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٢٠٠٥  -  ٣٩ سالمية إ  حوليات 

إبراهيم أمحد إهياب

النيل مقياس  مهندس
النقوش الكتابية للمقياس ىف ضوء جديدة معلومات

التى  األمور بعض هناك  مازالت  أنه إال  النيل١ مقياس عن احلديث تناولت التى الدراسات كثرة من الرغم عىل
كثري حممد بن بن امحد أنه أم  احلاسب؟، حممد بن هو أمحد املقياس، فهل مهندس  بشخصية تتعلق وهى بعد، حتسم مل
هى هل الدينية؟، عقيدته هى وما خمتلفني؟، لشخصني أهنام أم  واحد؟، لشخص االسامن هذان  وهل الفرغانى؟،
هذين ارتباط بكنه فيتعلق الثانى األمر أما الدراسة،  هذه ستناقشه  الذ األول  األمر هو  هذا اإلسالم؟،  أم املسيحية
أحد وصف معه يمكن بشكل وهندسى؟، فنى أو إدار أو ماىل إرشاف أل منهام كان هل النيل، بمقياس االسمني

١

والعامل  البخار «اإلمام  عن: العاملى  العلمى  املؤمتر ىف البحث هذا ألقى
أكتوبر ىف بأوزبكستان  فرغانة  و  سمرقند مدينتى  ىف  املنعقد الفرغانى»
زيادته متت  وقد  اآلن.  إىل املؤمتر هذا  أبحاث نرش يتم مل ولكن ١٩٩٨م،
معلومات مرص، املعامرية ىف وأعامله «الفرغانى عنوانه من: وتنقيحه وتغيري
النيل، مقياس «مهندس إىل: النيل» مقياس كتابات  ضوء  ىف جديدة 

للمقياس». الكتابية النقوش ضوء ىف جديدة معلومات
القاهرة، ع٣، اهلندسة، جملة املسلمون، املهندسون معلوف، إسكندر عيسى ١

حول األشغال وزارة هبا قامت التى األعامل رضوان،  أمحد ١٩٢٣م؛
١٩٣٥م؛ القاهرة، ،١٥ ع اهلندسة، جملة بالروضة، األثر النيل مقياس
تأليف الروضة، جزيرة ىف النيل مقياس عرض لكتاب زكى، الرمحن عبد
مايو القاهرة، ،٤ م ،١ ع املرصية، التارخيية املجلة غالب، عثامن كامل
بالروضة، النيل  مقياس الوهاب، عبد  حسن ٢٦٤-٢٦٦؛ ١٩٥١م، ص
فريد ١٩٥٩م؛ القاهرة، الشعب، مطابع ،١ ج الشعب، معارف دائرة
املرصية اهليئة  الوالة، عرص اإلسالمية،  مرص ىف العربية العامرة  شافعى،
حممد ٣٨٥-٣٩٣؛ ص ١٩٧٠م،  / ١٣٩٠هـ  القاهرة، للكتاب، العامة
هناية حتى الدارسة وآثارها الروضة جزيرة حسني، سيد العزيز عبد
اآلثار، كلية اإلسالمية، اآلثار  قسم ماچستري، رسالة اململوكى، العرص
اآلثار إىل  مدخل الباشا،  حسن ١٩٧٧م؛ / ١٣٩٨هـ  القاهرة، جامعة
١٦٩-١٧٠؛ ص ١٩٧٩م،  القاهرة، العربية، النهضة دار اإلسالمية،
سعيد مكتبة الوسطى، العصور ىف اإلسالمية احلضارة الرازق، عبد امحد
كريزويل، ٩٩-١٠٢؛ ١٩٨٣م، ص القاهرة، شمس، عني جامعة رأفت/
سوريا، دمشق/ قتيبة، اهلاد عبلة، دار عبد ترمجة اإلسالمية األوىل، اآلثار
ىف اإلسالمية العامرة سامح، الدين كامل ٣٨٥-٣٨٩؛ ١٩٨٤م، ١٤٠٥هـ /

١٩٨٧م، ١٤٠٨هـ / القاهرة، للكتاب، العامة املرصية اهليئة ،٣ ط مرص،
العربى الفتح منذ اإلسالمية مرص تاريخ وآثار عبد الرازق، امحد ١٧؛ ص
ص ١٩٩٣م،  القاهرة، العربى،  الفكر دار الفاطمى، العرص هناية حتى
اإلسالمية ىف مرص املائية الرمحن، املنشآت عبد رزق عاصم حممد ٧٧-٨٣؛
كتاب النقائش بحوث ضمن األيوبى، العرص العربى حتى هناية الفتح من
٢٧٤-٣٣٣؛ ١٩٩٧م، ص تونس، العربى، الوطن ىف الصخرية والرسوم
والفاطمى، العباسى العرصين ىف اإلسالمية العامرة الرازق، عبد امحد
النعيم، طلعت عبد أسامة ٨٣-٩٠؛ ١٩٩٩م، ص ١٤٢٠هـ / القاهرة،
للطباعة والنرش خلدون ابن مؤسسة (مرص)، اإلسالمية اآلثار ىف دراسات
حسن الباشا، عامئر ٨٠-٨١؛ ١٩٩٩م، ص ١٤٢٠هـ / والتوزيع، القاهرة،
اإلسالمية، والفنون واآلثار العامرة موسوعة ضمن املبكر، العباسى العرص
ص م١، /١٩٩٩م، ١٤٢٠هـ القاهرة، للكتاب، العربية الدار مكتبة ،١ ط
اإلسالمى الفتح بمرص منذ املائية املنشآت نوار، حممد سامى ٢٣٩-٢٤٠؛
اإلسكندرية/ الوفاء، دار معامرية، أثرية دراسة اململوكى العرص هناية حتى
اإلسالمية، آثارنا سليامن، حييى سوسن سليامن ١٨؛ ١٩٩٩م، ص مرص،
هنضة الرشق دار ،١ ط األول، العباسى اإلسالم والعرص صدر ىف العامرة
١٩٧-٢٠٢؛ ٢٠٠٠م، ص ١٤٢٠هـ / القاهرة، والتوزيع، والنرش للطباعة
والنقود، والفنون  العامرة اإلسالمية،  اآلثار ،النرباو حممد حممد رأفت
٢٠٠٣م، / ١٤٢٣هـ  القاهرة، اإلسالمية، للدراسات العاىل املعهد 
واحلضارة اآلثار ىف املجمل احلداد، إسامعيل محزة ٢٢٠-٢٢٢؛ حممد ص
حممد اهللا عبد  مصطفى  ٢٥١-٢٥٤؛ ص ٢٠٠٤م،  القاهرة، اإلسالمية،
القاهرة، التجارية، الطوبجى اإلسالمية، مطابع العامرة إىل شيحه، مدخل

.٨٦-٨٨ د. ت.، ص
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قد قام أحدمها يكون أن يمكن أخر وظائف فضال عن مهام أخر أو ربام هذا مهندس املقياس، بأنه االسمني هذين
وضع أحاول وسوف السابقة الدراسات ضوء ىف معلقة إجاباهتا مازالت تساؤالت كلها هذه املقياس، بخصوص هبا

الدراسة. هذه ىف إجابات هلا
الفرغانى٢ فقد  بن كثري حممد أمحد بن أنه أم احلاسب، حممد امحد بن هو هل املقياس اسم مهندس بقضية  وفيام يتعلق
عىل االسمني ذكر أمحد تيمور قد حني أن ىف لشخص واحد٣، أن االسمني إىل منها وخلص القضية، هذه كريزول ناقش

إبراهيم أمحد إهياب

٢

الرجل  ذلك الفرغانى  كثري بن حممد بن امحد العباس  أبو هو الفرغانى: ٢

من الرغم وعىل  التارخيية، املصادر من الكثري عنه  باحلديث الذ حفلت 
ولكن وفاته، أو ميالده  تاريخ عن مؤكدة معلومات لدينا فليست ذلك
وأنه كان ،امليالد التاسع اهلجر الثالث القرن ىف عاش أنه القول يمكن
(١٧٤-٢٣٥هـ/٧٩٠- اخلوارزمى موسى بن العالمة حممد معارص من
كانت أن وفاته ويرجح ٨٦١م، ىف سنة ٢٤٧هـ / حيا كان وأنه م)، ٨٤٩
انظر:  هبا، مرص ودفن ىف أنه توىف الثابت ولكن م، ٢٦٥هـ/٨٧٨ سنة بعد
٨١٤هـ الزيات (ت بابن األنصار املشهور حممد اهللا عبد أبو الدين شمس
القاهرة، بوالق، طبعة الزيارة، ترتيب السيارة ىف الكواكب ١٤١١م)، /
(استدراك)، اإلسالميون املهندسون باشا، تيمور امحد ١٤٣؛ ص ١٣٢٥هـ،
حممد غريب جودة، ٢٢٩؛ ١٩٢٣م، ص مايو ،٣ س ،٥ ع اهلندسة، جملة
والطب، اهليئة الطبيعية العلوم ىف واإلسالمية العربية احلضارة علامء عباقرة
مدينة إىل وينتسب .٣٢٥ ٢٠٠٤م، ص القاهرة، للكتاب، العامة املرصية
أوزبكستان. مجهورية حمافظات من واحدة وهى اآلن الوسطى، بآسيا فرغانة
التاسع الثالث اهلجر ىف القرن الفلك علامء أهم من واحدا ويعد الفرغانى
مكتبات هبا تزخر علم الفلك ما زالت ىف الكتب من وله الكثري ،امليالد
العمل وكتاب املجسطى واختصار الفصول كتاب مؤلفاته: ومن أهم العامل،
مطبعة الفهرست، /٩٨٨م)، ٣٧٨هـ (ت النديم ابن  انظر: بالرخامات، 
انظر: النيل، ىف  رسالة وكتاب .٣٨٩ ص ١٣٤٨هـ، القاهرة، الرمحانية،
وأصول النجوم علم جوامع ىف وكتاب .٣٩٣ ص النديم، الفهرست، ابن
انظر: األفالك، علل وكتاب الثالثني الفصول وكتاب الساموية احلركات
الدار الوسطى، القرون ىف العرب عند  تارخيه  الفلك،  علم نلينو، كرلو 
غريب حممد ٤٠؛ ١٩٩٣م، ص ١٤١٣هـ / لبنان بريوت/ للكتاب، العربية
النجوم، علم إىل املدخل وكتاب .٣٢٥ ص احلضارة، علامء عباقرة جودة،
والفلك، الرياضيات ىف تراث العرب العلمى طوقان، حافظ قدر انظر:
والتفريق، اجلمع وكتاب .٢١١ ص ١٩٦٣م،  القاهرة، الرشوق، دار

انظر:
 Kamel Osman Ghaleb Pacha, Le Mikyas ou nilomètre de l’île de  
Rodah، Ifao, Le Caire, 1951, p. 14.

العرب  عند الفلك متوىل، العابدين زين انظر: الفرغانى، الكامل وكتاب
ص ١٩٩٧م،  القاهرة، للكتاب، العامة املرصية اهليئة ج١، واملسلمني،
إىل (١٩٨-٢١٨هـــ)  العباسى  املأمون اخلليفة اسند وقد .١٠٥-١٠٧
وجه، أحسن عىل هبا فقام الفلك  بعلم  تتعلق  كثرية  دراسات  الفرغانى
فــــى مرصد أول يعترب الذ بغداد الشامسية ىف ملــرصد كام عينه رئيسا
،١ ج واملسلمني، العرب عند متوىل، الفلك العابدين زين انظر: اإلسالم،
الفلكية املراصد عن القيمة دراسته ىف صاييىل آيدين ولكن ،١٠٥-١٠٧ ص
بناء ىف املأمون خصصه جلهود الفصل الثانى الذ وىف اإلسالمى، العامل ىف

يفيد ما يذكر  ومل  الشامسية، بمرصد يتعلق ما كل تفصيال أورد املراصد،
هيئته ضمن باعتباره ذكره وإنام املرصد، هذا ىف للعمل الفرغانى رئاسة
من وملزيد املأمون، ىف عرص املشهورين الفلكيني أحد  بوصفه و العلمية،
ترمجة: ىف العامل اإلسالمى، الفلكية املراصد آيدين صاييىل، انظر: التفاصيل
والرتمجة والنرش، التأليف إدارة املرتمجة، الكتب سلسلة ط١، اهللا العمر، عبد
وقد ١١٣-١٥٦؛ ١٩٩٥م، ص الكويت، العلمى، للتقدم الكويت مؤسسة
حفر عىل باإلرشاف ٢٤٧هـ) -٢٣٢) العباسى املتوكل اخلليفة  اليه عهد
الداية بابن املشهور الكاتب يوسف امحد بن انظر: ،باجلعفر املعروف النهر
شاكر، حممد حممود حتقيق: العقبى، وحسن املكافأة كتاب (ت٣٤٠هـ)،
الروايات جتمع و ،١٣٠ ص ت.، لبنان، د. بريوت/ العلمية، الكتب دار
النيل مقياس ببناء املتوكل العباسى للفرغانى اخلليفة تكليف التارخيية عىل
ص العقبى، وحسن املكافأة كتاب الداية، ابن انظر:  ٢٤٧هـ، سنة ىف
الفيض املديد الشافعى، كتاب املنوىف السالم عبد حممد بن بن ١٣٠، امحد

سنة  رمضان  ١٩ الثالثاء يوم  ىف منه  فرغ  الذ السعيد،  النيل  أخبار ىف
٦٦ جغرافيا  برقم األوىل املرصية الكتب دار ىف نسختان منه وتوجد ٨٨٠هـ،
انظر: Kamel, Le Mikyas, p. 133-137؛ ٤٢٩ جغرافيا، رقم حتت والثانية
،١٠ ج ١٣٠٠هـ، القاهرة، بوالق، طبعة التوفيقية، اخلطط مبارك، عىل
نيل الرائد /١٤٦٩م)، ٨٧٤هـ (ت احلجاز امحد الدين ٧٧؛ شهاب ص
« بلدان» ىف  رقم ١٨٨ الفوتوغرافية النسخة ٥ من ،٤ ورقة الزائد، النيل ىف
مكتبة من نسخة منقولة (وهى بالقاهرة املرصية الكتب بدار تيمور مكتبة
 Kamel, انظر: /١٧٠٠م)، ١١١٢هـ سنة املنسوخة باإلسكندرية البلدية
فضائل /٩١٩-٩٩٨م)، زوالق (٣٠٦-٣٨٨هـ ابن Le Mikyas, p. 2-3؛

حليم تركة بالقاهرة، املرصية الكتب بدار خطية نسخة وصفاهتا، مرص
أبى الدين مجال Kamel, Le Mikyas, p. 3؛ انظر: ٤٧؛ ص ،٢٣ رقم تاريخ
مرص ملوك ىف الزاهرة النجوم األتابكى، برد تغر ابن يوسف املحاسن
/١٩٣٠م، ١٣٤٩هـ القاهرة، املرصية، الكتب مطبعة دار ،١ ط والقاهرة،
ىف النيل كان بناء مقياس املصادر أن بعض ٣١٠-٣١١. وتر ص ،٢ ج
(توىف واضح اليعقوبى بابن يعقوب املعروف بن امحد ، انظر: ٢٤٥هـ سنة
٢٦٦؛ ص ١٨٩١م،  سنة ليدن  طبع  البلدان، كتاب   ،( ٢٩٢هـ سنة بعد
عقد لواسطة االنتصار كتاب /١٤٠٦م)،  ٨٠٩هـ سنة (ت دقامق ابن 
١١٤؛ ص ،٤ ج /١٨٩١م،  ١٣٠٩هـ القاهرة، بوالق، طبع األمصار، 
بريوت سنة طبع تاريخ، ،املرص الفراش بابن املعروف البطريق بن سعيد

.٦٢-٦٣ ص ،٢ ١٩٠٩م، ج
 K.A.C. Creswell، Early Muslim Architecture II, Clarendon  ٣
العربية،  العامرة شافعى، فريد .Press, Oxford, 1969, p. 299؛

.٣٨٩ ص
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مقياس مهندس حممد احلاسب بن امحد وهو طولون٤، واعترب اآلخر بن امحد جامع مهندس الفرغانى وهو أحدمها أن
كريزويل لعدة اعتبارات:- أن نؤيد رأ ويمكن النيل٥،

اجلعفر وعمل املقياس هنر حفر أسند املقياس قد بناء عرص إىل املؤرخني أقرب وهو ٣٤٠هـ) (ت الداية ابن أن .١
الفرغانى٦. إىل

حفظها احلظ حلسن ولكن أجزاء مهمة منها، اندثرت املقياس، والتى جدران عىل كانت التى الكتابية النقوش أن .٢
ىف سياق  فقد ذكر ذلك الرغم من وعىل احلاسب٧ حممد بن امحد اسم منها مواضع ثالثة خلكان، حيث أورد ىف ابن لنا

اسم الفرغانى٨. املقياس عن كالمه
املقياس٩. مهندس باعتباره احلاسب حممد بن الزيات عن امحد ابن ذكره عام فضال ٣. هذا

أنه عىل احلاسب حممد بأمحد بن اخلاص القرب لشاهد الناسخ بابن املعروف الفضالء عني باإلضافة إىل قراءة ابن .٤
مهندس مقياس النيل١٠.

فرغانة  إىل نسبة عرف مرة بالفرغانى وانه واحد، شخص الفرغانى و من احلاسب كال أن ذكره تقدم مما ويستفاد
آنفا ذكرته مما يستفاد أخر ومن جهة فيه، الذ ختصص العلم إىل نسبة باحلاسب إليه أشري أخر رأسه، ومرة مسقط
باسمه عىل املهندس كلمة االعتبار إحلاق ىف أخذنا إذا خاصة هذا للشك ىف جمال هناك يعد ومل املقياس، مهندس كان أنه
والتى املقياس، نقوش ىف الواردة  «يد «عىل وعبارة الداية،  ابن  عند وردت التى «عمل» كلمة وتصبح قربه، شاهد
مل يعد هناك أنه عن فضال هذا النيل، مقياس لبناء اإلرشاف اهلندسى عىل ذات داللة كلها تصبح خلكان، حفظها لنا ابن
تنتفى مما هو أمحد، الفرغانى و للحاسب األول االسم أن حيث اإلسالم١١، إىل مهندس املقياس انتامء ىف للتشكيك جمال

عام. بشكل مسيحى حتى مرص، أو مسيحى أ قبطيا كونه ىف كل املزاعم معه
التى الكتابية النقوش خالل من نناقشه أن فيمكن النيل، بمقياس الفرغانى ارتباط بكنه األمر الثانى املتعلق عن أما
املصادر أن حسن احلظ من ولكن احلاىل، الوقت ىف منها ومهمة كثرية اندثرت أجزاء والتى املقياس، جدران عىل نقشت
النقوش نصوص بإثبات كبرية عناية خلكان ابن املؤرخ عنى حيث الكتابية، النقوش نصوص تلك لنا حفظت التارخيية

للمقياس الكتابية النقوش ضوء ىف معلومات جديدة النيل، مقياس مهندس

٣

والنرش،  للطبع مرص هنضة دار اإلسالمى، العرص ىف املهندسون تيمور، امحد ٤

.٢١ ١٩٧٩م، ص القاهرة،
ص٦٠. املرجع نفسه،  ٥

ص ١٣٠. العقبى، وحسن املكافأة كتاب الداية، ابن ٦

(ت ٦٨١هـ خلكان بن بكر أبى بن حممد بن الدين امحد شمس العباس أبو ٧

دار عباس، إحسان حتقيق الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات /١٢٨٢م)،
.١١٢-١١٤ ص ،٣ مج ت.، د. لبنان، بريوت/ صادر،

ص١١٢. املصدر نفسه،  ٨
ص ١٤٣. الزيارة، ترتيب ىف السيارة الكواكب الزيات، ابن ٩

السيد  إىل وامتنانى  شكر بخالص  أتقدم أن إال املقام هذا  ىف يسعنى ال ١٠

أفادنى مما  البحث، هذا بمراجعة تفضله  عىل  محزة حممد الدكتور األستاذ 
الدياجى مصباح إىل خمطوط:  نظر لفت   الذ هو  سيادته أن كام كثريا،
الفضالء عني البن التاجى، لإلمام مما مجع الالجى وكهف الراجى وغوث

ويقوم املرصية، الكتب دار ىف حمفوظة نسخة وله  الناسخ، بابن املعروف
بن امحد لقرب املؤلف إشارة  فيه ورد وقد املخطوط، هذا بتحقيق سيادته

املقياس. مهندس احلاسب حممد
بن  اهللا عبد حممد أبو انظر: مسلام، كونه ىف التشكيك البعض حاول حيث ١١

كرد عىل، حتقيق حممد طولون، ابن سرية ،بالبلو املعروف املدينى حممد
ىف  ١ رقم هامش ،١٨١-١٨٣ ص ت.، د. القاهرة، الدينية، الثقافة مكتبة
اهلندسة، جملة اإلسالميون (٢)، املهندسون باشا، تيمور امحد ١٨١؛ صفحة
العرص ىف املهندسون امحد تيمور، ٣٨٧؛ ١٩٢٢م، ص سبتمرب ،٢ س ،٩ ع
الطولونى، اجلامع ووصف تاريخ عكوش، حممود ،٢١ ص اإلسالمى،
ص /١٩٢٧م،  ١٣٤٦هـ القاهرة، املرصية، الكتب دار مطبعة  ،١ ط
الكتب دار مطبعة ،١ ج األثرية، عبد الوهاب، تاريخ املساجد حسن ٢٦؛
شافعى، فريد ٤٣-٤٤؛ ص ١٩٤٦م،  / ١٣٦٥هـ  القاهرة، املرصية،

.٣٨٨-٣٨٩ ص العربية، العـامرة
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إبراهيم أمحد إهياب

٤

اجلدران عىل ىف سطور أربعة مكتوبا كان أنه ويذكر عىل جدران البئر الكوىف باخلط موجودة كانت التى األصلية الكتابية
جنات به فأنبتنا ماء مباركا السامء من ونزلنا الرحيم الرمحن اهللا اجلانب الرشقى: ﴿بسم ىف يىل:- ما املقياس األربعة لبئر
كل زوج  من وأنبتت وربت اهتزت املاء عليها أنزلنا فإذا هامدة الشامىل: ﴿وتر األرض اجلانب وىف احلصيد﴾١٢ وحب
وعىل  خبري﴾١٤ لطيف إن اهللا خمرضة األرض فتصبح ماء السامء من انزل أن اهللا تر الغربى: ﴿أمل اجلانب وعىل هبــيج﴾١٣

الوىل احلميد﴾١٥. وهــو رمحته وينرش قنطوا بعد ما الغيث من ينزل الذ اجلنوبى: ﴿وهو اجلانب
الذراع  بإزاء مكتوبا كان أنه خلكان ابن ويذكر ذراعا سبع عرشة بلغ املاء إذا وجه عىل اآليات سطورا هذه وصارت
الساموات خلق الذ اهللا الرحيم الرمحن اهللا ﴿بسم نصـــه: املقياس بئر جدران بجميع حييط عرش سطرا واحدا الثامن
لكم سخر و بأمره ىف البحر لتجر الفلك لكم وسخر لكم رزقا الثمرات من به فأخرج ماء السامء من واألرض وأنزل
ال اهللا نعمة وإن تعدوا سألتموه ما كل من وآتاكم والنهار الليل لكم وسخر دائبني والقمر الشمس لكم وسخر األهنار
اهللا  عبد ببنائه أمر وسعادة ونعمة وسالمة الرمحن الرحيم مقياس يمن اهللا (بسم كفار﴾١٦ لظلوم اإلنسان إن حتصوها
سنة سبع احلاسب حممد بن امحد يد عىل وتأييده عزه وأدام بقاءه اهللا املؤمنني أطال أمري اهللا عىل املتوكل اإلمام جعفر

ومائتني). وأربعني
آية القياس هبا عمود عىل العارضة اخلشبية املثبت كان إنه فيقول املقياس كتابات نقوش ذكر خلكان ويواصل ابن
العاملني رب هللا الرحيم واحلمد الرمحن اهللا (بسم واحد هو: املقياس سطر مدخل باب عىل كان وأنه كاملة،  الكرسى 
اهلاشمى املقياس هذا املؤمنني ببناء أمري اهللا املتوكل عىل اإلمام جعفر عبد اهللا املرسلني أمر سيد حممد سيدنا عىل اهللا وصىل
اإلحسان األعداء وتتابع عىل والظفر له العز والتمكني وأدام املؤمنني بقاء أمري وأطال اهللا ونقصانه زيادة النيل به لتعرف

ومائتني). وأربعني سبع سنة ىف رجب احلاسب حممد بن امحد رأفة وكتبه وبالرعية رغبة اخلري ىف وزاده والنعامء
جاء احلق وقل باهللا إال وال قوة حول ال شاء اهللا ما اهللا ﴿بسم أحدمها: املقياس جانبى باب عىل سطرين ىف وكتب

سبع  املبارك املقياس املتوكىل فيها بنى التى السنة ىف املاء بلغ (بسم اهللا واآلخر: زهوقا﴾١٧ كان الباطل إن الباطل وزهق
ست عرش املاء بلغ إذا الذ احلد عند عىل النيل املطلة القناة فوق كتابة توجد كانت إصبعا). كام عرش ذراعا وثامنية عرش
وأنفسهم أنعامهم تأكل منه به زرعا فنخرج  اجلرز األرض إىل املاء نسوق  أنا يروا مل ﴿أو فيها نصها: املاء  دخل ذراعا
حممد  اهللا عىل سيدنا وصىل ومائتني سبع وأربعني سنة اآلخرة مجاد ىف احلاسب بن حممد امحد كتبه يبرصون﴾١٨ أفال

النبى وآله وسلم تسليام١٩.
عن  خلكان ابن بداية حديث عند ورد «القرصانى» حيث اسم «الفرغانى» ىف أنه حدث حتريف اجلدير بالذكر  ومن

الناسخ٢٠. من خطأ انه والغالب مؤلفه ىف مقياس النيل

سورة ق، اآلية ٩. ١٢

احلج، اآلية ٥. سورة ١٣

احلج، اآلية ٦٣. سورة ١٤

سورة الشور، اآلية ٢٨. ١٥

إبراهيم،اآليات ٣٢-٣٤. سورة ١٦

اإلرساء، اآلية ٨١. سورة ١٧

سورة السجدة، اآلية ٢٧. ١٨

نسخة وتوجد ،١١٢-١١٤ ص ،٣ مج  األعيان، وفيات  خلكان،  ابن ١٩

األزهر الرشيف، انظر: جامعة مكتبة ىف حمفوظة الكتاب هذا من خمطوطة
Kamel, Le Mikyas, p. 3.

Kamel, Le Mikyas, pl. 3؛ ١١٢؛ ص مج ٣، خلكان، وفيات األعيان، ابن ٢٠

.٩٤ ص الدارسة، وآثارها الروضة جزيرة السيد، العزيز عبد حممد
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للمقياس الكتابية النقوش ضوء ىف معلومات جديدة النيل، مقياس مهندس

٥

الذراع  عند األربعة باجلدران حييط الذ الكتابى جزء من الرشيط سو منها يبق الكتابات ومل هذه اندثرت وقد هذا
غري لظلوم كفار)، .... ... الساموات واألرض الذ خلق اهللا الرحيم الرمحن اهللا  (بسم أوله: من يقرأ و عرش الثامن
قليال خيتلف بخط كتب حيث ومائتني) أربعني .... سبع و ... (مقياس يمن وسعادة أوله الذ بقية النص نر ال أننا
والنخيل والزيتون الزرع به لكم تسيمون ينبت فيه و منه شجر رشاب منه لكم ماء أنزل من السامء الذ ﴿هو نصه: ما
ونسقيه  بلدة ميتا به لنحى طهورا ماء السامء من ﴿وأنزلنا لقوم يتفكرون﴾٢١ آلية ذلك الثمرات إن ىف كل ومن واألعناب

وآله وسلم تسليام)٢٣. النبى عىل حممد اهللا (وصىل كثريا﴾٢٢ وأناسى أنعاما خلقنا مما
أمحد بن طولون قام هبا التى اإلصالحات نتيجة إنام حدث املقياس كتابات وتغيري نقوش ضياع من حدث ما أن ويعتقد
عىل حمو اسم اخلليفة طولون بن أمحد ليجروء يكن فلم الرأ هذا مع لست ولكنى م٢٤، ٢٥٩هـ/٨٧٣ سنة املقياس ىف
ىف التبديل هذا أن األرجح كان وربام العباسية للخالفة بمرص تابعا استقالله مع ألنه كان املقياس كتابات من املتوكل العباسى
القرمطى٢٥  الكوىف باخلط كتابات عليها رخامية ألواح من عليه عثر ما هذا ويؤيد الفاطمية، الدولة عرص ىف حدث الكتابات
ىف التغيري بأن القول يمكن ذكره سبق ما ضوء وىف العباسية والفاطمية، اخلالفتني كان بني الذ املذهبى اخلالف عن فضال
اجلامىل بدر أجراها التى العامرة أثناء هذا تم وغالباً الفاطمية، اخلالفة ىف حوزة مرص دخول بعد حدث املقياس كتابات نقوش

املقياس. جامع سامه جامعا املقياس بالقرب من وبنى باهللا الفاطمى، اخلليفة املستنرص ىف عهد ٤٨٥هـ/١٠٩٢م، سنة
اهللا واسم عىل املتوكل اخلليفة اسم عىل حيتو الذ اجلزء وهو الكتابية النقوش هذه من مهم جزء ضاع وبذلك
التارخيية الروايات ورد ىف وما النصوص هذه عن خلكان كتبه ابن ما نضم عندما ولكن اإلنشاء. تاريخ وكذلك الفرغانى
النيل مقياس بإنشاء أمر املتوكل اخلليفة أن عىل حقيقة أن نؤكد بذلك ودفنه هبا نستطيع مرص ىف وفاة الفرغانى جانب إىل

احلاسب. حممد أمحد بن بإرشاف ٢٤٧هـ/٨٦١م سنة مرص ىف
باحلساب العامل هو فاحلاسب املقياس احلاسب باسم مهندس لقب موضع من أكثر ىف إلصاق النص االنتباه ويلفت
فهو  حاسبا٢٦  واملهندس مهندسا احلاسب يكون  وقد والسطوح املساحات  وقياسات  والفلك والرياضيات واألعداد

الفرغانى. اسم أصـــل من وليس وظيفة عىل دال لقب

.١١ اآليات ١٠، النحل، سورة ٢١

.٤٩ اآليات ٤٨، الفرقان، سورة ٢٢

 Max Van Berchem, Matériaux pour un Corpus Inscriptionum  ٢٣

 Arabicrum I, Égypte, Paris, 1894, p. 18- 22; E. Comb, J. Sauvaget,

 G. Wiet, Répertoire chronologique d’épigraphie arabe II, Ifao, 1931,

p. 44, nºª 460-461.

إبراهيم ،٢٨٦-٢٨٧ ص  بالروضة، النيل مقياس  الوهاب،  عبد حسن  
القرون ىف مرص األحجار ىف عىل الكوفية الكتابات تطور دراسة ىف مجعة،
من أخر ىف بقاع الكتابات هلذه مقارنة مع دراسة للهجرة األوىل اخلمسة
١٣٨٧هـ / القاهرة، العربى، الفكر دار بغداد/ جامعة اإلسالمى، العامل

.١٩٠-١٩٦ ١٩٦٧م، ص
.٣١١ ص ج ٢، الزاهرة، النجوم ،برد تغر ابن  ٢٤

١٨٨٨م، القاهرة، ١٣٠٦هـ / بوالق، طبع التوفيقية، اخلطط مبارك، عىل ٢٥

.٢٣-٢٤ ص ،١٨ ج

النهضة  دار العربية، االثار اإلسالمية والوظائف عىل الفنون الباشا، حسن ٢٦

لقب وممن .٤٠٨ ص ،١ ج ١٩٦٥م،  / ١٣٨٥هـ  القاهرة، العربية،
من كواحد القفطى ابن ذكره حممد احلاسب حممد بن الوفاء أبو باحلاسب
املهندسون املعلوف،  إسكندر عيسى انظر: واهلندسة، باجلرب  املشتغلني
القاهرة، ،٣ س ،١١ ع اهلندسة، جملة ثالث، استدراك  (٢) اإلسالميون
الشهري البغداد املروز اهللا عبد بن وأمحد ٤٩٩؛ ١٩٢٣م، ص نوفمرب
انظر: حممد املأمون، عرص ىف برز مسلم وفلكى رياىض عامل بحبش احلاسب
أبى كامل عن فضال هذا .٣١٢ ص احلضارة، علامء جودة-عباقرة غريب
واملهندس املرص باحلاسب الشهري  شجاع بن حممد بن أسلم بن شجاع
٨٧٣م ٢٥٩هـ / عام ولد مرص، أبناء من كبري عامل رياىض وهو ،املرص
علامء عباقرة جودة، غريب  حممد انظر: ٩٥١م، / ٣٤٠هـ  عام وتوىف
احلاسب، الكرخى  احلسن بن حممد بكر أبو وأيضا ٣٠٢؛ ص احلضارة،
عباقرة جودة، غريب  حممد  انظر: ١٠٢٩م، / ٤٢٠هـ  عام حواىل  توىف

.٣٢٧-٣٢٨ ص احلضارة، علامء
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٦

حممد بن أمحد باسم مواضع ثالثة أهنا ذيلت ىف مؤلفه ىف خلكان ابن أوردها التى الكتابية النصوص من ويالحظ هذا
أنه أخر بعبارة أو املقياس بناء الفرغانى عىل يفيد إرشاف وهو ما «يد «عىل املوضع األول عبارة سبقها ىف احلاسب

«كتبه». كلمة اآلخرين املوضعني ىف الفرغانى اسم حني سبق ىف املقياس، مهندس كان
الكتابات  من كثري ىف ومشتقاهتا كاتب صيغة وقد وردت أو بالتحرير، بالكتابة يقوم من كل عىل كاتب لفظ ويطلق
عليها التى كتب املادة الكاتب خبريا بصناعة كان مؤلفها، وربام األثرية أو الكتابة حمرر توقيع ضمن اآلثار العربية عىل

فقط، وقام غريه بحفره٢٧. النقش رسم الذ يكون هو وربام مثال، الرخام عىل حفارا يكون كأن النقش
أو رسمها أو ألفها إما (كتب) فهو الفعل بعد اسمه أتى الكتابة التى قام هبا من لنوعية افرتاضات ثالثة يعطينا وهذا
٥٨هـ/٦٧٧م، لسنة أقدمها يرجع الكاتبني، توقيعات نصوص من نامذج حسن الباشا الدكتور األستاذ أورد و حفرها.
مل فيها أن الكاتب السابقة الكاتبني توقيعات بعض نصوص من املالحظ «ومن بقوله: علق عليها هلا عرضه هناية وىف

الكتابة»٢٨. حفر أو التحفة صنع الذ نفسه هو يكن
الدكتور  إليه توصل الذ باالستنتاج منه اخلروج  يمكن ما فيها احلظ مل  أخر مرة  النصوص٢٩ هذه وبمراجعة
ىف النصوص أر نفسه ال الوقت لكن ىف - قليل بعد سيأتى كام االستنتاج هذا ارفض ال احلال كنت بطبيعة الباشا، وإن

االستنتاج. هذا يدلل عىل يمكن أن ما عليها الدكتور الباشا اعتمد التى
صانعها أو راسمها أو األثرية الكتابة مؤلف بمعنى اآلثار عىل لفظة كاتب ورود جانب «وإىل قائال: سيادته ثم يستطرد
وحســابية إنشائية من بأشكاهلا املختلفة الكتابة موظف مهمته بمعنى اللفظة هذه جاءت أو الناسخ، اخلطاط وبمعنى
وكتبة احلسابات وعمل اخلاصة ىف إنشاء املكاتبات هبم يستعان الذين الكتاب بذلك هؤالء عنى سيادته وقد ومالية»٣٠.
سواء املؤلف عىل بصفة عامة كاتب لفظ إطالق عن فضال هذا والوثائق، العقود وحمرر الدواوين وكتبة الكريم القرآن

أثرية٣١. كتابة أو نقش صيغة أو بحثا أو كتابا املؤلف الشىء كان
الكتابة قام بعملية الذ الفرغانى هو يكون األول أن االحتامل يفرتض احتاملني:- أمام النصوص تلك تضعنا وبذلك

قبل٣٢. أحد من إليها يلتفت مل الفرغانى إىل أخر مهارة نضيف بذلك فإننا االحتامل هذا صدق بنفسه. وإذا
النصوص من موضعني ىف الفرغانى اسم سبقت التى (كتبه) كلمة من املقصود يكون ربام أنه وير االحتامل الثانى
يقرره ما وهو املقياس، عىل جدران نقشت التى القرآنية واآليات النصوص باختيار قام الذ أنه هو املقياس الكتابية عىل
أكتب عىل أن أردت «ملا قال: أنه الفرغانى عن  حكى أنه يذكر حيث النصوص  هذه عن حديثه بداية ىف خلكان  ابن
وأعلمتهم عليه، يكتب أن ينبغى فيام واحلسن اخلادم وهب بن وسليامن اهللا عبد بن يزيد ناظرت املقياس من  مواضع
له، كان العمل إذا األمري املنترص، واسم اهللا املتوكل عىل أمري املؤمنني واسم من القرآن، آيات عليه يكتب أحسن ما أن

.٩٠١ ص ج ٢، والوظائف، الفنون اإلسالمية الباشا، حسن  ٢٧

ص ٩٠٥. نفسه، املرجع ٢٨

ص ٩٠١-٩٠٥. نفسه،  ٢٩

ص ٩٠٧. نفسه،  ٣٠

ص ٩٢٠. نفسه،  ٣١

إلقاء هذا  بعد  التى نرشت الدراسات إحد مل تستبعده الذ األمر وهو ٣٢

الزخرفية الفنون ياسني، النارص عبد انظر: ١٩٩٨م، أكتوبر ىف البحث
(دراسة الفاطمى هناية العرص حتى اإلسالمى الفتح منذ مرص اإلسالمية ىف
الطباعة لدنيا الوفاء دار ،١ ط الوافدة)، الفنية للتأثريات حضارية آثارية

.٧٠٠ ص ،١ ٢٠٠٢م، ج اإلسكندرية/مرص، والنرش،
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للمقياس الكتابية النقوش ضوء ىف معلومات جديدة النيل، مقياس مهندس

٧

املؤمنني فورد كتاب أمري ذلك، ىف الرأ ويستطلع يعلم أن غري فكتب من وهب بن سليامن وبادر ذلك، ىف فاختلفوا
أن يمكن ال آيات القرآن من فاستخرجت املؤمنني، أمري واسم أمر املقياس، يشبه وما القرآن من آيات عليه يكتب أن

منها»٣٣. املقياس بأمر أشبه املقياس أحسن وال عىل يكتب
النص مؤلف تعنى ما ضمن تعنى قد (كتبه) أن كلمة ىف الباشا الدكتور استنتاج مع اتفاقى التنويه إىل أعاود ومن ثم
لكلمة املعنى األقرب فيكون تتوفر هذه القرينة مل وإن تؤيده، بقرينة مرهونا يظل االفرتاض هذا أن صدق عىل الكتابى،

الكتابة. هذه تنفيذ تقنية اختالف عىل نفسها الكتابة عملية إىل اإلشارة هو (كتبه)
الكتابة نفذ الذ هو الفرغانى أن يفرتض  الذ األول االحتامل تأكيد يمكننا النصوص تلك ىف النظر أمعنا وإذا
كتبته ما مجيع «وجعلت الفرغانى: لسان عىل له فيام حكى  خلكان ابن ذكره ما بقية  استعرضنا  ما إذا خاصة - بنفسه
بدن ىف ثابت اإلصبع قدر عىل غليظ مقوم بخط فيها الكتابة قدرت  التى املواضع ىف  البناية ىف  تقدم الذ الرخام ىف
الفرغانى فيهام اسم اقرتن اللذين املوضعني أن عن فضال هذا بعد»٣٤، من يقرأ املشمع احلفر بالالزورد مصبغ الرخام
اآلخرة مجاد تاريخ الثانية جاء املرة ٢٤٧هـ، وىف سنة رجب تاريخ ورد املرة األوىل ففى حمدد، تاريخ يليهام كتبه بكلمة
وهذا جدران األثر، عىل النص كتابة االنتهاء من تاريخ حتديد املقصود كان إذا إال العادة ىف حيدث ال ٢٤٧هـ، وهذا سنة
عىل النقوش الكتابية تلك بنقش هو نفسه الذ قام الفرغانى األول الذ يميل لكون االحتامل يدعم نظر وجهة من
والذ الكتابية للمقياس النقوش لنصوص الفرغانى تأليف حيث الثانى االحتامل بفرضية التسليم مع املقياس، جدران

بام ذكره ابن خلكان. أيدناه
طولون امحد بن إىل جامع أيضا امتدت بل النيل بناء مقياس عىل  تقترص مل مرص الفرغانى ىف أعامل أن ويبدو هذا
بن أمحد  أسسها  التى الطولونية الدولة  عاصمة القطائع ملدينة  اجلامع املسجد وهو هـ/٨٧٦-٨٧٨م)، ٢٦٣-٢٦٥)
بن امحد جامع أن مهندس تردد كثرية وهناك روايات العباسية. اخلالفة عن اسميا استقالال بمرص استقالله طولون بعد
«تاريخ كتاب إال اسمه يفصح عن ومل عن اسم املهندس، الروايات هذه سكتت وإن العراق٣٥، نرصانيا من طولون كان
امحد وجامع النيل مقياس الذ توىل بناء هو أنه عىل الفرغانى»، الكاتب بن «سعيد اسم فيه ورد القبطية» الذ األمة
التحريف عن النظر وبغض األرمينى٣٧. أبو صالح أورده الذ الفرغانى» الكاتب اسم «ابن عن فضال طولون٣٦ بن
تعديل فإنه يمكن واحد، شخص بن طولون هو أمحد وجامع املقياس بانى بأن سلمنا الفرغانى وإذا اسم ورد ىف الذ
حممد بن أمحد يكون بحيث األرمينى صالح وىف أقوال أبو القبطية»، األمة «تاريخ كتاب ىف وردت التى املعلومات هذه

البناءين. هذين صاحب هو الفرغانى كثري بن

ص ١١٢-١١٣. األعيان، وفيات خلكان، ٣٣ ابن

ص١١٣. املصدر نفسه،  ٣٤

املهندسون، تيمور، امحد ١٨١-١٨٣؛ ص  طولون، ابن سرية   ،البلو ٣٥

٤٣-٤٤؛ ص ،١ م األثرية، عبد الوهاب، تاريخ املساجد حسن ٢١؛ ص
شافعى، فريد ٢٦؛ ص الطولونى، اجلامع ووصف عكوش، تاريخ حممود

.٣٨٨-٣٨٩ ص العربية، العامرة

.١٨٣ ص ١٨١- طولون، البلو، سرية ابن ٣٦

(أبو األرمينى صالح أبو عن: نقال ص ٣٨٩، العربية، العامرة شافعى، ٣٧ فريد

١٨٩٥م، أكسفورد، مرص، وأديرة كنائس مسعود)، بن جرجس املكارم
.١١٣-١١٤ ص ٤٤، ترمجة: -٣٤ ص
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٨

املقياس ومهندس جامع مهندس من كال أن عىل التارخيية الروايات تأكيد األمر هو هذا ترجيح عىل والذ حيملنا
جامع بناء مثال عىل أقيم قد أن بناءه بن طولون ىف حالة جامع امحد ذلك يؤيد وما قد أتيا من العراق. بن طولون امحد
ابن  تربره نشأة األمر وهذا اهللا، عىل املتوكل اخلليفة عهد ىف م هـ/٨٤٨-٨٥٢ ٢٣٤-٢٣٧ سنتى بني الذ بنى اء سامرّ
فأدخل ظالهلا، ىف نشأ التى العراقية الفنية الثقافة مرص إىل ينقل املعقول أن من فكان العباسيني، عاصمة اء سامرّ ىف طولون
وزخارفه، ومئذنته طولون ابن تصميم جامع ىف نراه واضحا التأثري وهذا والفنون. ىف العامرة العراق أساليب مرص إىل
أحد طولون ابن جامع مهندس أن يكون ذلك أرجح وعىل املحروق. اآلجر وهى هبا اخلام التى بنى ىف املادة وكذلك
مهندس بن كثري الفرغانى حممد بن أمحد هو اجلامع بناء عهد وأقرهبم إىل الوقت ذلك ىف صيتهم ذاع الذين املهندسني

مقياس النيل٣٨.
هو مهندس شخص واحد، احلقيقة مها ىف الفرغانى كثري بن حممد بن و أمحد احلاسب حممد بن امحد أن وخالصة القول
وحسب وإنام اهلندسى عىل اإلرشاف النيل مقياس حالة ىف مهامه ومل تقف طولون٣٩، بن امحد جامع املقياس ومهندس
ووضع إرشافه عىل األقل أو وتنفيذ حفرها املقياس، جدران عىل التى نقشت الكتابية النقوش نصوص تأليف تعدهتا إىل

التنفيذ. هذا تقنيات تصور

ص ٤٣-٤٤. األثرية، عبد الوهاب، تاريخ املساجد حسن  ٣٨

طولون  بن امحد ببنائها أمر التى  املياه قناطر مهندس نفسه هو وربام كان ٣٩
العباسى العرص عامئر حسن الباشا، القطائع، انظر: مدينة رشق جنوب ىف

.٢٤٠ ص املبكر،
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