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ص البحث ملخَّ
يعــدُّ ابــن فضــل اهلل العمــري مــن عمالقــة التَّأريــخ عــر العصــور، وقــدَّم مؤلَّفــات وموســوعات تعــدُّ مــن املصادر 
األساســيَّة إىل يومنــا هــذا، ومــع ذلــك مل يشــتهر هــذا العــامل، علــى حــن اشــتهر مَــن أخــذ عنــه، ومــن هــذه األمهِّيَّة 
انطلــق هــذا البحــث ليتحــدَّث عــن حيــاة هــذا العــامل، والوظائــف الــي عمــل هبــا، وأســاتذته، ومؤلَّفاتــه، وأتــى علــى 
التَّعريــف مبوســوعته: مســالك األبصــار يف ممالــك األمصــار، وأمهِّيَّتهــا واكتشــافها، وخُتِــم البحــث مبقتطفــات 

نــادرة مــن كتابــات العمــري، كحديثــه عــن كرويــة األرض، واكتشــاف أمريكــة.
_ املقدمة:

ي فيها.  يتحدث هذا البحث عن عامل دمشقي عماق، وُلد بدمشق وتوفِّ

ــل مبؤلفاته، وعلى رأســها  مــع مــا يتَّصــف بــه العمــريُّ مــن أملعيــة وبراعتــه يف علــوم عــدَّةٍ، وإجنــازاتٍ كبــرة، تتمثَّ
موســوعته الرائدة )مســالك األبصار يف ممالك األمصار(، مع كلِّ هذا ما تزال املكتبة العربية اإلســامية تفتقد 
كتابـًـا أو ترمجــة مســتقلَّة حتكــي ســرة هــذا العــامل ومســرته العلميــة الظافــرة، وهــذا الــذي ألزمــي أن أُقــدِّم هــذا 
العمــل الــذي أرجــو أن يســدَّ هــذه الثغــرة، يُضــاف إىل ذلــك رغبــي أن أضــع بــن أيــدي القــرَّاء والباحثــن واملهتمــن 

ــي فيهــا، فــكان فخــرًا هلــا، كمــا هــو فخر للحضــارة العربية اإلســامية. ســرةَ عــامل مــن دمشــق، وُلــد ونشــأ وتوفِّ

ــف كتبــاً كثــرة ومتنوعــة  ــه ألَّ ومــع أن العمــري مل يعــش طويــاً )700 _ 749هـــ /1301 _ 1349م( إالَّ أنَّ
ومهمــة حفلــت فيهــا حياتــه، يعــد الكثــر منهــا مرجعــاً أساســيَّاً ملــن جــاؤوا بعــده. وقــد اشــتملت كتبــه علــى علــوم 
واختصاصــات متنوعــة يف التاريــخ وتراجــم الرجــال وقوانــن الكتابــة الديوانيــة، مــع إتقانه للشــعر، وغــر ذلك مما 
أورده يف مؤلفاتــه الــي تأتــي يف مقدمتهــا موســوعته »مســالك األبصــار يف ممالــك األمصــار«، الــي تقــع يف ســبعة 
وعشــرين جــزءاً، وتعــدُّ حبــقٍّ أهــم ما وصــل إلينــا مــن الــرتاث العربــي اإلســامي يف القــرن الثامن اهلجــري / الرابع 

عشــر امليــادي.
لــع علــى هــذه املوســوعة بدقــة جيــد أنَّ العمــري كان يســعى للتَّأريــخ للحضــارة العربيــة اإلســامية: يف  ومــن يطَّ

مصــر، والشــام، واحلجــاز، واهلنــد، وبــاد فــارس، وبــاد الــرتك، والصــن، والــروم.
فهذه املوســوعة من أضخم املوســوعات العربية اإلســامية الي تفاخر معظم مكتبات العامل بامتاك أجزاء 
منهــا. واألمهيــة الكــرى هلــذا الكتــاب الضخــم تكمــن يف أنــه لــواله لبقيــت حقبــة بأكملهــا مــن التطــورات اإلداريــة 

وبنيــة الدولــة يف مصــر والشــام غامضــة يف ســياقها العــام وكثــر مــن تفاصيلها: 
_ فالقلقشندي )ت 821هـ / 1418م( يف )صبح األعشى( اعتمد بشكل كبر على مسالك األبصار. 

_ تبعــه املقريــزي )ت 845هـــ / 1441م( يف )خططــه( الــي اســتوعب فيهــا بابــاً كامــاً من أبــواب العمري، وهو 
البــاب اخلــاص عــن دولــة املماليك. 

_ وجــاءت مجيــع معلومــات الســيوطي )ت911هـــ / 1506م( عــن مصــر يف كتابــه )حســن احملاضــرة( مأخــوذة 
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عــن مســالك العمري. 
وقــد نالــت كتــب هــؤالء اهتمــام العلمــاء والباحثــن، وأُخرجــت إىل النــور منــذ وقــت بعيــد، وأمــا النبــع الــذي 

اســتَقوا منــه معلوماهتــم فقــد نالــه اإلمهــال.
فاشــتهر القلقشــندي واملقريــزي والســيوطي، وُكتبــت عنهــم تراجــم مطوَّلــة، علــى حــن مل حيــظ العمــري إال 

بقليــل مــن االهتمــام.
وقــد أثنــى علمــاء عصــر العمــري عليــه كثــراً، وال ســيما صديقــه املــؤرخ الصفــدي الــذي قــال: »هــو اإلمــام 

الورقة األوىل من مسالك األبصار للعمري
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ــاً إىل  ــاً وتوصُّ الفاضــل املفــوَّه احلافــظ، حجــة الكتــاب، إمــام أهــل اآلداب، وأحــد رجــاالت الزمــن كتابــة وترسُّ
ــاً«. غايــات املعــايل توسُّ

ويعــد العمــري مــن الذيــن حتدثــوا عــن كرويــة األرض، وقــد ســبق املؤرخــن يف ذكــر رحلــة ســلطان مــايل إىل 
ــة،  ــذاك، وهــي اخلارطــة املأموني ــامل املعــروف آن ــة للع ــذي أنقــذ أول خارطــة كامل ــد ال أمريكــة، وهــو الوحي
وليــس خارطــة اإلدريســي كمــا كان يُظــن، وقــد اســتطعتُ احلصــول علــى نســخة منهــا مــن مكتبــة طــوب قبــو 

ســراي.
ــي  ــامل العرب ــة الع ــب عــن كامــل جغرافي ــل وكت ــة واإلســامية، ب ــدول العربي ــع ال ــد أرَّخ العمــري جلمي وق

اإلســامي، والنُظــم اإلداريــة.

وترجــم جلميــع أصحــاب الطبقــات تقريبــاً؛ للمؤرخــن واحملدثــن واملفســرين واألدبــاء والشــعراء والقضــاة 
واألطبــاء والفاســفة ... وغــر هــؤالء، بــل وكتــب عــن قبائــل العــرب.

وكتب عن األديان مبا ميكن أن نسميه )مقارنة األديان(، وكتب عن احليوان والنبات. 
ه  وتكثــر مســوِّغات ختصيــص كتــاب هلــذا العــامل الفــذ، الــذي أرى أنــه أمُهــل ومل ينــل االهتمــام الــذي يســتحقُّ
قــن، علــى األقــل أســوة مبــن نقلــوا عنــه، ولذلــك فــإن هــذا البحث ليــس إال حماولــة إلنصافه،  مــن الباحثــن واحملقِّ

وكمــا ورد يف اآلثــار القدميــة: مــن أرَّخ ملؤمــن فكأمنــا أحيــاه.
أواًل _ نشأة العمري وسريته:

عــاش ابــن فضــل اهلل العمــري حياتــه يف النصــف األول مــن القــرن الثامــن اهلجــري / الرابــع عشــر 
امليــادي، وهــذا العصــر هــو عصــر دولــة املماليــك )648 _ 923هـــ / 1250 _ 1517م( الذيــن حكمــوا مصــر 
وبــاد الشــام وغرهــا مــن النواحــي آنــذاك، حكــم يف هــذه املرحلــة العديــد مــن ســاطن املماليــك، ولكــن 

ــن قــاوون الــذي تســلطن ثــاث مــرات. ــرز منهــم كان الســلطان حممــد ب األب
وتعــد املرحلــة الــي عــاش فيهــا العمــري أهــم مرحلــة يف تاريــخ دولــة املماليــك مــن حيــث االزدهــار 
واالســتقرار، وخاصــة يف عصــر الســلطان الناصــر حممــد بــن قــاوون، الــذي كانــت مــدة حكمــه يف والياتــه 
ــب جمــاالت  ــعاً وازدهــاراً يف أغل ــخ املماليــك توسُّ الثــاث مخســاً وأربعــن ســنة تعــد مــن أزهــى حقــب تاري

ــاة)2(. احلي
ــة،  ــة اململوكي ــي توالهــا يف الدول ــف ال ــه، والوظائ ــا عــن اســم العمــري ونســبه، وســرة حيات وســنتحدث هن

ــه. ــم وفات ــه، ث وأســاتذته، ومؤلفات
1_ امسه ونسبه: 

لِحُســن حظنــا أن ابــن فضــل اهلل العمــري بــدأ موســوعته الضخمــة )مســالك األبصــار( بذكــر امســه ونســبه، 
وهــذا يُعفينــا مــن الدخــول يف إشــكاالت كثــرة، قــال: »يقــول العبــد الفقــر إىل اهلل تعــاىل، الراجــي عفــوه، أمحــد بن 

)2( انظر الخطط المقريزية: المقريزي أحمد بن علي، ج2، ص306 . نهاية األرب في فنون األدب: النويري أحمد بن عبد الوهاب، ج31 ص267.
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حييــى بــن فضــل اهلل بــن اجمللــي بــن دعجــان بــن خلــف أبــي الفضــل نصــر بــن منصــور بــن عبيــد اهلل بــن عــدي بن 
حممــد بــن أبــي بكــر عبــد اهلل بــن عبيــد اهلل بــن أبــي بكــر بــن عبيــد اهلل الصــاحل بــن أبــي ســلمة عبــد اهلل، وقيــل 

أســلمة بــن عبيــد اهلل بــن أبــي عبــد الرمحــن عبــد اهلل بــن عمــر بــن اخلطــاب القرشــي العــدوي«)3(. 
ــرف  ــك عُ ــه، ومــن أجــل ذل ــن اخلطــاب رضــي اهلل عن ــر ب ــة الراشــدي عم ــي نســبه إىل اخلليف ــك ينته وبذل
بالعمــري، ويؤكــد ذلــك وضعــه لكتــاب عــن آل عمــر مسَّــاه »فواضــل الســمر يف فضائــل آل عمــر«، كمــا ســيأتي يف 

مؤلفاتــه.
2_ سرية حياته:

ــده؛ فالصفــدي  ــد ابــن فضــل اهلل العمــري يف دمشــق، وختتلــف املصــادر اختافــاً بســيطاً يف تاريــخ مول وُل
املعاصــر لــه جيعلــه يف الثالــث مــن شــوال عــام 700هـــ / 1301م)4(، ويقــول يف موضــع آخــر: »والظاهــر أن مولــده 
ــد العمــري كان عــام 700هـــ /  ــردي أن مول ــري ب ــن تغ ــر اب ســنة إحــدى وســبعمائة أو ســنة ســبعمائة«)5(، ويذك

ــد عــام 697هـــ / 1297م)7(.  ــه ول ــه يشــر يف كتــاب آخــر إىل أن 1301م)6(، ولكن
وتُجمع بقية املصادر على أن والدته كانت يف الثالث من شوال عام 700هـ / 1301م)8(.

وعلى كل حال؛ فالعمري نشأ يف مدينة دمشق يف بيئة علمية وأسرة ذات مكانة رفيعة: 
فوالــده كان عاملــاً بــاألدب، وكاتــب ســرِّ الدولــة)9(. وكتابــة الســر تعــي: قــراءةَ الكتــب الــواردة علــى الســلطان، 
وكتابــَة أجوبتهــا، وأخــَذ خــطِّ الســلطان عليهــا وتفســرها، وتصريــفَ املراســيم وروداً وصــدوراً، واجللــوسَ لقــراءة 

القصــص بــدار العــدل والتوقيــع عليهــا)10(. 

وأخوه األول عمل يف كتابة السر كأبيه. 
وأخوه الثاني تولَّى ديوان اإلنشاء يف مصر. 

وتولَّى أوالد أخيه هذه املناصب اجلليلة كذلك. 
انتقــل بعــد ذلــك مــع أبيــه مــن دمشــق إىل مصــر عندمــا وُلِّــي والــده منصــب كاتــب الســر هنــاك، وصار يقــرأ يف 
مصــر الريــد علــى الســلطان الناصــر حممــد بــن قــاوون، وهنــاك تغيَّرت األحوال عليه، إذ ســخط على الســلطان 
ــن رجــاً بوظيفــة كتابــة الســر مل يقبلــه العمــري، وأظهــر غرتــه مــن ذلــك، إال أن الناصــر مل  الناصــر الــذي عيَّ
يلتفــت؛ بــل أمــر بزيــادة أجــر هــذا الرجــل، وعندهــا امتنــع العمــري عــن األمــر، ونطــق بالكلمــة الــي تســبَّبت بعزلــه 

)3( مسالك األبصار: العمري أحمد بن يحيى، قطعة منه بعنوان: األرض وسكان األرض. وانظر الوافي بالوفيات: الصفدي صالح الدين خليل، ج8، ص252.
)4( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص 254.
)5( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص268.

)6( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردي يوسف، ج10، ص185.
)7( المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: ابن تغري بردي، ج2، ص261.

)8( من هذه المصادر: فوات الوفيات: الكتبي محمد بن شاكر، ج1، ص159، طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبه أبو بكر بن أحمد، مج2، ص169، الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر أحمد بن علي، ج1، ص354.

)9( انظر البداية والنهاية: ابن كثير إسماعيل بن عمر، ج14، ص148، أعيان العصر وأعوان النصر: الصفدي صالح الدين خليل، ج5، ص571 - 576.
)10( مسالك األبصار: العمري، قطعة منه بعنوان: »مملكة مصر والشام والحجاز«، ص120. 
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مــن منصبــه علــى الرغــم مــن وســاطة والــده، وقتهــا قــال للناصــر حممــد: »خدمتُك عليَّ حــرام«، فأُقيم أخــوه بدالً 
عنــه، وأُجــر علــى التــزام بيتــه، وذلــك عــام 738هـــ / 1337م.

وبعــد ذلــك تــويف والــدُه، فرفــع كتابــاً إىل الســلطان يســأله فيــه مغــادرة مصــر إىل الشــام، ويبــدو أن ذلك الكتاب 
ر الســلطان بالعمري، وحرك ما كان ســاكناً، فأمر باعتقاله يف شــعبان 739هـ / 1338م، وزاد األمرَ ســوءاً ما  ذكَّ
ــاب عنــه إىل الســلطان متهمــن إيــاه بتزويــر توقيــع)11(، فأمــر الســلطان بقطــع يــده، ثــم أفــرج عنــه  نقلــه بعــض الكتَّ
ه كتابــة  بعــد أن ســأله العمــري ذلــك عــام 740هـــ / 1339م، ثــم عــادت الثقــة مــن جديــد بينــه وبــن الســلطان فــوالَّ

الســر يف دمشــق عام 741هـ/1340م)12(. 
ولكــن هــذه الثقــة مل تــدم طويــاً ملَّــا كثــرت الشــكايات منه يف دمشــق، فعزله الســلطان من منصبه عــام 743هـ 
/ 1342م، وطلبــه إىل مصــر للنظــر يف أمــره، وَقِبــَل الســلطانُ هــذه املــرة شــفاعَة شــقيقه، فعــاد العمــري جمــدداً 

إىل مســقط رأســه دمشــق)13(.
3_ الوظائف اليت توالها:

عــاش ابــن فضــل اهلل العمــري يف أســرة ذات صلــة وثيقــة بالعمــل يف دواويــن )وزارات أو مديريــات( بــاد الشــام 
ومصــر، فشــاركت هــذه األســرة يف إدارة الدولــة بعــدد مــن الوظائــف املهمــة بــدءاً مــن والــد العمــري وانتهــاءً بــأوالد 

أخيه.                            
وقد تولَّى العمري الوظائف اآلتية:

ـ وظيفة الكتابة يف ديوان إنشاء دمشق ثم مصر. 
ـ وعُن قارئاً للريد على السلطان يف مصر.

ـ وأُذن له باإلفتاء على املذهب الشافعي. 
ـ كما عمل كاتباً فقهيّاً)14(.

تعــدُّ هــذه الوظائــف الــي تســلمها وظائــفَ مهمــة ومُؤثِّــرة يف الدولة، والســيما وظيفة الكتابة يف ديوان اإلنشــاء 
وكتابــة الســر)15(، فهمــا ال تُــوكان إال ملــن نــال الثقــة الكبــرة مــن الدولــة اململوكيــة، وملــن اشــتهر بعلمــه وحذقــه، 
وهــذا مــا توافــر يف العمــري، إذ تــدلُّ مؤلفاتــه علــى علــم وفــر وخــرة كبــرة، وعليهــا اعتمــد كبــار العلمــاء والســيما 
القلقشــندي يف صبــح األعشــى الــذي اعتمــد علــى كتــاب العمــري »التعريــف باملصطلــح الشــريف« اعتمــاداً كبــراً، 

وهــو كتــاب خــاص بالكتابــة وأعمــال اإلنشــاء يف الدواويــن.
4_ أساتذته الذين تعلَّم على أيديهم:

درس العمــري علــى كثــر مــن العلمــاء، فقــرأ األدب علــى والــده حييــى بــن فضــــل اهلل بــن اجملــــلي بــن دعجـــــان 

)11( ولم تُثبت المصادر هذه التهمة. 
)12( الدرر الكامنة: ابن حجر، ج1، ص352، 353.

:P 327 Hurt )Clement),  Ahistory Of Arabic Literature
)13( الدرر الكامنة: ابن حجر، ج1، ص 354.

)14( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص254.  النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي، ج10، ص185. الدرر الكامنة: ابن حجر، ج1، ص352.
)15( تعادل منصب وزير.
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)ت 738هـــ / 1337م()16(، ويبــدو أنــه اكتســب علــى يديــه خــرةَ الوظائــف الــي تســلَّمها. 
كمــا درس علــوم العربيــة علــى العــامل النحــوي الشــيخ عبــد الوهــاب بــن حممــد بــن عبــد الوهــاب املعــروف بابن 

قاضي شــهبة )ت 726هـ / 1325(. 
وتعلَّم الفقه على حممد بن عبد اهلل بن اجملد اإلربلي )ت 738هـ / 1337م( املفي. 

ومســع احلديــث مــن ســت الــوزراء أم حممــد بنــت الشــيخ تــاج الديــن أبــي الفضــل حييــى بــن جمــد الديــن حممد 
)ت 715هـــ / 1315م(، ومــن أمحــد بــن نعمــة بــن حســن البقاعي الدمشــقي احلجَّــار )ت 730هـــ / 1329م( )17(. 

وقــرأ األدب وتعلــم العــروض وعلــوم الباغــة علــى يــد الشــيخ حممــد بــن احلســن بــن ســباع مشــس 
احللــي   فهــد  بــن  ســليمان  بــن  حممــود  العامــة  الشــيخ  وعلــى  / 1322م(،  )ت 722هـــ  الصائــغ  الديــن 

)16( شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد عبد الحي أحمد، ج8، ص274.
)17( أعيان العصر: الصفدي، ج1، ص352، 353.

اخلارطة املأمونية الي رمسها فلكيو املأمون
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الزملكانــي األنصــاري  الواحــد  عبــد  بــن  علــي  بــن  حممــد  والشــيخ  725هـــ/1324م(،  )ت   الدمشــقي 
)ت 727هـ / 1326م(.

ــى العمــريُّ العلــمَ علــى أيديهــم، فمنهــم عــامل ذاع صيته يف عصــره، ويف العصــور التالية إىل  وأمــا أشــهر مــن تلقَّ
زماننــا، وهــو أبــو حيان الغرناطي األندلســي )ت 745هـــ / 1344م()18(. 

وهكــذا يتبــن لنــا اتصــال العمــري الوثيــق مــع أشــهر علمــاء عصره، وتلقيه العلــم عليهم؛ وهذا ما منحه شــهرة 
إضافيــة، وقاعــدة علميــة قوية متينة، ظهرت بوادرها وأساســياهتا يف مؤلفاته.

5 _ مؤلفاته:
مــع أن العمــري مل يعــش طويــاً )700 - 749هـــ /1301- 1349م( إاَلّ أنــه ألــف كتبــاً كثــرة ومتنوعــة ومهمــة، 

يعــد الكثــر منهــا مرجعــاً أساســيّاً ملــن جــاؤوا بعــده. 
وقــد اشــتملت كتبــه علــى علــوم واختصاصــات متنوعــة يف التاريــخ وتراجــم الرجــال وقوانــن الكتابــة الديوانية، 
مــع إتقانــه الشــعر، وغــر ذلــك ممــا أورده يف مؤلفاتــه الــي تأتــي يف مقدمتهــا موســوعته »مســالك األبصــار يف 

ممالــك األمصــار«، وهــذه أهــم مؤلفاتــه: 
»التعريــف باملصطلــح الشــريف«: املقصــود باملصطلــح الشــريف مصطلــح الكتابــة الديوانيــة والقوانــن الــي 
تُراعــى عنــد املكاتبــات الصــادرة عــن ديــوان اإلنشــاء، وأُطلــق علــى الكتــب املتعلقــة هبــذا املوضــوع اســم الدســاتر، 

وألمهيــة هــذا الكتــاب أطلــق عليــه القلقشــندي أيضــاً اســم الدســتور)19(.
»فواضــل الســمر يف فضائــل آل عمــر«: وهــو يف أربــع جملــدات، ويظهــر أن الــذي دفعــه إىل تأليفــه انتســابه إىل 
آل عمــر بــن اخلطــاب ، فهــو دراســة ألســرته ورجاالهتــا وفضائلهــا، ومــا زال هذا الكتــاب مفقوداً حتــى اآلن)20(.

»ممالــك عبَّــاد الصليــب«: وفيــه وصــف مللــوك اإلفرنــج يف عصــره، فوصــف ملــوك فرنســا وأملانيــا وأهــل جنــوة 
والبندقيــة، وأحواهلــم االجتماعيــة والسياســية، وعاقاهتــم باملســلمن، وُطبــع هــذا الكتــاب يف رومــا مــع ترمجــة 

إيطاليــة لــه عــام 1883م)21(. 
»الشــتويات«: ويشــتمل علــى رســائل أرســلها يف شــتاء عــام 745هـــ / 1344م مــن دمشــق إىل عــدة رجــال 

متعلمــن، وخمطــوط هــذا الكتــاب موجــود يف ليــدن، ومعهــد املخطوطــات العربيــة يف القاهــرة)22(.
وله يف تراجم مشاهر املائة الثامنة من معاصريه كتابان: »ذهبية العصر«، و»خمتصر قائد العقيان«)23(. 

ومن كتبه أيضاً: »الدعوة املســتجابة«، و»دمعة الباكي«، و»يقظة الســاهر«، »نفحة الروض«، و»ســفرة الســفرة«، 

)18( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص 254، 255.
)19( طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبة، مج2، ص 274. الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص255، النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي، ج10، ص185.

)20( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص 255،  النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي،ج10، ص 185.
)21( األعالم: الزركلي خير الدين، ج1، ص 268.

 A history of Arabic Literture: Huart, P 327)22(
)23((: كشف الظنون: حاجي خليفة مصطفى القسطنطني، ج5، ص 110. األعالم: الزركلي، ج1، ص، 268،
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و»النبــذة الكافيــة يف معرفــة الكتابــة والقافيــة«، و»الدائــرة بــن مكــة والبــاد«،  و»تذكــرة اخلاطــر«، و»اجلواهــر 
امللتقطة«)24(.

يضــاف إىل ذلــك أن العمــري كان شــاعراً، ويف ذلــك يقــول ابــن إيــاس: »كان مــن أعيــان شــعراء مصــر«، ولــه 
يف هــذا اجملــال قصيــدة رائيــة مسّاهــا: »حســن الوفــا ملشــاهر اخللفــا«، وديــوان كامــل يف املدائــح النبويــة مسَّــاه: 

»صبابــة املشــتاق«)25(.
وأختار من شعره ما ذكره الصفدي )ت764هـ / 1363م(: ]الطويل[

صَبّــا هائِمــاً  فيكــمُ  قلــي  ــر  ِبحُبُِّكــم وصيَّ فــؤادي  أبلــى  الــذي   وحَــقِّ 

عَِهدُتــمُ ومل يَجــِن فِعــالً يف الفِــراقِ وال َذنبــا مــا  علــى  املُضنِــي  فحُبُُّكــمُ 

عَتبــا أحِبَّتِــه  مِــن  فيهــا   ولكنَّهــا األقــدارُ َتجــري علــى الَفتــى وَتحمِــُل 
ُقربــا)1( وال  ِبعــاداً  أشــكو  ال  وناظِــري لذلــكَ  ِبَقلــي  أنُتــم   أَأحبابَنــا 

وذكر ابن إياس له: ]السريع[

ــيت عِفَّ يف  النــاسُ  يَشُــكُّ  ُقدرتــي ليــسَ  يف  مكــنيِ  التَّ مــعَ   أنــا 
ــيت خِفَّ ويف  إثقــايل  حــاِل  ــوَرى يف  ــدقِ لِســاني ال ــى صِ  يُثــين عل
ــيت)2( الغِنــى صــارَت مبــا َتحويــهِ يف كفَّ يف  مُمتــدَّةٍ  يَــدٍ  مِــن   َكــم 

6_ وفاته:
تُجمــع املصــادر علــى أن وفــاة العمــري كانــت يف شــهر ذي احلجــة مــن عــام 749هـــ / 1349، وهــو العــام الــذي 
حــلَّ فيــه الطاعــون اجلــارف الــذي أبــاد كثــراً مــن النــاس، فأقلــق ذلــك ابنَ فضــل اهلل العمري، فانعزل عــن الناس، 
ثــم جتهَّــز للســفر إىل األماكــن املقدســة ألداء فريضــة احلــج، ولكنــه تراجــع عــن ذلــك، وغيَّر وجهة الســفر إىل بيت 
يــت هنــاك، فدفنهــا ثــم عــاد إىل دمشــق، ومــع يــوم وصولــه إليهــا  املقــدس، مصطحبــاً معــه ابنـَـه وزوجتـَـه الــي تُوفِّ
ــيِّع ودُفــن يف الصاحليــة بقــرب أبيــه وأخيــه، بعــد أن صُلِّــي عليــه يف اجلامــع  أصابتــه محــى أدَّت إىل وفاتــه، فشُ

األمــوي)26(.
ــرةً ومُؤملــًة للنــاس عامــًة وللعلمــاء خاصــًة، وقــد كتــب املــؤرخ صــاح الديــن الصفــدي  كانــت وفــاة العمــري مؤثِّ
صديــق العمــري كتابــاً إىل شــقيق العمــري يُعزِّيــه، قائــاً: »يُقبِّــل األرض ويُنهــي مــا عنــده مــن األمل الــذي بــرَّح، 
والســقم الــذي جــرَّ ذيــول الدمــع علــى اخلــدود وجــرَّح، ملــا قــدَّره اهلل مــن وفــاة القاضــي شــهاب الديــن، ســقته 
ــا إليــه راجعــون، قــوُل مَــن غــاب شــهابُه، وآبَ التهابُــه، وذابَ  ــا هلل وإنَّ بألطــف أذرائهــا وأغزرهــا ســاريات الغمــام، فإنَّ

)24( الكتبي: فوات الوفيات، ج1، ص 160. حاجي خليفة: كشف الظنون، ج5، ص110.
)25( بدائع الزهور في وقائع الدهور: ابن إياس محمد بن أحمد، ج1، ص 487. الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص255، النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي، 

ج10، ص 185.
)26( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص 268. ابن كثير: البداية والنهاية، ج14، ص 184.
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قلبُــه فصــار للدمــع قليبــاً  ... فيــا أســفاً علــى هــذا الوجــه امللــيء باملاحــة، واللســان الــذي طاملــا ســحر العقــول 
ــروسَ أقامُها، وأنشــأت أســجاعاً مل تُذكر معها  ببيانــه، فصاحــت يــا ملــك الفصاحــة، واليــد الــي كــم روََّضــت الطُّ

بانــاتُ احلِمــى وال حَمامُهــا، فــكأن أبــا الطيــب مــا عنــى ســواه بقولــه:

رْقِ واألقالمُ يف الُكُتِب والبُردُ يف الطُّ رَت بكَ يف األفواهِ ألسُنُها تعثَّ
فرحم اهلل ذلك الوجه وبلَّغه ما يرجوه، وضوَّأه باملغفرة يوم تبيضُّ وجوهٌ وتسودُّ وجوهٌ«)27(.

وذكر ابن إياس أن العمري رثى نفسه قبل موته ببيتن من الشعر مها: ]السريع[

واسَــوءَتاهْ األقــالمُ  فقاَلــتِ  وانطقِــي اكُتــي  قلــتُ ألقالمــي 
الــدَّواهْ)3( وَجــهِ  واسُــودَ  ووَلوََلــت  حُزهنــا مِــن  األلسُــنُ  تِ  وشــقَّ

ثانيًا _ موسوعة مسالك األبصار يف ممالك األمصار:
تشتمل هذه الفقرة على أمهية موسوعة العمري، واكتشاف خمطوطة العمري.

1_ أمهية موسوعة مسالك األبصار:
مل يتيســر _ لســوء حظنــا وحــظ العمــري _ ملوســوعة مســالك األبصــار مَــن يتفــرَّغ لتحقيقهــا كاملــة إال يف 
الســنوات األخــرة، ولذلــك اشــتهر املقريــزي والقلقشــندي والســيوطي _ وهــم الذيــن عاشــوا بعــد وفــاة العمــري _ 
مــع أهنــم اعتمــدوا كثــراً علــى هــذه املوســوعة، ونقلــوا منهــا الشــيء الكثــر، وأشــاروا إىل ذلــك بأمانــة علميــة جليــة 

ــر هلــم مَــن أقــدم علــى دراســة كتبهــم وحتقيقهــا.  وواضحــة، وتوفَّ
إن ملوســوعة العمــري أمهيــة تفــوق أمهيــة كثــر مــن املوســوعات؛ فهــي موســوعة جغرافية تارخييــة بيوغرافية، 

وجــدت فيهــا الدراســات احلديثــة مَعينــاً ال ينضــب للجغرافيا البشــرية والتارخيية. 
وتــرز أمهيتهــا يف اعتمــاد كبــار املؤرخــن عليهــا واالقتبــاس منها، كما ذكرنا قبل أســطر؛ فالقلقشــندي اعتمد 
عليهــا اعتمــادا كبــراً، والســيما يف مقالتــه الثانيــة يف كتابــه صبــح األعشــى، ونقــل املقريــزي يف خططــه منهــا 
الشــيء الكثــر عــن عصــور ســاطن املماليــك، وعــن خلــع املماليــك وأزيائهــم حتــى عصــر الناصــر حممــد بــن 
قــاوون، ونقــل الســيوطي يف كتابــه حســن احملاضــرة مــن هذه املوســوعة كلَّ معلوماتــه عن مملكة مصر يف عصر 

املماليك)28(.
وتــدلُّ هــذه النقــول _ مِــن مُؤرِّخــن هلــم مكانتهــم علــى مــرِّ التاريــخ _ علــى الغنــى العلمــي الــذي تتَّصــف بــه 
موســوعة مســالك األبصــار مــن جهــة، وعلــى الثقــة مبعلومــات العمري فيها من جهــة أخرى. وتعد هذه املوســوعة 
مــن املصــادر القليلــة الــي اختصَّــت بذكــر كل علــم مــن العلــوم ذكراً مســتقاً تفصيليـّـاً؛ والســيما العلوم التطبيقية 

كاملوســيقا والطــب واحليــوان والنبــات واملعــادن وغرها.

)27( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص 268.
)28( انظر عن ذلك بالتفصيل العمري: مسالك األبصار في ممالك األمصار، قطعة منه بعنوان: ممالك مصر والشام والحجاز واليمن، ص 2 - 29.
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املوســوعة  وهلــذه 
أمهيــة كــرى مــن حيــث 
الوقــت الــذي ُكتبــت فيــه، 
ــدة عــن  ــي ليســت بعي فه
بغــداد  ســقوط  حــدث 
يف يــد التتــار ســنة 656 
هـــ / 1258م، وهــو وقــت 
متيــز باجلهــد الكبــر مــن 
العلمــاء جلمــع أكــر قــدر 
ــر  مــن العلــوم، بعــد أن دمَّ
التتــار كل شــيء، وأحرقــوا 
الكتــب، فخشــي العلمــاء 
علــى العلــم مــن الضيــاع، 
مؤلفاتِهــم  ــوا  فَخطُّ
الثمينــة، الــي كان منهــا 

املوســوعة. هــذه 
علــى  وباالطــاع 
حمتوياهتــا يظهــر غناهــا 
باملعلومــات املتعلقة بأكثر 
النظريــة  العلــوم  أنــواع 
ــل  ــة، فهــي متثِّ والتطبيقي
أساســيّاً  مهمّــاً  مصــدراً 

ــر االهتمــام اإلســامي واألوربــي والشــرقي هبــا، فقــد انكــب علــى حتقيقهــا  لــكل باحــث ومُهتــم، وهــذا مــا يُفسِّ
منهــا. كثــرة  أقســام  دراســتها وحتقيــق  كبــرة يف  جهــوداً  الغربيــون  العلمــاء  وبــذل  العــرب،  الباحثــون 

وجتــدر اإلشــارة إىل أن عصــر املماليــك متيَّــز مبيــزة مهمــة، وهــي بــروز عــدد من العلماء املوســوعين فيه، وقد 
قــدم هــؤالء عــدة موســوعات مهمــة اشــتهرت عــر األيــام والقــرون، ومنهــم العــامل املوســوعي حممــد بــن إبراهيــم 
بــن حييــى بــن الــوراق )ت 718هـــ / 1318م(، وقــد قــدم لنــا موســوعته »مباهــج الفكــر ومناهــج العــر« وجعلهــا يف 

أربعــة أجــزاء)29(.
وللعــامل املوســوعي اآلخــر شــهاب الديــن أمحــد النويــري )ت 733هـــ / 1332م( موســوعة مهمــة ومشــهورة هــي 

)هنايــة األرب يف فنــون األدب()30(.
)29( مباهج الفكر ومناهج العبر: الوطواط  محمد بن إبراهيم، ص 82.
)30( انظر نهاية األرب في فنون األدب: النويري، ج1، ص 4 - 25.

اخلارطة املأمونية الي رمسها فلكيو املأمون
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وظهــر موســوعي آخــر يف ذلــك العصــر هــو أبــو العبــاس أمحــد بــن علــي القلقشــندي، وقــد ألــف موســوعته 
املشــهورة )صبــح األعشــى يف صناعــة اإلنشــا()31(.

2 _ اكتشاف خمطوط مسالك األبصار للعمري:
تُعَــدُّ موســوعُة »مســالك األبصــار يف ممالــك األمصــار« أهــمَّ مــا أنتجــه ابــن فضــل اهلل العمــري، ومــن أمثــن مــا 
وصلنــا مــن عصــره، فهــي موســوعة كــرى، مؤلفة من ســبعة وعشــرين جــزءاً، وصلتنا كلهــا، وقد ذكرهــا املؤرخون، 
فمنهــم مــن قــال إهنــا عشــرة أجــزاء)32(، ومنهــم مــن ذكــر أهنــا أكثــر مــن عشــرين جــزءاً)33(، وذكــر الباقــون أهنا ســبعة 
وعشــرون جــزءاً )34(؛  ولعــل مَــرَدَّ هــذا االختــاف يف عــدد أجزائهــا إىل أن بعــض املؤرخن قد رأوها قبل أن تكتمل.

ظهــرت هــذه املوســوعة يف العصــر اململوكــي يف النصــف األول مــن القــرن الثامــن اهلجــري / الرابــع عشــر 
امليــادي، وانتقــل أحــد أجزائهــا يف أواخــر القــرن احلــادي عشــر اهلجــري / الســابع عشــر امليــادي مــن حلــب إىل 
باريــس، حيــث بــدأ بعــضُ املستشــرقن برتمجتــه ودراســته، إىل أن اكتشــف العــامل املصــري أمحــد زكــي باشــا يف 
أوائــل القــرن املاضــي نســختن يف إســتنبول تُؤلِّفــان معـًـا نســخة كاملــة للكتــاب، ونشــر اجمللــد األول عــام 1343هـــ 

/ 1923م)35(.
ويف حديثــه عــن قصــة كشــفه هلــذا املخطــوط يقــول أمحــد زكــي: »ومــع ذلــك بقــي املصريــون)36( حمرومــن 
وحدهــم مــن بضاعــة أجدادهــم إىل أن وفقــي اهلل لردهــا إليهــم، بعــد أن بذلــتُ مــا بذلــتُ يف هــذا الســبيل مــن 
التعــب والعنــاء، فيمــا ال يقــل عــن ربــع قــرن مــن الزمــان، اهتديــت إىل مكامنــه يف دور الكتــب بأمهــات العواصــم 
يف ديــار أوربــة ويف خزائــن املخطوطــات بالقســطنطينية العظمــى، لكــن اجلــزء األول بقــي يف حكــم املفقــود، فــإن 
نســخته الــي خبزانــة أيــا صوفيــا ليســت بــذاك، ولقــد تداركتــي العنايــة فعثــرت بطريــق الصدفــة علــى كتــاب 
مدشــوت)37( يف األضابــر املبعثــرة بــن األوراق املتناثــرة يف أســافل اخلزانــات بســراب طــوب قبــو بالقســطنطينية، 
وكان هــذا الكتــاب بعنــوان )مــرآة الكائنــات(، تصفحتــه قليــاً وإذا بــه الضالــة املنشــودة، نبهــت )رشــاد بــك( أمــن 
تلــك اخلزانــة يف عــام 1328هـــ/1910م إىل هــذه الــدرة اليتيمــة، وطلبــت إليــه إعــادة العنــوان إىل أصلــه، وإضافــة 
الولــد املفقــود إىل أهلــه، ففعــل، وحينئــذ أســرعت فأخــذت بالفوتوغرافيــة صورة عن الكتاب بأكملهـ  مع النســخة 
األخــرى مــن اجلــزء األول الــي بآيــا صوفيــاـ  وأحضــرت الــكل إىل القاهــرة، وهــو حمفــوظ بــدار الكتــب املصريــة، 
وليــس يوجــد يف أي قطــر آخــر باملشــارق واملغــارب نســخة كاملــة مثــل الــي أعدتُهــا ملصــر، وقــد كان عنــد أجدادنــا 

مــن هــذا الكتــاب مــا ال يقــلُّ عــن عشــرين نســخة كاملــة، طوَّحـَـت هبــا أيــدي الزمــان إىل هنــا وإىل هنــا«)38(. 
وكان يف دار الكتــب املصريــة مــن هــذا املخطــوط حتى أواخر الســبعينيات األجــزاء: األول، ومن اجلزء اخلامس 

)31( انظر صبح األعشى: القلقشندي، ج1، ص 2 60-.
)32( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص 255.

)33(  النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي، ج10، ص185.
)34( انظر تاريخ ابن قاضي شهبة: ابن قاضي شهبه، مج2، ج3، ص 170، شذرات الذهب: ابن العماد، مج8، ص274.

)35( العمري: مسالك األبصار في ممالك األمصار، مخطوط، آيا صوفيا، إستنبول، نشرة فؤاد سزكين التصويرية، ج1، المقدمة، ص 5.
)36( أستغرب هنا ادعاء زكي أن موسوعة مسالك األبصار مصرية، مع علمه بأن العمري دمشقي المولد والوفاة، ومع كل ذلك فهي ملك لألمة العربية 

اإلسالمية، ولم يكتبها العمري للمصريين أو الشاميين !!.
)37( أي مدفون. 

)38( مقدمة كتاب مسالك األبصار للعمري: األرض وسكان األرض. 
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إىل اجلــزء العاشــر، واجلــزء اخلامــس عشــر)39(. وهنــاك جملــدات منفــردة ومتناثرة يف مكتبــات دول العامل؛ يف كل 
من الســعودية ومصر واملغرب وتونس وتركيا وبريطانيا وفرنســا)40(. 

وعلــى الرغــم مــن أن الكثــر مــن أجــزاء املخطــوط متناثــر هنــا وهنــاك إال أهنا مل تكمِّل نســخة كاملة من الكتاب 
الــذي يقــع يف ســبعة وعشــرين جــزءاً كمــا ذكرنــاه، وفيمــا يتعلــق بالنســخة الكاملــة يف إســتنبول فإهنــا ليســت إالَّ 

قــة مُجمَّعــة من نســخ خمتلفــة)41(.  أجــزاء مُلفَّ

)39( معجم المؤرخين الدمشقيين: المنجد صالح الدين، ص 177.
)40( انظر عن أماكن هذا المخطوط: تاريخ األدب العربي: بروكلمان، ج6، ص 593 - 594. فهرس مخطوطات جامعة الرياض: الحجي صالح، ج1، ص 

56. فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة األزهرية إلى عام 1368هـ / 1949م.
)41( انظر مقدمة كتاب مسالك األبصار للعمري، تح دوريتيا، ص 69.

العمري يتحدث عن كروية األرض يف خمطوطه مسالك األبصار
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وهــذا كلــه جيعــل مــن الصعوبــة مبــكان احلصــول على نســختن مــن مصدرين خمتلفن ملوضــوع أو جــزء واحد 
مــن هــذا املخطــوط، وهــذا يــدل علــى اجلهــد الكبــر والفضــل العظيــم الــذي قــام به األســتاذ فؤاد ســزكن بتجميع 

نســخة كاملــة منــه من مصــادر خمتلفة.
ثالثًا _ خمتارات مهمة من كتابات العمري:

جــاءت كتابــات ابــن فضــل اهلل العمــري غايــة يف األمهيــة، وأمــام ضيــق املســاحة ليــس أمامنــا إال أن 
ــي. ــا يأت ــه، وهــي كم ــن كتابات ــادرة م ــارات ن نقتطــف خمت

1_ حديث العمري عن كروية األرض:
ــه يف القــول يف  جــاء يف موســوعة العمــري )مســالك األبصــار( مــا نصــه: »الــذي نبــدأ بعــون اهلل وقدرت
هــذا الفصــل، ومــا قــام عليــه الرهــان: وهــو أن العالـَـمَ كــرةٌ، ويــدل عليــه املشــاهدة بالعيــان ملــن رعــى الشــمس 
ــط الســماءَ  ــى تتوسَّ ــع حت ــك النجــوم مــن مشــارقها إىل مغارهبــا، ألهنــا تطل ــا، وكذل مــن مطلعهــا إىل مغيبه
)تقويســاً(، فعلــم بالضــرورة أهنــا تقطــع يف الغيبوبــة نصــف دائــرة، نظــر مــا قطعــت يف الظهــور ليكمــل )متــام 
الدائــرة(. والــذي تلخــص مــن أقــوال العلــم والنظــر يف اهليئــة)42( أن العالـَـمَ كــرةٌ، األرضُ مركزُهــا واملــاء حميــط 
هبــا ال يفارقهــا، فــاألرض يف جــوف املــاء، واملــاء يف جــوف اهلــواء، واهلــواء يف جــوف الفلــك، كاحملــة يف جــوف 

البيضــة يف النشــر«)43(. 
وذكــر العمــري كرويــة األرض أيضــاً عــن طريــق علمــاء آخريــن، ومنهــم أبــو الثنــاء األصفهانــي: إذ ورد يف 
الصفحــات )23 و31( مــن اجلــزء الثالــث مــن مســالك األبصــار مــا نصــه: »قــال شــيخنا فريــد الدهــر، وارث 
العلــم واحلكمــة، مشــسُ الديــن أبــو الثنــاء حممــود بــن أبــي القاســم األصفهانــي، أطــال اهلل مدتــه وأمتــع بــه: 
ال أمنــع أن يكــون )مــا انكشــف( منكشــفاً عنــه املــاء مــن األرض مــن جهتنــا منكشــفاً يف اجلهــة األخــرى، وإذ مل 
أمنــع أن يكــون منكشــفاً يف تلــك اجلهــة، ال أمنــع أن يكــون بــه مــن احليــوان والنبــات واملعــادن مثــل مــا عندنــا، 

أو مــن أنــواع وأجنــاس أخــرى، والــذي ظهــر لنــا مــن ذلــك عقــاً ونقــاً ذكرنــاه وبــاهلل التوفيــق«)44(.
2 – العمري يتحدث عن اكتشاف أمريكا عن طريق رحلة سلطان دولة مايل:

جــاءت أخبــار رحلــة ســلطان دولــة مــايل األفريقيــة اإلســامية أبــي بكــر الثانــي إىل هــذا اجلــزء مــن الكــرة 
األرضيــة األكثــر إثــارة مــن رحلــة كولومبــوس يف جملــة )العلــم واحليــاة( الفرنســية، والــي ذكــرت أن أبــا بكــر 
انطلــق يف عــام 711 هـــ / 1311م، يف رحلــة حبريــة لعبــور األطلنطــي علــى رأس أســطول جتــاري كبــر ليصــل 
يف هنايــة رحلتــه إىل هيســبا نيــوال )إســبانية الصغــرة( الــي تُعــرف اليــوم باســم كوبــا، وزاد األمــرَ تأكيــداً مــا 
جــاء عــن كولومبــوس نفســه أنــه علــم مــن الســكان األصليــن هنــاك - عنــد ســؤاله عــن الذهــب الــذي وجــده 
بــن أيديهــم - بأهنــم كانــوا يتاجــرون مــع الســود الذيــن باعــوا هلــم رؤوس حــراب تتألــف مــن )18( قراطــاً 
مــن الذهــب، وســتة أقــراط مــن الفضــة، ومثانيــة أقــراط مــن النحــاس، وهــي النســبة الكيميائيــة الــي كان 

املاليــون يســتخدموهنا)45(.
)42( أي علم الفلك.

)43( مسالك األبصار في ممالك األمصار: العمري، نشرة سزكين، ج1، ص12، 13.
)44( انظر مسالك األبصار في ممالك األمصار: العمري، نشرة سزكين، ج3.

)45( انظر دور العرب في اكتشاف العالم الجديد: فهمي مقبل، ص58. الكشوف الجغرافية: محمود شاكر، ص52.
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ــق هــذه الرحلــة، ومنهــم العمــري والقلقشــندي الــذي كان  وحلســن احلــظ فــإن مــن علمائنــا األقدمــن مَــن وثَّ
العمــري مصــدره يف ذلــك، إذ جــاء يف موســوعتيهما: )مســالك األبصــار( و)صبــح األعشــى( عنــد ذكرمهــا ملــوك 
مملكــة مــايل يف الســودان الغربــي أنــه تــوىل منهــم امللــك منســي موســى بــن أبــي بكــر، ثــم يذكــران: »قــال ابــن أمــر 
حاجــب: ســألته عــن ســبب انتقــال الـــمُلك إليــه؟ فقــال: إن الــذي قبلــي كان يظــن أن البحر احمليط له غايــة تُدرَك، 
فجهّز مئن الســفن، وشــحنها بالرجال واألزواد الي تكفيهم ســنن، وأمر مَن فيها أال يرجعوا حتى يبلغوا هنايته 
أو تنفــذ أزوادهــم، فغابــوا مــدَّة طويلــة، ثــم عــاد منهــم ســفينة واحــدة، وحضر مُقدَّمها، فســأله عن أمرهــم؟ فقال: 
ســارت الســفن زمانــاً طويــاً حتــى عــرض هلــا يف البحــر وســط اللُّجــة وادٍ لــه جريــٌة عظيمــة، فابتلع تلــك املراكب، 
وكنــتُ آخــر القــوم فرجعــتُ بســفيني. فلــم يُصدِّقــه، فجهـّـز ألفي ســفينة، ألفاً للرجــال وألفاً لألزواد، واســتخلفي 

وســافر بنفســه ليعلــم حقيقــة ذلــك، فــكان آخــر العهــد به ومبــن معــه«)46(.
وقــال العمــري يف مســالك األبصــار: »حكــي ابــنُ أمــر حاجــب أنــه فتــح بســيفه أربعــاً وعشــرين مدينــة مــن 

مــدن الســودان ذوات أعمــال وقــرى وضيــاع«.
وقــال أيضــاً: »حكــى ابــن أمــر حاجــب: ســألت ُالســلطان )منســي موســى( عــن انتقــال امللــك إليــه، فقــال: 
إن الــذي كان ملــكاً قبلــي وهــو )حممــد بــن قــو(؛ كان يظــن أن البحــر احمليــط لــه غايــة تـُـدرَك ... فجهـّـز مئــن 

)46( مسالك األبصار في ممالك األمصار: العمري، ج4، ص43. صبح األعشى: القلقشندي، ج5، ص283.

ذكر العمري حلادثة السلطان موسى والرحلة إىل أمريكا يف خمطوطه مسالك األبصار
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الســفن، وشــحنها بالرجــال واألزواد الــي تكفيهــم ســنن، وأمــر مَــن فيهــا ... أال يرجعــوا حتــى يبلغــوا هنايتــه، 
أو تنفــذ أزوادهــم ... فغابــوا مــدة طويلــة، ثــم عــادت منهــم ســفينة واحــدة، وحضــر مُقدَّمُهــا فســأله امللــك عــن 
أمرهــم فقــال: ســارت الســفن زمانــاً طويــاً حتــى عــرض هلــا يف البحــر وســط اللجنــة وادٍ لــه جريــٌة عظيمــة، 
فابتلــع تلــك املراكــب، وكنــتُ آخـِـرَ القــوم فرجعــتُ بســفيني. فلــم يُصدِّْقــه امللــكُ، فجهَّــز )الســلطان حممــد بــن 
قــو( ألفــي ســفينة، ألفــاً للرجــال، وألفــاً لــألزواد، واســتخلفي علــى امللــك، وســار بنفســه ليعلــم حقيقــة ذلــك 

فــكان آخــر العهــد بــه ومبــن معــه«.
فــإن صحَّــت هــذه الروايــة - وال يوجــد دليــل علــى كذهبــا - يكــون العــرب املســلمون قــد حاولــوا اكتشــاف 
القــارة اجلديــدة مرتــن، أوالمهــا عندمــا أحبــر أبنــاء العــم املغــرورون مــن لشــبونة موغلــن يف البحــر احمليــط 
ــى يــد هــذا امللــك الــذي حــاول هــذا األمــر مرتــن، وذهــب يف ســبيله شــهيداً.  األطلســي)47(، وأخرامهــا عل

واهلل أعلــم مبصــره.
وكان حــجَّ الســلطان منســي موســى يف ســنة 724هـــ / 1323م، فلــو فرضنــا أن رحلــة الســلطان حممــد بــن 
قــو الكتشــاف أمريكــة، أي معرفــة هنايــة احمليــط األطلســي، كانــت يف ســنة 700هـــ / 1300م، وملــا كانــت رحلــة 
كريســتوف كولوملبــوس »الكتشــاف طريــق غربــي يُوصــل إىل اهلنــد« عــر احمليــط األطلســي يف ســنة 898هـــ / 

1492م، فيكــون للعــرب املســلمن فضــل الســبق بنحــو قرنــن أو 192 عامــاً )48(.
_ اخلامتة:

ــن إىل دراســة وحتقيــق موســوعته مســالك  ــه أنظــار املختصِّ ممــا يدلنــا علــى عظمــة عالِمِنــا العمــريِّ توجُّ
األبصــار، الــي مسوهــا بـــ )الكنــز املدفــون(، ووجدوهــا موســوعة جغرافيــة تارخييــة بيوغرافيــة، كمــا وجــدت 

ــة.  ــة البشــرية والتارخيي ــاً ال ينضــب للجغرافي ــة الــي جــرت إىل اآلن فيهــا معين الدراســات احلديث
قــة مــن أجــزاء مســالك األبصــار )وهــي قليلــة تبعــاً ألمهيــة هــذا  وقــد اطلعــتُ شــخصياً علــى النســخ احملقَّ
الكتــاب( فــكان كل حمقــق يُنبِّــه إىل أمهيــة هــذه املوســوعة، وحيــثُّ يف الوقــت نفســه علــى بــذل اجلهــد مــن أجــل 
حتقيــق هــذا الكتــاب الضخــم بأكملــه، ويطلــب مــن اهليئــات والــدول أن توجــه وتعمــل عملهــا فيمــا خيــصُّ هــذا 
املوضــوع، حتــى إنَّ العــامل املصــري أمحــد زكــي باشــا عــزم علــى حتقيــق هــذه املوســوعة كاملــة وعاهــد نفســه على 
ــف بعــد ذلــك مُشــراً أن حتقيقهــا حيتــاج إىل عشــرات العلمــاء.  ذلــك، لكنــه مل يُنِجــز إال اجلــزء األول منهــا، وتوقَّ
كمــا أنــي قــرأتُ عــن االهتمــام العربــي واألوربــي والشــرقي هبــذا املخطوط املهمِّ يف الســنوات األخــرة، وهذا كله 
يشــكل دعــوة صرحيــة لتكويــن جمموعــة عمــل مــن جانــب اهليئــات العلميــة، أو دور النشــر املهتمــة بالــرتاث العربــي 

واإلســامي، لتحقيــق هــذا الكتــاب حتقيقــاً علميًّا رصينــاً لتعمَّ به الفائــدة)49(.
وهــذا االهتمــام الشــرقي والغربــي هبــذه املوســوعة يــدلُّ علــى براعــة العمري ومصداقيتــه، لذلك أرجــو أن أكون 

رين(؛ وهم عصبة من الشباب تتألَّف من ثمانية  اهم (الشباب المغرَّ )47( وهي الرواية التي قدمها لنا اإلدريسي، إذ ذكر قصة مغامرين مخاطرين شجعان سمَّ
رجال، كلهم أبناء عم من مدينة لشبونة. انظر نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق: اإلدريسي محمد بن محمد بن عبد هللا، ج2، ص548، 549.

)48( انظر مسالك األبصار في ممالك األمصار: العمري، ج4، ص43. اكتشاف العرب أمريكة قبل كريستوف كولومبوس: صبري فريد البديوي، ص49.

)( مت حتقيق موسوعة مسالك األبصار يف ممالك األمصار كاملة، لكن هذا التحقيق مل يكن على املستوى العلمي واملنهجي املطلوب.  49



113 العدد الثاني - كانون الثاني - 2022

قــد وُفقــت بتقديــم دراســة لشــخصيته املوســوعية الفــذة، ومــن كافــة جوانبهــا، ال ســيما أنــي مل أقــف على ترمجة 
وافيــة للعمــري يف املراجــع احلديثــة، وهــذا مــا دفعــي إىل أن أُعــوِّض ذلــك يف هــذا البحــث.

_ مصادر البحث ومراجعه:
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_ اإلدريســي )حممــد بــن حممــد بــن عبــد اهلل(: نزهــة املشــتاق يف اخــرتاق اآلفــاق، عــامل الكتــب، بــروت، 
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