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مقدمة
     " ال ينتقل شيء إال بالترجمة "؟! 

هـــذه هـــي الـــعبارة الـــتي افـــتتح بـــها كـــتاب ظهـــر حـــديـــثاً عـــن فـــن الـــترجـــمة، و   
الـواقـع أن الـتغييرات الـتي تنجـم عـن أفـكار األفـراد، ال تـنتقل إلـى اآلخـريـن إال عـن 

طريقة الترجمة من لغة إلى أخرى.

   فـإنـنا نجـد مـثالً أن أغـلب الـتأثـيرات االنـقالبـية الـتي تـطرأ عـلى األدب فـي أحـد 
الــبالد تــأتــي دائــماً مــن الــخارج، و لــكي يــكون لهــذه الــتأثــيرات فــعلها الــشامــل، 
يـجب أن تـأتـي عـن طـريق الـترجـمة، و تـوجـد عـدة أمـثلة عـلى ذلـك نـذكـر واحـداً مـن 
أحـدثـها و هـو مـا كـان لـترجـمة مؤلـفات الـروائـيني الـروسـيني، مـن أثـر كـبير عـلى 

األدب اإلنجليزي منذ بدء هذه الترجمة في أوائل القرن املاضي.  
و إذا تــتبعنا تــاريــخ الــغزوات الــكبرى، رأيــنا أن الــدولــة املهــزومــة تــتأثــر دائــماً 
إلـى حـد كـبير أو صـغير، بـلغة الـدولـة الـغازيـة وآدابـها وخـير مـثال عـلى ذلـك أن 
عــــدداً كــــبيراً مــــن الــــكلمات الــــعربــــية مــــا زالــــت تــــتداول حــــتى الــــيوم فــــي الــــلغة 
الـــفارســـية، و أن الـــكتاب الـــفارســـيني األوائـــل كـــانـــوا يـــفضلون الـــكتابـــة بـــالـــلغة 
الـــعربـــية عـــلى اســـتعمال لـــغتهم، و غـــالـــباً مـــا يحـــدث عـــكس ذلـــك أي أن الـــدولـــة 
الــغالــبة تــتأثــر فــي أحــيان كــثيرة بــالــدولــة املــغلوبــة، و قــد حــدث ذلــك عــندمــا غــزا 
الـعرب بـالد الـفرس، فـقد تـأثـرت حـياة الـعرب كـلها، االجـتماعـية واألدبـية، بـالـنظم 
الـفارسـية وحـدث ذلـك أيـضاً عـندمـا قـام الـرومـانـيون بـغزو الـيونـان، فـقد وجـدت 
رومـا أن األدب الـيونـانـي يـفوق أدبـها فـبدأ الـرومـانـيون يـقومـون بـالـترجـمة مـن 
الـــيونـــانـــية إلـــى الـــالتـــينية، و أول مـــا عـــرف هـــذه الـــتراجـــم فـــي أوروبـــا تـــرجـــمة 
األوديـــسة إلـــى الـــلغة الـــالتـــينية، و قـــد تـــمت هـــذه الـــترجـــمة فـــي ســـنة 240 قـــبل 

امليالد.

و قـد يـكون الـعرب مـن بـني املـترجـمني جـميعاً، هـم الـذيـن قـامـوا بـأعـمال جـليلة 
فـي هـذا املـضمار، كـان لـها أثـر كـبير عـلى الـحضارة، فـقد ظـل الـعرب طـوال قـرن 
مـن الـزمـان بـني عـامـي 750 و 850 لـلميالد فـي عهـد الـخالفـة الـعباسـية يـنقلون 
تــراث الــفكر الــيونــانــي،  وإلــى مــجوداتــهم يــرجــع الــفضل ال فــي تــعريــف أوروبــا 



فـــي وقـــت مـــبكر بـــما لـــليونـــان مـــن إنـــتاج عـــلمي وطـــبي فـــي وقـــت مـــبكر حـــيث 
احـتفظوا لـلعالـم عـن طـريق الـترجـمة الـعربـية بـبعض الـكتب الـتي فـقدت أصـولـها 
فــيما بــعد،  ومــن بــني هؤالء املــترجــمني األوائــل أبــو يــحيى بــن الــبطريق، الــذي 
تــرجــم للخــليفة املــنصور الشــطر األكــبر مــن مؤلــفات جــالــينوس و أبــقراط و كــان 
حـنني بـن اسـحاق يـلقب بـشيخ املـترجـمني فـقد درس الـلغة الـيونـانـية وزار عـدداً 
مـــن الـــبالد الـــتي يـــتكلم أهـــلها بهـــذه الـــلغة، لـــلبحث عـــن املخـــطوطـــات،  ثـــم عـــني 
أمـيناً ملـكتبة املـأمـون، حـيث أخـذ يـعمل مـع جـماعـة مـن املـترجـمني مـن بـينهم ابـنه، 
و قــــد تــــرجــــم كــــثيراً مــــن مؤلــــفات جــــالــــينوس و أبــــقراط و أرســــطو طــــالــــيس، و 
أفــالطــون، و لــقد نــالــت هــذه الــترجــمة الــتي كــان يــقوم بــها حــنني تــقديــراً كــبيراً،  
وقـد روي أن املـأمـون كـان يـكافـئه بـوزنـها ذهـباً، وقـد اشـتهر حـنني كـذلـك بـالـطب 
واتخـــذه الخـــليفة املـــتوكـــل طـــبيبه الـــخاص، ويـــروى أن املـــتوكـــل أمـــر بـــسجنه 
لــرفــضه أن يــعّد ســماً يــقتل بــه املــتوكــل أحــد أعــدائــه، وملــا هــدده الخــليفة بــاملــوت، 

قال:  إنني ال استخدم مهاراتي إال فيما ينفع ولم أتعلم شيئاً سوى هذا.

و هـناك مـترجـم عـربـي آخـر هـو ثـابـت بـن قـرة الـذي تـرجـم كـثيراً مـن املؤلـفات 
الــخاصــة بــالــتنجيم والــحساب عــن الــيونــان، ولــقد قــام املــترجــمون الــعرب بهــذه 
األعـمال فـي الـوقـت الـذي كـان فـيه مـعظم أوروبـا عـلى جهـل تـام بـوجـود الـكتب 

التي كان هؤالء املترجمون يقومون بنقلها إلى العربية. 
و قـامـت أسـبانـيا بـدور الـوسـيط فـفيها تـرجـم إلـى الـالتـينية مـا نـقل الـعرب عـن 
الــيونــان مــن مؤلــفات، فــضالً عــن الــكتب الــتي وضــعها مــفكرو الــعرب أمــثال ابــن 
سـينا والـرازي وغـيرهـما، و كـان نـقل هـذه الـكتب إلـى الـالتـينية يجـري غـالـباً مـن 
جــامــعة خــاصــة لــلترجــمة أنــشأهــا األســقف ريــمونــد فــي عــام 1130، فــي مــديــنة 
تــولــيدو وبــذا أصــبحت هــذه الــكتب مــيسورة لــعلماء أوروبــا، وكــان الــعلماء مــن 
مـــختلف أنـــحاء أوروبـــا يـــفدون إلـــى هـــذه الـــجامـــعة لـــيتعلموا الـــلغة الـــعربـــية 
ويـساهـموا بـجهودهـم فـي هـذه الحـركـة الـهامـة، ومـن بـني اإلنجـليز الـذيـن وفـدوا 
إلــى هــذه الــجامــعة مــايــكل ســكوت وروبــرت تشســتر وقــد تــرجــم تشســتر كــتاب 
الــخوارزمــي فــي عــلم الــجبر، كــما اشــترك مــع آخــريــن فــي الــقيام بــأول تــرجــمة 
لـلقرآن الـكريـم إلـى الـالتـينية، ويـقال إن الـعالمـة آدالرد أول مسـتعرب إنجـليزي 
تـوجـه هـو اآلخـر إلـى أسـبانـيا فـي ذلـك الـوقـت، و هـكذا انـتقلت ثـقافـة الـعرب عـن 



طـريق أسـبانـيا إلـى جـميع أنـحاء أوروبـا وكـان لـها تـأثـير بـعيد املـدى، ولـم يـنقض 
زمن طويل حتى كانت اللغة العربية تدرس في جامعتي باريس و بولوني.

و لــعل مــن الــطريــف أن نــذكــر أن لــلعرب أن يــدعــوا بحق أنــهم قــامــوا بــدور فــي 
اكـتشاف الـعالـم الجـديـد عـن طـريق األعـمال الـتي قـام بـها املـترجـمون الـعرب، فـعن 
الـعرب انـتقلت إلـى أوروبـا الـنظريـة الـتي تـقول إن لـلكون مـركـزاً يـسمى " أريـنا " 
و أن األرض كـرويـة الـشكل هـي نـظريـة هـنديـة األصـل تـرجـمت مـن الـعربـية إلـى 
الـــالتـــينية،  ومـــن املـــعروف أن كـــريســـتوفـــر كـــوملـــبوس اشـــتق مـــن هـــذه الـــنظريـــة 

نظريته التي تقول :  إن األرض منبعجة.

وقـد كـان ملـا قـام بـه الـعرب مـن أعـمال الـترجـمة فـي مـيدان األدب الـخالـص أثـر ال 
يـقل أهـمية عـما ذكـرنـا، فـقد تـرجـمت مجـموعـة مـن الـقصص الشـرقـية الـقديـمة إلـى 
الــــلغة الــــيونــــانــــية عــــن الــــلغة الســــريــــانــــية، وقــــد قــــام بهــــذه الــــترجــــمة مــــايــــكل 
ادريــوبــولــوس ثــم تــرجــمت مــن بــعد ذلــك إلــى الــلغة الــفرنــسية وأدخــلها الــشاعــر 
اإليــطالــي "بــوكــاشــيو" فــي كــتابــه "ديــكامــيرون" الــذي يــعد إحــدى روائــع األدب 
األوروبـــي،  ونـــذكـــر كـــذلـــك واحـــداً مـــن أقـــدم الـــكتب الـــعربـــية وهـــو كـــتاب " كـــليلة 
ودمـنة " الـذي كـتب أول األمـر بـالـلغة الـسنسكريـتية، وقـد تـرجـمه ابـن املـقفع عـن 
الـلغة الـفارسـية،  وقـد فـقد األصـل الـسنسكريـتي والـترجـمة الـفارسـية ولـوال هـذه 
الـترجـمة الـعربـية الـتي قـام بـها ابـن املـقفع لـكان الـعالـم عـلى جهـل تـام حـتى اآلن 
بـكتاب " كـليلة ودمـنة "،  ومـن بـني املؤلـفات الـعربـية الـقديـمة الـتي تـرجـمت إلـى 
الـــلغات قـــصة " حـــي بـــن يـــقظان " البـــن طـــفيل، الـــتي تـــرجـــمها ألول مـــرة إلـــى 
الــالتــينية إدوارد بــوكــوك فــي الــقرن الــسابــع عشــر،  ثــم تــرجــمت بــعد ذلــك إلــى 
مـعظم الـلغات األوروبـية، ويـقول كـثير مـن الـعلماء إن هـذه الـقصة الـخيالـية هـي 
الـــتي أوحـــت إلـــى الـــروائـــي اإلنجـــليزي املـــشهور "دانـــيل ديـــفو" بـــفكرة روايـــته 
"روبـنسون كـروزو" الـتي أصـبحت اآلن إحـدى روائـع األدب اإلنجـليزي الـقديـم، 
وال شـــك فـــي أن الـــتراجـــم املـــتعددة لـــكتاب "ألـــف لـــيلة ولـــيلة" الـــتي ظهـــرت بـــكل 
الــلغات األوروبــية، كــان لــها أكــبر أثــر فــي أوروبــا،  فــقد بهــر هــذا الــكتاب نــفوس 
مــاليــني الــقراء إلــى حــد أن جــاء وقــت انتشــرت فــيه فــي أوروبــا بــدعــة ومــحاكــاة 



الـقصص الشـرقـية الخـرافـية، و قـد اسـتمد تـشوسـر أقـدم الـشعراء اإلنجـليزيـني 
املشهورين مادة كتابة قصص " كانتربري " من كتاب "ألف ليلة وليلة ". 

وفــــي الــــعصر الحــــديــــث كــــذلــــك اهــــتمت الــــدول الــــعربــــية اهــــتمامــــاً شــــديــــداً 
بــالــترجــمة ، فــقد رأى محــمد عــلي الــكبير والــي مــصر بــحكمه الــصائــب أن مــصر 
الحــديــثة ال يــمكن أن تــنهض إال عــن طــريق نشــر الــتعليم وأهــم وســيلة لتحقيق 
ذلـك هـي الـبدء بحـركـة تـرجـمة واسـعة، وقـد كـانـت هـذه الحـركـة فـي بـادئ قـاصـرة 
عـلى تـرجـمة املؤلـفات الـعلمية والـطبية ألن الـنهج الـذي كـان يـسير عـليه محـمد 
عــلي هــو أن يــترجــم كــل طــالــب أوفــد فــي بــعثة دراســية إلــى أوروبــا كــتابــاً واحــداً 
عــلى األقــّل فــي املــوضــوع الــذي تــخصص فــيه، و ذلــك عــقب عــودتــه إلــى مــصر 
مـباشـرة، و لـكن بـالـتدريـج بـدأت كـذلـك تـرجـمة املؤلـفات األدبـية، وعـلى األخـص 
مــن الــفرنــسية واإلنجــليزيــة، ويــبدو أثــر هــذه الــكتب الــيوم فــي مؤلــفات الــكتاب 
الـــعرب الـــذيـــن تـــأثـــروا بـــاآلداب األوروبـــية والـــذيـــن يـــقتبسونـــها فـــي أســـلوبـــهم 
وتـفكيرهـم،  وفـي كـل يـوم تـقدم روائـع األدب األوروبـي إلـى جـمهرة الـقراء الـعرب،  
وكـما قـال أحـد الـنقاد املحـدثـني فـإن أهـم حـادث فـي تـاريـخ األدب اإلنجـليزي فـي 
الـقرن الـحاضـر هـو تـرجـمة مؤلـفات كـبار الـكتاب الـروس إلـى اإلنجـليزيـة، كـذلـك 
قــد يــقال عــن هؤالء الــذيــن يــقومــون الــيوم بــالــترجــمة مــن الــلغات األوروبــية إلــى 
الـعربـية إنـهم وضـعوا حجـر األسـاس لـنهضة جـديـدة فـي اآلداب الـعربـية،  وهـذا 
هـو الـوقـت املـناسـب الـذي تسـتطيع فـيه الـثقافـة األوروبـية أن تسـدد إلـى حـد مـا 
الـديـَن الـذي دانـت بـه لـلعرب عـندمـا حـملوا شـعلة الـعرفـان وهـاجـة وضـاءة، خـالل 
ظـالم الـعصور الـوسـطى، واملـترجـم هـو الـوسـيط فـي مـثل هـذا الـتبادل وهـو فـي 
الـواقـع مـغبون ال يـكافـأ بـاملـال والشهـرة الـذيـن يسـتحقهما،  وجـزاء لـعلمه الجـليل 

1فهو يستحق ثناًء وتقديراً أكثر مما ينال.

ومـنذ بـدايـة الـقرن الـحالـي وجهـت اهـتمامـات مـتعددة مـن جـانـب املؤرخـني فـي 
الــغرب، وأيــضا مــن جــانــب بــعض الــعرب، خــاصــة فــي مــجال الــطب، لــلكشف عــن 

http: //groups.yahoo.com/group/Thearabicdictionary/ 1- الترجمة وسيلة فاعلة لتقارب الحضارات 
        message/184



تــاريــخ الــطب الــعربــي، ومــوضــعه مــن األبــحاث الــعلمية الــتي قــام بــها الــعلماء 
العرب حتى قبيل سقوط األندلس.

والــذي الشــك فــيه أن أبــحاث الــطب الــعربــي بــدأت بــعبقريــة الــطبيب والــعالــم 
واملــترجــم الــفذ حــنني بــن اســحاق، فــقد كــانــت هــذه الــبدايــة بــمثابــة قــوة الــدفــع 
األســـاســـية الـــتي وضـــعت تـــراث الـــقدمـــاء أمـــام املســـلمني، وفـــي نـــفس الـــوقـــت 

حفزتهم إلى دراسات جديدة ومتابعات ألبحاث أبعد. 

2نقول كانت البداية لرجل واحد ومن وراءه مدرسة كاملة 

الباب األول 

حياة حنني بن اسحاق
الفصل األول:  نسبه ومولده

الفصل الثاني:  نشأته وتعلمه

الفصل الثالث:  شهرته في عصره

الفصل الرابع:  صلته بالخلفاء العباسيني
املبحث األول حنني في عهد املأمون 

املبحث الثاني حنني في عهد املعتصم 

املبحث الثالث حنني في عهد الواثق

املبحث الرابع حنني في عهد املتوكل 

2 _ماهر عبد القادر محمد, دراسات وشخصيات في تاريخ الطب العربي, ص12-11



املبحث الخامس حنني في عهد ما بعد املتوكل

الفصل األول

نسبه ومولده
  هـــو أبـــو زيـــد حـــنني بـــن اسحق الـــعبادي والـــعباد (بكســـر الـــعني وفـــتح الـــباء 
الــــخفيفة) مــــن بــــطون الــــقبائــــل الــــعربــــية الــــتي تــــنصرت فــــي الــــقرون األولــــى 
لــلمسيحية, واســتوطــن قــسم مــنها الــحيرة وكــانــت تــنتمي إلــى كــنيسة الشــرق 

املسماة بالنسطورية, ثم سميت األشورية والكلدانية.

.وهــــي مــــديــــنة  3  ولــــد حــــنني فــــي الــــحيرة ســــنة 194 هـ / 810 م0- ت260هـ / 3 م

قـديـمة شـهيرة وعـاصـمة اللخـميني فـي جـنوب الـعراق, فـقد سـكنوهـا مـنذ الـقرن 
الــثالــث املــيالدي, وكــلفهم الــفرس الــساســانــيون بحــراســة الحــدود ضــد هجــمات 
الــروم عــلى بــالد مــا بــني النهــريــن الــسفلى, وهــي مــن أشهــر املــدن الــعربــية فــي 
الــقرون الــثالثــة األولــى قــبل اإلســالم, وكــان الــعباد يــشكلون ثــلث الــسكان فــيها, 
وكـــانـــت تـــسمى حـــيرة الـــنعمان أو حـــيرة املـــنذر واشـــتهرت بـــقصري الـــخورنق 

والسدير وانتشرت األديار في أطرافها ومنها دير هند).

4  يــقول ابــن الــقفطي أن والــد حــنني كــان صــيدالنــيا وكــانــت الــصيدلــة حــني ذاك 

تـعني صـناعـة الـعقاقـير مـن الـحشائـش والـدرايـة بـأمـور الـطب وفـيها شـيء مـن 
املتاجرة بالنقد واستبداله0

3 الزر كلي،  األعالم،  ج2،  ص287 

4  ابن القفطي و أخبار العلماء بإخبار الحكماء, ص120



الفصل الثاني

 نشأته وتعلمه
  نــــــشأ حــــــنني فــــــي الــــــحيرة (ولــــــيس فــــــي بــــــغداد أو الــــــشام كــــــما جــــــاء عــــــند 
وتـــأثـــر حـــنني بـــصناعـــة أبـــيه فـــمال إلـــى دراســـة الـــطب وتـــعلم مـــبادئ  5الـــبيهقي

الــعلوم فــي الــحيرة مــسقط رأســه وتــمكن مــن الســريــانــية لــغة كنيســته حــتى أنــه 
لــبس الــزنــار وصــار شــماســا. ثــم درس الــفارســية وصــناعــة الــطب فــي أكــاديــمية 
.وكـــانـــت معهـــدا أنـــشأه  6جـــند يـــسابـــور املـــشهورة فـــي خـــوزســـتان بـــبالد فـــارس

ســابــور الــثانــي أحــد مــلوك بــني ســاســان فــي أوائــل الــقرن الــرابــع املــيالدي وقــد 
اشتهرت جنديسابور بيمارستانها ونبغ فيها آل بختيشوع. 

  ثـم إن حـنيناَ تخـلص مـن ركـاكـة لـغته املـشوبـة بـألـفاظ سـريـانـية, بـأن درس لـغة 
الــضاد فــي الــبصرة حــتى بــرع فــيها بــراعــة يشهــد بــها املؤرخــون, مــعتمدا فــي 
دراســـتها كـــتاب الـــعني، للخـــليل بـــن أحـــمد الـــفراهـــيدي. ولـــه الـــفضل فـــي إدخـــال 

كتاب العني إلى بغداد.

   يــقال مــثال إنــه نــشأ فــي الــحيرة ودرس فــيها الســريــانــية, ولــبس الــزنــار (أي 
أصـبح شـماسـا فـي الـكنيسة) ثـم ذهـب إلـى جـند يـسابـور وتـعلم الـفارسـية لـكننا 
ال نــعرف عــلى وجــه الــدقــة أيــن تــعلم الــعربــية ومــن كــان مــعلمه نــتيجة لــلتضارب 
:  إنــه دخــل الــبصرة ولــزم الخــليل بــن  7فــي أقــوال املؤرخــني؛ يــقول ابــن الــقفطي

8احـمد حـتى بـرع فـي الـلسان الـعربـي؛  أمـا ابـن جـلجل فـيقول: وكـان الخـليل بـن 

أحمد النحوي رحمه اهلل، بأرض فارس فلزمه حنني حتى برع في لسان العرب.

5  البيهقي،  حكماء اإلسالم،  ص 16

6  د0 ماير هوف،  كتاب العشر مقاالت في العني،  ص 15

7  ابن القفطي،  أخبار العلماء بإخبار الحكماء ص 118

8  ابن جلجل،  طبقات األطباء والحكماء،  ص 69



9 فـي حـني يـنقل ابـن أبـي أصـيبعة أن حـنني بـن اسحق كـان يشـتغل فـي الـعربـية 

مع سيبويه وغيره ممن كانوا يشتغلون على الخليل بن أحمد الفراهيدي.

10غـير أنـه يسـتحيل أن يـكون حـنني قـد درس عـلى الخـليل بـن أحـمد املـتوفـي بـني 

170, 175 هجرية أي قبل أن يولد حنني بحوالي عشرين عاما.  

حيث ورد في عيون األنباء عن الخليل بن أحمد بأنه :  

نـحوي ولـغوي،  أصـله مـن عـمان،  تـعلم عـلى أيـوب الـسختيانـي،  وعـلم سـيبويـه 
واألصـــمعي وغـــيرهـــما مـــن أئـــمة الـــلغة،  وأكـــتشف عـــلم الـــعروض،  وتـــوفـــي فـــي 

البصرة 180 هـ / 788 م؛  وأشهر كتبه العني 0 

     وفـي بـغداد لـزم حـنني بـن اسحق الـطبيب الـشهير يـوحـنا بـن مـاسـويـة الـجند 
؛عــن  12يــسابــوري األصــل واملــتوفــي ســنة 243/ 857؛ إذ يــنقل ابــن أبــي أصــيبعة 11

يـــوســـف بـــن إبـــراهـــيم  قـــولـــه:  أول مـــا حـــصل لـــحنني بـــن اسحق مـــن االجـــتهاد 
والـعنايـة فـي صـناعـة الـطب هـو أن مجـلس يـوحـنا بـن مـاسـويـه كـان أعـم مجـلس 

في التصدي لتعليم الطب وكان يجتمع فيه أصناف أهل األدب

     لـم يسـتكمل حـنني دراسـته فـي بـغداد ألنـه أغـضب أسـتاذه يـوحـنا بـن مـاسـويـه 
والسـبب يـرويـه ابـن الـقفطي وابـن أبـي أصـيبعة؛  ومـفاده أن حـنيناً كـان صـاحـب 
سؤال وكـان يـصعب عـلى يـوحـنا إجـابـة كـل أسـئلته، وفـي يـوم مـن األيـام أحـرجـه 
بسؤال حـول كـتاب فـرق الـطب- فنهـره يـوحـنا بـغطرسـة، مـا ألهـل الـحيرة وتـعلم 

بالطب،عليك ببيع القلوس على الطريق.

13  ويـــضيف ابـــن أبـــي أصـــيبعة أن حـــنينا كـــان مـــن أبـــناء الـــصيارفـــة مـــن أهـــل 

الـحيرة وكـان هـذا أيـضا يـباعـد بـينه وبـني يـوحـنا الـجند يـسابـوري ألن أهـل جـند 

9 عيون األنباء في طبقات األطباء،  ص 262

10 املصدر نفسه،  ص257

 11

12 املصدر نفسه ص257

13 عيون األنباء في طبقات األطباء، ص 257



يــــسابــــور ومــــتطببوهــــا يــــختلفون عــــن أهــــل الــــحيرة ويــــكرهــــون أن يــــدخــــل فــــي 
صـناعـتهم أبـناء الـتجار،  فـأمـره أن يخـرج مـن داره، فـترك حـنني املجـلس وخـرج 
بـاكـيا؛ وصـمم عـلى التحـدي حـتى يـتفوق عـلى الجـميع، وأقـسم أن يـكون بـريـئا 
مـن ديـن الـنصرانـية، إن هـو رضـي أن يـتعلم الـطب حـتى يـحكم الـلسان الـيونـانـى 

إحكاما ال يكون في دهره من يحكمه احكامه.

: إن  14     ويشهـد املؤرخـون بـبراعـة حـنني فـي الـلغة الـيونـانـية، فـيقول ابـن جـلجل

حــنيناَ غــدابــارعــا بــلسان الــعرب، فــصيحا جــدا بــالــلسان الــيونــانــي، بــارعــا فــي 
الــلسانــني بــالغــة بــلغ بــها تــمييز عــلل الــلسانــني؛ إذ كــان يــعرف لــغة الــيونــانــيني 
مـعرفـة تـامـة حـتى أنـه وضـع كـتابـا فـي أحـكام اإلعـراب عـلى مـذهـب الـيونـانـيني؛ 
15ويؤكــد الــبيهقي أن  لــم يــوجــد فــي هــذه األزمــنة بــعد اإلســكندر (األفــروديــس) 

أعلم منه (أي من حنني) باللغة العربية واليونانية0

     و كـذلـك الـحال بـالنسـبة لـلغة الـيونـانـية فـال يجـزم أحـد أيـن تـعلمها ومـتى، وال 
نجــد ســوى بــعض االســتنتاجــات الــتي تــقول إنــه غــاب خــمس ســنوات قــضاهــا 
فـي بـالد الـروم حـيث تـمكن مـن الـلغة الـيونـانـية والـثقافـية الهـلينستية؛ فـي حـني 
16يتفق ابـن الـقفطي وابـن أبـي أصـيبعة فـي أنـه دخـل بـالد الـروم لـلحصول عـلى 

الكتب وال يوجد تحديد لتاريخ دخوله أو خروجه.  

14 طبقات األطباء والحكماء،  ص68

15 حكماء اإلسالم، ص 16

16 أخبار العلماء بإخبار الحكماء،  ص119



الفصل الثالث 

شهرته في عصره
     عـــاد حـــنني إلـــى بـــغداد حـــوالـــي 211 هـ / 826م  وقـــد اكتســـب  ثـــقافـــة رفـــيعة 
يســتطيع أن يــناقــش بــها أعــظم املــتعلمني فــي الــعاصــمة الــعباســية فــهو يــمتلك 
زمــام أربــع لــغات:  الــعربــية والســريــانــية والــيونــانــية والــفارســية:  وهــو ضــليع 
بـصناعـة الـطب مـع اإلملـام بـالـعلوم األخـرى الـشائـعة يـومـذاك, وهـو مـتمكن مـن 
أســلوب نــقدي صــحيح فــي الــترجــمة وخــبير بــخفايــا الــثقافــة الهــللينستية, وقــد 

كانت هي املشعل   املنير  لدروب املعرفة بشتى فروعها. 

     فـال عـجب أن أخـذ نجـم حـنني يـتألأل فـي األوسـاط الـثقافـية بـبغداد رغـم صـغر 
, عــــلى لــــسان يــــوســــف بــــن  17ســــنه إذ يــــروي ابــــن الــــقفطي وابــــن أبــــي أصــــيبعة

ابــراهــيم،  أنــه كــان يــومــا  عــند اسحق بــن الــخصي، فــرأى شــخصا،   قــد جــلله 
الـــــشعر حـــــتى ســـــتر بـــــعض وجـــــهه، يـــــتمشى وهـــــو ينشـــــد شـــــعرا مـــــن أشـــــعار 
هـومـيروس, فـسألـه عـنه، وعـرف أنـه حـنني غـير أن حـنني طـلب مـنه ان يسـتر أمـره, 
ثـم مـرت ثـالث سـنوات عـلى هـذه الـحادثـة املـذكـورة, فـكان يـوسـف عـند جـبرائـيل 
بــــن بــــختيشوع الــــطبيب املــــتوفــــى (214هـ/ 829م) فــــوجــــد أن حــــنني قــــد تــــرجــــم 
أقـسامـا  مـن كـتاب التشـريـح لـجالـينوس وجـبرائـيل يـمتدحـه عـلى ذلـك ويبجـله؛  
فـطلب حـنني مـن يـوسـف أن يـضع بـني يـدي يـوحـنا بـن مـاسـويـه مـعلمه الـسابق 
تـــرجـــمة لـــه هـــي الـــفصول املـــسماه بـــالـــجوامـــع (الـــفاعـــالت) دون أن يـــخبره ملـــن 
الـترجـمة. ووفـى يـوسـف بـالـوعـد, فـلما تـصفح يـوحـنا الـكتاب تـعجب كـثيرا  مـن 
دقـــة الـــترجـــمة, وفـــصاحـــتها و ســـأل هـــل أوحـــى املـــسيح ألحـــد مـــن أبـــناء دهـــرنـــا 
فأجابه يوسف بانها لحنني بن اسحق, فسأله أن يصلح ما بينهما فتم ذلك0 

17 عيون األنباء في طبقات األطباء،  ص 257 – 258- 259  



الفصل الرابع

صلته بالخلفاء العباسيني
املبحث األول حنني في عهد املأمون (198 – 218 هـ)

     تـرجـم حـنني إلـى السـريـانـية لـجبرائـيل بـن بـختيشوع وهـو فـي الـسابـعة عشـر 
مـــــن عـــــمره كـــــتاب جـــــالـــــينوس (أصـــــناف الحـــــميات)، ثـــــم كـــــتابـــــه فـــــي (الـــــقوى 

الطبيعية).

      فـــاغـــتبط جـــبرائـــيل بـــذكـــاء وكـــفايـــة فـــتاه الـــلغويـــة، وامـــتدحـــه عـــند الخـــليفة 
املـأمـون الـذي عـينه عـميدا  (لـبيت الـحكمة) الـذي أنشئ سـنة 215هـ، واخـتزنـت 
فـيه جـميع املخـطوطـات الـيونـانـية الـتي جـمعها املـأمـون مـن  أمـاكـن كـثيرة فـي 

امبراطوريته الشاسعة.

      وكـان املـأمـون يـعطيه مـن الـذهـب زنـة مـا يـنقله مـن الـكتب إلـى الـعربـية مـثال 
بــمثل.  وفــي اثــناء ذلــك تــوفــي جــبرائــيل وأصــبح ابــنه بــختيشوع (املــتوفــى عــام 
257هـ) صـديق حـنني وولـيه الـذي يـحبوه بـرعـايـته؛ ولـقي حـنني فـوق  ذلـك  مـن 
يـــوحـــنا بـــن مـــاســـويـــه أســـتاذه الـــسابق وســـلمويـــه بـــن بـــنان مـــنافـــسه الـــعلمى 

18(املتوفى عام 225 هـ) خير عطف وعناية.

املبحث الثاني حنني في عهد املعتصم (218 – 227 هـ)
     ملـا مـات املـأمـون عـقب ذلـك؛ عـني مـاسـويـه رئـيسا  ألطـباء املـعتصم بـاهلل الـذي 
خـــلف املـــأمـــون وأصـــاب عـــنده مـــكانـــة؛ ومـــما ال ريـــب فـــيه أن حـــنينا ظـــفر مـــنه 
بـصديق قـوي اسـتظل بحـمايـته, وتـرجـم لـه خـالصـة ثـالثـة عشـر كـتابـا  مـن أهـم 

. 19كتب جالينوس

املبحث الثالث حنني في عهد الواثق (227 – 242 هـ)

18  د0 ماير هوف،  العشر مقاالت في العني – ص 16

19 د0 ماير هوف،  العشر مقاالت في العني – ص 16



     كـان الـواثق بـاهلل يـعظم الـعلماء ويتعشق مـحادثـتهم؛ ويـذكـر املـسعودي فـي 
20مـــروج الـــذهـــب مـــحاورات عـــديـــدة بـــني الـــواثق وحـــنني،  وكـــيف صـــنف حـــنني 

للواثق بطلب منه: 

كتاب الفرق بني الغذاء والدواء املسهل وآالت الجسد وكتاب املسائل الطبية.

وكــان حــنيناً خــالل ذلــك قــد تــرجــم قــدرًا  هــائــالً مــن كــتب جــالــينوس وغــيرهــا مــن 
الكتب الطبية والفلسفية عن اليونانية.

     ولـقد قـام حـنني بـرحـالت طـويـلة جـاب فـيها أرجـاء الـعراق وسـوريـا وفلسـطني 
ومـــــصر (اإلســـــكندريـــــة) ســـــعيا  وراء الـــــحصول عـــــلى املخـــــطوطـــــات الـــــعلمية 

اليونانية. إال أننا ال نعرف بالضبط في أي وقت قام بهذه الرحالت.

املبحث الرابع حنني في عهد املتوكل (232 – 247 هـ)
     بـلغ حـنني فـي عهـد املـتوكـل قـمة مجـده كـمترجـم ومـتطبب؛ لـكنه خـالل نـفس 
هـذا الـوقـت نـكب بـمحن جـرهـا سـوء ظـن املـتوكـل بـه وحسـد زمـالئـه الـنصارى لـه. 
وأول هــذه املــحن مــا رواه ابــن أبــي أصــيبعة مــن أن املــتوكــل ملــا قــوى أمــر حــنني 
وانتشـر ذكـره بـني األطـباء أمـر بـإحـضاره؛ فـلما حـضر أقـطعه اقـطاعـات حـسنة, 
وكـان الخـليفة يـسمع بـعلمه وال يـأخـذ بـأي دواء يـصفه حـتى يـشاور فـيه غـيره, 
وأحـب امـتحانـه حـتى يـزول مـا فـي نـفسه عـليه, ظـنا مـنه أن مـلك الـروم ربـما كـان 
عـــمل شـــيئا مـــن الـــحيلة بـــه, فـــاســـتدعـــاه يـــومـــا وأمـــر بـــأن  يخـــلع عـــليه وأحـــضر 
تـوقـيعا فـيه اقـطاع يشـتمل عـلى خـمسني ألـف درهـم. فـشكر حـنني هـذا الـفعل؛ ثـم 
قــال الخــليفة بــعد أشــياء جــرت :  أريــد أن تــصف لــي دواء يــقتل عــدوا نــريــد قــتله 
سـرا. فـقال حـنني :  يـا أمـير املؤمـنني إنـى لـم أتـعلم إال األدويـة الـنافـعة، ومـا عـلمت 
أن أمــير املؤمــنني يــطلب مــني غــيرهــا، فــإن  أحــب أن امــضي وأتــعلم فــعلت ذلــك. 
فـقال الخـليفة :  هـذا شـيء  يـطول؛ ورغـبه وهـدده، فـلم يـزد حـنني عـما قـالـه. فـأمـر 
بــحبسه فــي بــعض الــقالع ووكــل بــه مــن يــوصــل إلــيه خــبره وقــتا بــوقــت ويــومــا 
بـيوم؛ فـمكث سـنة فـي حـبسه دأبـه الـنقل والـتفسير والـتصنيف غـير مـكترث بـما 
هــو فــيه؛  فــلما كــان بــعد ســنة أمــر الخــليفة بــإحــضاره واحــضار أمــوال يــرغــبه 

20 املسعودي،  مروج الذهب ومعادن الجوهر،  ص 377- 379 – 380 - 381



فـيها. وأحـضر سـيفا ونـطعا وسـائـر آالت الـعقوبـات؛ فـلما حـضر قـال لـه الخـليفة :  
هـذا شـيء قـد كـان، وال بـد مـما قـلته لـك، فـإن أنـت فـعلت فـزت بهـذا املـال وكـان لـك 

عندي أضعافه، وإن امتنعت قابلتك بشر مقابلة وقتلتك شر قتلة.

  فـقال حـنني:  قـد قـلت ألمـير املؤمـنني انـي لـم أحـسن إال الـشيء الـنافـع ولـم أتـعلم 
غـيره، فـقال الخـليفة:  فـإنـني أقـتلك،  فـقال حـنني :  لـي رب يـأخـذ بـحقي غـدا فـي 
املــــوقــــف األعــــظم فــــان اخــــتار أمــــير املؤمــــنني  أن يــــظلم نــــفسه فــــليفعل، فــــتبسم 
الخـليفة وقـال لـه :  يـا حـنني طـب نـفسا وثق بـنا فهـذا الـفعل كـان مـنا المـتحانـك, 
ألنــا حــذرنــا مــن كــيد املــلوك واعــجابــنا بــك، فــأردنــا الــطمأنــينة إلــيك والــثقة بــك 
لـننتفع بـعلمك؛ فـقبل حـنني األرض وشـكر لـه؛ فـقال الخـليفة :  يـا حـنني مـا الـذي 
مــنعك مــن االجــابــة مــع مــا رأيــته مــن صــدق عــزيــمتنا فــي الــحالــتني؛ فــقال حــنني:  
شــيئان يــا أمــير املؤمــنني؛ فــقال املــتوكــل:  ومــا هــما؛ قــال:  الــديــن والــصناع فــقال 
الخــليفة وكــيف?! قــال حــنني:  الــديــن يــأمــرنــا بــفعل الــخير والجــميل مــع أعــدائــنا 
فـــكيف أصـــحابـــنا وأصـــدقـــائـــنا, ويـــبعد   ويحـــرم مـــن لـــم يـــكن كـــذلـــك والـــصناعـــة 
تــمنعنا مــن اإلضــرار بــبني الــجنس ألنــها مــوضــوعــة لــنفعهم ومــقصورة عــلى 

مصالحهم.

     ومــع هــذا فــقد جــعل اهلل فــي رقــاب األطــباء عهــدا  مؤكــدا بــإيــمان مــغلظة :  أال 
يـعطوا دواء قـتاال وال مـا يؤذي؛ فـلم أر أن أخـالـف هـذيـن األمـريـن مـن الشـريـعتني 
ووطــنت نــفسي عــلى الــقتل، فــإن اهلل مــا كــان يــضيع مــن بــذل نــفسه فــي طــاعــته، 
وكـل يـثيبني؛  فـقال الخـليفة :  انـهما لشـريـعتان جـليلتان؛ وأمـر بـالخـلع فخـلعت 

عليه؛ وحمل املال بني يديه وخرج من عنده وهو أحسن الناس حاال وجاها.

      كـانـت هـذه التجـربـة امـتحانـا قـاسـيا وسـوف تـعقبها مـحنة أشـد فـكلما ارتـقى 
حــنني فــي فــكره وعــلمه   كــلما زاد حــساده والــحاقــديــن عــليه. فــما أسهــل الــلعب 

بعقول الحكام املستبدين.       

     فـبعد مـضي سـنوات قـليلة ابـتلي حـنني بـمحنة أخـرى إذ كـان بـختيشوع بـن 
جـبرائـيل،  وفـي روايـة أخـرى إسـرائـيل بـن زكـريـا الـطيفورى الـطبيب النسـطوري 
قـد قـلب لـحنني ظهـر املـجن وأصـبح يـعاديـه ويحسـده عـلى عـلمه وفـضله, فـحاك 
لـه مـكيدة عـرضـته لـغضب الخـليفة فـأمـر بـسجنه وتـعذيـبه وتـبديـد مـكتبته وبـيته 



وكــل مــا كــان يــمتلكه؛ ويتجــلى تــأملــه وحــزنــه عــلى فــقد كــتبه كــلها جــملة. .. ) فــي 
21رسالة صغيرة دقيقة يجيب بها علي بن يحيى، كاتم سر املتوكل وصديقه.

كـما سجـل حـنني  تـفاصـيل هـذه املـحنة بـقلمه ومـا أصـابـه مـن الشـدائـد مـن الـذيـن 
نــاصــبوه الــعداوة مــن أشــرار أطــباء زمــانــه املــشهوريــن،  حــيث يــقول مــن جــملة 

كالمه: 

(( فـآلـت الـقضية بـي إلـى أن بـقيت بـأسـوء مـا يـكون مـن الـحال، مـحبوسـا مـضيقا 
عليّ مدة من الزمان. 

ثـم إن اهلل عـز وجـل نـظر إلـيّ بـعني رحـمته، فجـدد لـي نـعمه وردنـي إلـى مـا كـنت 
22عارفا به من فضله.  وقد نقلها إلينا ابن أبي أصيبعة في كتابه.

املبحث الخامس حنني في عهد ما بعد املتوكل

املنتصر باهلل (ت 248 هـ)  حنني في عهد

 حنني في عهد املستعني باهلل (ت 251 هـ)

 حنني في عهد املعتز باهلل (ت 255 هـ)

حنني في عهد املهتدي باهلل (ت 256 هـ)

حنني في عهد املعتمد على اهلل (ت 279 هـ) 
     عـاش حـنني عشـريـن عـامـا بـعد نـكبته األخـيرة مـبجال مـن الخـلفاء الـسابـقني، 
وتـوفـي بـمرض الـزرب، خـالل خـالفـة األخـير سـنة 260 هـ،كـما جـاء فـي الفهـرسـت؛ 

23وكانت مدة حياته سبعني سنة.

21 د0 بدوي،  دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب،  ص 149

22 عيون األنباء في طبقات األطباء – ص 261 – 265 – 271

23 د0 ماير  هوف،  العشر مقاالت في العني، ص 26- 27
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الفصل الثالث 

26أسلوب حنني في الترجمة والتأليف

  إن مـن أعـظم سـمات الـحياة الـفكريـة لـلعصر الـعباسـي هـي االحـتفاء بـالـفلسفة 
والــعلم االغــريــقيني، وفــيما كــان الــتأثــير الــفارســي  والــهندي فــي الــقرن الــثامــن  
املـيالدي هـو الـراجـح فـي تـلك الـحياة, نجـد أن بـيت الـحكمة الـذي أسـسه املـأمـون 
قــد لــعب دورا  فــي هــيمنة فــكر أرســطو وابــقراط وجــالــينوس وبــطليموس عــلى 
الــنفوس املســتنيرة فــي بــغداد وأرجــاء الــعالــم االســالمــي، فــفى الــقرن الــتاســع 
املــيالدي بــرزت ثــالث شــخصيات عــظيمة هــي ثــابــت بــن قــرة أحــد صــائــبة حــران 
والــــكندي الــــفيلسوف املســــلم الــــعربــــي الــــعريق وحــــنني بــــن اسحق املــــسيحي 

النسطوري. 

     ومـن رأي االسـتاذ كـوركـيس أنـه : لـم يـقم بـني املـترجـمني فـي الـعصر الـعباسـي, 
مـــن فـــاق حـــنني بـــن اسحق فـــي وفـــرة الـــتصنيف, مـــن تـــألـــيف ونـــقل ومـــراجـــعة 

وتصحيح, وال من جاراه في حسن األسلوب ودقة الترجمة. 

   وقــد بــرز حــنني  بــن اسحق كــأقــوى شــخصية فــي هــذا الــعصر, إذ تــفوق فــي 
مــيدانــي الــترجــمة والــتألــيف وحقق أمــجادا عــظيمة فــي عــلوم الــطب والــفلسفة 
والــلغة، ويؤخــذ مــن قــائــمة وضــعها حــنني وأتــمها أحــد تــالمــيذه أنــه تــرجــم إلــى 
السـريـانـية مـن كـتاب جـالـينوس خـمسة وتـسعني كـتابـا وتـرجـم إلـى الـعربـية مـنها 
تـسعة وثـالثـني؛ هـذا إلـى جـانـب انـه راجـع تـرجـمة تـالمـيذه فـأصـلح سـتة كـتب مـما 
نــقل إلــى الســريــانــية ونــحوا مــن ســبعني كــتابــا إلــى الــعربــية كــما راجــع وأصــلح 
مـــعظم الخـــمسني كـــتابـــا الـــتي كـــان قـــد تـــرجـــمها إلـــى الســـريـــانـــية ســـرجـــيس 

الرأسعيني وأيوب الرهاوي وغيرهما من األطباء املتقدمني. 

     وفـي رأي األب جـورج قـنواتـي أن حـنني بـن اسحق كـان حـريـصا  عـلى تـأديـة 
املــعنى بــدقــة, فــاهــما تــمامــا  ملــقتضيات النشــر الــعلمي ووجــوب الــرجــوع إلــى 

26 نسيم مجلي, حنني بن اسحاق وعصر الترجمة العربية -_ موقع املنظمة العربية للترجمة.



أحــسن املخــطوطــات، وبــجانــب تــرجــمته لــكتب جــالــينوس, نــقل حــنني عــددا  مــن 
كتب ابقراط.  

     لــم يــنحصر جهــد حــنني فــي مــيدان الــترجــمة بــل تــعداه إلــى مــياديــن أخــرى، 
فــكان طــبيبا  مــاهــرا  مــتقدمــا  عــند الخــلفاء تــميز فــي مــعالــجة أمــراض الــعني, 
وألــــف فــــي هــــذا الــــتخصص أهــــم كــــتبه الــــطبية، وقــــد شــــملت مؤلــــفاتــــه الــــطب 
والــفلسفة والــلغة؛ وقــد أورد ابــن أبــي اصــيبعة أنــه اكــمل قــائــمة ملؤلــفاتــه وهــي 

تضم مائة وأحد عشر كتابا. 

لـكن عـنايـته الـفائـقة بـطب جـالـينوس وبـكتبه كـان مـثار اهـتمام كـبير, إذ أصـبح 
جـالـينوس, بـفضل هـذه الـعنايـة أشهـر األطـباء اإلغـريق فـي تـراث الـعربـية؛ لـقد 
انــغمس بشــدة فــي دراســة طــب جــالــينوس وفــي تــرجــمته حــتى ألــف أســلوبــه 
وأصــــبح إذا قــــرأ نــــصا اســــتطاع أن يــــحكم هــــل هــــو مــــن وضــــع جــــالــــينوس أو 

مدسوس عليه.  

      و فــي هــذا يــقول بــن جــلجل:  وحــنني بــن اسحق هــو الــذي أوضــح مــعانــي 
كـتب ابـقراط وجـالـينوس, ولـخصها أحـسن تـلخيص, وكـشف مـا اسـتطاع مـنها, 

وأوضح مشاكلها). 

      أمــــا ابــــن أبــــي أصــــيبعة فــــيعبر عــــن رأيــــه فــــي تــــرجــــمات حــــنني ملــــصنفات 
جـالـينوس بـعد أن قـارن بـينها وبـني تـرجـمات اآلخـريـن لـنفس املـصنفات : فـلما 
طـالـعتها وتـأمـلت ألـفاظـها تـبني لـي بـني نـقلها ونـقل السـت عشـرة الـتي هـي نـقل 
حـــنني تـــبايـــن كـــثير وتـــفاوت بـــني..... فـــأيـــن األلـــكن   مـــن الـــبليغ وأيـــن الـــثرى مـــن 

الثريا. 

     الــتزم حــنني األمــانــة فــي نــقله لــكتب الــثقافــة الــيونــانــية كــما كــان  أمــينا فــي 
مـمارسـته لـلطب والـتمسك بـأخـالقـيات الـطبيب، فحـرص عـلى الـدقـة فـي تـرجـمة 
الـنص الـيونـانـي, وحـرص عـلى وضـوح املـعنى بـدرجـة لـم يـصل إلـيها أحـد مـن 
أقــرانــه فــكان يحقق ويــدقق فــي قــراءة  الــنص وفــي قــراءة  الــترجــمة ثــم يــصحح 
ويـراجـع وال يـأنـف أن يـعيد تـرجـماتـه الـقديـمة إذ وجـد فـيها نـقصا، ورغـم انـتسابـه 

للثقافة السريانية فقد عشق العربية وأتقنها وكتب بها شعرا.      



     وقـد تـناول بـروفـسور شـتروهـمايـر تـرجـمات حـنني بـالـفحص والـدراسـة ورأى 
أن املؤرخــني حــينما اهــتموا  بــحنني بــاعــتباره طــبيبا ومــترجــما, لــم يهــتموا بــه 
كـلغوي بـارع فـي فـقه الـلغة حـتى عـام 1925 عـندمـا  نشـر كـوتهـليف بـيركسـترابـر 
ســر( رســالــة حــنني بــن اسحق إلــى عــلي بــن يــحيى فــي ذكــر مــا تــرجــم مــن كــتب 
جـالـينوس بـعلمه ومـا لـم يـترجـم)، ومـنها  تـتضح لـنا الـقواعـد الـتي كـان يـسير 
بـمقتضاهـا, فـهو لـم يـكن يسـلم تـرجـمة سـريـانـية أو عـربـية لـنص مـا لـم يـتمكن مـن 
جـمع عـدة نـسخ لـذلـك الـنص, فـيقرأهـا لـيس قـراءة عـامـة إنـما يـقرأهـا كـلمة كـلمة 
ويـــطابـــقها  وهـــذا الـــعمل كـــان يـــضطره لـــلقيام بـــرحـــالت عـــديـــدة بـــحثا  عـــن تـــلك 
املخـطوطـات ملـقارنـتها, فـوصـل لحـلب وفلسـطني ثـم اإلسـكندريـة.  والـغرض مـن 
ذلـك لـيس قـراءتـها وإنـما لـغرض اقـتنائـها ومـطابـقتها مـع نـصوص املخـطوطـات 

األخرى لديه.

     وفــي شــبابــه لــم يــكن قــادرا  عــلى ذلــك, ألنــه كــان يــترجــم الــنسخة املخــطوطــة 
الـوحـيدة الـتي لـديـه لـذا  اضـطر فـي أواخـر حـياتـه إلـى مـراجـعة تـراجـمه عـلى مـا 
وقـع عـليه مـن مخـطوطـات أخـرى؛ثـم يـورد شـتروهـمايـر مـالحـظاتـه حـول تـرجـمته 
لـكتاب جـالـينوس (حـول الـفرق الـطبية) الـذي قـرأه أمـام (يـوحـنا بـن مـاسـويـه) فـي 
الـوقـت الـذي بـعد فـيه عـن مـدرسـته :  إنـي تـرجـمت وانـا حـدث مـن أبـناء عشـريـن 
ســـنة أو أكـــثر قـــليال  ملـــتطبب مـــن أهـــل جـــنديـــسابـــور يـــقال لـــه (شـــير يـــشوع بـــن 
قـطرب) مـن نـسخة يـونـانـية كـثيرة االسـقاط, ثـم سـألـني بـعد ذلـك وأنـا مـن أبـناء  
أربـعني سـنة أو نـحوهـا, حـبيش تـلميذي, إصـالحـه بـعد أن كـانـت قـد اجـتمعت لـه 
عــندي عــدة نــسخ يــونــانــية, فــقابــلت تــلك الــنسخ بــعضها بــبعض حــتى صــحت 
مـنها نـسخة واحـدة ثـم قـابـلت بـتلك الـنسخة السـريـانـية وصـححتها, وكـذلـك مـن 

عادتي أن أفعل في جميع ما أترجمه.  

     وحـينما كـان حـنني يجـد قـراءات مـختلفة فـي املخـطوطـات املـتبايـنة, كـان عـليه 
أن يـقرر أيـها هـي الـنسخة أقـرب إلـى األصـل؛ وهـذا مـثيل مـا يـقوم بـه املحقق فـي 
الـوقـت الـحاضـر, لـنص قـديـم وذلـك بـاخـضاع الـنص املـختلف الـقراءات إلـى نـظام 
نــقدي أصــبح األن سهــال بــعد اخــتراع الــطباعــة؛ وعــلى كــل حــال فــإن حــنني كــان 
يـضطر إلـى إضـافـة الشـروح عـلى تـراجـمه أو فـي حـواشـيها بـغية إفـهام الـقارئ 



اخـتالف املخـطوطـات الـيونـانـية واإلفـصاح عـن الـشكوك الـتي تـساوره فـي أحـد 
تلك األجزاء من النص.

الباب الثالث

 مدرسة حنني بن اسحاق
الفصل األول حبيش بن الحسن األعسم 

الفصل الثاني  اسحاق بن حنني

الفصل الثالث موسى بن خالد 

الفصل الرابع عيسى بن يحيى بن ابراهيم 



الفصل الخامس عيسى بن علي 

الفصل األول 
حبيش بن الحسن األعسم

     إن الـذيـن عـملوا مـع حـنني ابـن إسـحاق فـي بـيت الـحكمة شـكلوا مـدرسـة ذات 
طابع مميز، وتراوح عددهم بني التسعني واملائة 0

27     يــقول ابــن أبــي أصــيبعة :  حــبيش األعــسم ابــن الــحسن الــدمــشقي،  وهــو 

ابـن أخـت حـنني ابـن اسـحاق ومـنه تـعلم صـناعـة الـطب وكـان يسـلك مسـلك حـنني 
في نقله وكالمه وأحواله إال أنه يقصر عنه 0

28     يـذكـر ابـن الـقفطي :  مـن جـملة سـعادة حـنني صـحبة حـبيش لـه فـأن أكـثر مـا 

نـقله حـبيش نسـب إلـى حـنني وكـثيراَ مـا يـرى الـجهال شـيئاَ مـن الـكتب الـقديـمة 
مــترجــماَ بــنقل حــبيش فــيظن الــُغيُُّر مــنهم أن الــناســخ أخــطأ فــي االســم ويــغلب 

على ظنه أنه حنني وقد ُصّحف فيكشطه ويجعله حنني 0

29     ويذكر ابن النديم ما ترجمه من كتب جالينوس بشكل وافي : 

كتاب تعرف علل األعراض الباطنة 1.

كتاب النبض الكبير 2.

27 ابن ابي اصيبعة, عيون األنباء, ص276.

28 ابن القفطي, اخبار العلماء, ص122.

29    ابن النديم،  الفهرست، ص349-348



كتاب تدبير األصحاء 3.

كتاب حيلة البرق 4.

وترجم مع حنني حوالي عشرين كتاباَ بمقاالت قليلة من كل منها. 

الفصل الثاني

 اسحاق بن حنني
30    يقول ابن النديم :  

أبـو يـعقوب إسـحاق بـن حـنني يـجاري أبـيه فـي الـفضل وصـحة الـنقل مـن الـلغة 
اليونانية والسريانية 0

وكان فصيحاَ بالعربية يزيد على أبيه في ذلك 0

31     أما ابن أبي أصيبعة فيقول: 

نــقله لــلكتب الــطبية قــليل جــداَ، بــالنســبة إلــى مــايــو جــد مــن كــثرة نــقله مــن كــتب 
أرسطوطاليس في الحكمة وشروحها إلى لغة العرب0

ويذكر من مؤلفاته:  

كتاب األدوية املفردة 1.

ُكنّاش الُخف2.

كتاب إيساغوجي للمنطق 3.

كتاب صنعة العالج بالحديد 4.

كتاب آداب الفالسفة ونوادرهم 5.

ومقالة في التوحيد 60.

30 ابن النديم،  الفهرست، ص 356

31 ابن ابي اصيبعة, عيون األنباء, ص275-274.



الفصل الثالث

 موسى بن خالد
33     يذكر ابن القفطي وابن جلجل :  32

34أن املــتوكــل عــلى اهلل أخــتار حــنني  لــلترجــمة، وجــعل لــه كــتابــاَ نــحاريــر عــاملــني 

بـالـترجـمة، كـانـوا يـترجـمون ويـتصفح مـاتـرجـموا كـاصـطفان بـن يـسيل ومـوسـى 
بن خالد الترجماني ويحيى بن هارون.

الفصل الرابع 

عيسى بن يحيى بن ابراهيم

32 ابن القفطي, اخبار العلماء, ص 118

33  ابن جلجل, طبقات االطباء, ص 69.

34  جمع نحرير.  وهو الحاذق الفطن العاقل, ابن ابي اصيبعة, عيون األنباءص262.



 : 36      يقول ابن النديم وابن أبي أصيبعة 35

كــان أيــضاَ تــلميذاَ لــحنني بــن إســحاق، وكــان فــاضــالَ، أثــنى عــليه حــنني ورضــي 
نقله، وقّلده فيه 0

37     أما ابن القفطي فيقول عنه :  

مـن تـالمـيذ حـنني والـناقـلني املـجيديـن مـن الـيونـانـي إلـى الـعربـي، ولـه تـصنيف 
في الطب. 

 

الفصل الخامس

 عيسى بن علي
  : 38     قال ابن النديم

عـيسى بـن عـلي مـن تـالمـيذ حـنني، وكـان فـاضـالَ، ولـه مـن الـكتب:  كـتاب املـنافـع 
التي تستفاد من أعضاء الحيوان.

35 ابن النديم،  الفهرست، ص 355   

36  ابن ابي اصيبعة, عيون األنباء, ص279.

37  ابن القفطي, اخبار العلماء, ص164.

38  ابن النديم الفهرست ص355.



39     ويذكر ابن القفطي عنه:  

وكــان فــاضــالَ مــصنفاَ، مــشهورالــتصنيف، ومــن ذلــك:  كــتاب تــذكــرة الــكّحالــني، 
وعليها عمل أطباء هذا النوع في كل زمان؛  وكتاب املنافع.

الباب الرابع

 تأثير حنني 
على الحضارة اإلسالمية

39 ابن القفطي اخبار العلماء ص164



40تأثير حنني على الحضارة اإلسالمية

  كـانـت حـركـة الـترجـمة مـن أهـم وأنشـط الحـركـات الـفكريـة الـتي وجـدت فـي الـعالـم 
االسـالمـي؛ وهـي احـدى حـلقات الـعلم، الـتي شـكلت روح الـتقدم الـعلمي حـقيقة؛ 
وبـــفضل ظـــهور أعـــالم عـــرب مـــن الـــنصارى والســـريـــان أجـــادوا الـــلغات، شهـــدت 
الـترجـمة نـشاطـا لـم تشهـده الـدولـة اإلسـالمـية  بـعد ذلـك، وكـانـت الـدعـامـة لـلفكر 
الـــحضاري؛ ولـــم يـــكن حـــنني أول مـــترجـــم، فـــقد ســـبقه فـــي ذلـــك قـــالئـــل، بـــل إنـــهم 
عـاصـروه وهـو شـاب، وأهـمهم يـوحـنا بـن مـاسـويـه أسـتاذه، إال أن حـنينا تـمتع 

بميزتني أساسيتني من حيث الترجمة وهما: 

غـــزارة اإلنـــتاج, وجـــودة نـــوعـــيته وصـــياغـــته حـــتى أن تـــالمـــيذه لـــم يســـتطيعوا 
مجاراته. 

   وقـــد ركـــزت مـــعظم الـــتراجـــم عـــلى عـــمله فـــي الـــنقل والـــترجـــمة، وعـــلى مـــقدرتـــه 
الــكبيرة فــي أن يــنقل أمــهات كــتب الــطب الــيونــانــية ويســتوعــبها ويــتعامــل بــها 
فـي أرض جـديـدة وبـأدويـة محـلية وبـلغة جـديـدة، وأن يـحول مؤلـفات أسـاطـينهم 

إلى لسان عربي قويم. 

   وكانت ترجمته تتميز بحسن األداء والتعبير بلغة عربية رصينة.

وإذا عــــلمنا أن الــــلغة الــــعربــــية قــــد بــــدأت تــــعرف املــــصطلح الــــعلمي، والــــتعبير 
الــطبي ذا املــعنى املحــدد مــنذ ذلــك العهــد، فهــذا يــدفــعنا إلــى تــقديــر مــدى أهــمية 
الــعمل الــدقيق الــذي تــواله حــنني؛ ســواء بــالنســبة إلــى الــنقل الــعلمي وتــطويــع 

40   وائل خوري, حنني بن اسحاق والعشر مقاالت في العني, مجلة الكحال العدد األول، ص137-132.



الـلغة لـه، أو بـالنسـبة إلـى مـا تـال ذلـك مـن تـألـيف بـالـلغة الـعربـية شـيد عـلى ذلـك 
الصرح، أو حتى بالنسبة إلى عصرنا الحاضر.

   كـــما يـــجب أن ال نـــجحف حـــقه ونـــجاحـــه كـــمطبب ذائـــع الـــصيت مـــتني الـــرأي 
مــتفتح الــذهــن؛ فــقد طــرق فــي نــتاجــه الــعلمي األبــواب الــطبية املــعروفــة، إال أنــه 
أبـدع فـي مـسائـل الـعني وأجـاد؛ فـكانـت كـتب الـطب الـتي تـرجـمها مـتعددة األلـوان 
مــن فــلسفة الــطب حــتى دقــائق املــعالــجة الــدوائــية إلــى الــطب الــوقــائــي وحــفظ 
الـصحة؛ لـكنه أولـى مـسائـل الـعني أهـمية خـاصـة، فـهو لـم يـترجـم كـناشـا يـونـانـيا 
فـــي الـــعني وكـــفى، بـــل إن كـــتابـــه العشـــر مـــقاالت فـــي الـــعني قـــد كـــتب عـــلى مـــدى 

ثالثني عاما. 

   ولــعل الــجانــب املــثير لــإلهــتمام فــي حــياة حــنني هــو تــلك األخــالقــية الــرائــعة 
الـتي تـمتع بـها وجـعلها مـنهجا حـياتـيا يهـتدي بـه فـي كـل سـلوكـه وحـياتـه فـقد 
كـان مـن أكـثر الـعامـلني فـي املـيدان الـطبي أخـالقـية ونـقاوة؛ فـهو قـد رفـض طـلب 
املـتوكـل عـلى اهلل أن يـصنع لـه سـما ألعـدائـه، فـحبسه والقـى مـن الـعزاب الـشيء 

الكثير سنة كاملة. 

   وعــلى الــرغــم مــن حســد ووشــايــة مــعاصــريــه فــقد حــافــظ عــلى مــوقــعه بجــدارة، 
وأثـــبت بـــاعـــه الـــطويـــل كـــمطبب مـــمتاز، وكـــواحـــد مـــن أكـــثر األعـــالم فـــي مـــيدان 
الــترجــمة والــتألــيف فــي عــصره؛ وبــقي رغــم كــل شــيء مــرجــعا يــعود إلــيه طــالب 

املعرفة يستزيدون منه ويتتلمذون على يديه. 

  وكـان ذلـك مـثار اعـجاب الجـميع حـتى أسـاتـذتـه كـيوحـنا بـن مـاسـويـه، وحـتى آل 
بــختيشوع الــذيــن كــانــوا يــناصــبونــه الــعداء املــهني ويــختلقون لــه املــشاكــل مــن 

فترة ألخرى.

   إن بـــدايـــة الـــحضارة اإلســـالمـــية  كـــانـــت بـــالـــترجـــمة. . ومـــن الـــكلمة تـــوالـــدت 
الــكلمات وتــعاظــمت فــي بحــر اإلبــداع الــزاخــر عــلى أيــدي أســاطــني كــبار، كــابــن 

سينا والرازي والفارابي وابن هيثم وعشرات من األسماء الكبيرة. 



     و ال شــــك أن شــــرف نــــقل الــــكلمة كــــان لــــلجيل األول، لــــلرعــــيل الــــذي قــــاســــى 
الــصعاب لــيفك الــكلمة الــيونــانــية، ويجســدهــا حــرفــا عــربــيا مــتينا، وبــالــتالــي 

تصبح الضاد لغة العلم والحضارة. 

     ومـن هـنا نـشعر بـاالحـترام لـلرعـيل األول، رعـيل الـتراجـمة الـذيـن وال شـك، كـان 
حـنني بـن اسـحاق مـن أبـرز أعـالمـهم وأقـوى ركـائـزهـم، ويـبقى بـغض الـنظر عـن 
نـقل الـترجـمة بـالـذات يـبقى الـتطويـع الجـديـد لـّلغة الـعلمية واإلنـشاء واإلبـداع 
للمنطق الـفكري الـعلمي مـأثـرة أخـرى كـبرى لـها أبـعادهـا الـواسـعة حـتى عـصرنـا 

الحاضر. 



الباب الخامس

حنني 

في القرن العشرين وحوار الحضارات



حنني في القرن العشرين وحوار الحضارات
  يـقول سـارتـون فـي كـتابـه( مـدخـل الـى تـاريـخ الـعلوم):  إن بـعض املؤرخـني قـد 
حـاولـوا أن يـغضوا مـن قـدر الـعرب وإنـتاجـهم فـي عـالـم الـفكر حـينما ادعـوا أن مـا 

جاء به العرب لم يكن فيه شيء مبتكر،  ألن العرب لم يكونوا إال مقلدين.

  إن مـثل هـذا الـحكم خـطأ  فـليس هـناك ابـتكار أعـظم مـن ذلـك الـتعطش الـذي مـلك 
عـلى قـادة الـفكر الـعربـي حـواسـهم فـي سـبيل املـعرفـة... وال يـمكن أن يـكون هـنالـك 

ابتكار مخلوق من العدم. 

   هــذا الــتعطش الشــديــد إلــى املــعرفــة هــو الــذي دفــع حــنني بــن اسحق   لــلبحث 
والـــتنقيب فـــي دروب الـــلغات والـــعلوم وتحـــدى كـــل الـــصعاب واملـــعوقـــات حـــتى 
صــار هــذا الــعالــم الــفذ الــذي يشهــد بــعظمته وأصــالــته كــبار الــعلماء واملؤرخــون 

في الشرق والغرب. 

  وهــذا لــفهمه دور الــعبقريــة الــفرديــة فــي حــوارهــا مــع روح الــعصر  الــعباســى 
الــذي بــرزت فــيه وأتــاحــت فــرصــة الــنمو واالزدهــار لــكثير مــن الــعلماء واملــفكريــن 
والــشعراء فــي عــصر الــحضارة الــعربــية, وهــذا يــتطلب مــنا جــمع وتحقيق هــذا 

التراث وخصوصا  تراث حنني بن اسحق ومدرسته.

  كـتابـة سـيرة حـياة هـذا الـعالـم الـعربـي الـكبير بـصورة دقـيقة ومـوثـقة،  وابـراز 
دوره فـي حـركـة الـترجـمة، لـيس فـقط كـمترجـم  لـحوالـي مـائـة كـتاب مـن الـيونـانـية 
إلــى الســريــانــية وســبعة وثــالثــني كــتابــا إلــى الــعربــية، ولــيس فــقط كــفقيه لــغوي 
ومؤلـــف لـــعدد مـــن كـــتب فـــقه الـــلغة الـــعربـــية ونـــحوهـــا؛ وانـــما كـــرســـول ثـــقافـــي 
حـضاري قـام بـأسـفار عـديـدة لـلحصول عـلي الـكتب واملخـطوطـات، وأقـام عـالقـات 
مــع الــروم والــبيزنــطيني مــن أجــل هــذه الــغايــة؛ وقــد أتــاحــت هــذه األمــور فــرصــة 
لــلحساد لــلكيد والــدس لــه عــند بــعض الخــلفاء، مــما عــرضــه ألشــد املــحن الــتي 
تـــغلب عـــليها بـــايـــمانـــه بـــاهلل وبـــرســـالـــته كـــطبيب مـــهمته هـــي عـــالج املـــرضـــى 
وتـــخفيف آالمـــهم، ولـــيس صـــنع الـــسموم الـــفتاكـــة لـــقتل الـــخصوم، مـــما أكســـبه 
مـكانـة عـالـية لـدى خـلفاء الـدولـة الـعباسـية, ولـه فـي هـذا املـجال مـواقـف مـشهودة، 
سجـلهاابـن الـقفطي وابـن جـلجل وابـن ابـي أصـيبعة فـي كـتبهم، تـجعل مـن هـذا 



الـعالـم نـموذجـا  فـي االلـتزام بـاألمـانـة الـعلمية واالصـرار عـلى ربـط رسـالـة الـعلم 
بخدمة االنسان. 

  إن حــركــة الــترجــمة الــعربــية فــي الــعصر الــعباســي كــانــت أول وأعــظم حــركــة 
ثــقافــية تجســدت فــيها فــكرة حــوار الــحضارات، لــيس فــقط ألن الــترجــمة شــملت 
نـــقل الـــتراث اإلغـــريـــقي والـــفارســـي والـــهندي.. أي الـــتعامـــل مـــع ثـــقافـــات وثـــنية 
وعـقالنـية مـختلفة، بـل ألن هـذه الحـركـة اعـتمدت أسـاسـا  عـلى مـترجـمني وعـلماء 
مـــسيحيني ويـــهود وصـــابـــئة ومـــن كـــل األجـــناس.. وبهـــذا جســـدت فـــكرة الـــحوار 
والــتعايــش شــكال  ومــضمونــا  بــني الــعرب املســلمني وبــني غــيرهــم مــن الــشعوب 

والجماعات العرقية والدينية.

  إذا كــانــت حــركــة الــترجــمة قــد جســدت هــذا الــحوار وأكــدتــه فــان فــي شــخصية 
حـــنني بـــن اسحق وأعـــمالـــه شـــاهـــدهـــا األكـــبر، فـــقد كـــان طـــبيبا لـــتسعة خـــلفاء 
عــباســيني  ومــوضــع ثــقتهم ورعــايــتهم، وقــد عــينه املــأمــون عــميدا لــدار الــحكمة،  
حــيث جــمع حــولــه عــددا مــن الــتالمــيذ الــنجباء، مــنهم:  ولــده اسحق بــن حــنني 
وابــن أخــته حــبيش  بــن األعــسم وثــابــت بــن قــرة وعــيسى بــن يــحيى بــن ابــراهــيم 
ومــوســى بــن خــالــد وأبــا عــثمان ســعيد وعــيسى بــن عــلى, وجــعل مــنهم  مــدرســة 
لــلبحث الــعلمي وتــرجــمة الــعلوم الــطبية والــفلسفية؛وقــد أرســت هــذه املــدرســة 
أصـول املـصطلحات الـعلمية فـي لـغتنا الـعربـية، وهـي قـضية مـا زالـت  تـشغلنا 

حتى اآلن وتحتاج منا الهتمام جاد.

   لـــقد أدت حـــركـــة الـــترجـــمة إلـــى ازدهـــار الـــحضارة الـــعربـــية االســـالمـــية الـــتي 
أضـاءت بـالد الشـرق فـي الـوقـت الـذي رانـت فـيه حـجب الجهـل والـظالم عـلى كـل 

بالد أوروبا.       

   يـجب الـكشف عـن هـذه الـروح الـتي اتـسمت بـها الـحضارة الـعربـية اإلسـالمـية،  
والـتي تـنبذ الـتعصب واالرهـاب، والبـد مـن الـربـط بـني الـدور الـذي لـعبته الـترجـمة 
الــعربــية فــي حــمايــة تــراث االنــسانــية،  واســهام الــعرب فــي الــنهضة االوروبــية 
وتـأكـيد ذلـك بشـتى الـطرق مـن أجـل صـياغـة مشـروع ثـقافـي مـعاصـر يسـتند إلـى 

العقل والعدل لتحقيق السالم والتنمية والرخاء لنا ولشعوب العالم أجمع.



  وال بـأس أن يـتم الـربـط مـن خـالل احـيائـنا لـتراثـنا الـعلمي, فـقد بـدأت الـنهضة 
األوروبـية بـاحـياء الـتراث الـكالسـيكي مـن خـالل تـرجـمتهم لـلعلوم الـعربـية؛فهـل 
نـأمـل فـي اكـمال دائـرة الـتشابـه فنخـرج مـن حـالـة الـحيرة والتخـلف الـتي تـعانـيها 
شــعوبــنا الــعربــية لــنسايــر هــذا الــعصر وثــقافــته بخــطى ثــابــتة؛ وهــذه خــطوة 
ضـــروريـــة ألنـــنا مـــفتونـــون بـــفكرة األصـــالـــة, قـــد أدمـــنا تـــعاطـــي الـــتراث بـــصورة 
مــخيفة حــتى كــاد أن يــصبح مــرجــعيتنا الــوحــيدة, نــتيجة الغــراق الــعقول فــي 
تـــراث الـــعصور املتخـــلفة وفـــي الـــتفسيرات الـــديـــنية املـــعاديـــة لـــلعقل ولحـــريـــة 
االنـسان جـريـا وراء هـذه األصـالـة املـزعـومـة, رغـم أن األصـالـة الـحقيقية مـوجـودة 
فــي تــراثــنا الــعلمي, أعــني فــي مــقومــاتــه الــعقلية والــوجــدانــية الــتي أدت الــى 
انــتاج هــذا الــتراث وابــداع ذخــائــره, هــذه الــقدرات الــنفسية والــعقلية هــي الــتي 
دفـعت أبـناء هـذه األمـة الـى االنـفتاح عـلى تـراث اإلغـريق والـفرس وتـراث الـهند 
دون خــــــــــوف أو تــــــــــردد فــــــــــحـقـقـوا أعــــــــــظـم أمــــــــــجـاد الــــــــــحـضـارة الــــــــــعـربــــــــــيـة.                

                                         
  ويــجب الــدعــوة لــالقــتراب أكــثر مــن عــلوم الــعصر وثــقافــته, ويــكفى دلــيال عــلى 
ذلـــك أن نـــعرف مـــا يـــقولـــه املســـتشرق مـــاكـــس مـــايـــرهـــوف مـــن أن كـــتاب (العشـــر 
مـقاالت فـي  الـعني)الـذي وضـعه حـنني بـن اسحق:  هـو أقـدم كـتاب  مؤلـف عـلى 
الــطريــقة الــعلمية فــي طــب الــعيون... وأن جــميع أطــباء الــعيون املــتأخــريــن قــد 
اقـــــتبسوا مـــــن ذلـــــك  الـــــكتاب وشـــــرحـــــوه؛ أو مـــــا يـــــقولـــــه املســـــتشرق األملـــــانـــــي 
شــــتروهــــمايــــر:  مــــن أن أســــالــــيب حــــنني بــــن اسحق فــــي جــــمعه للمخــــطوطــــات 
الــعديــدة  وتــحقيقها وعــمله فــي تــطويــر الــلغة لــكي تــالئــم االحــتياجــات الــعلمية 
عــن طــريق الــترجــمة، يــجعله زمــيال لــنا بــالــرغــم مــن هــذه األحــد عشــر قــرنــا الــتي 

تفصلنا عنه.  

  كـــل ذلـــك هـــو  دعـــوة لـــلتصالـــح مـــع الـــنفس ومـــع الـــعقل مـــن أجـــل كســـر حـــاجـــز 
االغــتراب والــدخــول إلــى حــضارة الــعصر مــن الــطريق الــذي ألــفناه وهــو طــريق     
الـتراث، ليسـت إذن رجـعة إلـى الـوراء وإنـما خـطوة إلـى األمـام فـي سـبيل الـلحاق 

بعلوم العصر واملستقبل.



  لـقد تـعرض تـراثـنا الـعلمي لـإلهـمال الشـديـد وتـأكـيدا لـذلـك يـكفي ان نـعرف أن 
أول مــرة بــل وآخــر مــرة يــتم فــيها االحــتفال بــذكــرى حــنني بــن اسحق فــي الــعالــم 
العربي كانت في <<مهرجان أفرام وحنني>> الذي أقيم في بغداد سنة 1974.

  كـــذلـــك تـــأخـــر اهـــتمام األوروبـــيني بهـــذا الـــتراث ربـــما نـــتيجة تـــعصبهم لـــفكرة 
مـركـزيـة الـثقافـة األوروبـية؛  فـقد شـكا نـيجيبور  Otto Neugebauer مـن مـوقـف 
الــباحــثني إزاء مــحاولــته لــعرض الــعالقــة بــني الــريــاضــيات عــند اإلغــريق وعــند 

البابليني قائال : 

(كـــل مـــحاولـــة لـــربـــط إنـــجازات اإلغـــريق بـــما قـــبلها لـــدى األمـــم األخـــرى تـــصطدم 
بـمعارضـة حـادة، فـليس هـناك مـن يـرضـى بـتعديـل صـورة اإلغـريق الـتي اعـتاد 
عـــليها, بـــالـــرغـــم مـــن ان كـــل الـــتحوالت الـــتي طـــرأت عـــليها مـــنذ زمـــن ويـــنكلمان  
Winkelman  وابسـطها الـتعرف عـلى ألـفني ومـائـة عـام مـن الـتاريـخ قـبلهم, كـان 

من  نتائجها أن أصبح اإلغريق في املنتصف وليس في املبتدأ).

  إن سـر االهـتمام بـحنني بـن اسحق بـالـذات دون غـيره مـن الـعلماء واملـترجـمني 
الـذيـن بـرزوا فـي هـذه الـفترة، هـي ان حـنني بـن اسحق لـم يـكن مجـرد عـالـم بـارز أو 
مـترجـم نـادر فـقط بـل  كـان رائـد  مـدرسـة مـن الـعلماء الـعرب الـذيـن شـكل اشـتغالـهم 

بالعلوم االغريقية مرحلة االنتقال من التلقي إلى االبداع.

   ورغـم االعـتراف فـيما يشـبه االجـماع  عـلى قـيمة الـدور الـذي لـعبه هـذا الـرجـل 
فـي نـقل الـعلوم اإلغـريـقية الـى الـعرب وعـلى قـيمة  مؤلـفاتـه  الـطبية والـفلسفية, 
فــإنــه كــما يــقول مــاكــس مــايــرهــوف (لــم تــكتب بــأيــة لــغة أوروبــية تــرجــمة وافــية 
لـــحياة حـــنني) والـــذي  يـــصفه املؤرخ الـــفرنـــسى لـــيكلرك بـــأنـــه:  مـــن أشـــد رجـــال 
الـتاريـخ ذكـاء وأحـسنهم خـلقا، وربـما كـان أقـوى شـخصية أنـجبها الـقرن الـثالـث 
للهجــرة؛ أمــا فــي الــلغة الــعربــية فــقد أفــرد لــه ابــن أبــي اصــيبعة فــصال مسهــبا 
ضـمنه تـاريـخ حـياتـه ومـا تـرجـمه وألـفه مـن كـتب ورسـائـل؛ وهـذا الـذي كـتبه ابـن 
أبــي اصــيبعة, قــد اتخــذه كــتاب الــعرب والــفرنــجة مــادة يــصنعون مــنها صــورة 
غـــير كـــامـــلة لـــحياة حـــنني عـــلى ان ابـــن أبـــي اصـــيبعة إنـــما اخـــتزل مـــقالـــة ابـــن 
الــقفطي عــلى مــا بــها مــن نــقص ظــاهــر هــذا, وفــي كــتاب الفهــرســت البــن الــنديــم 
تــرجــمة قــصيرة نــاقــصة نــقصا كــبيرا وكــذلــك ســائــر الــتراجــم الــعربــية الــتي بــني 



أيـديـنا فـإنـها بـعيدة كـل الـبعد عـن أن تـفي بـاملـراد. ولسـت تجـد فـي جـميع الـلغات 
األوروبــية ســوى مــقاالت قــصيرة, ال تــتناســب ومــكانــة حــنني كــرجــل مــن رجــال 

العلم. (مقدمة كتاب العشر مقاالت  في العني ملايرهوف).

  وقـــد تـــناول بـــروفـــسور فؤاد ســـيزكـــني  فـــي مـــقالـــه (مـــكانـــة حـــنني فـــي تـــاريـــخ 
الــترجــمة) مــسألــة  تــأخــر االهــتمام بــقضية نــشأة الــعلوم عــند الــعرب, وخــاصــة 
الـــعلوم الـــطبيعية والـــفلسفية فـــقال  ســـوف يـــمضي وقـــت طـــويـــل حـــتما قـــبل أن 
يتحقق أمـلنا بـأن يـصدر  يـومـا حـكم صـائـب حـول انـجازات الـعلماء الـذيـن دونـوا 
آثـارهـم بـالـلغة الـعربـية, ألن الـباحـثني فـي مـضمار الـعربـية لـم يـوضـحوا مـعظم 
املـشاكـل األسـاسـية بـعد, ومـن جـهة أخـرى فـان املـادة لـم تجـمع ولـم تحـلل وتـبحث 
بـــشكل كـــاف إلـــى يـــومـــنا هـــذا.فـــضال عـــن ذلـــك, فـــإن مـــجال الـــبحث مـــثقل بـــآراء 

متضاربة وبأحكام مسبقة وتصورات خاطئة حول نشأة العلوم العربية.

  فــقد كــان أول اهــتمام بــنصوص مــن تــرجــمة حــنني فــي أواخــر الــقرن املــاضــي, 
عـندمـا قـام كـالمـروث M.Klamroth بـدراسـة مـا أورده الـيعقوبـي مـن مـختصرات 
مـترجـمة عـن مؤلـفات إغـريـقية, لـيتبني عـالقـتها بـتراجـم حـنني.ولـقد تـتبع سـيزكـني 
هـــذا الـــتاريـــخ ورأى أن مـــكانـــة حـــنني فـــي تـــاريـــخ الـــعلوم عـــند الـــعرب قـــد أخـــذت 
 M.  تــــــــتضح بــــــــظهور دراســــــــات أخــــــــرى حــــــــولــــــــه, كــــــــدراســــــــة اســــــــتينشنيدر
Steinschneider  حـــول الـــتراجـــم الـــعربـــية مـــن اإلغـــريـــقية, وبنشـــر الـــترجـــمة 
الــــــعربــــــية لــــــكتاب التشــــــريــــــح لــــــجالــــــينوس وهــــــذا مــــــما دعــــــا بــــــرجســــــترا ســــــر  
Bergstrasser إلـــى أن يـــخصص دراســـة مســـتقلة بـــعنوان (حـــنني ابـــن اسحق 
ومـدرسـته) فـي سـنة 1913.كـما نشـر فـي عـامـي 1925- 1932 بـعض رسـائـل حـنني 
ذات األهــمية الــقصوى :  رســالــة فــي ذكــر مــا تــرجــم مــن كــتب جــالــينوس بــعلمه 
وبــعض مــا لــم يــترجــم Leipzig  1924 ومــقالــة فــي ذكــر الــكتب الــتي لــم يــذكــرهــا 

.Leipzig 1932 ،جالينوس في فهرست كتبه

   وقــد كــتبت مــع مــرور الــزمــن عــدة مــقاالت أخــرى حــول حــنني وأعــمالــه ولــكنها  
جـميعا لـم تـتجاوز مـحاولـة Bergstrasser األولـى بـشكل جـوهـري؛ وهـكذا ظـل 
بـحثه إلـى اآلن هـو املؤلـف الـوحـيد حـول صـناعـة الـترجـمة وأسـلوبـها لـدى حـنني 

وانتشرت عن طريقه تسمية (مدرسة حنني)  



   بــعد ذلــك  تــوالــى ظــهور الــد راســات حــول حــنني ولــعل أبــرزهــا كــتاب (العشــر 
مـقاالت فـي الـعني) الـذي حـققه املسـتشرق الـفرنـسي مـاكـس مـايـرهـوف، وأهـداه 
الـى كـلية الـطب بـالـجامـعة املـصريـة سـنة 1927 بـمناسـبة االحـتفال بـمرور مـائـة 
عـام عـلى انـشائـها، وتـناول فـيها دراسـة تـاريـخ عـلوم الـطب عـند الـعرب وخـاصـة 
طــب الــعيون؛ وهــو بــتعبير األب قــنواتــي, أهــم فــروع الــطب الــذي تــخصص فــيه 

العرب ووصلوا فيه الى نتائج مدهشة.

  وبــعد نــصف قــرن تــقريــبا، عــقدت فــي مؤتــمر املســتشرقــني بــباريــس فــي يــولــيه 
1973 حـلقة خـاصـة  حـول حـنني بـن اسحق, عـولـجت فـيها جـوانـب مـن نـشاطـه 
وآثـــاره, ونشـــرت أبـــحاث هـــذه الحـــلقة فـــي عـــدد خـــاص مـــن مجـــلة Arabicج2 
(أكـــتوبـــر 1974)  كـــذلـــك أقـــيم فـــي بـــغداد مهـــرجـــان بـــعنوان(أفـــرام وحـــنني) فـــي 
فــبرايــر1974, وقــدمــت فــيه مجــموعــة األبــحاث الــتالــية والــتي نشــرت فــي مجــلد 

ضخم بعنوان مهرجان أفرام وحنني مطبعة املعارف بغداد؛  وهي:  

1- مـساهـمة جـمهرة الـكتاب املـسيحيني الشـرقـيني فـي تـاريـخ األدب السـريـانـي:  
بروفيسور أندريه دي هاليه.

2- حنني  بن اسحق  األب يوسف حبي:  عضو مجمع اللغة السريانية. 

3- بني العربية والسريانية:   د. إبراهيم  السامرائي. 

4- حــنني بــن اسحق املــترجــم:   د. إبــراهــيم  مــدكــور رئــيس مجــمع الــلغة الــعربــية 
بالقاهرة. 

5- مخطوطات سريانية جديدة لحنني:  بروفيسور آرثر فوبس. 

6-  حـالـية حـنني بـن اسحق:  بـروفـيسور جـيرار تـربـو. املعهـد الـوطـني لـلغات / 
باريس. 

7- دور املـراكـز الـثقافـية فـي تـفاعـل الـعرب واملسـلمني الـحضاري:  د. حسـني قـاسـم 
العزيز.  

8- كتاب علم األخالق في  النيقوماخية:  ألرسطو كالوس دنلوب. 

9- حنني  بن اسحق والسلطة العباسية:   د. فاروق عمر فوزي /آداب بغداد.



10- مـكانـة حـنني فـي تـاريـخ الـترجـمة االغـريـقي والسـريـانـي إلـى الـعربـية:  فؤاد 
سيزكني. 

11- أدوية العني عند حنني  ابن اسحق:  د. جورج قنواتي. 

12- مــصادر الــدراســة عــن الــحكيم حــنني  بــن اسحق:  فؤاد قــزا انــجي االســتاذ 
بجامعة بغداد.

13- أثـــر مـــدرســـة جـــند يـــسابـــور فـــي املـــصطلحات الـــطبية لـــحنني:   د. فـــيصل 
دبدوب. 

14- حنني  بن اسحق الفقيه اللغوي:  بروفيسور كوتهارد شتروهماير. 

15- مكتبة حنني  بن اسحق:  كوركيس عواد. 

   وقـد تحـدث الـبروفـسور أنـدريـه دي هـالـيه عـن داللـة املـوتـمرفـقال:  لـقد الـتزمـت 
الـــحكومـــة الـــعراقـــية بـــقرارهـــا الـــتاريـــخي فـــي نـــيسان (ابـــريـــل) 1972 بـــضمان 
الـــحقوق الـــثقافـــية لـــلمواطـــنني الـــناطـــقني بـــالســـريـــانـــية مـــن  آشـــوريـــني وكـــلدان 
وســـريـــان، إذ أكـــد الـــقرار عـــلى وجـــوب تـــدريـــس الـــلغة الســـريـــانـــية عـــلى جـــميع 
املســــتويــــات وعــــلى نشــــرهــــا بــــواســــطة االذاعــــة والــــتلفزيــــون, وأعــــطى املــــجال 
لـتأسـيس أكـاديـمية أو مجـمع لـلغة السـريـانـية، ومـا املهـرجـان سـوى اشـراقـة خـير 

لذلك.

   لــقد كــانــت غــايــة املشــرع زيــادة الــتحام األخــوة والــوحــدة الــوطــنية الــعراقــية 
بــروح ديــموقــراطــية, غــير أن االعــتراف بــالــقيم الــتراثــية لــلحضارة الســريــانــية 
الـقديـمة لـقي أصـداء تـتعدى حـدود الجـمهوريـة الـعراقـية إلـى سـائـر بـلدان الشـرق 
األوســط حــيث ال يــزال الــتكلم بــالــلغة الســريــانــية قــائــما أو أنــها مســتعملة كــلغة 
طــــقسية بــــصيغتها الــــفصحى، مــــقال (مــــساهــــمة جــــمهرة الــــكتاب املــــسيحيني 

الشرقيني في تاريخ األدب السرياني).

  وتحـدث الـبروفـيسور جـيرار تـروبـو األسـتاذ بـاملعهـد الـوطـني لـلغات الشـرقـية 
بــباريــس فــقال:  لــقد اجــتمعنا لــنحتفل بــالــتذكــار املــئوي الــحادي عشــر لــوفــاة 
الــطبيب الــعراقــي املــشهور حــنني بــن اسحق الــذي يــعد مــن أكــبر الــعقول ومــن 
أنــــبل الــــطباع الــــتي يــــعثر عــــليها فــــي الــــتاريــــخ،فــــيجب عــــلينا أن نــــتساءل عــــن 



األســباب الــتي دفــعتنا, نــحن فــي الــقرن العشــريــن إلــى االحــتفاء بــذكــرى عــالمــة 
عاش في القرن التاسع امليالدي. 

   ثــــم يــــجيب بــــأنــــه (رغــــبتنا فــــي أن نمجــــد هــــذا الــــطبيب الــــعبقري الــــذي لــــعب 
بــنشاطــه الــعلمي الــواســع دورا  رئــيسيا  فــي حــركــة الــتبادالت الــثقافــية الــتي 
حـدثـت فـي بـغداد فـي الـقرن الـتاسـع وهـيأت ازدهـار الـحضارة الـعربـية فـي الـقرن 

التالي).

   إلـى جـانـب هـذا فـإن لـحنني حـالـية مـدهـشة (أي حـضور مـعاصـر)  تظهـر فـي 
عدة ميادين عصرية هي:  

1-  مـيدان الـتقاء الـثقافـات املـختلفة حـيث نـرى حـنني كـمثال فـي هـذا املـجال إذ 
التقت في شخصه ثالث ثقافات هي :  العربية والسريانية واليونانية.  

 وقــد اخــتلطت تــلك الــثقافــات الــثالث فــي شــخصية حــنني وأنــتج هــذا االخــتالط 
ثقافة جديدة شديدة الثراء لها صيغة متميزة.

2- مــيدان تــعدد املــعارف فــاملــعرفــة الــيوم غــير مــنقسمة واملــحاوالت تجــري إلزالــة 
الحــدود املــصطنعة بــني الــعلوم املــتفرقــة؛ أمــا حــنني فــله فــضل الســبق فــي هــذا 

املجال, إذ انه اهتم بجميع فنون املعرفة البشرية في زمانه. 

فـاهـتم بجـميع فـروع الـطب وخـصوصـا طـب الـعيون وعـلم األغـذيـة وعـلم األدويـة, 
وكـذلـك بـالـطبيعيات والـريـاضـيات, إلـى جـانـب الـتنجيم وتـعبير الـرؤيـا, والـفلسفة 

والتاريخ والنحو واللغة.

3-  مـيدان نـقل الـثقافـات األجـنبية  وفـي هـذا لـعب دورا  هـامـا  جـدا   بـترجـماتـه 
مـن الـيونـانـية إلـى السـريـانـية أو إلـى الـعربـية؛ وكـما قـال ابـن خـلكان (ولـوال ذلـك 

التعريب ملا انتفع أحد بهذه الكتب  لعدم املعرفة بلسان اليونان).

و نـتيجة لـجهود حـنني تـم انـتقال جـزء كـبير مـن الـعلم الـيونـانـي الـقديـم, أوال إلـى 
الشـرق اإلسـالمـي فـي الـقرن الـتاسـع ثـم الـغرب الـالتـيني  املـسيحي فـي الـقرن 

الثاني عشر عن ترجمة كتبه إلى الالتينية.  



     وفــي الــختام يــعرض بــروفــيسور جــيرار عــلى املــجتمعني صــورة صــفحة مــن 
مخــطوطــة التــينية مــحفوظــة فــي املــكتبة الــوطــنية فــي بــاريــس, تــتضمن صــورة 
أربـعة أطـباء مـن الـعصور الـقديـمة كـما كـان يـتخيلهم رسـام غـربـي فـي الـعصور 
املـتوسـطة فـتقع صـورة حـنني فـي الـزاويـة الـعليا الـيمني ونـقرأ الـكلمات األولـى 
مـــن كـــتابـــه املـــسمى بـــاملـــسائـــل فـــي الـــطب الـــتي تخـــرج مـــن فـــمه مـــترجـــمة إلـــى 

الالتينية.    

4- وأخـيرا تظهـر حـالـية حـنني فـي مـيدان رابـع وهـو الـحوار االسـالمـي املـسيحي 
الـذي يـنبذ املـجادالت غـير املـثمرة ويـقوم عـلى احـترام عـقائـد اآلخـريـن ويـحاول 
أن يـفهمها, حـيث مـارس الـحوار مـع صـديق مسـلم فـي مـوضـوع حـقيقة الـديـانـة؛ 
كــان عــلي بــن يــحيى قــد وجــه الــى حــنني رســالــة يــبرهــن لــه فــيها عــلى حــقيقة 
ديـانـته ويـدعـوه إلـى اإلسـالم؛ وفـي جـوابـه عـلى تـلك الـرسـالـة نجـد حـنني ال يـرد 
عـلى اإلسـالم وال يـدافـع عـن املـسيحية, بـل يـبني األسـباب الـتي مـنها يـقبل الحق 
واألســباب الــتي مــنها يــقبل الــباطــل، واكــتفى  بــالــتصريــح بــأنــه قــبل ديــانــته مــن 
األســــباب الــــتي مــــنها يــــقبل الحق دون أن يــــحاول أن يــــقنع صــــديــــقه بــــحقيقة 

ديانته. 

     بـاإلضـافـة إلـى هـذه املـياديـن األربـعة؛ فـإن مـعاصـرة حـنني تظهـر فـي جـانـبها 
اإلنـسانـي وبـالتحـديـد فـي تـرجـمته الـذاتـية الـتي تـعد مـن  أولـى الـتراجـم الـذاتـية 
فــي تــاريــخ األدب الــعربــي, وذلــك فــي الــرســالــة الــتي صــور فــيها (املــحنة) الــتي 
حـلت بـه بـفعل مـكائـد حـساده مـن األطـباء املـسيحيني املـنافسـني لـه, وهـي بـنفس 

.. 41العنوان,

إن حنيناً قد أدى رسالة الحياة أفضل أداء, وحمل مشعل الحضارة 
مضيئاً للباحثني, فال عجب أن يقول املؤرخ الفرنسي لوكلير عنه:  

((انه من أشد رجال التاريخ ذكاًء وأحسنهم خلقاً, وربما كان أقوى شخصية 
أنجبها القرن الثالث للهجرة))

41   نسيم مجلي, حنني بن اسحاق وعصر الترجمة العربية -_ موقع املنظمة العربية للترجمة.



املصادر واملراجع
1ـ ابـن أبـي أصـيبعة، أبـو الـعباس مـوفق الـديـن أحـمد،  ( ت668/1270)،  1965 
ـ عــيون األنــباء فــي طــبقات األطــباء.  مــنشورات دار مــكتبة الــحياة،  بــيروت،  

شرح وتحقيق د. نزار رضا،  792 ص.

2- ابــن جــلجل، أبــي داود ســليمان بــن حــسان األنــدلــسي، (384/994)،1955 –
طـبقات األطـباء والـحكماء.  مـطبعة المعهـد الـعلمي الـفرنـسي لـآلثـار الشـرقـية، 

بالقاهرة، تحقيق فؤاد سيد، 138 ص  

3-ابـن الـقفطي،  جـمال الـديـن أبـي الـحسن عـلي، (ت646هـ)،  1326هـ ـ أخـبار 
الـعلماء بـإخـبار الـحكماء.  عـن طـبعة لـيبزيـغ،  مـطبعة الـسعادة، مـصر،  155 

ص.

4- ابـن الـنديـم، أبـو الـفرج محـمد بـن أبـي يـعقوب إسـحاق املـعروف بـن الـوراق،   
(ت385هـ )،  1971 _ الفهرست. طهران،  تحقيق رضا تجّدد،425ص.   

5_بـــدوي، عـــبدالـــرحـــمن،1981ـ دراســـات ونـــصوص فـــي الـــفلسفة والـــعلوم 

عـــند الـــعرب.الـــطبعةاألولـــى، املؤســـسة الـــعربـــية لـــلدراســـات والنشـــر، بـــيروت،
212ص.



6_الــــــبيهقي، ظــــــهير الــــــديــــــن، (565هـ)، 1946_تــــــاريــــــخ حــــــكماء اإلســــــالم. 
مــــطبوعــــات املجــــمع الــــعلمي الــــعربــــي،مــــطبعة الــــترقــــي،دمشق،تحقيق محــــمد 

كردعلي، 203ص.

7_الــزركــلي، خــير الــديــن،  1992 ـ األعــالم. ج2،  الــطبعة الــعاشــرة ،  دار الــعلم 
للماليني،  بيروت، 341 ص.

8_مــايــر هــوف، مــاكــس, 1989_ كــتاب العشــر مــقاالت فــي الــعني املــنسوب 

لـحنني بـن إسـحاق.  كـتاب املـعارف يـصدر عـن دار املـعارف لـلطباعـة و النشـر، 
سوسة، تونس، 222 ص عربي, 227 ص انكليزي. 

9_محـــمد، مـــاهـــر عـــبد الـــقادر, 1996 ـ دراســـات و شـــخصيات فـــي تـــاريـــخ 

الطب العربي.  دار املعرفة الجامعية, جامعة اإلسكندرية, 327 ص. 

10ـ املـــسعودي, أبـــو الـــحسن عـــلي بـــن الحســـني،(ت346/956)،1973 _ مـــروج 

الــذهــب و مــعادن الــجوهــر.  الجــزء الــرابــع, مــنشورات الــجامــعة الــلبنانــية, 
بيروت, 382 ص. 

املجالت: 
الــكحال, مجــلة عــربــية فــصلية ألطــباء الــعيون, املجــلد األول, الــعدد األول, آذار 
1980, املؤسـس ورئـيس التحـريـر نـشأت حـمارنـة, مـطابـع دار الـبعث الجـديـدة, 

دمشق 245 ص. 

مواقع على اإلنترنت: 
http: //www.nizwa.com/volume38/p65_75.html
http: //www.aot.org.lb/translation 

املنظمة العربية للترجمة 

http://www.nizwa.com/volume38/p65_75.html
http://www.aot.org.lb/translation

