهو أبكر منهام من الناحية الفنية ،فالتاريخ املكتوب عىل العنوان هو  ،1648فيام يعود
إصدار كتاب «ال ُل َمع» إىل العام  ،1650ولكن ،وكام نعرفُ ،ط ِبعت مالحظات بوكوك يف
وقت أبكر ،يف العام .1648
( )67انظر روث« ،إدوارد بوكوك واملطبوعات األوىل بالعربية يف أكسفورد» ،وقد فشل روث
يف اإلشارة إىل أن مخطوطة بوكوك ،التي استمد منها ترجمته ،كانت بتوقيع موىس
بن ميمون :انظر سترين« ،توقيعات موىس بن ميمون يف مكتبة البودليان» ،ص .182
( )68طبعة تــ ِولز ص « ،6تراجعت العربية أمام العربية نتيجة لعدم االستخدام ،ورمبا بسبب
يقض عىل تراثها متاما ،فهناك جزء من الكتب العربية بني األيدي
الخوف ،غري أن ذلك مل ِ
اليوم ،ولكن الجزء األكرب ناله ال ِبىل بسبب اإلهامل سنوات طويلة جدا ،حتى أصبح من
العسري جدا إعادة كتابة هذه األعامل».
( )69راجع توسالته لـبويل يف العام  1661هنتنغتون بني العامني  1671و 1673ليبحث لـه
عن كتاب البيان الذي ألفه تنحوم األورشليمي (بويل« ،األعامل الكاملة» ،ج  ،6ص
324؛ ت ِولز ،ص .)295 – 289
( )70حتى ذلك الوقت كان العمل املنشور الوحيد بالعربية والعربية هو الرتجمة العربية
لسعيد بن يوسف الفيومي (سعديا) ألسفار موىس الخمسة (مطبوع يف القسطنطينية
يف العام .)1546
( )71مخطوطة ِسل ِدن املذكورة أعاله الرقم  ،109الصحيفة الرقم  465ميني.
( )72انظر كارتر« ،تاريخ مطبعة جامعة أكسفورد» ،ص  .40يرى بوكوك أن السبب الوحيد
يف أن نائب رئيس الجامعة يوافق عىل هذا هو ألن كتاب بوكوك الذي كان سيستخدم
الحروف ،كان قيد اإلعداد (رسالة إىل ِسل ِدن يف الرابع عرش من مايو من العام ،1652
مخطوطة ِسل ِدن اآلنفة الذكر الرقم  109الصحيفة الرقم  349ميني).
( )73انظر مادان« ،كتب أكسفورد» ،ج  ،3الرقم  ،2277وقد نرشت املالحظات منفصلة يف
العام ( 1654املرجع السابق ،الرقم .)2259
( )74انظر الجزء الثالث من الفصل الثالث يف هذا الكتاب.
( )75مخطوطة رئيس األساقفة ِسل ِدن أ( .٭)( A74فهرست املخطوطات الغربية يف مكتبة
البودليان ،الرقم .)3212C
( )76رد النغبني عىل هذه الرسالة يف الحادي عرش من أبريل موجود يف مخطوطة ِسل ِدن
املذكورة الرقم  ،109الصحيفة الرقم  339ميني .والحق أن املراسالت كلها من جانب
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النغبني وبوكوك فيام يتصل بطباعة أوتيخيوس محفوظة يف تلك املخطوطة ،ويلخص
تــ ِولز رسائل متعددة عنها من ِسل ِدن إىل بوكوك .وجدير باملالحظة أن تــ ِولز أيضا كان
ُم َّط ِلعا عىل مخطوطة ِسل ِدن الرقم  ،108/9والتي كانت مرسلة إىل الطبيب وعامل اآلثار
رتشارد ميد.
( )77اعرتف بوكوك بجميل ِسل ِدن عليه يف تصديره لكتاب « ُلمع من أخبار العرب» الذي
أهداه إىل ِسل ِدن أيضا.
( )78انظر تــ ِولز ،ص  .229 – 225وقد تكررت هذه الرواية عند بعض الكتاب املحدثني
الثقات ،نذكر منهم عىل سبيل املثال مادان« ،كتب أكسفورد» ،ج  ،3ص  ،2297وكارتر
يف «تاريخ مطبعة جامعة أكسفورد» ،ص .41
( )79رشحه بوكوك يف تصديره للكتاب .وقد ذكر ِسل ِدن هذه القاعدة وأمثالها يف مخطوطة
ِسل ِدن الرقم  ،109امللف الرقم .348
( )80يوجه تــ ِولز االنتباه إىل املالحظات التي كتبها بوكوك فيام يتصل بكتاب «أوتيخيوس»،
كتاب ال ميكن االعتامد عليه من الناحية التاريخية ،ولكن هذا جزء من
وكيف أنه ٌ
رفضه لرواية أوتيخيوس لحكم األساقفة للكنيسة .وقد ذهب مادان إىل أبعد من ذلك
التشويه ،حيث ذكر يف ص  52أن بوكوك يف الوقت نفسه «اكتشف أن أوتيخيوس ال
ُيعتمد عليه كمؤرخ ،وكأن بوكوك (الذي كان يساعد ِسل ِدن يف إصدار كتابه يف العام
 )1642مل يكن يعرف ذلك منذ سنوات متعددة.
(ُ )81أرسلت إىل ِسل ِدن يف لندن صحائف مطبوعة بعد خروجها من املطبعة مبارشة .وأما
النسخة املنفصلة من ص  244 - 1من السفر الرقم  ،2بتاريخ  ،1654وهو السفر
املوجود يف البودليان ،فهي ملك ِسل ِدن كام يزعم مادان.
( )82وحتى عند مؤرخي الطباعة ،عىل سبيل املثال انظر كارتر« ،تاريخ مطبعة جامعة
أكسفورد» ،ص .41
( )83كان اعرتاض بوكوك عىل حرف الدال يف أكسفورد ،فيام يذكر النغبني ،أن آخره كبري
وأسفله صغري (مخطوطة ِسل ِدن السابقة يف ص  ،109الصحيفة.)1/ 343 ،
( )84انظر مادان يف «كتب أكسفورد» ،ج  ،3الرقم  .2438وتحتاج مالحظة مادان هنا إىل
تصحيح يسري ،فتوجد عىل األقل نسخة واحدة إىل جانب النسخة املوجودة يف مكتبة
البودليان (وود  ،)679ونقصد بها النسخة املوجودة يف املكتبة الربيطانية ،والتي أصدر
منها تشيو  Chewترجمة بوكوك إىل العربية ،أوردها يف كتابه املعنون بـ «الهالل
والوردة The Crescent and the Rose»، 185؛ وأما نسبة الرتجمة فقد تأكدت
لحساب بوكوك حسب املراجع الحديثة يف هذه األيام.
( )85انظر تــ ِولز ،ص .337 – 336
( )86أصبح احتساء القهوة من الطقوس الراسخة يف أكسفورد ،انظر :وود «حياة وأزمان»،
ج  ،1ص  ،169 – 168و ُيذكر أن يعقوب اليهودي افتتح مقهى يف أكسفورد يف العام
( ،)1651 /1650وفيام كتب ب ِل ْس إشارات غري واضحة إىل هذا األمر.
( )87انظر بويل« ،األعامل الكاملة» ،ج ،6 :ص .117
( )88صدرت هذه النسخة من «أوراق هارت ِلب»  ،4 /4 /42يف مرشوع أخبار أوراق هارت ِلب
(أكتوبر  ،)1990ص .9
( )89من هارت ِلب إىل ورثنغتون يف  20أبريل من العام ( ،1659انظر رسائل ورثنغتون ج ،1
ص  )127ثم انظر املصدر السابق ص  ،132 – 131الذي ُيظ ِهر بجالء أن هارت ِلب أرسل
النص اإلنجليزي دون العريب.
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( )90مخطوطات املكتبة الربيطانية ،الرقم  ،22905الصحيفة الرقم .75
( )91انظر أولدنبورغ« ،املراسالت» ،ج  ،8ص .387 ،372 ،331
( )92أشري هنا إىل توماس مارشال ،وصامويل كالرك.
( )93منذ عودة السري ناثانيال برنت إىل عامدة كلية م ِرتون بعد استسالم أكسفورد لقوات
امللك ،أصبحت الكلية ال ترحب بالسيد غريفز ،فال نستغرب أنه قىض أكرث سني حياته
بعد ذلك يف لندن أو يف مكان آخر غري أكسفورد.
( )94انظر غريفز« ،وصف أهرام مرص»ُ ،أعيدت طباعته ضمن األعامل الكاملة لـ غريفز،
املجلد األول .وإلعادة تقييم أهميته يف تاريخ علوم املرصيات انظر :كتاب لـ ورثام
بعنوان «علم املرصيات الربيطاين» ،ص .23 - 19
( )95ص ( 44 ،6األعامل الكاملة ج  ،1الفصل التاسع ،ص  ،61 - 60مع ترجمة ،ص 110
 .)115(« )96جنة النقاء» مكتوب يف القرن الخامس عرش ،وانظر :أ .جوردين« ،مالحظات
ومقتطفات من مخطوطات» ،ص ( .)1812( 9٭) «وعن الكتب العربية التي ذكرها
غريفز انظر مراجعة يف مجلة مدرسة الدراسات الرشقية واألفريقية ،1997 ،60 ،ص:
 553بقلم ب .م .هولت ،والذي يسميها مرآة الزمان تأليف سبط بن الجوزي ،وفتوح
مرص البن عبد الحكم» (من مالحظات تومر).
( )97انظر غريفز« ،القدم الروماين»ُ ،أعيدت طباعته يف األعامل الكاملة ،ج ،1ص .356 - 165
( )98كان لبوكوك مالحظة يقول فيها «إنه أخذ بالشكل وليس بالوزن ،وأن الشيكل
الفضة يزن  27جراما من الفضة الرتكية» .من الرسائل التي نسخها وارد وموجودة يف
مخطوطات املكتبة الربيطانية ،الرقم  ،6193امللفات  ،75 - 73ومكتوبة يف ليفرينو 28
فرباير العام .1640
( )99التزال املعالجة األفضل لهذا املوضوع هي معالجة ناللينو« :القيمة املرتية لدرجة
الزوال وفق الجغرافيني العرب» Il valore metrico del grado di meridiano
 secondo i geografi arabiعىل رغم أن بعض التفاصيل تحتاج إىل تصحيح.
(« )100األعامل الكاملة» ،ج ،1ص .192
( )101اآلن يف مخطوطات غريفز ج  ،2مع كثري من املالحظات عىل الهوامش والرشوح التي
كتبها غريفز.
(« )102األعامل الكاملة» ،ج ،1ص  .221 - 220وقد نرش كرستامن وصفا (من مخطوطة
بوستل لكتاب أيب الفداء ،يف ذلك الوقت يف مكتبة باالتني) ويف مالحظاته لطبعة كتاب
محمد الفرغاين املعنون بـ «مبادئ علم التاريخ والفلك العربيني» (فرانكفورت .)1590
(« )103األعامل» ،ج ،1ص .194
( )104اآلن تتبع مجموعة مخطوطات رئيس األساقفة ِسل ِدن بالرقم  ،A48وهذه واحدة من
مخطوطات غريفز التي عُ ِرضت للبيع بعد وفاته واشرتاها ِسل ِدن.
( )105املخطوطة التي مألها غريفز باملالحظات والهوامش هي اآلن باسم «مخطوطات
غريفز» الرقم .21
( )106من الواضح أن غريفز كان ميتلك مخطوطة بهذا املعنى ،ومل يستطع أحد التعرف
عىل عنوانها ،ويرى مرسري يف «املسترشقون اإلنجليز وعلم الفلك الريايض» ص  163أنه
استخدم مخطوطة هنتنغتون الرقم  ،143والتي كانت موجودة يف مكتبة البودليان يف
زمن غريفز ،وليس هناك ما يدل عىل توصيته بها ،ورمبا كانت من املخطوطات التي
ضاعت من غريفز عندما نهبوا مكتبه يف كلية غرشم.
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( )107الجملة موجودة يف مخطوطات ساخاو إيثيه  ،Sachau-Ethéالعمود  ،930الرقم
 ،1513ويبدو أن تعليقه هذا عىل زيج اإليلخاين خطأ.
( )108هذه استفاض وود يف رشحها ،يف كتاب «أساتذة أكسفورد» ،Athenae Oxonienses
ج  ،3ص  ،325ويف أعامل غريفز ،املجلد األول ص  ،27وليس من املستغرب أن يكون
سلوكه يف كلية ِمرتون تجاه السري ناثانيال برنت ورالف َب نُت (وكالهام مرتبط باملفتشني)
من املالمح البارزة.
( )109انظر باروز « ،Burrowsسجل املتفتشني» ،ص 253 - 252؛ وكانت هذه الوثيقة
مصدرا للمعلومات التي جمعها وود وبريتش ،وقد استمر املوضوع حتى أواخر يناير
من العام ( 1650انظر :املرجع السابق.)284 ،
( )110انظر بوب« ،حياة ِسيث رئيس أساقفة سالز ِبري» ،ص  ،23 – 20وأبلغ رد عىل ما كتبه
بوب هو يف تلك الفقرة املاكرة التي كتبها وود تعليقا عىل خنوع وارد قبل وبعد عودة
امللك تشارلز الثاين (انظر« :حياة وأزمان» ،ج ،1ص .)363
( )111هي خمسة إذا أحصينا الكتاب الذي أصدره روبرت وذرز  Robert Withersبعنوان:
«وصف رساي إمرباطور الرتك» (لندن  )1650من مخطوطة حصل عليها غريفز يف أثناء
وجوده يف القسطنطينية .مل يكن يعرف أن هذا الكتاب كان قد ُنشرِ بصورة غري كاملة
قبل ذلك يف كتاب برشاز املعنون بـ «رحالت إىل الرشق والغرب»  Pilgrimsاملكتبة،9 ،
 ،15 ،3ص ( 1580لندنُ )1625 ،وأعيد طبعه يف «أعامل غريفز الكاملة» ،ج ،2ص 541
 ( .800٭) «نرش غريفز خمسة كتب رشقية وليست أربعة ،باإلضافة إىل الكتب التيستذكر يف الصفحات التالية ،وأيضا كان مسؤوال عن كتاب «أيام مشهودة :يف التاريخ
والفلك من تراث أولوغ ِبيك (لندن( »)1650 ،من مالحظات تومر).
( )112وارد يف «أساتذة غرشم» ،ص  ،145ويورد رسالة من غريفز إىل بوكوك بتاريخ 28
أكتوبر من العام ( ،)1646يكتب فيها« :رحلتي إىل اليدن التزال قامئة عىل رغم تأخرها
بسبب ما خرست ،وبسبب جهود السري ناثانيال برنت».
(« )113وصف أهرام مرص» ،ص .57 ،44
( )114انظر عىل سبيل املثال الجزء الثاين من الفصل الثالث من هذا الكتاب ،ثم انظر الجزء
الثالث من الفصل األول من هذا الكتاب.
(ُ )115ط ِبعت مالحظة النغبني من ِقبل جونسون وغيبسون ،انظر« :الطباعة وحقوق الطبع
يف جامعة أكسفورد» ،ص  27الهامش  .2ووفق املؤلفني أنفسهم يكون تاريخ تسلم
غريفز لحروف الطباعة هو يناير .1648
( )116انظر الجزء الحادي عرش من هذا الفصل للوقوف عىل أصل فكرة استخدام الحروف
لطباعة اإلنجيل متعدد اللغات.
( )117انظر تصدير غريفز لكتاب «أساسيات اللغة الفارسية».
( )118اليدن  ،1639مجلة «فقه اللغات الرشقية» ،312 ،وأيضا انظر الرقم .310
( )119غريفز« ،وصف كتاب جغرافية أيب الفداء» ،التصدير ،ص  ،3هنا يذكر استخدام
الكتاب من ِقبل راموزيو ،وكاستالدس ،وأورتيليوس.
( )120انظر الجزء الثالث من الفصل الثاين يف هذا الكتاب ،وكان غريفز يراسل شيكارد
بخصوص هذا الكتاب قبل وفاة األخري يف العام .1635
( )121يف الرسالة التي بعث بها من القسطنطينية إىل ترينر يف العام « ،1638مخطوطة
س ِمث» ،ص  ،93وص  ،138بعد أن حصل غريفز عىل مخطوطته من كتاب الجغرافيا.
( )122مخطوطات املكتبة الربيطانية ،الرقم  ،6193الصحيفة الرقم  76ميني ،وانظر« :وارد»
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يف كتاب «أساتذة غرشم» ،ص ( 152وتاريخ  1645خطأ).
( )123وارد« ،أساتذة غرشم» ،ص .151
( )124اآلن اسمها مخطوطة غريفز  ،2وهناك بعض املختارات املفيدة من هذه املخطوطات
يف الكتاب الذي أَ َّلفه مرسري بعنوان« :املسترشقون اإلنجليز وعلم الفلك الريايض» ،ص
.174 - 173
( )125كتاب ال ُّلمع ،ص ( 363الطبعة األصلية)؛ ( 349طبعة .)1806
( )126انظر تــ ِولز ،ص  ،263 - 257بعد «غانيرَ وسيل».
( )127مخطوطة غريفز لهذا الكتاب من املخطوطات التي بيعت لـ ِسل ِدن فيام بعد .وهي
السكردان» ،وهو كتاب يف جغرافية
اآلن ضمن مخطوطات ِسل ِدن بالرقم « ،69كتاب ُ
مرص وتاريخها تأليف شهاب الدين التلمساين.
( )128املجلد الثالث ،الفصل السابع ،وقد أعد نص هذا الجزء جون غانيرَ  ،واألصل ضمن
مخطوطات غريفز الرقم .13
( )129غريفز« ،جداول جغرافية» ،التصدير ،اآلن ضمن مخطوطات غريفز الرقم  ،42وصفها
ويكفيلد« ،املخطوطات العربية يف مكتبة البودليان» ،ص  ،133بوصفها نسخة منقحة
من شامل أفريقيا من املجلد األول من كتاب اإلدرييس .انظر «غابريييل وشرياتو»،
«الفن العريب يف إيطاليا» ،ص  ،23للحصول عىل نسخة من إحدى الخرائط يف هذه
املخطوطة.
( )130أو الخلجي ،غريفز« ،رسالة يف علم الفلك»  Astronomica quaedamومخطوطة
هذا الكتاب موجودة اآلن ضمن مجموعة مخطوطات غريفز بالرقم  ،6انظر مرسري
«املسترشقون اإلنجليز وعلم الفلك الريايض» ،ص .162
( )131حتى نرش كوسان دي برسيفال املقتطفات الطويلة من الكتاب املهم يف علم الفلك
الذي أ ّلفه ابن يونس يف مؤلف «مالحظات ومقتطفات من مخطوطات» 7 ،العام
 ،1804فإن اإلسهام الوحيد ،وهو إسهام قليل ،كان طبعة يوليوس وترجمته لكتاب
الفرغاين املنشور بعد وفاته يف العام ( 1669انظر :شنورر ،الرقم .)402
( )132اقتبسها بريتش ،انظر غريفز« ،األعامل الكاملة» ،السفر األول ،ص .34
( )133عن هذا الرجل انظر الجزء األول من الفصل الثامن يف هذا الكتاب.
( )134مخطوطة لوك الرقم  ،27ملفات من ( 9-3لونغ ،خريطة مجموعة لفليس Lovelace
ألوراق جون لوك .)27 ،ويقال إن عبد الله بن سالم كان زعيم اليهود يف املدينة ،أرسل
محمد إليه رسالة .وعن هذا الرجل ،انظر «سورة النحل» يف ترجمة جورج سيل للقرآن.
أو انظر «عقيدة محمد» أو «مسائل ابن سالم» التي ترجمها ِهرمان الدملايش ،متاحة يف
الطبعات الالتينية للقرآن (ببلياندر) :نيقول  -بويس  ،ص .509 - 508
( )135انظر وارد« ،أساتذة غرشم» ،ص  ،150وال أعلم إذا ما كانت هذه النسخة موجودة
أم ال.
( )136مخطوطات البودليان ،الرقم ِ ،224نكوالس  ،الرقم  ،27قيد  ،3ص .69 - 68
( )137ماكراي« ،الحوليات» ،ص .148 - 147
( )138ويكفيلد« ،املخطوطات العربية يف مكتبة البودليان» ،ص .133 - 132
( )139دار الوثائق القومية ،واألرجح أنها بالرقم  ،11/223الصحيفة الرقم  147شامل.
( )140مخطوطة ِسل ِدن التي ذكرناها آنفا ص  ،109الصحيفة .372
( )141مخطوطة يف مكتبة البودليان الرقم  ،29747الصحيفة الرقم .30
( )142مخطــــوطات س ِمث ،الرقــم  ،93ص  ،111ومطبوعـة يف غريفز« ،األعامل» ،ج ،2
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ص  .446 - 442وقد قمت بتصحيح أخطاء اللغة العربية يف النص .ورد ذكر املخطوطة
أيضا يف كتاب هوتنغر املعنون بـ «املصنف الرباعي للمؤلفات» من بني الكتب التي
رآها يف مكتبة غريفز يف العام .1646
( )143انظر أرش« ،الرسائل» ،الرقم  ،211ص .509
( )144غريفز« ،األعامل» ،ج  371 ،2ثم انظر مرسري« :املسترشقون اإلنجليز وعلم الفلك
الريايض» ،ص .172
( )145مخطوطات املكتبة الربيطانية ،22905 ،الصحيفة الرقم .77
( )146انظر رسالة توماس غريفز املتصلة باملوضوع يف السادس والعرشين من فرباير من
العام  ،1672كام يف مخطوطات س ِمث  ،45ص .81
( )147املرجع السابق ،ص .56 - 55
( )148قامئة املخطوطات الرشقية التي يذكر هوتنغر وجودها يف مكتبتي جون وتوماس
غريفز يف العام «( ،1641املصنف الرباعي للمؤلفات») ،ص  ،32 - 31هي قامئة غري
مكتملة باملرة ومكتنفة بالغموض الذي مينع الرؤية الواضحة.
( )149رسالة هاردي يف األول من سبتمرب العام  ،1641مخطوطة سافيل الرقم  ،47الصحيفة
الرقم  43ميينا 44 ،شامال .مطبوعة يف أعامل غريفز الكاملة ،ج  ،2ص 450 - 446؛ رسالة
غريفز إىل يوليوس يف األول من يونيو  1642مخطوطة سافيل الرقم  ،47املطوية الرقم
 ،53ومطبوعة يف أعامل غريفز ،ج  ،2ص .458 - 456
( )150فيام يتعلق بوصية هولدزورث مبكتبته الكبرية التي آلت يف النهاية إىل ِكيمربدج ،انظر
أوتس ،الفصل الثالث عرش.
( )151فيام يتعلق بالجهود ا ُمل ْجه ََضة التي بذلها ٌ
كل من وي ُلك وتوماس س ِمث انظر أواخر
الجزء الثامن من الفصل الثالث ،وآخر الجزء التاسع من الفصل السابع يف هذا الكتاب
عىل التوايل.
( )152انظر رالف كدورث ،مدير كلية كلري وأستاذ كريس ريجيوس للغة العربية.
( )153أوراق هارت ِلب ،27 /6 /15 ،و.28
( )154أوراق هارت ِلب  ،4 /4/33من دون تاريخ ،ولكنها بالتأكيد بدءا من الوقت الذي كان
فيه رافيوس يف لندن ،فرمبا يف العام .1648 / 1647
( )155أوراق هارت ِلب  .4 /4/33أيضا كتب وي ُلك إىل رافيوس يف  12نوفمرب  1647يقول:
«فهو يعرف قيمة الحروف العربية ،ورمبا كان هذا العمل من قبيل التقرب إىل الله»،
ثم مييض يف القول« :لدينا حروف عربية ،وهي قادرة عىل الطباعة ،ولكنها كبرية الحجم،
ونتطلع إىل أن تكون أصغر حجام وأكرث مالءمة للهوامش ،وستفيدك يف عملك إفادة
كبرية»( .رافيوس ،خمس عرشة رسالة  Sesqui - Decuriaص .)29 - 28
( )156انظر بيل« ،قامئة بأعالم كلية املسيح وسرية حياتهم» ،ج ،1ص  ،468وهاموند،
«توماس س ِمث» ،ومل يذكر أي منهام دراساته الرشقية.
( )157سالتر« ،تاج االستقامة» ،ص .32
( )158كلمة ألقاها أمام أكادمييني يف اجتامع «»Oratio ad Academicos in Comitiis
(كتاب بارو« ،األعامل الالهوتية» ،ج  ،9ص  .)38بارو نفسه مل يتعلم العربية قط( ،عىل
رغم زيارته للقسطنطينية يف العام  ،)1658ولكنه كان يدافع بحامس عن دراسة هذه
اللغة ليس يف هذا الحديث فقط ،ولكن أيضا يف حديثه اآلخر املعنون بـ «خطبة حول
رشوط الرعاية» « Oratio Moderatoria in Auspiciis Termini»، 30أبريل،1651 ،
املرجع السابق ،ص .30
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( )159انظر «أساتذة غ ِر َشم» ،ص .318 - 317
( )160جميع املالحظات التي أخذها كاس ِتل من كتاب «مجموعة مخطوطات السيد
هنت الرشقية» يف مكتبة جامعة ِكيمربدج ،مخطوطة  ,Dd.6.4صحيفة رقم  33كلها
مخطوطات عربية.
( )161انظر تــ ِولز ،ص .181
( )162كان أوسنت اليزال عىل قيد الحياة وبصحة جيدة يف األول من نوفمرب  1653عندما
كتب إىل أوت ِرد ليخربه أنه كان يحرض لحظات احتضار وي ُلك وهو عىل فراش املوت ،ثم
جنازته بعد ذلك (مراسالت رجال العلم ،ج ،1ص .)76
( )163بعض التربعات األخرى يسجلها أوتس يف كتابه «املخطوطات الرشقية» ،الفصل التاسع.
( )164الحكاية كلها مروية يف كتاب أوتس ،الفصل العارش ،بعد كوكس جونسون ،يف «مكتبة
قرص المبث».
( )165مل أسع إىل تحديد أي من املخطوطات العربية املوجودة اليوم يف مكتبة قرص المبث،
وكانت موجودة العام .1647
( )166أوتس ،ص .240 - 231
( )167ملزيد من التفاصيل انظر أوتس ،ص .292 - 290
( )168انظر ماكرتك« ،مكتبة جامعة كيمربدج» ،ج  ،2القرنان الثامن عرش والتاسع عرش،
ص .238 - 232
( )169وهذه من بني أوراق ِبل يف املكتبة الربيطانية ،املخطوطات اإلضافية الرقم 4279
والرقم  .4280وقد ُنشرِ ت بعض األجزاء من املراسالت عن طريق فون يف كتاب
«جمهورية أوليفر كرومويل» ،املجلد الثاين ،وهالويل« ،مجموعة الرسائل» (وكالهام
مستشهد بهام يف مرسني« ،املراسالت» ،املجلدين الثالث عرش والرابع عرش) .ويف العهد
القريب نجد أن فان مان يف كتاب «معامل الرياضيات يف القرن السابع عرش يف البالد
املنخفضة» ،نرش بعض املقتطفات املهمة ،ونحن يف حاجة إىل طبعة محققة من هذه
املراسالت من شأنها أن تكون أكرث فائدة(٭) «وقد متت هذه الطبعة بواسطة نويل
مالكومل جاكلني ستيدال ،يف كتاب «جون ِبل ( )1685 - 1611ومراسالته مع السري
تشارلز كافندش (أكسفورد ( »)2005من مالحظات تومر).
( )170انظر :فون« ،جمهورية أولِفر كرومويل» ،ج  ،2ص  ،355مرسني« ،املراسالت» ،املجلد
الثالث عرش ،الرقم  ،1292ص .198
( )171صاحب املطبعة الشهري يف أمسرتدام.
( )172مخطوطات املكتبة الربيطانية ،الرقم  ،4280صحيفة رقم .109
( )173انظر مرسني« ،امللخص»  ،Synopsisص .274
( )174انظر فان ما ِنن« ،معامل القرن السابع عرش يف الرياضيات يف البالد املنخفضة» ،ص
.137 - 136 ،123
( )175ديفيد ليليو دي فلهلم.
(« )176فرانس فن شوتن االبن».
( )177عىل رغم عدم الثقة املتبادلة بينه وبني ِبل ،فإن يوليوس قد تحدث بالحق يف هذه
النقطة بالذات ،فنسخة أوالد عبد امللك يف الواقع بعيدة كل البعد عن تلك التي كان
ميتلكها بنو موىس والتي انطلقت منها(٭) (بنو موىس هم محمد وأحمد والحسن بن
محمد بن موىس بن شاكر ،من علامء الفلك والرياضيات وامليكانيكا ،إخوة إيرانيون من
خراسان ،عاشوا يف القرن التاسع امليالدي ،واتصلوا بالخليفة املأمون ،وجمعوا حولهم
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علامء ومرتجمني كرثا)[ .املرتجم ،عن موسوعة و ِكبيديا الحرة].
( )178املخطوطة يف املكتبة الربيطانية ،الرقم  ،4280الصحيفة الرقم .112
( )179يبدو أن ذلك العريب مل يكن إال نيكوالس بطرس الذي كان يعيش يف أمسرتدام ويقوم
بنسخ املخطوطات لحساب يوليوس.
( )180وكان هذا التقدير يف محله ،فلم ُينرش املعجم العريب يف نهاية املطاف إال يف العام
.1653
( )181املخطوطة يف املكتبة الربيطانية الرقم  ،4280الصحيفة الرقم .2/118
( )182مرسني« ،املراسالت» ،السفر الثالث عرش ،الرقم  ،1577ص « :718يرغب بلِ بقوة يف
نرش الكتاب ،وهو قادر عىل ذلك ،ولكن أليس من حقه اتباع الطرق الرشعية»؟
( )183رسالة كافندش لـ مرسني يف  2مايو  ،1648املرجع السابق ،ص  ،16الرقم  ،1794ص
 .295 - 294مل يكن لـ ِب ْل أن يقلق ،فلم يكن رتشارد يعرف إال النسخة اليونانية من
الكتب من األول حتى الرابع ،وع َمد إىل إعادة تجميع الكتب األربعة األخرية من خالل
اإلشارات القليلة التي كتبها بابوس.
( )184املخطوطة يف املكتبة الربيطانية الرقم  4280الصحيفة الرقم « :2أتوق ملعرفة
أبولونيوس ،وقد دفعت بالفعل مائة فلورينة مثنا لكتابه».
‘Quid de Apollonio tuo spei sit, scire aveo. jam ante scripsi centum florinos
.transmittere paratus sum
( )185املخطوطة باللغة الالتينية الرقم  ،17امللف الرقم  42يقول فيه إنه ال يحب بل إال
من أجل فائدة الصالح العام
‘Non vendidissem illum Codicem si ea diligentia et erga publicum Amore
’Pellius fuisset quo esse posset
( 12نوفمرب .)1651 ،وحول املصري األخري للمخطوطة ،انظر الجزء الرابع من الفصل الثامن
من هذا الكتاب.
( )186ويجن « ،Wijnneقرارات مجلس مدينة أوترخت» ،ص .56
( )187مرسني« ،املراسالت» ،السفر الثالث عرش ،الرقم  ،1396ص « .503 - 502انتقلت إىل
هنا يف الوقت نفسه ليك أتعلم اللغة العربية املكتوبة بها الكتب السبعة كلها التي ألفها
بالالتينية أبولونيوس الربجاوي عن املخروطات».
( )188رافيوس« ،أبولونيوس» ،التصدير ،صحيفة  5ميني(٭) ،وتضم هذه الرتجمة كل الكتب
من  5إىل ( 7أقل من عرش فرضيات) فرضيات قليلة من الكتابني األول والثاين ،ولكن
من دون أي رسوم وبيانات وأرقام.
( )189املخطوطة يف املكتبة الربيطانية ،الرقم  ،4365الصحيفة الرقم  59والصحيفة الرقم ،62
وتتصل املراسالت باجتهاد رافيوس يف وضع كرونولوجيا للكتاب املقدس ،وهو أمر ظل
يلح عليه إلحاحا كبريا يف أثناء السنني الست األخرية من حياته.
( )190للحصول عىل دليل عىل أنه استمر يهتم باللغة ،انظر الجزء العارش من الفصل الثامن
يف هذا الكتاب ،فيام يتصل بعالقته بـ بوسبي يف مدرسة وستمنسرت(٭) .وإمنا علم
ِبل نفسه العربية يف العام ( ،)1641انظر :مالكومل وستيدال ،جون ِبل ،ص( .94 :من
مالحظات تومر).
(« )191علامء أكسفورد» ،الجزء األول ،ص .462
( )192وبسرت« ،اإلصالح العظيم» ،وعىل رغم أخطائه الكثرية يف التفاصيل ،فإنه يُعدُّ منجام
من املعلومات يف تلك األمور .انظر خاصة ص  242 - 207لالطالع عىل املساعي لتوسيع
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التعليم العايل يف ذلك العرص (يف لندن عىل وجه الخصوص ،انظر ص .)224 - 221
( )193انظر« :رسائل توماسون» ،الجزء األول ،ص .486
( )194عىل سبيل املثال ما يجذب االنتباه هنا أن وضع التاريخ ( )1647عىل الرسالة نفسها
بحسب التقويم الغريغوري ،والرسالة عليها تاريخ سابق بعنوان دعوة رافيوس الصغري
إىل لندن.
( )195ملزيد من التفاصيل حول قصة تحول اليهود يف العرص األلفي إىل النرصانية يف إنجلرتا
انظر كاتز« ،محبو السامية» ،ص  100والصفحات التي تليها.
( )196مل يكتب رافيوس العريضة نفسها ،ولكنه كتب الديباجة فقط ،وهنا ال يستطيع
الباحث أن يغفل إمكانية أنها ُك ِتبت يف العام  ،1647وأنها عبارة عن طلب متويل لدعم
املحارضات التي كانت ُتلقى بالفعل.
( )197ترين ُبل« ،هارت ِلب ،دوري وكومينيس» ،ص ،49مع تفاصيل املواد األخرى ذات الصلة
التي جمعها هارت ِلب .لقد جرى التفكري يف إنشاء جامعة لندن يف سبتمرب من العام
 ،1647انظر املرجع السابق ،ص.263
( )198املرجع السابق ،ص.257
( )199انظر مثال املرجع السابق ،ص 178وص.425
( )200الحق أن الفرصة أتيحت لـه ليحارض يف الجامعتني ،وكان يحصل عىل مكافآت بني
الحني والحني لقاء هذه املحارضات ،ولكن الجهود التي بذلها هو وصديقه السيد ج.
جيه .فوشيوس للظفر باملنصب بصفة دامئة باءت كلها بالفشل.
( )201رسالة رافيوس من لندن إىل إسحق فوشيوس يف أمسرتدام ،يف  6يونيو ( 1647مخطوطة
دورفيل ،الرقم  ،468ص.)215 – 214
( )202انظر «رسائل أرش» ،الرقم  ،213ص.511
( )203ورد أول حديث حول منصب املحارض يف لندن يف أوراق هارت ِلب عىل األقل قبل عام من
استحداثه ،يف رسالة جون دوري إىل هارت ِلب يف  31أغسطس  ،1646ويذكر فيها أن «الوسائل
املتعددة سوف تكون متاحة اآلن لتيسري دراسة اللغات الرشقية للمسيحيني» ،ويأمل أن «يهدي
الله قلوب القامئني عىل هذه البالد ،وقلوب املسؤولني يف مدينة لندن من أجل رفعة كلمته
وكلمة العلم» ،آدم بوريل« ،وأي مستوف لرشوط هذا العمل يجب أن يديل بدلوه» (أوراق
هارت ِلب  ،33 - 32 /3 /3نرشها فان در وول جون دوري عن آدم بوريل ،ص.)149 - 148
( )204انظر لويد جونز« ،اكتشاف العربية» ،ص.257
( )205أدول« ،مفتاح اللغة املقدسة» ،ص .129وتذكر النسخة التي اطلعت عليها من
هذا الكتاب يف كلية سيون أن الكتاب ُطبع يف أمسرتدام ،ولكنه يضيفُ :
«طبع عن
طريق يس .يب .ويبيعه ديفيد فرير ،تحت شعار عالمة الثور األحمر يف لندن يف العام
 ،1648والذي يوحي عىل األقل بأن بعض النسخ ُأرس ِلت إىل لندن ،خصوصا فيام يتصل
مبحارضات رافيوس هناك .وللحصول عىل دليل بأن رافيوس قد استفاد فعال من الكتاب
يف التدريس يف لندن وأكسفورد انظر بقية هذا الفصل.
( )206آخر مرجع وجدته فيام يتصل بتعيني رافيوس محارضا يف لندن موجود يف رسالة تهنئة
وصلت إليه من كورنيليوس توليوس بتاريخ  27يوليو (رافيوس ،مجموعة رسائل من
أمكنة مختلفة من العامل الهدف منها تعزيز درس العلوم الرشقية ،خمس عرشة رسالة
 Sesqui-Decuriaص.)27
( )207املكتبة الربيطانية )41( E-401 ،رسائل توماسون ،ج 1ص ،545وهي النسخة الوحيدة
املعروفة.
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( )208تأسست كلية سيون يف العام  1626بقرار من توماس وايت (املتوىف يف العام )1624
بوصفها كلية تضم جميع هيئة اإلكلريوس :القساوسة والكهنة والشاممسة واملحارضين
ورعاة األبرشيات يف داخل مدينة لندن وضواحيها منذ اللحظة.
( )209اإلهداء الذي كتبه رافيوس بخط يده يف كلية سيون ،املخطوطة الرقم .4
( )210دليل املتربعني لكلية سيون ،ص .52هناك ثالثون من هذه املخطوطات التي نجت
من حريق لندن الكبري التزال موجودة (ريدنغ ،كلية سيون ،فهرست املخطوطات ،من
األرقام  .)-17 5وميتدح رافيوس هبة روث يف كتابه «الخطاب» ،ص( 92مكرر).
(« )211أوراق هارت ِلب».15/27 ،
( )212دروس أساتذة اللغات الرشقية ،من أمثال دون بريالنتس ،وماركو – براندن ،بريغو –
جريماين؛ لونديني إمربايي ،خصوصا أساتذة اللغة العربية األفاضل.
( )213سوف نرى أن ذلك مل يتعد األمل ،فأنا ال أظن أن سبنرس يطلق عىل ما يسمى مجلس
مدينة لندن الذي وافق عىل تعيني رافيوس «املجلس األعظم» ‹( .Magnus Senatus٭)
وقد وصل الدعم بالفعل ال من الربملان ،ولكن من اللجنة العليا ملجلس لندن اإلقليمي،
الوزراء (ملحوظات تومر).
( )214اإلحالة إىل «جبل صهيون» املذكور يف الكتاب املقدس جزء من التورية املقصودة.
( )215مخطوطة ِسل ِدن املذكورة آنفا ص 108الصحيفة الرقم « ،48خمس محارضات يف
األسبوع :محارضتان يف الالتينية وثالث يف اإلنجليزية ،وذلك أمام أربعني من الحضور،
وعدد من القساوسة وذوي الشأن».
quinque lectiones de septimanâ praestem, Latinas binas, ternas
Anglicanas, (sed has privatim, ubi tamen aliquot ministri intersunt,
coram quadraginta auditoribus).
( )216املكتبة الربيطانية الرقم  669وما يليه ،ج« ،)47( 12رسائل توماسون» ،ج ،1ص.633
( )217املكتبة الربيطانية الرقم  ،669الصحيفة الرقم  ،)9( 23واملرجع السابق ،ص.611
( )218رافيوس« ،الخطاب» ،ص .20مل أر هذا الكتاب ،وال أعرف أين توجد نسخة منه( .٭)
َ
الكتاب هو الذي نرشه هانرسد نوليز  Hanserd Knollysمبادئ النحو العربي باللغة
اإلنجليزية (لندن  )1648مع إقرار بالجميل لرافيوس( .مالحظات تومر).
( )219أخفقت متاما يف الكشف عن تاريخ نرش هذا الكتاب ،وهو تاريخ معقد غاية التعقيد،
فقد رأيت طبعتي العام  1649والعام  ،1650وكلتاهام مرتبطتان بكتاب رافيوس
املعنون بـ «خطاب اللغات الرشقية» ،ولكن برتتيب مختلف ،وكلتاهام تضم الرسائل
الخمس عرشة التي كتبها بعنوان ،Sesqui-Decuria :ولكن بصفحة عنوان منفصلة
بتاريخ  .1648وهناك إحاالت إىل طبعة يف العام  1648لكتاب «النحو العام» ،ولكن
النسخة الوحيدة لطبعة العام  1648من «الخطاب» التي رأيتها (يف مكتبة البودليان،
 )Art. Seld )1( 8° R 34ال تضم «النحو العام» عىل رغم ما تدل عليه صفحة العنوان.
ويف طبعة العام  1650نجد أن الجداول والرسومات املوضوعة يف بعض الكتب الرشقية
املختلفة يف النهاية أكرث وأجمل بكثري منها يف طبعة العام  .1649إن الكتابني كليهام
يحتويان عىل صورة بورتريه جميلة تواجه العنوان الداخيل (قد تكون ُرسمت يف العام
 ،1645وهي الصورة الوحيدة التي أعرفها له) لـ «كرستيانوس رافيوس برليناس».
( )220عىل سبيل املثال ،يف كتابه املعنون بـ «قواعد اإلمالء والهجاء يف صناعة املعاجم»،
ص ،37يؤكد أن العربية تنطوي يف ثناياها عىل العربية والكلدانية والرسيانية والبونية
والفينيقية واملوريتانية والليبية والحبشية وحتى الرتكية!

200

الهوامش

( )221أو هكذا يزعم يف معجم الكتابة  ،De scribendo Lexicoص.11
( )222رافيوس« ،الخطاب» ،ص.62
( )223حول هذا املوضوع انظر املالحظات التي وردت يف كتاب ساملون املعنون بـ
«املستعربون وعلامء اللغة يف القرن السابع عرش يف إنجلرتا» ،ص ،64 - 63املرجع
السابق ،ص ،56يف كتاب «الخطاب».
( )224انظر« :الخطاب» ،ص( 92مكرر)« :هذا املواطن املشهور ،والرجل املبجل ،ألدرمان
آدمز ،املرحوم عمدة لندن السابق ،الذي كان يقوم عىل رعايتي رعاية ملؤها االحرتام
والتوقري والحب املتبادل بني الصديق والصديق».
( )225كان رافيوس قد عرب عن تلك الهموم فعال لـ وي ُلك الذي تعاطف يف رسالة بتاريخ 11
فرباير ( 1648رافيوس ،خمس عرشة رسالة  ،Sesqui-Decuriaص.)32 - 31
( )226اإليرادات األوىل للكاتدرائية التي احتجزها الربملان لحساب األهداف التعليمية عندما
أقدم عىل حل األسقفية.
( )227النسخة املطبوعة من هذه العريضة تسلمها توماسون يف  13يونيو  :1648املكتبة
الربيطانية الرقم  669امللف  )47( 12رسائل توماسون ،ج ،1ص.633
( )228وفق ت ِولز ،ص ،138كان رافيوس قد عرب عن مثل هذه اآلمال يف رسالة أرسلها إىل
بوكوك يف العام .1648
( )229باروز« ،سجالت املفتشني» ،ص( 171حيث ُيكتب اسمه مشوها كرينز)؛ مكري،
«محارض كلية مغدلني» ،ج ،4ص.84 - 79
( )230القصة وردت بالتفصيل يف ماكري« ،الحوليات» ،ص .120 - 118الجزء األكرب من كتب
ِسل ِدن املطبوعة وصلت إىل مكتبة البودليان يف النهاية ،مبوجب قرار من منفذي وصيته،
والذين ائتمنهم ِسل ِدن يف وصيته عىل قراره.
( )231تصيبني هذه اإلشارة بالحرية.
( .hoarseness›: a pun )232رضب من التورية.
( )233انظر هارمر« ،يف الدفاع عن علامء أكسفورد» Vindiciae Academiae
 ،Oxoniensisص .40 - 39هذا الكتاب ،املنشور يف العام  ،1662كان خطابا أدىل به
يف أوائل الخمسينيات من القرن السابع عرش .وقد كان هارمر نفسه من كبار املتقلبني
سيئي السمعة ،انظر مادان« ،كتب أكسفورد» ،ج ،3الرقم .2581
(.1/8/10 )234
(ُ )235ط ِبع الخطاب من قبل نوس « Knosمختارات من الرسائل» ،Analecta Epistolarum
الجزء الرابع ص.68
( )236دار الوثائق القومية ،أوراق الدولة ،25/63 ،ص.502 ،500
( )237تناولها آنرستدت بطريقة أفضل يف كتابه «تاريخ جامعات أوبساال» ج ،1ص330؛ ،1/2
.90 - 85 ،53 - 52 ،39 - 20
( )238وود ،يف كتاب «علامء أكسفورد»  ،Athenae Oxoniensesالجزء الثالث ،ص.1131
( )239انظر «رسائل نيكوال بطرس» التي اقتبسنا منها آنفا ص .151مل يحدث أن التقى
رافيوس وغريفز يف الرشق؛ فقد غادر غريفز القسطنطينية يف أغسطس أو سبتمرب من
العام  ،1638قبل وصول رافيوس هناك بعرشة أشهر عىل األقل.
(« )240مخطوطات س ِمث»  ،93ص 6( 109ديسمرب .)1640
( )241كان كتاب رافيوس املعنون بـ «قاموس عريب فاريس التيني مصغر» (اليدن،)1645 ،
وأما حكاية اإلهداء لـ  120شخصا فهي تقدير خطأ .إن قامئة العناوين الواردة يف
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البداية ،والتي تضم عىل األرجح الدارسني الذين كان رافيوس يعرفهم شخص ّيا أو من
خالل املراسلة ،تصل إىل  165اسام .وأما نسخة ِسل ِدن من هذا العمل النادر فمحفوظة
يف مكتبة البودليان باسم رئيس األساقفة ِسل ِدن .أ .1 /73
( )242مخطوطات املكتبة الربيطانية الرقم  ،6193الصحيفة  75شامال ،والصحيفة  76ميينا،
وقد ُأعيد نسخ هذا الجزء من الرسالة بالحرف من ق ِبل ت ِولز ،ص.140 - 139
( )243رسالة رافيوس إىل إسحق فوشيوس ،مخطوطة دورفيل  ،268ص.214
( )244مخطوطة سافيل الرقم  ،47الصحيفة الرقم  ،38مطبوع يف أعامل غريفز« ،األعامل
الكاملة» ،ج  2ص « :464 - 462كنت أرى رافيوس كثريا ،وكنت أعرفه إىل درجة
الصداقة ،ورمبا كان هو الذي أعطى األمر بالبيع ،فمنذ سنوات رأيت بنفيس أعامل
أبولونيوس الربجاوي وكانت بحالة سيئة ،حيث تعرضت الكلامت للتلف ،من طول
اإلهامل ،ومن عدم إتاحتها للقراء ،وأصبح من العسري العودة بها إىل الحياة من جديد
عىل الرغم مام تحتويه من تقنية هندسية عالية».
( )245رسالة إىل رافيوس يف  16يوليو العام  ،1647مطبوعة يف رسائل رافيوس Sesqui-
 ،Decuriaص .12 - 11
( )246انظر رسالته يف  12نوفمرب العام  ،1647مطبوعة يف املرجع السابق« :هذا العمل
من أجلك وأجلنا ،واإلله يرعاك ،واعلم أن كنيستنا قد ابتليت بالفرقة ،وقد أكرمتك
بالدراسات الرشقية ،لعلك تعمل عىل ازدهارها يف لندن» ،ص .28
( )247رسالة وي ُلك يف  11فرباير  ،1648املرجع السابق.30 ،
( )248انظر الجزء السابع يف الفصل الثالث من هذا الكتاب.
( )249رسالة إىل هارت ِلب يف  9ديسمرب ( ،)1647أوراق هارت ِلب .7 /6 /15
( )250شنورر الرقم .196
( )251رسالة س ِمث إىل هارت ِلب« ،أوراق هارت ِلب».18 /6 /15 ،
( )252املرجع السابق.24 /6 /15 ،
( )253تساءلت كباحث إذا كانت نسخة كتاب «بعض أمثال عيل» املوجودة يف املكتبة
الربيطانية التي ترجم منها س ِمث ،هي النسخة نفسها املوجودة يف اليدن (Leiden,
 )1629), 1075.m.5 (4هل هي الكتاب نفسه الذي أرسله س ِمث إىل رافيوس مع
ترجمته .ففي فهرست الكتب العربية املطبوعة يف مكتبة املتحف الربيطاين يقال إن
بوكوك هو الذي كتب حوايش عىل هذه النسخة وتعليقات ،ولكن خط اليد الذي ُك ِتبت
به هذه الحوايش والتعليقات ليس لـ بوكوك ،والجزء الذي يحتوي عىل األمثال عبارة
عن مجموعة أوراق موضوعة بني صفحات الكتاب ،وعليها
حواش وتعليقات كثرية
ٍ
مكتوبة بالعربية من مصادر أخرى منها مخطوطات ،وعليها أيضا تعليقات وحواش
مكتوبة بالالتينية ،وعند مضاهاة خط اليد املكتوبة به الحوايش بخط يد س ِمث مل أصل
إىل نتيجة ما .ولكن يف العام  1656وقع الكتاب يف يد شخص آخر كتب عليه حوايش
وتعليقات ضعيفة املستوى يف الصفحات الفارغة يف بداية الكتاب ،من الواضح أنها
مأخوذة من محارضات بوكوك حول الكتاب.
( )254ملزيد من املعلومات عن هذا الكتاب وكتب أخرى انظر :كتاب «أوروبا والعامل
العريب» ص  .101 - 96و ُيجمع الباحثون عىل أن الرتجمة تعود إىل ألكزاندر روس ،ولكن
اسم املرتجم اإلنجليزي واسم النارش أيضا محذوفان من صفحة العنوان بحرص شديد،
ويبدو واضحا أن روس مل يكتب إال الحاشية التي وضع لها عنوان« :تحذير وذكرى
ألولئك الذين يريدون معرفة الفائدة املرتجاة ،أو الخطر الكامن يف قراءة القرآن إذا
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كان هناك خطر كامن» )*( .من يرد مناقشة هُ وية املرتجم إىل اإلنجليزية انظر :نويل
مالكومل( :ترجمة العام  1649للقرآن إىل اللغة اإلنجليزية :جذورها وأهميتها ،مجلة
معهدي وربورج وكورتولد ،2012 ،75 ،ص  ،295 – 261موردوخاي فاينجولد القرآن
الرتيك ،أضواء جديدة عىل ترجمة العام  1649للقرآن إىل اإلنجليزية ،مجلة هنتنجدون
الفصلية ،2013 ،75 ،ص  ،501 – 475مالكومل ،قرآن  ،1649حاشية ،مجلة معهدي
وربورج وكورتولد  ،2014 ،77ص ،171 – 145 :وفاينجولد« ،من ترجم القرآن الرتيك
1649؟ دفاعا عن وجهة مختلفة» ،مجلة معهدي وربورج وكورتولد ( 2016 ،79تحت
النرش)( .من مالحظات تومر).
( )255دار الوثائق القومية ،أوراق الدولة ،امللف الرقم  ،25/37ص .30 ،29
( )256أجندة أوراق الدولة ( ،70 ،63 ،59 ،)1650 – 1649محارض مجلس الدولة بني 29
مارس و 4أبريل من العام .1649
( )257سجل النارشين (أو سجل حقوق النرش) ،ج ،1ص  .317كان توماسون هو الذي تسلم
الكتاب يف السابع من مايو (رسائل توماسون ،ج .)742 ،1
( )258ملعرفة املزيد عن العقبات التي ُو ِضعت يف نرشه يف إيطاليا انظر الباب األول ،الفصل
الثاين من هذا الكتاب .وحتى يف هولندا كانت هناك مقاومة لنرشه :فقد كتب دانيال
هنزيس إىل ِسل ِدن يف العام  1633يخربه بأن إر ِبنيوس كان ينوي إعداد طبعة لرتجمة
القرآن كامال ،وأيضا وجدنا هذه الرغبة عند يوليوس ،ولكن «هناك من الناس من
كان يعارض الحديث يف الشؤون الدينية بالذات ،وخصوصا هذا الكتاب الخطري الذي
يستطيع أن يحول املسيحيني عن دينهم» (مخطوطات سل ِدن سابقة الذكر ،الرقم ،108
الصحيفة الرقم .)114
‘Obstitere hactenus nonnulli, qui negotia religionis tractant. Arbitrantur
enim librum ἑτεροδοξίας, & periculosæ, ut loquuntur ipsi,
superstitionis plenum, neque edi, neque in Latinam linguam converti a
.’Christianis debere
( )259يجد القارئ هذا العرض الكامل والالفت يف كتاب ُت ْد  Toddاملعنون بـ «حياة والتون»
خصوصا :يف الجزء األول ،ص  .81 - 77ويظل هذا الكتاب أفضل مسح شامل لهذا
العمل الكبري من بداياته وتطوره وحتى النهاية ،واإلسهامات التي شارك بها املشاركون
عىل اختالف مشاربهم.
( )260مكتبة والتون التي تضم كتبا يف الفنون واللغات ،وهي للسيد املحرتم برايان والتون
أسقف تشسرت ،وصاحب اإلنجيل متعدد اللغات ،بيعت يف لندن يف الثالثني من أبريل
من العام  ،1683انظرُ :تدْ« ،حياة والتون» ،الجزء األول ،ص  .161وتوجد نسخة يف هذا
الفهرست يف املكتبة الربيطانية.
( )261ارجع يف هذا البحث إىل الطبعة الثانية املنقحة ،انظر «الببليوغرافيا» امللحقة بكتاب
والتون «مدخل لدراسة اللغات» .ولقد جرى متثيل جميع اللغات التي عُ ولِجت يف هذا
الكتاب  -فيام عدا األرمنية والقبطية  -يف اإلنجيل متعدد اللغات .وكان والتون يأمل يف
أن يضم هاتني اللغتني أيضا ،ولكن آماله خابت يف الحصول عىل املخطوطات الرضورية
من روما (ت ِولز.)215 - 214 ،
( )262املكتبة الربيطانية  ،E 173الرقم ( 11رسائل توماسون ،ج ،1ص  ،37 - 36لندن،
 ،)1641استخرجه ُت ْد يف كتابه «حياة والتون» ج  ،1ص .20 - 14
( )263صدر أمر مجلس الدولة بتاريخ  11يوليو  ،1652ومذكور يف النرشة اإلرشادية ( ُتدْ،
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«حياة والتون» ،ج  ،)46 - 45 ،1انظر سجل النارشين املحليني  ،1652 – 1651ص .328
( )264هناك نسخة كاملة من الوثائق الثالث أظهرها « ُتدْ» يف كتابه املعنون بـ «حياة
والتون» ،ج ،1ص  .54 - 31وقد جرى طبع الخطاب والدعوة سابقا من ِقبل تــ ِولز ،ص
 .205 - 197وأول إشارة إىل النرشة اإلرشادية وجدها « ُتدْ» موجودة يف يوميات إ ِف ِلن يف
 22نوفمرب العام  ،1652املرجع األسبق ،ص  ،31ولكن املرشوع كان قيد املناقشة ملدة
أشهر متعددة قبل ذلك ،كام تبني من خالل رسالة من ِسل ِدن إىل بوكوك يف فرباير من
العام ( ،1652 /1651ت ِولز ،ص .)205
( )265وصفها ُت ْد يف كتابه «حياة والتون» ،ج ،1ص  ،52 - 51من نسخة يف كلية سدين
سسكس وعليها حواش وتعليقات والتون نفسه .وتضم سفر التكوين واإلصحاح األول،
من  1إىل  12يف اللغة العربية ،والالتينية والكلدانية والسامرية والرسيانية والعربية
والفارسية ونسخا التينية ،كلها يف صحيفة واحدة.
( )266حروف الطباعة العربية والرسيانية ،وهو يعد مبزيد من اإلتقان ( ُتدْ« ،حياة والتون»،
ج  ،1ص .)61
( )267كان والتون يتعامل مع هذه الحروف بوصفها ملكيته الخاصة ،كام كتب كاس ِتل إىل
كالرك يف السابع عرش من نوفمرب من العام ( 1658مخطوطة يف املكتبة الربيطانية
 ،22805امللف الرقم  ،20انظر الجزء الرابع من الفصل الثامن من هذا الكتاب) .ويف
النهاية أقدم عىل بيعها لـ رويكروفت (املرجع السابق ،امللفات  23 ،22ديسمرب ،)1658
والذي كرس نفسه بوصفه فني الطباعة األول يف لندن بحروف غريبة ،وبعد عودة امللك
تشارلز ُمنح لقب «ط ّباع امللك للغات الرشقية».
(ُ )268يزعم أنه كان يستعني بـ ِنكوالس و ِنيكولس ،واملرجح أنه كان يستعني بآخرين أيضا.
ليس لدينا دليل عىل ذلك.
( )269تــ ِولز ،ص  ،211املبلغ األخري عرفناه من رسالة كتبها توماس غريفز إىل بوكوك.
( )270ت ِولز ،ص .209 - 208
ُ
( )271ملزيد عن هذه الواقعة انظر تدْ« ،حياة والتون» ،ج  ،1ص .86 - 82
( )272تعطينا النسخة طبق األصل من الصفحة األوىل املوجودة يف دائرة املعارف اإليطالية،
ج  ،6ص  ،914فكرة عن شكل الصفحة.
( )273هذا الحذف ،وفق ما يزعم والتون يف «مقدمة لدراسة لغات الرشق» ،ج  ،2كان
بسبب الخالفات بني القامئني عىل طباعة الكتاب مثل :لوجيي وجربائيل الصهيوين ‘ex
.’dissidia eorum qui operi præfuerunt
( )274يدرج والتون ما ال يقل عن تسعة عرش مجاال يتصل بتفوق النسخة اإلنجليزية من
الكتاب املقدس باللغات املتعددة ،أو يحتوي فيها عىل أشياء ليست موجودة يف النسخة
الباريسية (املرجع السابق ،ص  92والصفحات التي تليها).
( )275كانت املخطوطات ُتستَعار من أشخاص مثل :أرش وبوكوك ،ومن مؤسسات منها مكتبة
امللك السابقة ،وجامعة ِكيمربدج ،وكانت تشرتط ضامنات كبرية مام كان يثري سخط
والتون (انظر :رسالته إىل اليت ُفت التي أوردها أوتس ،ص  .)229وقد أدرج كاستل يف
مخطوطته يف املكتبة الربيطانية بالرقم  ،22805الصحيفة الرقم  ،103خمس مخطوطات
عربية ورسيانية وسامرية تعود إىل أرش ،والتزال مرهونة حتى يوم وفاته يف العام .1652
( )276يظهر تاريخ النرش عىل صفحة عنوان العمل ككل عىل أنه العام  ،1657بيد أن تصدير
والتون (وهو آخر يشء ُيطبع ،عىل رغم أن املفروض أنه أول ما ُيطبع) ُكتب يف العام
 ،1658فهو يشري إىل عينة املعجم ذي اللغات السبع ،الذي ُطبع يف العام نفسه.
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( )277فيام عدا اللغة الحبشية ،التي مل ُتستخدم إال قليال بعيدا عن العهد الجديد.
( )278ملزيد من التفاصيل عن حياة كاس ِتل ومسرية عمله ،مع ببليوغرافيا ،انظر نو ِرس،
«األستاذ الدكتور إدموند كاس ِتل ،املسترشق وعامل الالهوت».
( )279حياة والتون ،ج ،1ص .168 - 167
( )280يف رسالته إىل اليت ُفت يف التاسع من يونيو من العام « ،1669مخطوطات املكتبة
الربيطانية» ،الندسون ،الرقم  ،1055الصحيفة الرقم  ،96اليت ُفت« ،الرسائل» ،ص 393-
 ،395يقول« :قضيت سبعة عرش عاما يف الخدمة العامة كنت أعمل فيها عمال شاقا».
وملا كان العمل مل يبدأ يف املعجم ذي اللغات السبع إال يف العام  ،1657فال بد أنه كان
يحسب السنوات األربع التي قضاها يعمل يف الكتاب املقدس متعدد اللغات .وحكاية
أنه أنفقها يف لندن تدل عليها عبارة« :إنه العام السابع عرش اآلن من وقت أن غادر
والده البالد» ‘Annus jam agitur decimus septimus, ex quo relicto rure
 paternoالواردة يف تصديره للمعجم ذي اللغات السبع (.)1669
(« )281لنا الفخر كله أن يكون هذا العمل تطوعيا ،وقد أصبحت نفقاته أقل من ألف جنيه،
ولكن بعد أن زاد االهتامم به زادت قيمته املالية».
( )282يف العام  1648استسلم للمفتشني (باروز ،محارض املفتشني ،ص  ،)152وحصل عىل
درجة املاجستري .كان زميال لـ جون وتوماس غريفز ،وكانا مطرودين من الجامعة يف
ذلك الوقت .وعندما قررت الجامعة يف العام  ،1649وفق القوانني التي وضعها لـود،
أن يتبع منصب مدير مطبعة الجامعة مبنصب حرضه األمني األول لها بعد خلو منصب
األخري ،يبدو أن كالرك كان هو الشخص الذي وقع عليه االختيار لشغل هذا املنصب،
ولكن ذلك مل يحدث إال يف العام .1658
( )283مخطوطات املكتبة الربيطانية ،إضافية الرقم  ،4276الصحيفة الرقم  ،23ومخطوطة
ِسل ِدن آنفة الذكر الرقم  ،109الصحيفة .418
( )284رسالة إىل رافيوس ،مخطوطة املكتبة الربيطانية الرقم  ،29747الصحيفة الرقم « :39يف
شأن الكتاب املقدس متعدد اللغات ،حيث ُترجم كل يشء» .انظرُ :تدْ« ،حياة والتون»
ج  ،1ص  ،243وهو يخطئ حني يذكر أن كالرك كان اليزال يف مدرسة إسلنغتون عندما
كان يعمل يف الكتاب املقدس متعدد اللغات.
( )285انظر «دفرت سجل املتربعني لكلية سيون» ،ص .52
( )286مخطوطات املكتبة الربيطانية ،الندسون ،الرقم  ،1055الصحيفة الرقم .19
( )287رسالة من كاس ِتل إىل كالرك ،مخطوطات املكتبة الربيطانية ،الرقم  ،22905الصحيفة
الرقم ( 13األول من يوليو العام .)1658
( )288بوصفه أمني مكتبة ،انظر أوتس ،ص .3-300
(« )289عن اللغة العربية ،فائدتها وأهميتها» De Linguae Arabicae Utilitate et
 ،Praestantiaمادان« ،كتب أكسفورد» ،ج  ،1ص .213
( )290طبع ُت ْد الرسالة يف كتابه« :حياة والتون» ،ج  ،1ص .228
( )291الرسالة مطبوعة يف «أعامل غريفز الكاملة» ،ج 1ص .45 - 43
( )292تــ ِولز ،ص .18 215-
( )293ذلك يف كتابه املعنون بـ «تاريخ اللغة اليونانية» (لندن )1657 ،انظر مادان« ،كتب
أكسفورد» ج  ،3الرقم .2321
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الفصل الثامن

مساع ُب ِذلت يف هذا الشأن قبل عودة امللكية من ِقبل جون والِس يف مارس من
( )1هناك ِ
العام ( ،1660ت ِولز ،ص  ،)234 – 231وحتى عندما ُم ِنح بوكوك كريس الكاهن والسكن،
مل يكن هذا الكريس هو الذي كان ملحقا بكريس العربية ،ويبدو أنه رفض السكن حتى
يجري التأكد من العودة إىل كامل صالحياته .نجد ذلك يف رسالة كتبها إىل بويل يف
الخامس من أكتوبر من العام  ،1660يشكو فيها من أولئك الذين كانوا يغمطونه حقه،
رسالة كتبها من كلية بليول (بويل« ،األعامل» ،ج  ،6ص  .)324 - 323وللمزيد حول
الخالفات وحلولها ،انظر :تــ ِولز ،ص .238 - 236
( )2رمبا مل يكن بوكوك قد حصل عىل الدرجة لوال طموحات زوجته االجتامعية ،كام يظهر
من رسالة توماس المبلو التي يويص فيها باملنحة لـجوزيف وليامسون (سكرتري ِنكوالس
وزير الخارجية) ،يف  12من أغسطس من العام ( ،1660دار الوثائق القومية ،أوراق
الدولة ،الصحيفة الرقم  132ميينا)« :أنت تعرف السيد بوكوك وروحه وتواضعه ،هو
ال يعلن أو يتكلم ،ولكني أتخيل زوجته ،تريد أن تعيش يف أكسفوردشاير ،ال تريد أن
يشغل أحد مكانها ،وهو نفسه راغب يف قبول تلك الدرجة».
( )3كان ِفل ،الذي حارب إىل جانب امللك وهو بعدُ
طالب يف كلية كنيسة املسيح Christ
ٌ
 ،Churchقد ُط ِرد يف العام  ،1648ولكنه استمر يف مسكنه يف أكسفورد ،حيث كان
ميارس  -رسا  -طقوس الكنيسة األنجليكانية ،ويف العام  1660عُ ينِّ كاهنا وعميدا لكلية
كنيسة املسيح  ،Christ Churchثم بعد ذلك نائبا لرئيس الجامعة ،وهام منصبان
أدارهام بطريقة تسلطية جدا.
( )4كان كروم ِول رئيسا لجامعة أكسفورد من العام  1651إىل العام  ،1657وحقق الكثري من
أجل تطوير الجامعة ،ومل يتدخل يف شؤونها إال نادرا.
( )5كتب بوكوك إىل بويل يف الثاين من ديسمرب من العام  1662رسالة مرفقة بها هدية عبارة
عن كتاب أيب الفرج ،ويعرب فيها عن أمله يف أن يدافع عن الكتاب ضد هذا التحامل
املحتمل من ِقبل أولئك الذين يحبون الكتابة يف أمور أخرى .وعرب عن مشاعر مشابهة
لـ توماس غريفز يف الوقت نفسه (ت ِولز ،ص  .)254وبعد ميض عام وصف صامويل
كالرك يف تصديره لكتاب بوكوك املعنون بـ «ديوان  »Qدراسة العربية بأنها ubíque
« ferè spretae, ac, proh dolor! jacenti scientiae partiال مييل إليها الناس يف كل
خالص».
علم ٌ
مكان ،ولسوء الحظ ال ميكن وصفها بأنها ٌ
( )6انظر مادان« ،كتب أكسفورد» ج  ،3ص  ،176 – 30والنص موجود يف كتاب جونسون
وغبسون املعنون بـ «الطباعة واالمتياز يف جامعة أكسفورد» ،ص  .38 - 37وانظر كارتر
يف كتاب« :تاريخ مطبعة جامعة أكسفورد» ،ص  ،43يقول فيه« :إن هذه األموال مل
تكن منحة باملعنى الدقيق ،بل كانت قرضا للمطبعة ُيت َوقع أن يعيده مدير املطبعة
يف نهاية املطاف».
( )7كان كالرك يتطلع إىل طباعة الكتاب يف الثالث من سبتمرب من العام  ،1659حسب ما
جاء يف رسالته يف كتاب اليت ُفت املعنون بـ «رسائل» ،ص .404 - 403
( )8مادان« ،كتب أكسفورد» ،ج  ،3الرقم .2576
(« )9شنورر» ،الرقم .196
( )10انظر شنورر ،ص  192 - 185للطبعات والرتجامت .وقد أصدر فاتييه ترجمة لها إىل الفرنسية
يف العام السابق عىل صدور طبعة بوكوك .ولالطالع عىل مثال الستخدام أحد طالب بوكوك
لطبعة يوليوس يف خمسينيات القرن السابع عرش ،انظر :ص  ،200الهامش .253
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( )11عىل سبيل املثال كتب موىس بن ميمون (وقد صحح بوكوك َ -ع َرضا  -تعليقاته عىل
كتاب «بوابة موىس») ،وابن خلكان واملتنبي وأبو الفداء.
( )12لالطالع عىل طبعة بوكوك وترجمته لجزء من تعليق الصفدي عىل القصيدة والذي
ض ّمنَه والِس يف كتابه املعنون بـ «علم الرياضيات العام» .Mathesis Universalis
انظر الجزء السادس من هذا الفصل.
( )13اقتبسها ت ِولز ،ص .252-248
( )14إنه يرتك القارئ يستنبط بنفسه مزاعم مشابهة زعمها اليهود واملسيحيون حول العربية،
ومل يتحدث هو عنها.
( )15انظر الجزء األول من خامتة هذا الكتاب.
( )16سمع من ِبنربدج أن األرصاد الفلكية التي أنجزوها يف األزمنة الغابرة من الصعب
أن يأيت بها تايخو براهي أو غريه من املحدثني ،وهو ما ذكره عامل مبجل ُيسمى جون
ِبنربدج ،ال يشك أحد يف علمه وإحاطته باملوضوع.
( )17ال مناص من معرفة الحد األدىن من هذه اللغة حتى نفهم ما جاء به محمد ،ومن دونها
لن نصل إىل هذا الفهم.
( )18انظر «كتب أكسفورد» ،ج 3الرقم  .2959مل يعد الباحث يجدها اآلن عندما يريدها،
مل أجد هذه النصوص عندما طلبتها من مكتبة البودليان ،وكان يوليوس قد نرش قصائد
للمعري يف إعادته لطبع كتاب النحو العريب لـ إر ِبنيوس يف العام ( 1656شنورر ،الرقم
.)81
( )19انظر :هولت يف كتابه« :الدراسات العربية يف القرن السابع عرش يف إنجلرتا» ،ص 61
  ،62مع امللحقني  3و.4( )20ت ِولز ،ص .39 - 38
( )21كان هذا كتابا يف النحو لعبدالقاهر الجرجاين نرشه إر ِبنيوس يف العام  1617مع طبعته
آج ُّروم ومزيد بالنصوص الالتينية والتعليقات املفيدة
املحققة لكتاب النحو البن َ
Grammatica Arabica dicta Gjarumia, et Libellus centum regentium
( cum versione Latina et Commentariisشنورر الرقم  ،53وانظر جونزَ « ،ت َع ُّلم
العربية» ،ص .)183
( )22مخطوطات بوكوك الرقم  ،427ص  110و ص  ،232 - 227ومخطوطة بوكوك الرقم
 ،428ص  ،2 - 1وحسب هولت يف كتابه «الدراسات العربية يف القرن السابع عرش»،
ص .62
( )23مخطوطة بوكوك الرقم  ،428ص  ،1اقتبسها هولت يف املرجع السابع ،تجدها يف امللحق
الرقم  ،4ص  .109 - 108وفيام يتعلق بشهرة هذا العمل يعلق بوكوك محقا« :كتاب
واحد يستحق اإلشادة ،وهو كتاب «املقامات» الذي يقرأه العرب جميعا بعد القرآن،
وفيه جامع سامت البالغة التي ُتنسب إىل العرب».
( )24ليس لدي الخربة النقدية الكافية ألحكم عىل مزايا القصائد التي كتبها بوكوك
بالعربية ،املنشورة يف مجلد بعنوان «بريطانيا ُتولد من جديد» Britannia Rediviva
ويحتفل فيها بعودة امللك تشارلز الثاين باألمري الشاب هرني دوق غلوسرت Epicedia
Academiæ Oxoniensis in Obitum Celsissimi Principis HENRICI Ducis
 Glocestrensisوكالهام منشور يف أكسفورد يف العام ( .1660انظر مادان« ،كتب
أكسفورد» ،ج  ،3هوامش  ،7 - 2466مع بعض التعليقات املسلية عن أولئك املساهمني
الذين متلقوا يف سفر من الشعر وأهدوه لـ كروم ِول يف العام  ،1654مبن فيهم رالف
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َبتُون ،الذي ما لبث أن فقد مكانه ،وجون لوك ،الذي حافظ عىل مكانه) .كانت هذه
األبيات ،وإهداء كتاب أيب الفرج لـ تشارلز الثاين ،هي الدالئل الوحيدة لديّ عىل اتصال
بوكوك بالقرص.
( )25يذكر كالرك أن الكتاب كان تحت الطبع ،وأن بويل أسهم مببلغ خمسني جنيها هي
تكلفة الطبع ،يف رسالته إىل الي ْت ُفت يف الثالث من سبتمرب من العام ( ،1659انظر
الي ْت ُفت« ،الرسائل» ،ص )404 – 403؛ وانظر مادن« :كتب أكسفورد» ،ج ،3الرقم .2498
وللنظر يف طبعات أخرى انظر :مادَن و ِم ِلس« ،حول ترجمة بوكوك لكتاب «حقيقة
الديانة املسيحية»  De Veritate Religionis Christianaeالذي يقدم رواية صحيحة
لتاريخ ترجمة بوكوك.
( )26بويل« ،األعامل الكاملة» ،ج  ،2ص  .289ويزعم برينت ،ومكرر يف كتاب «حياة»
(املرجع السابق ،ج ،1ص  ،)144أنه لوال عجز يف برصه الستطاع بويل اإلملام الدقيق
باللغة العربية ،وهو زعم ال أساس لـه من الدليل الثابت.
( )27يشري هذا إىل املرشوع الذي مل يتم ،وهو مرشوع طباعة الرتجمة الرتكية للكتاب املقدس
كله ،الذي كان لي ِفنوس ورنر يأمل يف إمتامه يف البالد املنخفضة.
( )28ورثنغتون« ،املراسالت» ،ج ،1ص  7( 161 - 160نوفمرب.)1659 ،
( )29مادَن« ،كتب أكسفورد» ،ج  ،3الرقامن  ،2727و  .3164وكان سيمن الذي أنفق سنوات
يف القسطنطينية يف خدمة السفري وايتشُ ،يعترب من أكرث العارفني بالرتكية يف ذلك
الوقت.
( )30غروشيوس« ،املراسالت» ،ج « 103 ،12حتى يتحول املسلمون» .ورمبا كان ذلك تعديال
متفائال من ِقبل جروشيوس نفسه ،ولرتجمة الفقرة كلها انظر الجزء السادس من الفصل
السادس يف هذا الكتاب.
( )31يف رسالة إىل فوشيوس يف الثامن من أبريل من العام  1642نجد أن السبب الذي
يذكره إلنجاز الرتجمة هو تعزيز عقيدة املسيح يف البالد الرشقية ،وأن كرثة الفلسفة
جعلتنا نغرق يف أعمق ظلامت الجهل ‘crassissimis ignorantiae tenebris miserè
( ’demersorumفوشيوس« ،الرسائل» ،ج  ،2الرقم .)336
( )32اقرأ الخامتة العاطفية التي اختتم بها مقدمته لديوان الطغرايئ« :إىل هؤالء الواقعني
تحت نري الرتك ،ويضطرهم االستبداد إىل الجهل ،نستطيع أن نردهم إىل التقوى والورع
من جديد».
( )33حسب بوكوك يف كتاب « ُل َمع من تاريخ العرب» ،ص  192 - 191أخربه غروشيوس
«األكرث علام ونبال» أنه استمد هذه الخرافات أساسا من اسكاليجيه ،ولها جذور يف
حمالت العرص الوسيط عىل اإلسالم(.٭) «ملزيد من التفاصيل عن معالجة بوكوك للكتاب
السادس ،انظر :ج .جيه .تومر «ترجمة إدوارد بوكوك لغروشيوس» de Veritate”,
( .105-Grotiana 33, 2012, pp. 98من مالحظات تومر).
( )34بويل« ،األعامل الكاملة» ،ج  ،6ص  ،323 - 322وقارن ما قاله بوكوك يف املقدمة
بالنسخة الالتينية من ترجمته ،مقتبس من ج ِنبول يف كتابه الذي سامه «دراسات
العربية يف البالد املنخفضة يف القرن السابع عرش» ،ص  198الهامش الرقم .2
( )35انظر ت ِولز ،ص  ،9 298-وأما املسيحيون الذين كان يخىش نقمتهم فلم يكونوا من
املسيحيني الرشقيني املحليني ،ولكن كانوا من الكاثوليك األوروبيني.
( )36رسالة بتاريخ  3يناير من العام ( ،1661بويل« ،األعامل الكاملة» ،ج  ،6ص )324؛ وانظر
املرجع السابق ،ص  .5 - 324والكتاب الذي كان يبحث عنه يف األساس هو «كتاب
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البيان» ملؤلفه :الحرب تنحوم ،والذي حصل عليه هنتنغتون يف النهاية لحسابه.
( )37كان يفكر يف ذلك عىل األقل  -ورمبا أمته  -يف الثامن من أبريل من العام  ،1642عندما
كتب لـ فوشيوس عن ترجمته إىل العربية لكتاب «مخترص كتاب املبادئ املسيحية»
(فوشيوس ،الرسائل ،ج  ،2الرقم .)336
( )38ت ِولز ص  ،9 - 288ويقدم تفاصيل ملحتويات كتاب «املبادئ» الذي كان من النوادر
باللغة العربية ،من دون إشارة إىل املرتجم ومكان النرش وال تاريخ الطباعة ،انظر مادَن،
«كتب أكسفورد» ،ج  ،3الرقم .2885
( )39للحصول عىل تفاصيل أكرث ،انظر تــ ِولز ص  ،7 296-أو مادَن« ،كـــتب أكسفــورد»،
ج  ،3الرقم ( .)3000وقد ُنرش الكتاب يف مرسح شلدونيان ،عىل نفقة الجامعة ،يف
العام .1674
( )40كتب يف التصدير لكتاب «الفيلسوف املعلم نفسه»« ،أريد أن أنصح وأشجع ،وأن من
ال يعجبهم األسلوب الحريف للرتجمة ال ينبغي أن يلوموا إال املرتجم» .وللمزيد عن متكن
إدوارد بوكوك االبن وضعفه يف العربية من دون أن يساعده الوالد ،انظر الجزء التاسع
من الفصل الثامن يف هذا الكتاب.
( )41للمزيد عن هذا املؤلف انظر كتاب غوتييه  Gauthierاملعنون بـ «ابن طفيل :حياته
وأعامله» .وقد أصدر غوتييه أيضا طبعة حديثة برتجمة فرنسية (حي بن يقظان :قصة
للفيلسوف ابن طفيل) .وانظر :كتاب غودمان «حي بن يقظان البن طفيل» ،وفيه
ترجمة كافية إىل اإلنجليزية الحديثة ،بيد أن التعليق ال يفيد منه القارئ كثريا فيام
يتصل بالقضايا التي ُأ ِثريت بعد ذلك.
( )42يتجنب ابن طفيل اإلشارة إىل اإلسالم باالسم ،ويكتفي بذكر أنه «ملة من امللل الصحيحة
املأخوذة عن بعض األنبياء املتقدمني» (انظر «حي بن يقظان» تحقيق :غوتييه،)136 ،
وهو ما ميكن أن ينسحب عىل الدين املسيحي أيضا.
( )43انظر رسل« ،الفيلسوف املعلم نفسه» ،ص  255الهامش  .16يتساءل بعض الدارسني عن
الرتجمة األملانية التي أنجزها «ج .ج .غروشيوس (فرانكفورت ،)1726 ،هل متت عىل
أساس الرتجمة الالتينية التي أنجزها بوكوك ،أم عىل نسخة أوكيل  Ockleyاإلنجليزية
الصادرة يف العام  ،1708وهي من العربية مبارشة؟ مل تظهر ترجمة لـه إىل الفرنسية
حتى العصور الحديثة ،وملعرفة أسباب ذلك (عىل رغم االهتامم املعارص بالكتاب يف
فرنسا ،وهو ما وصفه ت ِولز ،ص  )6 - 285انظر :مقالة شيل اختيار «حي بن يقظان».
( )44جورج كيث« ،وصف الفلسفة الرشقية»  ،1674اقتبسه رسل« ،الفليسوف املعلم
نفسه» ،ص .248
( )45وعد رسل بتأليف كتاب عن تأثري الفيلسوف املعلم نفسه يف القرنني السابع عرش
والثامن عرش (املرجع السابق ،ص  265الهامش الرقم  .)157يف الوقت نفسه جمعت
بعض املواد لالستعانة بها من ِقبل جمعية األصدقاء (املرجع السابق ،ص .)50 - 247
( )46انظر الجزء الثالث من الفصل السادس من هذا الكتاب للوقوف عىل االقرتاح القائل
بأن الذي قدم الكتاب لـه هو يعقوب رومان يف القسطنطينية نحو العام .1639
( )47انظر شتاين شنيدر« ،الرتجامت العربية» ،ص .368 – 365
( )48نسخ هولت ،وهو مكتشف األجزاء املتفرقة لهذه الرتجمة (انظر الجزء الثاين من الفصل
السابع من هذا الكتاب) ،افتتاحية الرواية يف امللحق الرقم  8من مالحق كتابه املعنون
بـ «دراسة العربية يف إنجلرتا القرن السابع عرش».
(« )49هذا ما كتبه املؤلف ،وعىل القارئ أن يقرأ الكتاب كلـه ،وأن ُيعمل عقله وذكاءه،
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ويخرج بعد ذلك مبا يراه من الرأي ،وأن يفرق بني الزمن الحارض والزمن الغابر الذي
ُكتب فيه الكتاب ،ولـه أن يختلف معه أو يتفق».
(« )50أن املعرفة بالله ال ميكن تحقيقها إال عرب التامهي مع الخالق».
‘ultra quod, nisi divinae revelationis ope, perveniri vix aut ne vix possit. Ad
’eam demum confugere cogitur Ratio.
(َ )51ر ِس ْل« ،الفيلسوف املعلم نفسه».
( )52يخمن َر ِس ْل (ص  )245أن لوك قد يكون مسؤوال عن اكتشاف هذه الرسالة التي كتبها
بوكوك ونرشها ،وعن العنوان «الفيلسوف املعلم نفسه» ،وهو ما أراه بعيدا عن العقل
غاية البعد.
( )53يف مخطوطات الجمعية امللكية« ،أوراق بويل» ،السفر التاسع ،امللفات ،44 - 43
والسفر الثامن امللفات  206إىل  .207وأدين مبعرفتي بهذا الكتاب للدكتور لورنس
برينتشبه.
( )54ورثنغتون« ،املراسالت» ،ج ،1ص .176
( )55املرجع السابق ،ص  .259هذه الفقرة وفقرات أخرى يف الرسائل ا ُملتَبادلة بني هارت ِلب
وورثنغتون وبويل بني العامني  1660و ،1662قد أعاد إنتاجها مايكل نحاس يف مقال
بعنون« :ترجمة حي بن يقظان بقلم إدوارد بوكوك األب» ص .90 - 89
(ُ )56س ِجلت الفقرات املتبقية يف العام  1672ورمبا بعد ذلك ،ولكن هناك إشارات إىل القصة
التي وردت يف «تأمالت عارضة» .ويخربين الدكتور برينتشبه بأنه مييل يف تاريخ تلك
الفقرات إىل أوائل خمسينيات القرن السابع عرش ،والتي سبقت تاريخ معرفة بويل
بـ بوكوك.
( )57أفضل من عرب عن األنجليكانيني هو تشلنغوروث يف كتاب بعنوان« :عقيدة
الربوتستانت» ،وكان بوكوك يعرف تشلنغوروث معرفة شخصية (رسالة إىل فوشيوس يف
الثاين من مارس العام « ،1630الرسائل» ،ج  ،2الرقم .)107
( )58انظر الجزء الثالث من الفصل السابع يف هذا الكتاب.
(« )59رواية حول ظهور اإلسالم وتطوره مع سرية حياة محمد والدفاع عنه وعن دينه يف
وجه تشهري وافرتاء بعض املسيحيني» .وهذا ومثله مل يكن من املمكن نرشه يف حياة
ستَب  Stubbeألسباب واضحة .وفيام يتصل بالكتاب والطبعات التي صدرت منه فيام
بعد انظر هولت« ،أحد املدافعني عن اإلسالم يف القرن السابع عرش» ،فـ هولت يبني أن
ستَب ال ُيظهر أي معرفة بالعربية.
( )60فيام يتصل بهذا العمل واستفادته من كتاب «ال ُّلمع» ،انظر الفصل التاسع ،الجزء
السادس يف هذا الكتاب.
(« )61النبي الزائف» ،انظر« :تصدير ديوان الطغرايئ» ،وانظرُ « :لمع من تاريخ العرب»
وخصوصا :مسألة الحديث عن الرسول املزيف ،ص  .190وهو يقتبس يف املصدر
السابق ،ص  ،187 - 186وفيه فقرة كتبها موىس بن ميمون عن كيف تعرف النبي
املزيف ،وهو ما يعتربه ينطبق عىل الرسول محمد.
( )62يقول عن هؤالء يف كتاب « ُلمع من تاريخ العرب» ص  ،186إن الرسول كان ينهى
عن اللجج ،وأن من حسن أخالق املرء تركه ما ال يعنيه» .وانظر أيضا الجزء األول من
الفصل الثامن ،وما كتبه غروشيوس ( ُذ ِك َر يف السابق يف « ُلمع يف تاريخ العرب» ،ص
.)192 - 191
( )63كتابُ « :لمع من تاريخ العرب» ص  ،175وص .187 - 186
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( )64ديوان الطغرايئ ،يقول يف التصدير« :قام محمد ببناء إمرباطورية إسالمية من خالل
التأسيس لديانة فظة تقوم عىل سفك الدماء»!
( )65عىل سبيل املثال« :الفيلسوف الكبري والعامل النحرير الغزايل» ،التصدير لديوان الطغرايئ،
وانظر كتاب « ُلمع من تاريخ العرب» ،ص .269
( )66كتاب « ُلمع من تاريخ العرب» ،ص .205
( )67تــ ِولز ،ص .31 - 30
( )68أو عىل األقل أولئك الذين كان ُيطلق عليهم «أهل الكتاب» ،وهم :املسيحيون واليهود
واملسلمون .ويورد بوكوك يف كتاب « ُلمع من تاريخ العرب» ،ص  ،257 - 256من دون
تعليق وجهات نظر الفرق اإلسالمية التي كانت تنكر العقاب األزيل.
( )69انظر ص  .7 - 256وكانت رد تــ ِولز أن الدراسات العربية مل تكن تجد من يقدرها حق
قدرها ،وهو رأي ضيق النظر إىل مسألة الرتقي كلها.
( )70رمبا تشابهت مزاعمه مبزاعم والتون عىل األقل ،وكان والتون قد عُ ينّ أسقفا لـ تشسرت يف
الغالب بعد عودة امللكية مبارشة يف ديسمرب العام  .1660ونستزيد هنا من قراءة رواية
وود يف كتابه «حياة وأزمان» ج  ،1ص  ،365 - 364حيث يروي كيف أن توماس بارلو
 ،Thomas Barlowوكان من معارصي بوكوك يف أكسفورد ،وصاحب السجل الحريص
مع حكام الجمهورية ،يخطط للظفر مبنصب األسقف بعد عودة امللكية.
( )71بريسالو( ،1608 ،شنورر ،الرقم .)45
( )72روما( ،1642 ،شنورر ،الرقم « ،72مجلة فقه اللغة العربية» ،الرقم .)220
( )73مادَن« ،كتب أكسفورد» ،ج ،3الرقم  .2763عىل رغم أن اسم املحقق ال يظهر يف املقالة،
وليس من شك يف أنه اسم كالرك ،فقد أورده يف رسالته إىل اليت ُفت (انظر :الي ْت ُفت،
الرسائل ،ص  ،408حيث يقول كالرك إن الكتاب يف املطبعة 8 ،أكتوبر .)1667
( )74يف التصدير لكتاب أيب الفداء ،مينت لـ كالرك إلرشافه عىل النرش يقول« :وهو كتاب
يستحق اإلشادة ،حيث إنه يعرف القارئ عىل جغرافية الرشق وتاريخه ،ويظفر القارئ
فيه مبعلومات قيمة عن تاريخ الرشق ،وهو مفيد ملن يرغب يف هذه العلوم بنوع
خاص».
‘cujus ideo libentius mentionem facio, quo ad opus, quod meditatur,
Chronologicum & Geographicum, omnibus, qui Historias Orientales
lecturi sint, utilissimum futurum, perticiendum ipsius fidem
obstringam’.
( )75انظر األرقام من  ،1008 - 1006ص  ،219والفهرست املخترص للمخطوطات الغربية يف
مكتبة البودليان ج  ،2 /2ص .788
( )76مخطوطات مكتبة البودليان الرقم  ،22805امللف /22/12( 90 ،فرباير.)1669 ،
( )77أحدث ما وجدته يف رسالة بوكوك إىل كالرك يف الخامس والعرشين من يناير العام
( ،1658مخطوطة مكتبة البودليان الرقم  ،4276امللف  .)57وقد بارك والتون مرشوع
كالرك ،لكنه حذره من الصعوبات يف الحصول عىل املخطوطات يف الحادي عرش من
أغسطس من العام ( ،1659مخطوطة املكتبة الربيطانية الرقم  ،4274امللف .)91
وهناك ملحوظة مفيدة لهذا العمل يف كتاب ُت ْد املعنون بـ «حياة والتون» ،ج ،1ص
.247 - 245
( )78الصحيفة الرقم  ،663الرقم  .36وهذه من دون تاريخ ،ولكن هناك دليال داخليا يوحي
بأنها ُط ِبعت يف أوائل ستينيات القرن السابع عرش.
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( )79كان هذا إحدى مخطوطات إر ِبنيوس ،التي استعارها كالرك بعقد مربم يف العام ،1659
وانظر أيضا أوتس ،ص .230
( )80األرجح أنها إحدى مخطوطات كلية سيون التي ضاعت يف الحريق الكبري.
( )81يظهر اسمه كرومهومل  Cromeholmeيف رسائل كالرك.
( )82نوباور « ،Neubauerاملخطوطات العربية» ،األرقام من .4 – 183
( )83مخطوطات املكتبة الربيطانية ،22805 ،الصحيفة الرقم  .96مل تضع الحرب اإلنجليزية
الهولندية الثانية أوزارها إال يف نهاية يوليو من العام .1667
( )84الي ْت ُفت« ،الرسائل» ،ص .8 – 407
(« )85ولكالرك دراسات وكتابات يف أكسفورد ،وهو يستعد إلصدار الكتاب املقدس سباعي
اللغة ،وإدراج النصوص الرسيانية ما عدا الكلدانية ،ولكن فيها الرسيانية واإلثيوبية
والقبطية والعربية والفارسية» .يف أبريل من العام  1669قال ِفل« :بني أيدينا السفر
السابع الذي سوف نضيفه إىل الكتاب املقدس متعدد اللغات» (كارتر ،تاريخ مطبعة
جامعة أكسفورد ،ص .)51
( )86كارتر ،املرجع السابق ،ص  ،50 – 49واالستشهاد مبخطوطة باالرد الرقم  ،12امللف
الرقم .125
( )87وهي محفوظة يف مخطوطات مكتبة البودليان ،الرقم  ،22805وقد اقتبسنا بعضها يف
الصفحات التالية مع الخطة لنرش كتاب املخروطات لـ أبولونيوس.
( )88مثال عىل ذلك محاولة أكسفورد الحصول عىل صحائف كتاب يوليوس املسمى
«الفرغاين» ،واملرتوكة يف املطبعة من دون أن تكتمل طباعتها بعد وفاته .يكتب مارشال
إىل «كالرك» يف الثامن من ديسمرب العام  1667يقول« :اعلم أن اقرتاحاتك فيام يتعلق
بالفرغاين اقرتاحات كرمية ،وستلقى قبوال عند حضورك ،ولكني ال أتصور أن مشرتي
الطبعة غري املكتملة سيقدم عىل إرسال نسخة منها إىل إنجلرتا» .وتذكر الرسالة نفسها
ترجمة فارسية للعهد القديم ،والتي قد تكون متاحة أيضا يف هولندا.
( )89كان الي ْت ُفت ،الذي كان معروفا بالحكم الصائب عىل األمور ،يضع كالرك يف مستوى
بوكوك عندما يقول عنه« :إنه من أهم مثقفينا يف إنجلرتا» (يف رسالة إىل كالرك بتاريخ
 13أبريل  ،1662مخطوطات املكتبة الربيطانية الرقم  ،22905امللف.)52 :
( )90روى كارتر هذه القصة باستفاضة يف كتابه املعنون بـ «تاريخ مطبعة جامعة أكسفورد»
وخصوصا يف الفصلني الخامس والسادس اللذين يحيالن القارئ إىل عدد كبري من
املصادر والتفاصيل .وانظر مادَن« ،كتب أكسفورد» ،ج  ،3ص  32والصفحات التي تليها
فيها معلومات إضافية.
( )91انظر املراسالت التي جرت بني مارشال و ِفل فيام يتصل برشاء املصفوفات والحروف
الطباعية من هولندا من أجل جامعة أكسفورد ،وقد ُط ِبعت هذه الرسائل يف امللحق
الرقم  ،111ج  2يف هارت /كارتر .وتغطي الرسائل األعوام من  ،1672 – 1670ولكن
مارشال كان يدرس اإلمكانيات عىل األقل يف بداية العام .1668
(« )92كتب أكسفورد» ،ج ،2الرقم  ،2916التي ميكن االطالع عليها ملزيد من التفاصيل.
( )93لندن( ،رويكروفت) ،ص .168
( )94الي ْت ُفت« ،الرسائل» ،ص .8 – 407
( )95طبعه كارتر بعنوان «تاريخ مطبعة جامعة أكسفورد».
( )96انظر الجزء الثاين من الفصل التاسع من هذا الكتاب.
( )97انظر شنورر ،الرقم  166من أجل مزيد من املعلومات الشائقة عن محاوالت جرت بعد
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ذلك لرتجمة العمل .وهناك ترجمة أنجزها «فاتييه» منشورة يف العام  ،1658املرجع
السابق ،ص .137
( )98توجد نرشة ليس عليها تاريخ تخص هذا العمل مطبوعة يف كتاب هايد بعنوان «رسائل
متكررة»  Syntagma Dissertationumج  ،2ص .43 – 439
(« )99موجز تاريخ علامء الرياضيات القدمية من اليونان والالتني والعرب» ،يف نهاية كتاب
س ِمث املعنون بـ «حياة برنارد» .وأما تاريخها فغري معلوم ألن برنارد – حسب س ِمث
– أضاف إىل التاريخ الحقيقي الكثري بعد تأليفه الرسيع بقلم ِفل .ال بد أن التحليل
املفصل للامدة العلمية ،والذي كان متاحا أمام أبولونيوس يف كتاب املخروطات قد جرى
تأليفه بعد رحلة برنارد إىل اليدن يف العام  .1669وهنا مل أقارن مخطوطة برنارد األصلية
(مخطوطات التينية متنوعة ،وانظر ص  3يف موجز فهرست املخطوطات الغربية يف
مكتبة البودليان ،الرقم .)8767
( )100كان برنارد يبحث بحامس عن الدعم املايل يف يونيو العام  1671عندما كتب إليه
أولدنربغ يقول« :نحن نفكر معك كيف ستحصل عىل الرعاية والتشجيع الرضوريني
لتحقيق مرشوع إعادة طبع كتب الرياضيات القدمية» .وكان املتربع الوحيد املذكور
هو ِسث وارد أسقف سالزبوري ،الذي كان يقول إنه يود لو يحذو حذوه آخرون
(مخطوطات س ِمث ،45 ،ص .)68
( )101تبع ذلك صفحتان إضافيتان فيهام قامئة بأعامل يونانية ُف ِقدت ،ولكن كان لدى برنارد
سبب ليفرتض أنها موجودة يف الرتجمة الرسيانية أو العربية.
( )102ص .23 – 19
( )103توجد نسخة مطبوعة من هذه العينة من كتاب إقليدس ،انظر الجزء العارش من
الفصل التاسع.
( )104ترجمتي من الالتينية .عىل الرغم من أن التصدير غري موقع ،مادَن (كتب أكسفورد،
ج  ،3الرقم  )3095ونسبتها إىل ِفل صحيحة بالتأكيد.
( )105مل ُينرش كتاب «املعبد» لـ بابوس كامال حتى ظهرت طبعة هولتش (برلني– 1876 ،
 )1878وقد استطاع ج .لـ .هايربغ مبفرده تحقيق الكثري من النصوص التي تركها علامء
الرياضيات والفلك اليونانيون والتي وردت يف قامئة برنارد.
( )106االستثناء الوحيد هو كتاب الجغرافيا أليب الفداء ،وكان قد نرشه رينو غويار ( 3مجلدات،
باريس .)1883 – 1848 ،وأما النسخة الوحيدة األخرى باللغة العربية التي أدرجها برنارد
يف قامئته ،والتي كانت قد ُنرشت يف طبعة محققة هي «تذكرة الطويس» تحقيق الربوفسري
( Ragepنيويورك .)1993 ،النسخ العربية لكتب الرياضيات اليونانية والتي استُمدت منها
الطبعات املحققة لجميعها أو عد ٍد منها هي :كتاب امليكانيكا لـهريون السكندري ،طبعة
ِنكس (اليبزيغ)1900 ،؛ وكتاب «العنارص» إلقليدس ،الجزء األول إىل السادس ،وتحرير
بثورن وهايبورغ (كوبنهاغن)1932 – 1897 ،؛ مينالوس ،الهندسة الكروية ،من تحقيق
كراوس (غوتنغن)1936 ،؛ كتاب بابوس ،تفسري كتاب إقليدس العارش ،تحقيق يونغ
وتومسون (كيمربدج ،ماساسوشتس ،)1930 ،و«الدوائر املتامسة» ألرشميدس الزائف،
تحقيق دولد سامبلونيوس وآخرين (شتوتغارت)1975 ،؛ وعلم الحساب لديوفانتوس،
الجزء الرابع والثامن ،تحقيق سيسيانو (نيويورك)1982 :؛ وكتاب فهرست النجوم يف
املجسط لـبطليموس ،تحقيق كونيتش (فزبادين)1986 ،؛ وكتاب املخروطات ألبولونيوس
األجزاء من الرابع إىل السابع ،تحقيق تومر (نيويورك .)1990
( )107كان قد ُطرد من كلية لن ِكن ،حيث طرده املفتشون يف يوليو العام ( ،1648باروز،
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«سجل املفتشني» ،ص  ،)165ولكنه كان عندئ ٍذ يف هولندا (فيام وراء البحار ،املرجع
السابق).
( )108أنتج االثنان الطبعة األصلية ملخطوطة لإلنجيل الذهبي (الرتجمة القوطية من
األسقف أولفياس) من أربعة أناجيل (دوردركت.)1665 ،
( )109مخطوطات تانر ،ص  45الرقم .29
( )110انظر كتاب س ِمث« :حياة برنارد» ،وعىل الرغم من أنه أفضل من كتب السرية
األخرى التي كتبها (أو هكذا أتوقع نظرا إىل الصداقة الوطيدة التي استمرت زمنا
طويال بني الرجلني ،وهو ما تشهد عليه املراسالت الكثرية جدا بينهام وهي محفوظة
يف مخطوطات س ِمث يف مكتبة البودليان) فإنه يحتاج إىل تصحيح عند بعض املواضع،
وميكن أن ُيضاف إليه يف بعض املواضع األخرى.
(( MS Or. 218 )111نيكول – بويس الرقم  ،302ص  )302 – 301هي نسخة برنارد،
استُمدت يف العام  ،1659من كتاب فليك أليب الدفاء يف كلية القديس جون .استفاد منها
فيام بعد يف كتابه «دي منشوريس» (انظر ص  219من الكتاب).
( )112رسالة من كاس ِتل إىل كالرك ،يف  4أو  5أبريل يف العام ( 1661مخطوطات مكتبة
البودليان الرقم  ،22805ملفات العام  .)50 ،48كان برنارد عند ذلك يف الواحد
والعرشين من عمره فقط.
( )113املرجع السابق ،الصحيفة الرقم  .70مخطوطة غريفز التي يشري إليها هي كتاب
أبولونيوس املسمى «قطع النسب» والذي – كام رأينا – وصل بعد وفاته إىل يد ِسل ِدن
ومنه إىل مكتبة البودليان.
( )114أعلن مارشال هذا لـكالرك يف رسالته بتاريخ  27 /17أكتوبر( ،املرجع السابق،
الصحيفة .)57
( )115مثال طبعة الحقالين -بورييل يف العام .1661
( )116من مارشال إىل كالرك ،املرجع السابق ،الصحيفة الرقم .71
( )117من مارشال إىل كالرك ،يف املرجع السابق ،الصحيفة الرقم  .72وحتى عدد األربعني
صحيفة مل يكن صحيحا ،فعندما كتب أختامن إىل مارشال يف الخامس من ديسمرب من
العام  1668أن قندي أكمل نحو نصف املهمة ،مل يكن أكمل أكرث من ست وثالثني
صحيفة (مخطوطات املكتبة الربيطانية  ،4277الصحيفة الرقم .)172
( )118مخطوطات املكتبة الربيطانية الرقم  ،22905الصحيفة الرقم  .84وهناك صورة من
هذا الخطاب الشائق جدا مطبوعة يف هارت/كارتر ،ص .194
( )119أغلب التفاصيل الدقيقة يف هذه القصة كشفها ك .م .يب .أوغسون ،بعنوان« :عجائب
أبولونيوس» والذي ال يعرف – من ناحية ثانية – شيئا عن ترجمة ِبل أو مفاوضات
مارشال يف هولندا يف العام .1668
( )120كام يسجل يف صفحــــة غـــــالف املخطوطـــة (اآلن مخطوطة ثريستــون ،)3
‘Liber Bibliothecae Oxonii: quem ex Ratelband cujusdam Bibliopolae
officinâ librariâ, propè novum Templum Amstelodami, redimendum
pretio persoluto curavit Tho. Marschallus, è Collegio Lincolniensi apud
 Oxoniensesوقد ضل ماكراي« ،الحوليات» ،ص  ،129بسبب هذه العبارات فافرتض
س َقت ،وأنه اآلن
أن هذه املخطوطة كانت تنتمي يف السابق إىل مكتبة البودليان ،وأنها رُ ِ
يعمل عىل اسرتدادها.
( )121رسالة كاس ِتل إىل كالرك ،مخطوطات املكتبة الربيطانية الرقم  ،22905الصحيفة
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الرقم  24( 79يونيو « :)1668السيد مارشال من «دورت» زارين مرتني ،وهو ذاهب إىل
ِكيمربدج هذا األسبوع ،بعد أن قىض أسبوعني يف أكسفورد يبحث عن الكتب ،وظفر
فعال بكتب كثرية من بينها كتاب ألبولونيوس الربجاوي ،الذي يبحث عنه الجميع».
( )122عىل الرغم من أن مارشال مل يذكر لنا الكتب التي وضع عليها الصور ،فإن عدد
اللوحات ( )93تناسب هذه املخطوطة ،فتلك الكتب كانت تتطلب ما يزيد عىل مائتي
رسم.
( )123رسالة مارشال إىل كالرك بتاريخ  9نوفمرب بالتاريخ الغريغوري العام  ،1668مخطوطات
املكتبة الربيطانية  ،22905الصحيفة الرقم  ،84وانظر أيضا :الصحيفة الرقم .81
( )124رسالة إىل كالرك ،مخطوطات املكتبة الربيطانية ،نسخة إضافية الرقم  ،4275الصحيفة
الرقم .30
( )125يف املخطوطة الالتينية ،فئة «د» التيني ،ص  .2انظر الجزء الرابع من هذا الفصل.
( )126مخطوطات املكتبة الربيطانية الرقم  ،22805الصحيفة الرقم  .86كان برنارد قد حصل
عىل إجازة من كليته للسفر إىل ما وراء البحار يف السادس والعرشين من ديسمرب.
( )127أولدنبورغ« ،الرسائل» ،ج  5الرقم ،1038a :ص « ،233هنا نظفر بالعربية» ‘quos
 ’hic Arabice habemusميكن أن يشري فقط إىل مخطوطة رافيوس ،اآلن موجودة
يف مكتب البودليان.
( )128كان تيودروس يوليوس وبقية الورثة يحاولون بيع هذه املخطوطات يف ذلك الوقت،
وكانت الجامعتان أكسفورد وكيمربدج مهتمتني برشائها ،انظر الجزء الثامن يف هذا
الفصل.
( )129مخطوطة املكتبة الربيطانية  ،22905الصحيفة الرقم .89
( )130يوري الرقم ( ،)885ص  ،192حيث ُتنسب املخطوطة نفسها خطأ إىل العام 1036
هجرية ،يقول يوري( ’Scriptura peregrinam manum redolet‹ :وهذا ال ينسحب
إال عىل الجزء الذي نسخه برنارد) .يؤكد بويس ( ِنكول  -بويس ،ص Codex‘ ،)599
 ..’e cod. Marsh. 667 non una manu transcriptus estال بد أنها املخطوطة
العربية ،اشرتاها السيد برنارد التي دفعت املكتبة مقابلها مبلغ عرشة جنيهات إسرتلينية
وخمسة عرش سنتا يف العام َ ،1669مكراي« ،الحوليات» ،ص .135
( )131انظر فورهوف« ،القامئة» ،180 ،فهرست اليدن للكتب الرشقية ،ج  ،3الرقم  .979وقد كتب
الدرويش أحمد نسخته يف حلب من املخطوطة التي تقبع اآلن يف مجموعة مخطوطات
مارش الرقم  667قبل أن ُتباع األخرية لـيوليوس عن طريق دافيد لِليو دي فلهلم.
( )132للمزيد انظر كتاب ِفنغولد« ،إسحاق بارو» ،ص .77 – 76
(« )133رسائل رجال العلم» ،ج  ،2ص .217
( )134املرجع السابق ،ج  ،1ص  ،196رسائل إىل أولدنبورغ ،ج  ،9أرقام  ،2094 ،2093ص
.319 ،316
( )135رسائل رجال العلم ،ج  ،2ص .552
( )136أولدنبورغ« ،الرسائل» ،ج  ،11رقم  ،2644ص .316
( )137املخطوطة الالتينية ،متفرقات ،3 ،الرقم .65
( )138للمزيد عن هذه الصفحة املراوغة انظر تومر« ،أبولونيوس» ،ص .87 – 86
( )139وسط الكتاب فارغ ،ولكن النهاية األخرى مشغولة برتجمته لكتاب املفروضات
ألرشميدس الزائف ،مسبوقة بتصدير غاية يف التشويق يتصل بتاريخها يف اليونانية
والعربية ،مع بعض التخمينات الذكية حول أصلها الحقيقي.
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( )140لدينا رواية قصرية وممتازة لحياة س ِمث ،وقامئة مفصلة لكتاباته ،فيام كتبه بلوكسام
يف كتاب «سجل كلية مجدلني» ،ج  ،3ص .204 – 182
( )141يف العام  1677كتب إىل برنارد يقول« :أنا وأنت كنا صديقني ما يقرب من عرشين
عاما» (مخطوطات س ِمث  ،57ص  ،)15ويكتب إىل أرملة برنارد بعد وفاته يف يناير
من العام  1679يقول« :معرفتي به التي امتدت أربعني عاما» (املرجع السابق ،ص
 .)617ويف العام  1661أصدر الرجالن بعض القصائد يف كتاب واحد ،بحيث تكون
صفحة بالعربية واألخرى املقابلة لها بالعربية ،وذلك يف الكتاب التذكاري الذي أصدرته
أكسفورد لرثاء األمرية ماري ،أخت امللك تشارلز الثاين (مادان« ،كتب أكسفورد» ،ج ،3
الرقم .)2543
( )142بلوكسام« ،سجل كلية مغدلني» ،ج  ،3الهامش  ،182مقتبس.
( )143مادان« ،كتب أكسفورد» ،ج ،3الرقم  .2613وحول مضمون هذا العمل ومصادره انظر
فنغولد« ،مدرسة أكسفورد للغات الرشقية».
( )144مخطوطات س ِمث  ،113و .114وهذه درسها فنغولد الذي يذكر إحاالتها املتفرقة (من
مصدر ثاين) إىل املصادر العربية (مدرسة أكسفورد للغات الرشقية).
( )145كان س ِمث قد ظفر بتوصية جوزيف وليامسون (زميل سابق لكلية امللكة) ،والذي
عمل معه فيام بعد كاهنا .ألقى س ِمث خطبته أمام تجار رشكة الشام يف لندن ،قبل
رحيله ،يستعرض فيها خربته املعرفية بالعربية والكلدية ،يف الثاين من يونيو من العام
.1668
( )146مخطوطات س ِمث ،47 ،امللف الرقم .33
( )147مخطوطات س ِمث ،50 ،ص .219
( )148س ِمث« ،يوميات رحلة من إنجلرتا إىل القسطنطينية».
( )149مخطوطات س ِمث  ،57ص .181
( )150مل أدرس مخطوطة س ِمث الرقم ( 141مخترص فهرست املخطوطات الرشقية يف مكتبة
البودليان ،الرقم  ،)29820التي تضم يومياته ودفرته من العام  1668إىل العام .1708
( )151س ِمث« ،رسالتان» (مادان ،كتب أكسفورد ،ج  ،3الرقم )2948؛ وأعيد نرشهام بعد
زيادتهام يف العام ( 1674املرجع السابق ،الرقم .)3026
( )152من املفيد أن نقارن بني الرواية الرصينة واملوضوعية للمعتقدات اإلسالمية ،واملامرسات
الدينية التي كتبها إسحق بارو يف أثناء األشهر القليلة التي قضاها يف القسطنطينية يف
العام « :1658الكالم املفيد يف عقيدة األتراك الدينية» (بارو ،األعامل الالهوتية ،9 ،ص
 .)410 – 386من ناحية أخرى نجد أن القصيدة الطويلة التي كتبها يف املوضوع نفسه
(عقيدة األتراك يف العام  ،1658يف املرجع السابق ،ص  ،510 – 481بعيدة كل البعد
عن الذم.
( )153انظر س ِمث« :مالحظات حول أخالق الرتك وأحوالهم» ،5 ،ص .206
( )154املرجع السابق ،ص .16
( )155املرجع السابق ،ص  ،27ص  ،32ص .55
( )156املرجع السابق ،ص  ،37ص  ،38ص  ،59ص .209
( )157املرجع السابق ،ص  ،103ص .107
( )158مخطوطات س ِمث ،57 ،ص .189
( )159س ِمث« ،يوميات رحلة من إنجلرتا إىل القسطنطينية» ،ص  ،614ثم انظر آندرسون،
«قنصل إنجليزي يف تركيا» ،ص .148
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( )160رسالة يف  17مايو العام  1669يف مخطوطات س ِمث  ،53امللف  ،153ذكرها أندرسون
يف كتاب «قنصل إنجليزي يف تركيا» ،ص .216
( )161املرجع السابق ،ص .221
( )162مادان« ،كتب أكسفورد» ،ج  ،3الرقامن  ،3279 ،3121وانظر :ت ِولز ،ص  ،51وقد
ُط ِبعت هذه الكتب مرة ثانية يف متفرقات س ِمث (لندن ،)1686 ،وقد قرأتها جميعا.
( )163بلوكسام« ،سجل كلية مغدلني» ،ج  ،3ص .187
( )164أغلب هذه املواد موجود يف مخطوطات س ِمث يف مكتبة البودليان.
( )165انظر :س ِمث« ،حياة برنارد وعمله».
( )166حسب مذكرات ِك ِن ْت يف مخطوطات املكتبة الربيطانية الندسون ( ،)987الصحيفة
الرقم  156ميينا ،وكان والـِس حريصا عىل إخفاء فقرات بعينها يف الرسائل التي فك
شفراتها ،والتي نال من أجلها رضا القرص.
( )167وهذا عىل النقيض من قوانني سافيل ،ويف انتخابات مشكوك فيها جدا ،انظر مادان،
«كتب أكسفورد» ،ج  ،3الرقمني  2371 ،2325ملعرفة املزيد عن هذه الواقعة املنطوية
عىل افرتاء.
( )168كان والِس أحد املراقبني الذين وردت أسامؤهم يف وصية بوكوك.
( )169أولندنبورغ« ،الرسائل» ،ج  ،2ص  ،310ص .163
( )170ج  ،2ص  .673 – 669يف هذا الصدد تنسب الرتجمة لـ بوكوك دون أي تردد.
( )171ليس دون مساعدة «إدوارد بوكوك» ،مخطوطات ،الصحيفة الرقم  94مييناMS .
 Don. d 45, fo. 94rكام أوردها ولخصها مرسري« ،املسترشقون اإلنجليز وعلم الفلك
الريايض» ،ص  .q.v ،201 – 199ملزيد من النقاش حول النسخ املختلفة ودور بوكوك.
( )172انظر والس« ،علم الحساب الكوين» ،ص  ،280 – 271وقد أعيد نرشه يف كتاب والـِس
املعنون بـ «أعامل الرياضيات» ،ج  ،1ص  ،164 – 159وهذه هي الفقرة التي أشار
إليها تــ ِولز ،ص .328
( )173أولدنبورغ« ،الرسائل» ،ج  ،4الرقم  ،763ص .141
( )174انظر :مارشال« ،جورج هوبر» ،خاصة :ص  ،5 ،2وص ( .177 ،176وفيام يتعلق بكتب
هوبر الرشقية ،موجودة يف مكتبة كاتدرائية ِولز).
( )175ت ِولز ،ص .325
( )176أرشف ،باالشرتاك مع مارشال ،عىل طباعة األناجيل وسفر األعامل باللغة املالوية (من
طبعات هولندية قدمية) وصدر يف أكسفورد ،عىل نفقة بويل ،يف العام  :1677مادان،
«كتب أكسفورد» ،ج 3الرقم .3164
( )177أخرب باوري يف العرشين من نوفمرب العام  1700أنه كان قد كتب إىل أحد القساوسة
يف الهند يف بعض األمور تتصل باللغة الهانسكريتية ،وأجاب عىل رسالتي بأين ينبغي أن
أنطقها السانسكريتية ال الهانسكريتية ،وبناء عليه أرسل يل صفحات باللغة الربهمية
القدمية» .ويف الرسالة نفسها يتعمل هايد مع لغة سيالن ولغة التيلغو ،ورغبته يف
الحصول عىل أبجدية لغة التتار يف البنجاب) املكتب الهندي املخطوطات األوروبية،
 ،192امللف الرقم .)2
( )178مخطوطات املكتب الهندي األوروبيةE. 192 11, fo. 1 ..
( )179سلم هايد خطاب التوصية لـبويل عندما غادر أكسفورد (بويل« ،األعامل الكاملة»،
ج  ،6ص  .)674وانظر :مخطوطات هايد« ،يف مدرسة الدراسات الرشقية ،التصدير».
( )180مخطوطات املكتب الهندي األوروبية .E. 192 15, fo. 1
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( )181هايد ،أولوغ بيك« ،تصدير للقارئ» ،وليس من الواضح هل دفع لـه وارد مبلغا
مال ّيا لهذا العمل ،واألرجح أن مرتب كاهن وستمنسرت الذي اقتطعه – بوصفه أسقف
سالزبوري – لهايد يف العام  ،1666مل يكن إال املكافأة املستحقة لـه مقابل الرتجمة،
ومقابل املديح املرسف يف هذا العمل.
( )182انظر النسخة املثال يف مكتبة البودليان Rawl. 156 4° :والتي صححها هايد نفسه
مستعينا بالتعليقات التي وجدها يف مخطوطة غريفز ،وقد استفاد شارب من هذه
التصحيحات عندما أصدر طبعة جديدة لكتاب أولوغ بيك ،يف كتاب هايد املعنون بـ
 ،Syntagma Dissertationumاملجلد .1
( )183انظر عىل سبيل املثال رسالة والِس إىل أولدنبورغ يف رسائل والـِس ج  ،2الرقم 6( 310
أبريل العام  .)1664والراجح أن الجمعية امللكية أو ِه ِفليوس ،مل تكن راغبة يف استخراج
الـعرشين أو الثالثني جنيها إسرتلين ّيا التي كان هايد يعتقد أنه يستحقها لقاء عمله.
انظر :أرقام الصفحات  ،352 ،344 ،321 ،316 ،314 ،313والرقم  388يف املجلد نفسه.
( )184هايد ،)1691( ،»Peritsol« ،عىل رغم أن الجزء األول من كتاب «Historia
« »Shahiludiiيف دراسة اللغات الرشقية» 1694 ،وقد صدر يف األساس يف العام .1689
( )185هايد ،»Peritsol« ،خصوصا التصدير .والراجح أن هذا حدث بعد وفاة كالرك يف
العام .1669
( )186انظر مالحظات ورثنغتون يف كتابه «متفرقات» ،ص  ،253ومقتبس منها يف كتاب
أبرامز «مشناة ِكيمربدج إلسحاق أبندانا وتقويم أكسفورد» ،ص « :103إذا كان
املسيحيون يريدون التعامل مع اليهود واملسلمني فعليهم التسلح باملعرفة ،ومن أهم
عنارص املعرفة ،املعرفة باملشناه والقرآن».
( )187انظر ورثنغتون« ،الرسائل» ،ج  9( 26 ،1/2سبتمرب.)1661 ،
(« )188إن العمــــل يجري يف املعجم عىل قدم وساق ،ومجرد العمـــل فيـــه متعــــة»
«Sic erit ut sudans respiret Lexicon, atque ∕ Laetius hinc totum
» .progrediatur opusآربري« ،مدرسة كيمربدج يف اللغة العربية» ،ص ،12 – 11
وهو يورد مقتطفات مام سامه« :العبارات الغريبة املكتوبة بالعربية والفارسية».
( )189انظر :كاس ِتل يف «فن الخطابة» ،وتوجد رواية لهذا املوضوع فيام كتبه نو ِرس يف كتاب
بعنوان «إدمند كاس ِتل واملعجم ذو اللغات السبع».80 – 79 ،
(« )190رسائل إىل كالرك» 24 ،يونيو يف العام  ،1668مخطوطات املكتبة الربيطانية ،الرقم
 ،22905الصحيفة الرقم .79
( )191املرجع السابق ،امللفان 7 ،و .87ويف  20 /10ديسمرب يكرر مارشال التعبري عن قلقه
بأن تي ِفنو ،الذي كان يف اليدن يف ذلك الوقت ،رمبا يقدم عىل رشاء مخطوطات من
كولربت (املرجع السابق ،الصحيفة الرقم .)88
( )192رسالة مارشال إىل كالرك ،يف املرجع السابق ،الصحيفة الرقم .90
( )193مخطوطات املكتبة الربيطانية ،الرقم  ،4275الصحيفة الرقم .40
(« )194مخطوطات س ِمث» ،45 ،ص  .133يوجد نسخة أفضل من الرسالة يف كتاب ويكفيلد
املعنون بـ «املخطوطات العربية يف مكتبة البودليان» ،ص  .138كان يستشهد مبؤلفني
أكرث ثراء من هؤالء ،معناها :طاملا كان يستشهد بنصوص أكرث أهمية من تلك النصوص
(يف الفهرست).
( )195رسالة يف يوم  /12أو  22فرباير من العام  ،1669مخطوطات املكتبة الربيطانية ،الرقم
 ،22805الصحيفة الرقم .90
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( )196هل كان صادقا يف ظنه أن بعض املخطوطات مل ُتدرج يف الدليل املطبوع؟ يحتاج
هذا إىل مقارنة مفصلة لهذا الدليل بدليل املزاد الذي انطلق يف العام  1696وبعض
املعلومات عن مخطوطات يوليوس .مل أطلع عىل دليل العام  ،1668ولكن وفق ما جاء
يف كتاب ويكفيلد «املخطوطات العربية يف مكتبة البودليان» ص  ،146الهامش الرقم
 ،197توجد نسخة يف مكتبة «كلية كل األرواح».
( )197رسالة إىل برنارد يف  2ديسمرب العام « ،1669مخطوطات س ِمث» ،45 ،ص .109
( )198انظر س ِمث« ،حياة برنارد» ،ص  ،49واقتبسه أوتس ،ص  ،431الهامش الرقم .33
( )199ت ِولز ،ص  .2 – 291هنا نجد أن التواريخ غامضة يف رواية ت ِولز.
( )200دي .أختامنوس  D. Utchmannusأستاذ اللغة العربية يف جامعة اليدن يقول« :كتب
إ ّيل يوليوس منذ فرتة ليست بالطويلة :أظن أنهم سيعودون إليه؛ فهو صاحب مال وفري،
فهم ال يكرهون الرجال ،بيد أن أيدي الرجال اليوم مغلولة بسبب نقص املال ،حتى
مع قربهم من جاللته»( .انظر :مخطوطات املكتبة الربيطانية ،الرقم  ،4277الصحيفة
الرقم .)19
(« )201رسائل الي ْت ُفت» ،ص  .459 – 454أخذت اقتباسايت من املخطوطات األصلية يف
املكتبة الربيطانية الندسون  ،1055الصحيفة الرقم « ،122س ِمث»  ،45ص  ،85و،90
«والندسون»  ،1055الصحيفة الرقم .123
( )202فيام عدا الرتكة التي كانت مببلغ مائة جنيه إسرتليني املخصصة لرشاء مكتبة يوليوس
يف وصية روبرت مابلتوفت (أوتس ،ص  ،)30 – 428والتي ُسحبت يف العام .1676
وأما تخمني أوتس (ص  )434 – 432بأن املفاوضات الفاشلة للجامعة مع تاجر الكتب
روبرت سكوت يف العام  1677من أجل رشاء مجموعة من املخطوطات مجهولة املؤلفني
مرتبطة أيضا مبخطوطات يوليوس ،فيبدو غري معقول يف نظري.
( )203ملزيد عن املوضوع انظر نوريس« ،إدماند كاس ِتل» ،و«املعجم ذو اللغات السبع»،
وفيه كثري من املواد املفيدة ،لكنه يفتقر إىل الشمول.
( )204لقد ُأصدر املعجم بالقطع نفسه الذي صدر به الكتاب املقدس متعدد اللغات،
وكثريا ما كانت نسخ املعجم التي ُطبعت يف الفرتة نفسها ُتباع مع الكتاب املقدس يف
حزمة واحدة.
( )205انظر ،عىل سبيل املثال ،كاس ِتل يف التصدير حيث يقول« :إضافة إىل أنني تلقيت عددا
كبريا من الرسائل من بعض كبار القوم يف الكنيسة وغريها يف الوطن ،فاضطررت إىل
إنفاذ هذا األمر اضطرارا ،وال أنكر أنني وجدت من بعضهم تشجيعا ووعودا باملساعدة،
وأيضا باملكافآت التي كنت أعرض عنها» .ويف الثاين عرش من فرباير من العام  1664أخرب
الي ْت ُفت بأنه استُدعي إىل هذه املهمة البغيضة املدمرة من خالل رسائل ووعود من أكرث
الرجال نفوذا يف الكنيسة والحكومة» (مخطوطات املكتبة الربيطانية الندسون ،1055
امللف الرقم  50الي ْت ُفت« ،املراسالت» ،ص .)367 – 366
ُ
( )206مخطوطات املكتبة الربيطانية  ،1055امللف الرقم  ،42ومطبوع يف الي ْتفت« ،الرسائل»،
.8 – 387
( )207العينة ذكرها والتون يف تصديره للكتاب املقدس متعدد اللغات ،يقول« :إنه عمل
يقوم عليه علامء يف اللسانيات ،وخرباء مخلصون يف عملهم ،وهو معجم جامع شامل،
يشمل اللغات العربية والسامرية والكلدانية والرسيانية والعربية والحبشية والفارسية،
ويجري عىل منهج الكتاب املقدس متعدد اللغات ،يستحق أن ُتبذل يف سبيل إمتامه
األموال ،وأن ُتستقطب إليه األيدي الخرية الراغبة يف استخدامه يف املستقبل ،وقد نرشنا
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مؤخرا عينة منه».
( )208للمزيد يف هذا كله انظر كتاب ُتدْ« ،حياة والتون» ،ج  ،1ص .276 – 269
( )209اقتبسه نوريس من نسخة بيكر (كيمربدج مخطوطات MS Mm. 1.47, pp. 349 -
 )50يف كتابه املعنون بـ «إدموند كاس ِتل ومعجمه ذو اللغات السبع» ،ص .82 – 81
أورد ت ِولز الجزء األخري من املذكرة يف ص .210
( )210رسائل من كاس ِتل إىل الي ْت ُفت ،مخطوطات املكتبة الربيطانية الندسون،1055 ،
الصفحتان الرقامن  62و ( 50الي ْت ُفت ،الرسائل ،ص  ،70 – 368وص .)667 – 366
( )211مجلة «فقه اللغات الرشقية» ،الرقم  ،106مع بعض الصور .يالحظ َت ْد يف كتاب «حياة
والتون» ،ج  ،1ص  ،167 – 176أنه يف كلية سدين سسكس ِكيمربدج هناك نسخة من
قاموس شندلر ،من ثالثة أجزاء ،مع مالحظات كاس ِتل.
( )212يعطينا كاس ِتل يف تصديره للمعجم قامئة مغرقة يف التفاصيل بجميع مصادره .وينصب
اهتاممي هنا عىل املصادر التي استُفيد منها إىل درجة كبرية.
( )213مخطوطات مكتبة جامعة كيمربدج Dd.6.4, fo. 45 ،وهي عبارة عن مس ّودة رسالة
كاس ِتل إىل يوليوس يف  8أغسطس يف العام  ،1661يعده فيها بعدد من النسخ من
املعجم يف مقابل القرض الذي حصل عليه من أجل قاموسه الفاريس .يف املخطوطة
نفسها ،يف ص  ،404رسالة من كاالندرينوس إىل يوليوس بتاريخ  9مايو  ،1665يعلن فيها
أنه يعفي كاس ِتل من دفع قيمة  100جنيه مادام ُي ِعيد مخطوطة املعجم إىل يوليوس.
وقد ّ
لخص ويتكام املفاوضات التي متت بني يوليوس وكاس ِتل ورويكروفت ،والتي توسط
فيها مارشال يف دوردركت ،وذلك يف كتاب سماّ ه« :يعقوب يوليوس ومخطوطاته» ،ص
 ،61 – 60من الرسائل يف مخطوطات مارس الرقم  .714املعجم الفاريس الالتيني الذي
أ ّلفه يوليوس موجود اآلن يف مخطوطة مارس .213
(« )214رسالة كاس ِتل إىل «كالرك» ،األول من يوليو من العام  ،1658مخطوطات املكتبة
الربيطانية الرقم  ،22905امللف الرقم  ،13انظر« :رسالة كالرك إىل اليتفت» 16 ،يونيو
« ،1658رسائل اليتفت» ،ص .402
( )215انظر «رسالة كاس ِتل إىل كالرك» يف  5أغسطس «( ،1658مخطوطات املكتبة
الربيطانية» ،الرقم  ،22905الصحيفة  .)15الرسالة املرسلة إىل غريفز محفوظة يف NIS.
BL Add. 4162, fos. 63v - 64r
( )216مخطوطات املكتبة الربيطانية الرقم  ،22805الصحيفة الرقم  .15كان المب كاهنا يف
وستمنسرت ومات يف العام  .1664وقد حصلت مكتبة البودليان عىل مجموعاته التي
تضم كتابا يف النحو العريب ومعجام عربيا يف تسعة مجلدات (مخطوطـات المــب
من  ،9 - 1انظر يوري ،ص  ،247 ،242وانظر :ماكري «الحوليات» .)135 ،وال علم يل
بدراساته العربية .وود«( ،خريجو أكسفورد»  ،Athenae Oxoniensesج  ،3ص ،)668
يذكر هذه املخطوطات التي تضمها مكتبة البودليان.
( )217انظر مايور« ،جامعة كيمربدج يف عهد امللكة آن» ،ص  ،492مخطوطات املكتبة
الربيطانية ،الرقم  ،22905الصحيفة الرقم  23( 22ديسمرب .)1658
( )218أخرب كاس ِتل ،الذي مل يذكر اسم هيويش يف التصدير الذي كتبه للمعجم سباعي اللغة،
الي ْت ُفت يف الثاين والعرشين من فرباير  ،1664أن رشيكيه األصليني هجرا العمل معه،
ٌ
بعد أن ُقدّمت لهام
عروض أفضل (مخطوطات املكتبة الربيطانية ،الندسون،1055 ،
وانظر ص  ،50الي ْت ُفت ،الرسائل ،ص .)7 – 336
( )219مخطوطات املكتبة الربيطانية ،الرقم  ،22905الصحيفة الرقم .20
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(ُ )220ذ ِكر عىل أنه كان اليزال يف لندن يف التاسع من مايو  1665يف رسالة قيرص كاالندرينوس
إىل يوليوس.MS CUL Dd.6.4, p. 404 ،
(.Moller, Cimbria Literata, ii. 565 )221
(.MS BL Add. 22905, fo. 48 )222
( )223مخطوطات مكتبة جامعة ِكمربدج ،انظرDd.6.4, fo. 211 :
( )224مخطوطات املكتبة الربيطانية الرقم  ،22910الصحيفة الرقم  ،79وكان هنتنغتون
يحتقر وانزلنب بسبب تحوله إىل الكاثوليكية ازدراء تاما.
( )225انظر موللر ،»Cimbria Literata« ،ج 491 ،1وأوردها رولز يف كتابه «Nissel und
 ،»Petraeusص  ،301الذي ُيرجع الواقعة إىل صيف العام .1661
( )226انظر الجزء الثالث من الفصل الثاين يف هذا الكتاب .وانظر :هاملتون« ،االهتامم
اإلنجليزي باملسيحيني الناطقني بالعربية» ،ص  52 ،51 ،40ملزيد من املعلومات حول
كتاب وانزلنب يف تاريخ القبط.
( )227رسائل كاس ِتل إىل كالرك« ،مخطوطات املكتبة الربيطانية» ،الرقم  ،22905الصحيفة
الرقم .35
( )228انظر رولف ،»Nissel und Petraeus« ،وفيها رسد جيد لحياته ،وجهوده الرائدة يف
طباعة الكتب اإلثيوبية.
( )229ورثنغتون« ،الرسائل» ،ج .21 ،1 /2
( NIS CUL Dd.6.4, fo. 231 )230وفيها تعليق يعني موافقة هوش عىل أن يدفع كاس ِتل
وكالرك كالهام مائة جنيه اسرتليني من الرصيد ماداما عىل رأس العمل يف املرشوع.
(NIS BL Add. 22905, fo. 20. )231
(ُ )232طبعت هذه الرسائل يف التصدير للمعجم سباعي اللغة .انظر كتاب ُتــدْ« ،حياة
والتون» ،ج  ،1ص .173
( )233ويقتبس منها توماس س ِمث يف ص  99من الرتجمة الكلدانية  ،1663وطلب الي ْت ُف ْت
نسخة قبل الثاين والعرشين من فرباير من العام  ،1664انظر :الي ْت ُف ْت« ،الرسائل».366 ،
( )234ورثنغتون« ،الرسائل» ،ج  ،1 ،2ص .104
( )235رمبا كان املثال الفريد عىل ذلك موجودا يف مكتبة كلية سيون ARC A IO.IS,
 ،Psalmus Primus Davidisيف صحيفة واحدة «مطبعة توماس رويكروفت»،
( .)1659وقد تأكد التاريخ بذكره يف رسالة من كاس ِتل إىل كالرك يف الحادي والعرشين
من نوفمرب من العام ( ،1659مخطوطة املكتبة الربيطانية ،22905 ،الصحيفة .)35
(« )236سوف نطبع الزبور كله باللغة املرصية القبطية وباللغة العربية والالتينية ،وما يدل
عىل أن الخري اليزال فينا».
( )237مخطوطات املكتبة الربيطانية ،22905 ،الصحيفة الرقم .57
( )238يف  21نوفمرب من العام  1659أخرب كالرك أنه كان يقرتض األموال (املرجع السابق،
امللف الرقم  ،)35ويف ديسمرب من العام  1660كتب إىل ورثنغتون يخربه بأنه ُ
اضطر
إىل بيع عقار يدر  20جنيها إسرتلين ّيا يف العام ،ويتوقع أن يواصل بيع ما ورثه كلـه ما مل
يحصل عىل املزيد من االشرتاكات (ورثنغتون« ،الرسائل» ،ج ،1ص .)4 – 243
( )239رسائل إىل كالرك اقتبس منها مايور يف كتابه «جامعة ِكمربدج يف عهد امللكة آن»،
 ،493ثم انظر رسائل كاس ِتل إىل الي ْت ُف ْت 24 ،أكتوبر ( 1670الي ْت ُف ْت ،الرسائل ،ص 399
– .)400
( )240رسالة إىل الي ْت ُف ْت يف  5أغسطس العام ( ،1667املرجع السابق ،ص .)4 – 382
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( )241مخطوطات املكتبة الربيطانية ،رقم ،22905 :امللف .97
( )242دار الوثائق القومية 382/11 ،الرقم  .2الصحيفة الرقم  15شامال ،وانظر نو ِرس يف
كتابه« :الربوفسور إدمند كاستل ،املسترشق ورجل الدين» ،ص .158 – 155
( )243ج  ،4ص .27
( )244مخطوطات املكتبة الربيطانية ،22905 ،الصحيفة الرقم  .62قارن تعليقه يف التصدير
للمعجم حيث يقول« :عىل رغم العمل الكثري فإين أشك يف إمكانية تحقيق الفائدة
املرتجاة ،أضف إىل ذلك مسؤوليايت يف جامعة كيمربدج».
( )245يف تصدير املعجم يشري إىل أن برصه قد ضعف ،وأن اإلجهاد قد نال منه .وقصة أنه
فقد برصه فعل ّيا يف أواخر حياته تشري إليها رسائل كان يكتبها أحد النساخني ويوقعها
كاس ِتل بصعوبة بالغة بني العامني  1684و ،1685مخطوطات املكتبة الربيطانية،
 ،22905امللفات من .101 ، 59
( )246انظر املرجع السابق ،الصحيفة  ،27وكلمة «هنا» معناها «لندن» .وكان «كرومهومل»
ناظر مدرسة القديس بولص ،و«لتلتون» الناظر الثاين ملدرسة «وستمنسرت» ،انظر الجزء
العارش من هذا الفصل؛ ومل أمتكن من التعرف عىل السيد «وود» الذي ذكره معهم.
(« )247معجم إدموند كاستل» سباعي اللغة ،وهو عامل متضلع من اللغة الرسيانية (األجزاء
من  ،2 – 1جيتنغن.)1788 ،
( )248انظر :إي ِفلني« ،اليوميات» ،ج  ،3ص  .288 – 287وكان االختيار لكلية املسيح حدث
يف وستمنسرت .وكان « ِفل» الذي كان عميدا لكلية املسيح ،حارضا يف هذه املناسبة.
( .NIS Rawl. D. 317A, fo. 17r )249والفقرة اقتبسها هولت من نسخة بيكر يف ِكيمربدج
يف كتاب بعنوان« :أحد أنصار اإلسالم يف القرن السابع عرش» ،ص  .12 – 11ويزعم
هولت أن األوراق كانت موضوعات إنشاء كتبها تالميذ مدرسة وستمنسرت ،ولكني
أعتقد أن األرجح أن الذي كتبها هو بوسبي نفسه.
( )250انظر هول « ،Hooleاكتشاف جديد لفن مدرسة التدريس القديم» ،ص .194
( )251كان بوسبي أحد أولئك الذين استفاد كاس ِتل من نصحهم فيام يتصل بالطريقة
الصحيحة للميض يف إنجاز املعجم ذي اللغات السبع ،كام يظهر من رسائله إىل كالرك
يف الخامس من أغسطس والثالث والعرشين من ديسمرب( ،1658 ،مخطوطات املكتبة
الربيطانية ،22805 ،الصحائف .)22 ،15
( )252انظر َر ِسل «الفيلسوف املعلم نفسه» ،ص  237 – 236حيث يزعم أن بوسبي بدأ
يتعلم العربية عندما كان يختلف إىل محارضات باسور التي كان يلقيها يف أكسفورد.
من ناحية ثانية ،ال أرجح هذا ،فـباسور – كام علمنا – توقف عن إلقاء املحارضات يف
اللغة العربية يف العام  ،1627يف حني مل يحصل بوسبي عىل الليسانس حتى العام .1628
( )253للمزيد حول ست َْب  Stubbeانظر الجزء األول من الفصل الثامن يف هذا الكتاب،
وهناك قلنا إن الدليل غري موجود عىل معرفته بالعربية .وأما هوبر فقد عرف العربية
بالتأكيد ،تعلمها حني كان يف وستمنسرت من العام  1652إىل العام  ،1657ورأينا كيف
ظهر ما تعلمه من اللغة العربية ونحو العربية فيام كتبه ِولز ( Wellsمارشال ،جورج
هوبر ،ص .)2
( )254هول« ،اكتشاف جديد لفن مدرسة التدريس القديم» ،ص .220
( )255وفق سارجنت« ،حوليات مدرسة وستمنسرت» ،ص ( 86من دون مصدر).
( )256للمزيد حول لتلتون انظرِ :نكوالس يف كتاب« :وقائع أدبية» ،ج  ،2ص  ،60 – 58والذي
يقول فيه« :وكان أيضا بارعا يف اللغات الرشقية ،ويف علوم العربية ،والتي أنفق من
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أجلها جزءا كبريا من ثروته يف رشاء الكتب واملخطوطات من جميع أرجاء أوروبا وآسيا
وأفريقيا .وبعد وفاته بزمن ما ،كتب مقاال قصريا يحث فيه عىل تيسري املعرفة بالعربية
والكلدانية والعربية ،ولو قدّر لـه العمر لتوسع يف تدريسها».
(« )257جاء إنجليز ّيا وخرج من املدرسة عرب ّيا» ،مخطوطات راولسون ،د ،1111 .الصحيفة
الرقم  56شامال.
( )258انظر َر ِسل« ،الفيلسوف املعلم نفسه» ،ص  ،237 – 236وهنا يزعم أنه ال بد أنه تعلم
العربية ال ليشء إال ألنه كان طالبا يف وستمنسرت .وعىل رغم ذلك ،وكام يالحظ هو
نفسه ( 258الهامش  ،)57ويف حفل االختيار ،ألقى خطبا باللغة الالتينية والعربية فقط.
( )259انظر سارجنت« ،حوليات مدرسة وستمنسرت» ،ص .116
( )260روما( 1624 ،شنورر ،الرقم .)59
( )261روما ،)1631( ،انظر شنورر ،الرقم .63
( )262األبجدية العربية ،)1592 – 1591( ،األناجيل باللغة العربية للعام  ،1591كتب
إقليدس للعام  ،1594وطبعة راميوندي لكتاب اإلمام إبراهيم الزنجاين املعنون بـ «كتاب
الترصيف»  Liber Tasriphiالعام .1610
( )263وجدت يف مكتبة مدرسة وستمنسرت دليال مكتوبا بخط اليد عىل الكتب التي كتبها
« ِبل» بخط يده ،أعطى أغلبها لـ بوسبي ،وأول كتاب مطبوع يف هذا الدليل كان يف العام
 ،1683وهو العام السابق عىل العام الذي مات فيه « ِبل».
( )264الرسالة التي تتصل مبعنى األرقام الهامشية يف تلك الطبعة ،محفوظة أيضا يف مكتبة
املدرسة.
( )265عىل رغم أين ال أعرف دليال آخر عىل أن العربية كانت ُتدّرس يف أي مدرسة أخرى،
فجدير بالذكر أنه يف الخمسينيات كان كرومهومل ،ناظر مدرسة القديس بولص ،وجون
بونكل ،زميل كلية إتون ،من املستعربني املنافسني ،وللمزيد حول الثاين انظر كاتز يف
كتابه« :عاشق اللغات السامية» ،ص  209مع الهامش الرقم  .62كان بونكل من بني
أولئك الذين كان وي ُلك يريد الحكم عىل نسخته من القرآن (انظر :أوراق هارت ِلب،
.)3/4/33

الفصل التاسع

( )1انظر ت ِولز ،ص.256 – 254
( )2انظر ت ِولز( 214 ،من توماس بيكر).
( )3توجد اليوميات غري املنشورة يف مجموعة مخطوطات املكتبة الربيطانية بالرقم ،7021
الصحيفة الرقم  354والصفحات التي تليها.
( )4روبر« ،الطباعة والنرش باللغة العربية يف إنجلرتا» ،ص.20
( )5أول من ذكر ذلك سمتسكامب يف «فهرست سمتسكامب للمخطوطات الرشقية»
ص ،592الرقم  ،296وجرت مناقشتها مناقشة كاملة ،مع إعادة إنتاج حروف الطباعة
التي جلبها رافلنغيوس يف كتاب سبنرس يف فهرسه ،ص ،494الرقم.375 :
( )6ملزيد من التفاصيل ،انظر روبر« ،الطباعة العربية والنرش يف إنجلرتا» ،ص ،20ومل يتمكن
من معرفة حقيقة الحروف الطباعية العربية يف كيمربدج ،ومقارنتها مع الحروف التي
كانت مع ِسل ِدن .من خالل القراءة العابرة للقصيدة التي كتبها أوكيل بالعربية يف
أنشودة أكادميية كانرتبري  Threnodia Academiae Cantabrigiensisيف العام
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 ،1700يظهر وجود بعض الحروف الطباعية ،بيد أن حروف ِسل ِدن كانت معروفة
للجميع.
( )7انظر بويل« ،األعامل الكاملة» ،ج ،6ص .585وانظر ت ِولز ،ص ،291 – 290ومن الواضح
أنه أساء فهم رسائل كاستل إىل بوكوك املتصلة باملوضوع .وفيام يتصل بالعمل الذي
أكمله بوكوك قبل ذلك بسبعة وثالثني عاما ،انظر الجزء الثالث من الفصل الثالث من
هذا الكتاب.
( )8س ِمث« ،حياة برنارد» ،ص ،68يدرج «األمثال العربية» ج ،1وضع الدكتور بوكوك،
مجموعة يف النسخة الالتينية من بني أعامل برنارد املفقودة .وما نجا منها موجود
ضمن مخطوطات مكتبة البودليان ،تصنيف ِ ( 573نكول – بويس الرقم  ،348ص.)344
( )9اآلن مخطوطة بوكوك (الرقم  ،714ص )174انظر سرتن« ،مجموعة من الرسائل حررها
عبداللطيف البغدادي» ،ص( 56وهو مقال قيم الحتوائه عىل رواية لحياة البغدادي
وفكره).
( )10رسالة من بوشار إىل كالرك موجودة ضمن مخطوطات املكتبة الربيطانية (الرقم
 ،22905صحيفة  )60يقول فيها« :أعرب عن أقىص درجات االمتنان والشكر لصاحب
الفضل السيد إدوارد بوكوك الذي أتاح يل االطالع عىل ما مل يكن من املمكن أن أطلع
عليه من دونه ،وهو التاريخ الذي كتبه عبداللطيف البغدادي ،وهو املصدر الذي
اعتمدت عليه بعد الدمريي».
(« )11اقرتاحات لطبع كتاب عبداللطيف» ،وهذا املقال النادر توجد منه نسخة بني مجموعة
مخطوطات راولنسون يف مكتبة البودليان تحت عنوان «مخطوطات راول» ،الرسائل
 ،96امللفات من الرقم  246إىل .248
( )12انظر هرين« ،اليوميات» ،ج ،1ص.224
( )13الخطأ يف نسب الرتجمة إىل بوكوك األكرب ،وليس االبن ،هو مجرد خطأ فني.
( )14ت ِولز ،ص .334ثم مييض ت ِولز يف ذكر السبب نفسه يف عدم إمتام الطباعة كام ذكر هَ نْت،
وهو أن بوكوك االبن خاب أمله بسبب هذا اإلخفاق يف أن يخلف والده كأستاذ كريس
العربية ،واملرجح جدا أنه أخذ هذا الرأي من جون بوكوك.
( )15انظر شنورر ،ص ،150ومل أكتشف من أين جاء شنورر بهذه املعلومات.
( )16كارتر« ،تاريخ مطبعة جامعة أكسفورد» ،ص ،423عىل أي حال وقع كارتر يف اضطراب
شديد بالخلط بني هذا الكتاب والنسخة املوجودة (أو جزء منها) املنسوبة إىل بوكوك
االبن.
( )17مخطوطات املكتبة الربيطانية ،هاريل ،3779 ،الصحيفة الرقم .366
( )18مخطوطات املكتبة الربيطانية ،الرقم  ،4063الصحيفة الرقم  ،96مطبوع يف هايد يف
«كتابات توماس هايد ومخطوطاته» ،ج ،1ص.31-30
( )19نجد أن نسخة بوكوك املطبوعة يف مكتبة مدرسة الدراسات الرشقية واألفريقية ممهورة
يف أعىل صفحة العنوان بعبارة «طبعة نادرة أعدها عامل الالهوت هايد» ،واألرجح أنها
مستمدة من هامش يف نسخة مكتبة البودليان( ،ورد يف كتاب كارتر «تاريخ مكتبة
جامعة أكسفورد» ص ،)423التي تذكر أن الكتاب ُي َعدُّ من الكتب النادرة ،وأن هناك
نسخة بدأ يف إعدادها هايد ،وأن هذه النسخة هي لبوكوك .ويف فهرست مكتبة مدرسة
الدراسات الرشقية واألفريقية ،بوسطن ،)1963( ،الرقم  ،50أدى ذلك (من بني أخطاء
أخرى) إىل خطأ يف وصف الكتاب بأنه من ترجمة هايد.
( )20ص.155 – 150
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( )21مل أعرف ذلك إال من تندال هارت يف كتاب وليام لويد ،ص ،169ومل أستطع التأكد من
هذا الوصف املبهم .كان بنجامني مارشال ،وهو مستعرب منافس ،حفيد األسقف لويد،
وحسبام يذكر هرين يف يومياته ،ج ،1ص 5( 240مايو  ،)1706كان مارشال ينوي أيضا
نرش طبعة بوكوك لديوان امليداين ،ولكنه تخىل عن الفكرة ألن أحدا مل يشجعه.
( )22شنورر ،الرقم .177
( )23وجدت قصاصة ورق ملصقة يف مخطوطة رول« ،الرسائل» ،الرقم  96تذكر أن
«مخطوطة إدوارد بوكوك االبن» املعنونة بـ «مخترص تاريخ مرص لعبد اللطيف
البغدادي» مل ُيعرث عليها يف مجموعة مكتبة البودليان ،جورج باركر ،فرباير .1895
( )24انظر «كتب أكسفورد» ،ج ،3ص ،415 – 413ثم انظر كارتر« ،تاريخ مطبعة جامعة
أكسفورد» ،ص.87 – 86
( )25مادان« ،كتب أكسفورد» ،ج ،3ص.3081
( )26وذكر هذا بوصفه حقيقة ولده إدوارد الذي قال إن تعليقات أبيه تولدت من هذا
(ت ِولز ،ص .)306وأما الشكوك التي عرب عنها ت ِولز ومادان (انظر الصفحات التالية)
فليس لها دليل.
(« )27كتب أكسفورد» ،ج ،3ص.353
( )28يقول يف تفسري سفر هوشع بيشء من الحذر« :هديف األساس مطابقة ترجمتنا األخرية
التي نالت االعتامد عن جدارة مع األصل» .ويرشح ت ِولز ،وهو ما يقتبس منه هذا
(هامش  ،)308عىل أنه يعني «الدفاع عن الرتجمة املعتمدة» ،وهو تشويه للمعنى
الذي يقصده بوكوك ومنهجه يف الرتجمة.
( )29انظر ت ِولز ،ص 309وص .336ويسعنا أن نقول :إن مناقشة ت ِولز ( ،336 – 328و– 306
 )309لطرائق بوكوك يف التفسري ،خصوصا فيام يتصل بالتناقضات املزعومة بني الرتجمة
السبعينية والنص العربي ،مناقشة قيمة ،وإن كان فيها يشء من التشيع لألرثوذكسية.
( )30يستدل مادان يف كتابه «كتب أكسفورد» ،ج 3وج ،353من التوقيعات التي وجدها يف
تفسريات ميخا ومالخي أن بوكوك ،يف العام  1677كان يفكر يف نرش نحو  1500صفحة
من القطع املتوسط يف مجلدين ،وذلك نصف عدد ما تحتويه صفحات التفسريات
األربعة املنشورة ،ولكنه ال يكفي لبناء أي فرضية علمية.
( )31رسائل جون بوكوك إىل توماس رولنز 20 ،سبتمرب( 1734 ،مخطوطات باالرد ،28
الصحيفة .)25
( )32باسل« ،1629 ،مجلة فقه اللغات الرشقية» ،العدد الرقم .174
( )33ت ِولز ،ص.291 – 290
( )34انظر الجزء الثالث يف الفصل الثامن من هذا الكتاب.
( )35لوك« ،الرسائل» ،ج ،2ص.185
( )36ذكر أبندانا أن الرتجمة كانت جاهزة للمطبعة يف رسالة إىل برنارد يف أكتوبر ،1673
نرشها ماكري بعنوان« :رسالة من إسحاق أبندانا» .وكان إسحاق أبندانا قد أصدر قبل
ذلك ترجمة التينية للمشناة يف كيمربدج ،انظر آبرامز يف «مشناة ِكيمربدج وتقوميات
أكسفورد لصاحبهام إسحق أبندانا» ،وانظر ما كتبه كاتز «اإلخوان أبندانا وعلامء العربية
النصارى يف إنجلرتا القرن السابع عرش».
( )37ال أعرف املخطوطة التي كان يستخدمها هايد ،ولكن يف ظل الظروف التي عرفناها ال
نرجح أن تكون من مخطوطات بوكوك .ومن املرجح جدا أن تكون نسخة من النسخ
التي كان يحتفظ بها «هنتنغتون» (من مخطوطات هنتنغتون الرقم  ،162نوبور،
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املخطوطات العربية الرقم  .)1237يف هذه الحالة قد تكون من بني املخطوطات التي
تربع بها هنتنغتون ملكتبة البودليان بني العامي  1678و.1683
( .Bodleian 4° M 13(2) Th )38أو انظر «تاريخ مطبعة جامعة أكسفورد» ،ص .415
( )39مخطوطات س ِمث ،50 ،ص .225
( )40من س ِمث إىل برنارد 7( ،فرباير )1691 ،يقول« :أمتنى من كل قلبي أن ُي ْق ِدم هايد عىل
نرش كتاب موىس بن ميمون بالعربية ،كام أوافقك متاما عىل نصيحتك بطباعة الرتجمة
العربية والرتجمة الالتينية التي أنجزها بكستورف يف الصفحة نفسها (مخطوطة س ِمث
الرقم  ،57ص .)189
( )41مخطوطة مارشال األصلية ،الرقم .113
( )42أعلن عن رشائه للمخطوطة (التي كان يسعى لرشائها ُّ
كل من برتيوس وتيفينو أيضا)
لحساب كالرك يف التاسع والعرشين من نوفمرب من العام ( ،1668مخطوطات املكتبة
الربيطانية الرقم  ،22905امللف الرقم .)85
( )43وقد جرى الحصول عىل مزيد من املخطوطات يف العام  1686من ِق َبل «نكوالس وتسون
من خالل وساطة برنارد ،انظر س ِمث« ،حياة برنارد» ،ص .44 – 43
( )44انظر الجزء الثالث من الفصل الثامن يف هذا الكتاب.
( )45انظر «سائح من مرص» ،ص .146
( )46قارن مبالحظات املنشق البولندي واملرتجم ألربتس بوبوفيوس (بوبوزيك) حول العادات
املتباينة لألتراك ،التي أىت بها توماس س ِمث من القسطنطينية ،وأعطاها بعد ذلك لـهايد
لينرشها مع كتابه املعنون بـ « ِبرستول» (.)1691
( )47مادان« ،كتب أكسفورد» ،ج  ،3الرقم  ،3041وهو ال يذكر إال «معجم أعالم الوطن»
للتدليل عىل تأليف مارشال للتصدير.
( )48ملزيد من التفاصيل عن كل ذلك ،انظر كتاب ها ِملتون املعنون بـ «سائح من مرص»،
ص .150 – 147
( )49مادان« ،كتب أكسفورد» ،ج  3الرقم  ،3216ومنها تفاصيل لطبعات تالية والرتجمة
إىل اللغة الويلزية.
( )50انظر ماكري« ،الحوليات» 154 ،وويكفيلد« ،املخطوطات العربية يف مكتبة البودليان»،
ص .134
( )51وردت هذه التفاصيل فيام كتبه س ِمث فيام يتصل بحياة هنتنغتون التي كتبها بناء عىل
طلب من أرملته ماري هنتنغتون (كام جاء مثال يف رسالتها إىل س ِمث يف  22مايو من
العام  ،1702مخطوطات س ِمث  ،50ص  .)197وقد ُنرش هذا يف كتابه املعنون بـ «حياة
برنارد» ،ومختارات من رسائل هنتنغتون ،والتزال من أكمل الروايات عن حياته ،عىل
الرغم من أن كثريا ميكن أن نضيفه من الرسائل الكثرية التي أرسلها هنتنغتون الباقية
يف مجموعة س ِمث ومواضع أخرى.
( )52الرسائل التي نرشها س ِمث يف كتابه املعنون بـ «حياة برنارد» تتصل مبسائل أكادميية،
وال تنطق بالكثري من طباع الرجل .وهنا نخص بالذكر الرسائل التي أرسلها إىل بوكوك
والتي اقتبس منها أو فرسها ت ِولز ،وأما الرسائل األدل عىل شخصية هنتنغتون فهي
الرسائل الشخصية التي أرسلها إىل أصدقائه مثل برنارد وس ِمث وكوفل ،وهي رسائل غري
منشورة ،ولكني استطعت تكوين فكرة عن أسلوبه من الرسالة التي كتبها إىل جون لوك
بعد وصوله مبارشة إىل حلب (لوك« ،الرسائل» ،ج .)3 – 352 ،1
( )53يظهر ذلك يف العمل الوحيد املطبوع لـه ،وهو الوصف القصري لألعمدة الرخامية
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يف مرص ،والذي ظهر يف كتاب «مداوالت فلسفية» Philosophical Transactions
املنشور يف العام  ،1684ال شك من خالل جهود برنارد.
( )54مخطوطات س ِمث الرقم  ،50ص .195
( )55فيام يتصل بذلك انظر كتاب مادان« ،كتب أكسفورد» ،ج  ،3الرقم  ،3480ومادان يضع
لها تاريخا مشكوكا فيه وهو  ،1660وال يعرف إذا ما كان سيامن هو املرتجم .التاريخ
( 1661أو  1660بالتقويم القديم) ،يثبت وجود سيامن كمؤلف رسائل أرسلها سيامن
إىل كالرك يف فرباير ومارس من ذلك العام تتصل بأدلة عىل الكتاب (مخطوطات املكتبة
الربيطانية ،ملحق  ،22905ملفات .)45 ،44
( )56عىل سبيل املثال ص  ،44وص .45
( )57مخطوطات «س ِمث» الرقم  ،50ص  .187وكلمة  Hodgietتعني حكام قضائ ّيا ،وكلمة
 Avaniaمعناها غرامة كانت تفرضها السلطات الرتكية.
( )58للمزيد عن هذا الرجل ،انظر ما كتبه هاملتون يف كتابه املعنون بـ «االهتامم اإلنجليزي
باملسيحيني الناطقني بالعربية» ،ص  46مع الهامش الرقم .51
( )59انظر «رسائل هنتنغتون»  Huntingtoni Epistolaeيف كتاب «حياة س ِمث» ،ج ،3
وانظر رسائل ستيفن 3 ،يوليو  1675يف املرجع السابق ،ص .107 – 106
( )60من املفرتض أنها ترجمة بوكوك العربية للكتاب.
(« )61مخطوطات املكتبة الربيطانية» ،النسخة اإلضافية الرقم .23206
( )62قام س ِمث بنرش هذه املعلومات يف كتاب «حياة هنتنغتون» يف هيئة رسائل من
أنجيلوس يوسف وأغاثانجليوس س .ترييزا.
( )63فيام يتصل مبناظرته العامة األخرية مع هايد يف مكتبة البودليان ،انظر الجزء التاسع
من هذا الفصل.
( )64رسالة يف  18يوليو من العام « ،1677رسائل هنتنغتون» ،ص .41 – 39
( )65للمزيد عن أغاثانجليوس ،انظر غوالنز« ،تاريخ الحوادث املتصلة بنشاط الكرمل يف بالد
الرافدين» ،وتتألف يف أغلبها من يوميات كتبها أغاثانجليوس ،وأكملها التابعون فيام
بعد .رسالة أغاثانج ِليوس الرقم  28نوفمرب  1681إىل هنتنغتون عن املندائيني مطبوعة
يف رسائل هنتنغتون ،ص .84
( )66ت ِولز ،ص .367 – 326
( )67انظر ت ِولز ،ص .303 – 302
( )68نجد ذلك يف املخطوطة التي قام عىل نرشها سلفترس دي سايس بعنوان «رسائل أهل
نابلس من السامريني».
( )69مخطوطات املكتبة الربيطانية« ،الندسون ،1055 ،امللف الرقم  ،122مطبوع يف الي ْت ُف ْت،
«الرسائل».454 ،452 ،
( )70هناك نسخة من مخطوطة ترجمة برنارد لبعض هذه الرسائل موجودة يف البودليان
(ملخص فهرست املخطوطات الغربية يف مكتبة البودليان ،الرقم .)15635
( )71عىل سبيل املثال ،انظر ويكفيلد يف كتاب «املخطوطات العربية يف مكتبة البودليان»،
 ،145الرقم .169
( )72مخطوطات هنتنغتون الرقم ( 117الجزء الخاص مبوىس بتفسري موىس بن ميمون
للمشناه ،وقد استطاع بوكوك أن يظفر بأجزاء أخرى من هذه الطبعة من التوقيعات
والتي استثمرها يف كتاب بوابة موىس ،انظر أيضا مخطوطات هنتنغتون ( 80جزء من
املشناه والتوراه) :انظر أيضا سرتن« ،توقيعات موىس بن ميمون يف مكتبة البودليان»،
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ص .191 ،182
( )73لالطالع عىل ملخص موجز لهذه الرسائل ،انظر ويكفيلد« :املخطوطات العربية يف
مكتبة البودليان» ،ص  .136 – 135ولالطالع عىل رسائل أخرى مبا فيها كتب املندانيني،
انظر مكري« ،الحوليات» ،ص .163 – 161
( )74كوكس« ،فهرست مخطوطات الكلية» ،ج ،1مرتون ،ص 132 – 130؛ وأغلب هذه
الرسائل بالعربية.
( )75فيليب« ،مكتبة البودليان يف القرنني السابع عرش والثامن عرش» ،ص  60والهامش
الرقم  .52 ،125وأما مبلغ الـ  700جنيه الذي ذكره مكري يف «الحوليات» ،ص 161
فغري صحيح.
( )76نعرف سعيه لبيع مخطوطاته قبل ذلك بوقت طويل يف رسالة من برنارد إىل بويل ،غري
مؤرخة ،يف أوائل مثانينيات القرن السابع عرش ،مل مينعه عن ذلك إال عودة هنتنغتون
من الرشق ،وكان ُيشار إليه بلقب السيد ،أو الدكتور (فقد حصل عىل شهادة الدكتوراه
يف الالهوت يف العام  .)1683وكان برنارد يتمنى أال تتلف املخطوطات ،وأن تقع يف
يد واحد من األرشاف من الذين كانوا يهمهم االرتقاء بدراسة اللغات الرشقية ،والتي
«تتيح لنا فهم كلمة الله الحي» (انظر بويل« ،األعامل» ،ج  ،6ص  .)585ومل يفهم بويل
اإلشارة ،وظلت املخطوطات يف ذلك الوقت يف حوزة هنتنغتون.
( )77من املصادر املهمة التي نعود إليها ملعرفة املزيد عن حياة مارش يومياته التي كان
يكتبها من العام  1690إىل العام  ،1696واملحفوظة يف مكتبة كلية ت ِر ِنتي يف دبلن،
ونرشها ج .هـ .ت .بعنوان« :يوميات مارش كبري األساقفة» .وقد صدر مارش مذكراته
هذه مبلخص لألحداث املهمة يف حياته حتى العام .1690
( )78انظر الجزء الثالث من الفصل الثامن من هذا الكتاب .ومن املؤكد أن ِفل كانت له
همومه فيام يختص بـمنافسة بيفردج.
( )79انظر الجزء الثاين من هذا الفصل.
غري
مادان
وكان
.3173
الرقم
،3
( )80انظر مادان« ،كتب أكسفورد» ،ج
واع مبا ألفه مارش،
ٍ
وهو ما رواه يف يومياته.
(« )81مخطوطات س ِمث» الرقم  ،45وتتضمن كثريا من الرسائل من مارش إىل برنارد يف
املسائل الفلكية ،وللمزيد حول رسائله إىل بوكوك انظر ت ِولز ،بصفة خاصة .318 – 313
( )82كانت فرانسيس ،ربيبة الدكتور بوري ،رئيس كلية أكسرت ،والتي مكث معها مارش يف
العام  1689عندما هرب من أيرلندا يف أثناء االضطرابات التي أعقبت الثورة املجيدة
 the Glorious Revolutionيف العام ( .)1688كان برنارد هو الشاهد أيضا عىل
صداقة مارش بـ غايز (انظر :تصدير غايز لزرئيم).
( )83رسالة إىل برنارد يف فرباير من العام « ،1693مخطوطات س ِمث» ،45 ،ص .)19
( )84طالع رسالة هالِفاكس إىل هايد وبرنارد يف  7ديسمرب العام «( ،1694مخطوطات
س ِمث» ،45 ،ص  .)49كان هالِفاكس – مثل بوكوك – زميال لكلية كوربس كرستي،
و ُب ِعث مثله قسا عىل نصارى حلب بني العامني  1688و .1695وهو ُيذكر خاصة لرحالته
االستكشافية ملدينة تدمر ،والنسخ التي جلبها من هناك من املخطوطات التدمرية .وقد
نرش س ِمث هذه املخطوطات بعد أن حققها هو وبرنارد («نقوش يونانية وتدمرية»،
أوترخت  ،)1698وهو ما أحنق هالِفاكس وقال عندئذ إنهام مل يجيدا التحقيق ،وأنه
كان ميكن أن يحققها بصورة أنفع (رسالة إىل س ِمث يف  17ديسمرب العام  ،1698انظر:
«مخطوطات س ِمث» ،الرقم  ،50ص .)13
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(« )85مخطوطات س ِمث» ،الرقم  ،45ص 24أ.
(« )86رسالة برنارد إىل س ِمث» يف  15يناير العام «( ،1696مخطوطات س ِمث» الرقم 47
صحيفة الرقم  188ميينا) .يف هذه الرسالة يخرب برنارد س ِمث أن هدف مارش هو التربع
مثلام فعل رئيس األساقفة لـود.
( )87يوميات مارش رئيس األساقفة ،ص .132
( )88وقد ُنرشت هذه الرسالة مع رسائل أخرى بني مارش وس ِمث حول خطط رئيس األساقفة
من أجل تطوير املكتبة يف كلية الثالوث ،دبلن ،نرشها مانت  Mantيف كتابه املعنون بـ
«تاريخ كنيسة أيرلندا» ج  ،2ص .119 – 110
( )89آل ما تبقى من مكتبة مارش األصلية إىل كلية الثالوث (ت ِرنتي) ،دبلن .انظر سرية حياة
مارش التي كتبها ستوكس يف كتابه املعنون بـ «بعض الشخصيات ذوي الحيثية يف
الكنيسة األيرلندية» ،املحارضات من الثالثة إىل السادسة ،وتحتوي يف ص ،274 – 262
عىل مالحظة مثرية كتبها محرر الكتب الرشقية التي قام مارش بطبعها ،وهي تشري إىل
أنه جمع أغلب الكتب العربية التي كانت متاحة يف زمانه.
( )90وقد عرب عن سعادته يف رسالة إىل آرثر تشارلِت يف الثالث من مارس العام ،1708
(مخطوطات باالرد ،8 ،الصفحة الرقم  ،)14ومنها يتضح أنه أرسل املخطوطة بالفعل إىل
أكسفورد لتكون تحت أمر هايل .وليس من شك يف أن ذلك حدث يف األول من نوفمرب
من العام  ،1707وعندما لوحظ أن املخطوطة تعود إىل رئيس األساقفة ،وممهورة
بتوقيع مارش نفسه (مخطوطات مارش الرقم  ،667الصحيفة الرقم  2ميينا).
( )91يف أوائل ديسمرب من العام  1672كان أبوه يستفرس من آرثر تشارلت األب عن إمكانية
الحصول عىل وظيفة لـ ُت ْد (مخطوطات تانر  ،43الصحيفة الرقم  56ميينا).
( )92يعترب كتاب «حياة برايدو»  -مجهول املؤلف – أكرث غنا ًء باملعلومات فيام يتصل
بالجانب الكنيس أكرث مام يتصل بعمله األكادميي ،ولكنه ال يخلو من فائدة.
( )93انظر «رسائل برايدو» 27( 22 ،سبتمرب ،)1674 ،ثم انظر« :حياة» ج « :3وكان يعتقد
أنه كتاب عديم القيمة ضحل املعرفة وال يستحق الطبع ،وهو حكم جعله ينحي
الكتاب جانبا.
( )94انظر النقاش الذي أداره مادان يف كتاب «كتب أكسفورد» ،ج  ،3الرقم  ،3092وفيه
اقتباس مام قاله هرين يف الحملة عىل الكتاب حيث يقول« :كتاب الدكتور برايدو
ممتلئ بالعيوب» .ويف العام  1710أخرب هرين دود ِول أن برايدو كان يقصد من نرشه
كتاب «كنوز أكسفورد» أن يظفر مبجد شخيص حني يكتب الكثري من املالحظات
والتعليقات ،أكرث من إصداره طبعة دقيقة من نقوش متعددة (انظر «رسائل من
أشخاص بارزين» ،ج ،1ص .)204
( )95انظر «رسائل برايدو» ،ص  .28وقد كتب هرين يف العام  ،1710ويف العام  1719أنه كان
يف الواقع خجال من الكتاب.
( )96انظر كتاب «موىس بن ميمون اليهودي الفقري إىل الله» (أكسفورد ،1679 ،مادان:
«كتب أكسفورد» ،ج ،3 .الرقم .)3215
( )97برايدو« ،حياة» ،ص .8
( )98برايدو ،رسائل  2( 43سبتمرب  .)1675وليس من شك يف أنه تلقى مساعدة كهذه يف
طبعته ملوىس بن ميمون (انظر التحليل املفيد لهذا الكتاب الذي أنجزه فنغولد «مدرسة
أكسفورد للدراسات الرشقية»).
( )99برايدو« ،الرسائل» ،ص .132
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( )100انظر :املصدر السابق ،ص  ،145 – 144وحسبام زعم موند تومبسون« :هذا القريب
هو هايد» ،وهو أمر ال أظنه صحيحا».
( )101انظر ص  12( 150أكتوبر ُ ،)1691يظ ِهر السبب الثاين أن «املكان» املشار إليه كان
هو مقعد أستاذية العربية.
( )102انظر املرجع السابق( 185 ،مايو .)1697
( )103حكاية أن برايدو كانت لديه معرفة مبارشة بالعربية ،أو حتى بالقرآن ،أنكرها هولت
يف كتاب لـه بعنوان« :دراسة تاريخ العرب ،عند برايدو وأوكيل وسال» ،وهو كتاب فيه
تحليل رائع للمصادر التي اتكأ عليها برايدو ،واستفادته من هذه املصادر خاصة :يف
صفحتي  51و.54
( )104انظر كتاب «حياة محمد» واقرأ التصدير ،ص  .22وهذا ما أكدته بعض أخطاء الخط
مثل كلمة «الفرغاين» .قال ألدرتش يف نقده القايس لـربايدو كباحث« :عىل رغم أن
املهارة الرئيسية لهذا الرجل فارغ الرأس ترتكز يف الدراسات العربية ... ،فإنه حتى يف هذا
التخصص يبدو أنه بعيد جدا عن الكامل» (هرين« ،اليوميات» ،الرقم  ،11ص .)382
( )105آربري« ،سيمون أوكيل» ،ص .13
( )106كتبت تهجية اسمه كام يعرفه الجميع ،عىل أي حال يبدو أنه هو نفسه كان يفضل
تهجية اسمه ( Giseانظر عىل سبيل املثال :هامش يف كتاب وود عن أعالم جامعة
أكسفورد  ،Athenae Oxoniensesج  ،4ص .)114
( )107ال علم يل بصلة القرابة ،لكن ُيرجح أنها كانت من طرف زوجة غايز ،السيدة فرانسيس
املولودة يف ساوثكوت من أعامل بركشاير ،والتي كانت – مثل برايدو – من الغرب
الجنويب .يزعم برايدو أن غايز قريبه يف رسالة إىل إِلِس يف  8نوفمرب « ،1681الرسائل»،
ص .119
( )108كان األخري يقول عنه «أعظم معجزة سمعت عنها يف معرفة العربية ،فقد بنى نفسه
بنفسه كأستاذ كبري يف تلك اللغة الرثية الصعبة» (املصدر السابق ،ص ُ ،43ك ِتب عندما
كان غايز يف الخامسة والعرشين من عمره).
( )109مادان« ،كتب أكسفورد» ،ج  ،3ص  .250 – 249يف ذلك الوقت كان غايز طالبا عاد ّيا
يف كلية أوريل ،وعمره  18عاما.
( )110كان هذا اقرتاح برنارد يف جملة وردت لـه يف تصديره للعمل تقول إن غايز كان عاملا
بفقه اللغة العربية وعاملا بلغوييها وشعرائها خاصة القدماء منهم ،وكان دائم االستفادة
من علامئها».
(ِ )111نكول – بويس الرقم  ،390ص  ،386وانظر مخطوطات مارش الرقم Uri no.( 533
 ،)46, p. 52وقد أعد غايز النسخة التي كانت معه من القرآن من ثالث مخطوطات
مختلفة.
( )112انظر كوكس« ،فهرست مخطوطات الكلية» ،ج  ،2كل األرواح ،الرقم  ،387ص .77 – 76
انظر :رشح شارب الذي أورده يف كتاب مجمع الحوار ،Syntagma Dissertationum
ج  ،1ص .20 - 14
( )113طبقا لـ هرين يف يومياته ،ج  ،1ص  ،228حصل ألثام عىل املنصب من خالل نفوذ
الدكتور رادكليف لدى عمدة بورتالند .ويف العام  1674كان برايدو يتحدث عن ألثام
بيشء من االزدراء ،وكان معارصه يف وستمنسرت وكلية املسيح بوصفه «العامل الوضيع»
(الرسائل ،ص  .)28انظر وود يف كتابه« :حياة وأزمان» ،ج  ،3ص ( 375ألثام هو أستاذ
العربية« ،ولكنه ال يقرأ ألنه مل يكن عرب ّيا» .وفيام يتعلق بالشائعات التي دارت حول
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انتخاب أستاذ اللغة العربية وأسامء املرشحني املحتملني ،منهم برنارد وبرايدو ،وكالهام
رصح بأنه لن يستمر .انظر فنغولد يف «مدرسة الدراسات الرشقية».
( )114انظر الجزء الثاين من هذا الفصل.
( )115انظر «يوميات هرين» ،ج  18( 63 ،2أكتوبر .)1707
( )116ص  ،33 – 31انظر :الفصل الخامس من هذا الكتاب للحصول عىل ترجمتي الجزئية.
( )117عىل سبيل املثال تلك الرتجامت التي جاءت يف رسالته إىل بويل يف الرابع عرش من
فرباير العام ( ،1667بويل« ،األعامل» ،ج  ،4ص  .)557ويف العام  1663تطوع لرتجمة
بعض األجزاء من كتاب أيب الفداء يف الجغرافيا من أجل بويل بعد أن رفض بوكوك أن
يفعل ذلك .وقد علق والِس بحكمة بقولـه« :افرتض أنه يتوقع بعض املردود لجهوده»
(انظر املرجع السابق ،)457 – 456 ،والحق أن هايد كان يتمتع برعاية بويل فيام بعد.
( )118يف رسالته إىل س ِمث يف الثامن من يونيو العام «( ،1668مخطوطات س ِمث» ص ،20
ص  )219طلب منه أن يرسل لـه من القسطنطينية «أي كتب تتناول األلعاب واملباريات
أو الشطرنج والجداول» .وقد أعلن نيته لنرش كتاب يف املوضوع يف رسالة إىل تيفينو يف
العام  ،1673وهو مطبوع يف كتاب هايد املعنون بـ .Syntagma Dissertationum
( )119يف الحادي والثالثني من ديسمرب من العام  1694كتب برنارد رسالة طويلة إىل
أيوب لدولف يضع فيها يده عىل أخطاء يف فقرات (أغلبها عن الشطرنج) يف كتاب
هايد املعنون بـ «يف مديح الرشق» (موجودة يف كتاب هايد املعنون بـ Syntagma
 Dissertationumج .)8 – 475 ،2
(« )120مخطوطات س ِمث» ،ص  ،47ملف الصحيفة  92ميينا.
( )121ملزيد من املعلومات حول أبراهام فاريسول انظر كتاب شتاين شنيدر املعنون بـ
«ترجامت عربية»  ،Hebräischen Übersetzungenص  .81والكتاب معروف بأنه
ذكر لالكتشافات األخرية يف أمريكا .انظر« :مجلة فقه اللغات الرشقية» ،العدد الرقم
( 372النسخة التي أعطاها هايد لس ِمث).
( )122يرى شارب (هايد Syntagma Dissertationum ،ج 1ص )25أن هايد أضاف بعض
املالحظات التي جلبها من مصادر عربية إىل تحقيق بوبارت لكتاب مو ِرسون املعنون بـ
«تاريخ أكسفورد لنباتات العامل الجزء الثالث» Plantarum Historiae Universalis
 ،)Oxoniensis pars tertia (1699انظر كارتر« ،تاريخ مطبعة جامعة أكسفورد»،
ص ،)433ولكنه مل يكن متأكدا من هذه األجزاء قد أضيفت إىل األصل .مل ُيذكر اسم
هايد يف هذا العمل ،ولكن مقصده أكده برنارد يف رسالة إىل س ِمث يف العام :1692
«الدكتور هايد» ...أيضا يديل مبالحظات استمدها من كتب رشقية عىل كتاب الدكتور
مورسون يف النبات (مخطوطات س ِمث الرقم  ،47الصحيفة  118ميينا).
( )123املحارضة االستهاللية بوصفه أستاذا يف اللغة العربية (وهي مطبوعة يف كتاب
 ،Syntagma Dissertationumج ،2ص ،)59 – 449ليست لها أهمية كبرية إال فيام
يتصل بالفقرة التي أوردناها يف مستهل الجزء الثاين من الفصل الثاين من هذا الكتاب.
( )124انظر «تاريخ الدين يف بالد فارس القدمية» (كارتر :تاريخ مطبعة جامعة أكسفورد،
ص ،435انظر أيضا ص.)391 – 390
( )125أنفق هايد الكثري من املال للحصول عىل حروف الطباعة املصنوعة خصيصا من أجل
الحروف الفارسية القدمية ،وقد سعى سعيا حثيثا إىل الحصول عىل كتاب زرادشت
املقدس من الجالية الفارسية يف بومباي (رسالة إىل بويل يف العام  29نوفمرب 1677؛
بويل ،األعامل ،الرقم  ،6ص ،)567وللمزيد من املعلومات حول أونكتيل دوبرون ،أول
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محرر أورويب ألعامل هايد ،انظر مارشال« ،الدراسات الرشقية» ،ص.558
( )126ورد فيام كتبه ِنكوالس يف كتاب «حكايات أدبية» ،ج ،2ص.457
( )127وود« ،حياة وأزمان» ،ج ،3ص.213
( )128برايد« ،الرسائل» ،ص.47 – 46
( )129هرين« ،اليوميات» ،ج ،11ص.369 – 368
( )130برايدو« ،الرسائل» ،ص.133 – 132
( )131انظر هوبكنز« ،رسائل من باربري» ،ص ،93ثم انظر الرسائل التي وردت يف كتاب
 ،Syntagma Dissertationumج ،1ص.24 – 22
( )132انظر سذرالند« ،أصل أستاذية اللورد أملونر وتاريخه الباكر» ،ص ،169 – 167وكان
هايد بصفة خاصة ناقام بسبب املكافأة القليلة التي حصل عليها.
( )133ال عالقة له بكريس سافيل .وكان الطالب اآلخر هو بنجامني مارشال ،وكان معروفا
مبعرفته العميقة بالعربية ،عىل رغم أنه مل ينرش أي يشء إلثبات ذلك.
( )134رسالة يف  9مارس  1701إىل رئيس األساقفة ِت ِنسون ،والتي نرشها ُت ْد بعنوان «حياة
والتون» ،ج ،1ص.6 – 265
( )135طبعها ماكري« ،الحوليات» ،ص.171 – 170
( )136انظر مادان« ،كتب أكسفورد» ،ج ،3الرقم  ،3141مع إشارات إىل مجموعات أخرى
ملك برنارد متصلة بإقليدس التي مل أ َرها قط.
( )137هناك رسالة مشجعة كتبها بويل إىل برنارد يف العام «( 1684مخطوطات س ِمث»،
الرقم  ،45ص.)143 – 141
(« )138مخطوطة س ِمث» الرقم  ،47ص .154 – 147ليس من شك يف أن هذا هو السبب
الذي جعل كارتر يف كتاب «تاريخ مطبعة جامعة أكسفورد» ،الرقم  ،423يؤرخ للعينة
ملخطوطة البودليان رقم  887إىل العام  ،1694وهو خطأ بطبيعة الحال.
( )139املرجع السابق ،ص ،99 – 88محتذيا يف ذلك هفركامب يف طبعته للعام  1726لكتاب
جوزيفوس (والذي مل أرجع إليه).
( )140هذا كام ورد فيام كتبه هرين يف «اليوميات» ،ج ،4ص.235
( )141ملزيد من التفاصيل انظر الببليوغرافيا («جوزيفوس» لربنارد) ،وكارتر يف كتاب «تاريخ
مطبعة جامعة أكسفورد» ،ص.435
(« )142مخطوطات س ِمث» الرقم  ،57ص 1( 15نوفمرب) .وبالنسبة إىل موضوع عمله كواعظ
فلم ُيعرض عىل برنارد يف البداية ،ولكن عُ رض عىل وليام لويد ثم عُ رض عىل جورج
هوبر ،وكالهام كانا من أصحاب الحظ السيئ يف هذا املنصب (انظر مارشال ،جورج
هوبر ،ص.)28 – 20
( )143برايدو« ،الرسائل» ،ص.58
(« )144حياة برنارد» ،ص ،44وكان هذا هو الدليل الوحيد لديَّ عىل وجود هذه املحاولة،
غري أن العالقة الوثيقة بني س ِمث وبرنارد ُتعترب ضامنا كافيا عىل الحقيقة.
(« )145مخطوطات س ِمث» ،الرقم  ،57ص.281
( )146منشور يف أكسفورد ،تقريبا يف العام  ،1697ولكن التصدير الذي يتحدث عن دور
برنارد يف املرشوع مؤرخ بالعام  .1698وقد ُطبع منت الكتاب قبل وفاة برنارد.
( )147برنارد« ،املوازين واملقاييس».
( )148املجلد الرقم  ،)1684( 14ص  76 – 567وص  .5 – 721وقد قام بتحليلها مررس يف
كتاب« :املسترشقون اإلنجليز وعلم الفلك الريايض» ،ص ،89 – 178مع وصف محدود
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للمخطوطات الرشقية التي رجع إليها برنارد.
( )149جاءت النتيجة يف نهاية املقال مفادها أن انحراف األبراج كان دامئا باملستوى نفسه،
وهو ما يناقض متاما الربهان املستنبط :كان برنارد يكتفي بتبني اعتقاد فالمستيد الخاطئ.
( )150ملزيد من التفاصيل حول الرسائل التي ُتبودلت بني فالمستيد وبرنارد انظر فوربس،
«محارضات جون فالمستيد يف كلية غ ِرشم» ،ص 75الهامش  .149وانظر مرسري،
«املسترشقون اإلنجليز وعلم الفلك الريايض» ،ص ،190والذي يناقش أيضا رسائل برنارد
حول هذه األمور مع جون كولنز وتوماس سرتيت.
( )151كانت الورقة املخطوطة التي انتقلت إ ّيل من خاللها انحرافات الربوج (فوربس،
ص )213هي – ببساطة – الرسالة التي نرشها برنارد فيام بعد يف مجلة «مرشوعات
فلسفية» وليست (كام يتخيل فوربس ،ص« )396املخطوطة العربية التي جيء بها
من الرشق والتي تصف األدوات التي استُخدمت من ِقبل اإلغريق والعرب القدامى»
(ص .)392واألخرية هي نسخة هنتنغتون من عمل من إنجاز أيب عيل الحسن املراكيش
(واآلن مخطوطة هنتنغتون ،ص ،)201والتي مل يكن فالمستيد ليعرف عنها شيئا إال من
خالل برنارد .انظر تشامبان يف «تصدير السجل الربيطاين للنجوم» ،ص ،44ومنها ظهر أن
برنارد كان يفكر يف إصدار جزء من هذه الرسالة.
( )152هناك نسخة منقحة ومزيدة من هذا العمل نرشها تشامبان يف كتاب «التصدير
لكتاب فالمستيد بعنوان السجل الربيطاين للنجوم» (ولسوء الحظ معتمدة عىل ترجمة
إنجليزية معيبة جدا) ،انظر خاصة الصفحات :ص ،49 ،44والتي تليها.
( )153حصل توماس س ِمث عىل رسائل برنارد من أرملته بعد وفاة صديقه ،ولذا نجد
أن عددا كبريا جدا من رسائله إىل برنارد ،ورسائل برنارد إىل س ِمث ،محفوظة بني
مخطوطات س ِمث يف مكتبة البودليان.
( )154بنتيل« ،الرسائل» ،ج ،1ص.13
(« )155جغرافية اليونان القدمية» لصاحبها إستيفانوس البيزنطي (اليدن)1681 ،
Fragmentum Stephani Byzantini Grammatici de Dodone (Leiden, 1681) .
( )156من بني مخطوطات ِسل ِدن ،عىل رغم أنها كانت مملوكة يف األصل لجون غريفز :انظر
الجزء السادس من الفصل السابع من هذا الكتاب .وأما مقتبسات برنارد فهي موجودة
يف مخطوطات البودليان ،األصل الرقم ِ ( 250نكول بويس ،الرقم  ،372ص.)364
( )157هايل ،أبولونيوس «يف تقسيم النسب» ،التصدير (حيث يقول إن برنارد أكمل أقل من
رجم جزئيا من ِقبل موالند« ،الجاذبية املحدودة لعلوم الرياضيات
عُ رش العمل)؛ وقد ُت ِ
العربية» ،ص.221
( )158انظر الجزء الرابع يف الفصل الثامن من هذا الكتاب.
( )159جون والِيس ،يكتب إىل س ِمث يف  8سبتمرب يقول« :ال أخفي عليك قلقي من الرحلة»
(رسائل مكتوبة بأقالم أشخاص بارزين ،1 ،ص.)77
(« )160مخطوطات س ِمث» ،الرقم  ،47الصحيفة الرقم  ،207مخطوطات مكتبة البودليان،
الرقم  4275الصحيفة الرقم .43
( )161الرسائل بني س ِمث وبرنارد حول هذا املوضوع موجودة يف مخطوطات س ِمث الرقم
 ،47صفحة الرقم  204والصفحات التالية (رسائل برنارد) ،والرقم  ،97والصفحات من
 613وما يليها (خطابات س ِمث).
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الفصل العارش

( )1ليس هديف هنا أن أقدم ولو صورة رسيعة للدراسات العربية يف القرن الثامن عرش ،وأرى
أن كتاب الدكتور مارشال األستاذ بجامعة أكسفورد بعنوان« :الدراسات الرشقية» ،ال
يفي بالغرض ،عىل رغم أن فيه بعض اإليضاحات املفيدة لإلهامل يف تدريس العربية
يف ذلك الوقت .مل أطلع عىل رسالة الدكتوراه غري املنشورة التي أنجزتها شريين نجيب
خريالله بعنوان «الدراسات العربية يف إنجلرتا يف أواخر القرن السابع عرش وأوائل القرن
الثامن عرش» (لندن.)1972 ،
( )2تعاون مع تــ ِولز يف نرش أعامل بوكوك يف الالهوت .انظر الفصل التاسع ،الجزء األول،
لالطالع عىل محاولته الفاشلة يف نرش كتاب عبد اللطيف .ويف العام ُ 1760أعيد طبع
كتاب هايد املعنون بـ «تاريخ األديان يف بالد فارس القدمية» بفضل جهوده الشخصية.
( )3نسخة من كتاب عبد اللطيف ( ،)1800ونسخة أخرى من كتاب بوكوك املعنون بـ « ُلمع
من تاريخ العرب» (.)1806
( )4هناك رواية لحياة أوكيل وعمله ألفها آربري ،بعنوان «سيمون أوكيل» ،وفيام يتصل
بكتاب أوكيل املعنون بـ «تاريخ املسلمني» ،انظر كتاب هولت املعنون بـ «تناول التاريخ
العريب عند برايدو وأوكيل وسال» ،ص ( 57 – 54وفيها صفحات عن املؤرخني العرب
الذين رجع إليهم أوكيل يف مكتبة البودليان) ،وانظر كتاب «أوروبا والعامل العريب» ،ص
.117 – 114
( )5آربري« ،مدرسة ِكمربدج يف العربية» ،ص  ،22 – 16يعطينا مسحا شامال لهذه الفرتة
الحالكة .وقد أدرج يف قامئته الدكتور دافيد ولكنز ،الذي مل يجب إدراجه يف هذه
القامئة ،فعىل رغم أن ولكنز كان يشغل منصب أستاذ كريس آملونر فعال ،فإنه كان ُي َد ِّرس
اللغة األنجلوساكسونية القدمية وليس العربية (انظر سرثالند« ،تاريخ كريس أستاذية
اللورد آملونر» ،ص .)172 – 170
( )6انظر «شنورر» ،ص .119 – 118
( )7توجد ُنبذة عنهام يف كتاب فوك املعنون بــ «الدراسات العربية يف أوروبا» ،ص 97 – 95
(وهو يتحدث عن نشاطهام يف أملانيا أكرث من حديثه عنه يف إنجلرتا) ،ومل أطلع عىل
السرية الذاتية التي كتبها ِنجري وذكرها شنورر ،ص .218
( )8يالحظ يف التصدير أن التعليقات التي أضافها «مراتيش» ذات فائدة كبرية يف الحقيقة،
ولكن تفنيداته التي ضاعفت حجم الكتاب حتى أصبح مجلدا ضخام ،مل تكن لها إال
فائدة قليلة جدا (سيل« ،القرآن» ،ص .)14
(« )9أوترخت» ،)1705( ،الطبعة الثانية (( )1717شنورر ،الرقامن  ،388و .)389انظر:
بروجامن ورشودر يف كتاب بعنوان« :الدراسات العربية يف البالد املنخفضة» ،ص – 23
 .25يستشهد سيل بهذا الكتاب بصورة متكررة.
( )10مجلدان مطبوعان يف لندن بني العامني  ،1726 – 1725انظر :كالين فرانك يف كتابه
املعنون بــ «تقاليد اإلسالم يف العصور القدمية» ،ص .98
( )11جرى تصوير بعض أدق األمثلة عىل تلك يف كتاب «أوروبا والعامل العريب».
( )12انظر ورثنغتون يف كتابه «الرسائل» ،ج  .104 – 103 ،1/2كان واربرتون يعرف الفقرة
من تــ ِولز ،ومنه نسخ الرقم الخطأ.
( )13الطبعة األوىل ( ،)1772يف ذلك الوقت كان جونز زميال لكلية الجامعة ،أكسفورد.
ونستطيع أن نقول إنه قد تأثر بـ توماس هَ ن ْْت صديق أبيه ،وأستاذ كريس لـود للغة
العربية حتى العام  .1774ولكن يبدو أن الحقيقة هي أن جونز حصل عىل خربته يف
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اللغات الرشقية من أبناء اللغات أنفسهم خارج أكسفورد .وأما آراء جونز وشهرته فلم
يكن لها وزن كبري يف جامعته نفسها ،حتى إنه يف العام  1780كان مرشحا لكريس آملونر
للغات الرشقية ،وجرى تجاوزه ظلام ملصلحة شخص غري معروف ُيدعى هرني فورد.
( )14انظر هولت« ،الدراسات العربية يف القرن السابع عرش يف إنجلرتا» ،ص ،100 – 93
ذكرها بيشء كثري من االختصار يف فصل بعنوان «مستعرب يف أكسفورد» ،ص .22 – 19
( )15انظر الجزء السابع يف الفصل الثالث من هذا الكتاب ملزيد من آراء مشابهة عرب عنها
أرش ،وكان من كبار الداعمني للكتاب املقدس متعدد اللغات.
( )16انظر الجزء الخامس من الفصل السابع ،ملزيد حول مالحظات جون غريفز عن انعدام
الثقة يف أيب الفداء.
(َ )17و ُتنْ « ،تأمالت يف العلوم القدمية والحديثة» ،ص .143 – 142
( )18انظر املقتبس من « ُلمع من أخبار العرب» ،يف الباب السابع ،الفصل الثالث.
( )19انظر وود« ،حياة وأزمان» ،ج  ،361 – 360 .1وانظر ص .423
( )20انظر الجزء الخامس من الفصل الثاين من هذا الكتاب.
( )21انظر كتابه املعنون بـ «العصا املحطمة»  ،The Broken Staffوخاصة ص  228وما
بعدها ،من أجل مزيد عن أعامل «أغسطني كاملت» املنشورة من العام  1719وما بعده.
( )22تجد حديثا مفصال عن رايسكه يف كتاب فوك املعنون بـ «الدراسات العربية يف أوروبا»،
ص  .124 – 108ولكن الوقوف عىل مأساة حياته يحتاج إىل قراءة سريته الذاتية ورسائله.
( )23رسالة إىل ويزلنغ 12 ،يونيو ( 1748رايسكه« ،الرسائل».)271 – 270 ،
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