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 املقدمة
اهتم الفاطميون منذ استقر -اما بعد :( وعلى آله واصحابه أجمعين.(الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين محمد  

سير سلطانهم في مصر بالعمل على نشر الثقافة العلمية واالدبية, فضاًل عن الثقافة المذهبية التي تنتصل بالدعوى االسماعيلية كالفقه والتف
لك اتخذ الفاطميون من قصورهم مراكز لنشر الثقافة فألحقوا بها مكتبات وزودوها بأندر المؤلفات في مختلف العلوم والفنون وقسم البحث وكذ

الى مقدمة ومبحثين وخاتمة.وتضمن المبحث االول: مكتبة القصر الشرقي وموقع والتسمية وآراء المؤرخين فيها وما لها من دور في نشر 
عارف, اما المبحث الثاني فقد تضمن اهم العلوم التي اشتغل بها الفاطميون من أجل نشر الدعوة اإلسماعلية وكذلك منافسة الدولة  العلوم والم
 العباسية.
 امللخص

ب العلوم والمعارف  الكبير في نشر  لدورها  االسالمية  العربية  الحضارات  بها  التي تظهر  الثقافية  المؤسسات  أهم  الكتب من  ين ُتعد خزائن 
مع قيام  المسلمين, وانتقال آثارها الى اوربا الفارقة في الظلمات عندما كانت مدينة بغداد العباسية بنور مكتباتها قبلة للعلماء والمفكرين, و 

  أشهر  م أصبحت القاهرة تنافس بغداد بالمجال الثقافي  وكانت تلك المكتبات أشهر تلك المنافسات.969ه/358الخالفة الفاطمية في مضر  
الفاطمية في مصر استمرت   الخالفة  اندثار  البيارستانات. ومع  الخلفاء والوزراء واالمراء والمساجد  الفاطميين بمكتبات  ت مصر في عهد 

 الحضارات التي تعاقبت بعدها في االستفادة من بقايا كتب الفاطميين المحظوظة في المدارس الفاطمية وبيمارستان قالوون.
 الكتب. - 5التاريخ      -4العلوم        -3الخزانة       -2الفاطميون       -1:  الكلمات المفتاحية

 امللخص
tibravies are one of the most im Dortant culturd in stitutions which Avabic and Is lamic civti 2 atian is 

pvoud of its vole in spveading the Science and the Knowledge among muslims and the tvansmissien of its 

effect to Euvope when Abbasid Baghded was center of aHvaclion fov the Scholars and thinker and with 

establis ment of Fatimid Succession im Egypt (358H,1969AD) Caive Cometed Baghdad in the cult wal 

Fiolcl.Daving the fatimid covenant Egilpt was known in the lidvaies ot Caliphs, minis ters, pvincov, 

Mosgues and pemrstans. The ertinction of the Fatimid succession, the civitizations continuad aftev wavds 

to scienfifc benefit fvom the fatimiod books thaf pvespvvetl in the fafimid schod and in pimaristant 

Qalawun 

 مكتبة القصر الفاطمياألول املبحث 

م أهتم الخلفاء الفاطميين بإنشاء المكتبات ودور العلم وتزويدها  بعدد من الكتب التي تتناول مختلف العلوم, ال سيما ان معظمهم كانت له
 . (1)اهتمام كبير بالعلوم وخاصة العلوم الحديثة

  ( 2)م(  968ه/ 358عند دخول مصر سنة ) تقع هذه المكتبة في الجهة الشرقية من القصر الشرقي الكبير الذي اسسه الفاطميون  -الموقع:
 .(3)وقد احتلت هذه المكتبة مساحة كبيرة من القصر الشرقي

باسم   (5) , وقد ذكر المقريزي (4)عرفت هذه المكتبة بأسماء مختلفة منها )مكتبة القصر الشرقي( نسبة الى القصر الذي اسست فيهالتسمية:
الفاطمية( كما عرفت ايضًا باسم )مك الفاطمي )ت)خزانة الكتب  . وقد بلغ من اهتمام الخلفاء  (6)م(996ه/  386تبة الخليفة العزيز باهلل 

خليفة  الفاطميين بهذه المكتبة ان عينوا لها قوامًا وخدامًا يقومون على خدمتها طوال السنة, وقد تجلى هذا االهتمام بهذه المكتبة في عهد ال
 .(7)العزيز باهلل الفاطمي اني خلفاء الفاطميين في مصر

تعد خزانة الكتب من مفخرة العصر الفاطمي حيث كانت تضم اندر  المؤلفات وأشهرها وكان فيها من بعض المؤلفات نسخ   خزانة الكتب
الفراهيدي  أحمد  بن  بالخليل  أنفسهم  المؤلفين  بخطوط  الكتب  بعض  فيها  أن  كما  جمعها  على  يحرصون  والوزراء  الخلفاء  وكان  كثيرة 

من عجائب الدنيا، أنه لم في جميع بالد اإلسالم دار كتب أعظم من التي كانت بالقاهرة في ))نها  ال(  ابن أبي طيء)وقد وصفها  .(8)والطبري 
وكانت المكتبة شاملة لجميع فروع العلم ومختلف أنواع المعرفة في الفقه واللغة العربية والحديث والتاريخ والفلسفة والفلك ولديَن  .  (9)(القصر

ومن عجائبها أنه كان فيها ألف ومائتين وعشرون نسخة من تاريخ ))ابو شادة مكتبة القصر فقال    وقد وصف المؤرخ  (10)الكيمياء والطب
كما    (12)(ألف وثالثين نسخة من كتب العين لخليل بن احمد الفراهيدي)كما ذكر المقريزي أن هذه المكتبة حوت ايضًا على    (11)((الطبري 

مجلدًا فضاًل انها احتوت على مجموعة    300،000كما حوت ايضًا على  .  (13)دريدحوت ايضًا على  مائة نسخة من كتاب الجمهرة البن  
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لكي يسهل على القارئ او الطالب الحصول على كتب المعرفة   وكانت على درجة كبيرة من التنظيم الدقيق  نادرة من المصاحف الكريمة
وكان تجار الكتب يعرضون على موظفي مكتبة القصر اندر الكتب التي يعثرون عليها , وكانت معروضاتهم تخصص بعنايه    (13)  والعلم
 ويذكر التقرير ان رجال حمل الى الخليفة العزيز باهلل نسخة من كتاب الطبري اشتراها بمائة دينار فامر الخليفة لعزيز امناء المكتبة ,  كبيرة.

ولعله فعل ذلك امام التاجر ليتفاخر بان لديه نسخا كثيره   (14)عشرين نسخه من تاريخ الطبري , منها نسخه بخطه نيف فاخرجوا من الخزائن
وكثيرا ما كان الخليفة يزور خزانة الكتب , فيجيئ راكبا ثم يترجل ويتخذ مجلسه    من هذا الكتاب او حتى ال يغالي التاجر في ثمن الكتاب.

ين يدية امين الخزانة , ويأتيه بمصاحف مكتوبه باقالم مشاهير الخطاطين وعرض عليهم ما يقترح شراءه من فوق دكه منصوبة, ويمثل ب 
وكان اكثر المخطوطات الموجودة في الخزانة في جلود جميلة النقوش بديعة   .  (15)الكتب او ما يريد الخليفة حمله لقراءته في مجلسه الخاص

  (16)في صناعة التجليد واخذ الغربيون عنهم في العصور الوسطى كثيرا من اساليبهم في هذا الميدان    الصناعة , نسج المماليك على منوالها
نت ,كما انفق الخلفاء الفاطميون امواال طائله على الكتب سواء على اعادة نسخها او شراؤها ونظرا لعشق الخلفاء الفاطميين شراء الكتب فكا

وقد عدت مكتبة القصر من مفاخر الفاطميين حيث تميزت عن جميع مكتبات العالم االسالمي   .(17)ترةمن عاداتهم زيارة خزانة الكتب في كل ف
)وتحتوي هذه الخزانة    (19)الطوليرمما ذكرت بعض المصادر وصفا دقيقا لهذه الخزانة  او المكتبة حيث ذكر لنا ابن    .  (18)في ذلك الوقت

حاجز باب متقن بمفصالت وقفل وفيها من اصناف الكتب ما يزيد على مائتي الف    على عدد رفوف , والرفوف مقطعة بحواجز وعلى كل
كتاب من المجلدات فمنها في الفقه على سائر المذاهب والنحو واللغة وكتب الحديث النبوي والتاريخ وسير الملوك والنجامه والرومانيات  

كل ذلك نترجمه ورقه ملصقه على باب كل خزانه...( ويتضح من    والكيمياء , من كل صنف النسخة والعشرة , ومنها النواقص ما تمت ,
وصفا لخزانة الكتب فيقول) وان عدد خزائن الكتب فيها    (20)ذكر القريزي  كل ابن الطويران الفاطميين عرفوا الفهارس في مكتباتهم كما 
ما تعرف مكتبة العزيز باهلل انه كانت تضم خزائن كما تميزت مكتبة القصر او    اربعون خزانه واربعة عشر الف كتاب في العلوم القديمة(.

وهي غير خزائن القصر الداخلية وقد بلغ عدد خزائن   (21)خارجية وداخلية , فالخزائن الخارجية كان يطلق عليها ))خزائن القصر البرانية
وان الخزائن الخارجية كانت متاحة   (23)العتيق( واشهرها خزانة الكتب التي كانت في احد مجالس الحارستان  ( 22)الكتب الخارجية اربعون خزانة

ا اال للعلماء والفقهاء والطالب اما الخزائن الداخلية فكانت ال يسمح للعامة بالدخول ألنها خزائن خاصه بالخلفاء فقط داخل القصر وال يقربه
اء الفاطميين على جمعها في قصورهم تعرضت مع لكن هذه الكنوز العلمية والثمينة من اندر الكتب التي حرص الخلف  .(24)االئمة من الدعاة

( حيث استولى 1065/1070ه/464-457الزمات كثيره اضاعت من ذخائرها في اثناء الشده المستنصرية )  (25)دار العلم ودار الحكمة  
حيث اتخذ الجنود السودانيون الجند السودانيين واالمراء على نفائس ما كان في خزائن الكتب فتفرقت اكثر من محتوياتها كتبها ومجلداتها  

هذه المحنه   ويصور القريزي  .(26)يخلف مذجعهم الشارقة ان كالمهم  قائلمن جلود الكتب نعال يلبسونها في ارجلهم كما حرقوا اغلب الكتب 
فيقول ))واخرج من خزائن الكتب ثمانية عشر الف كتاب في العلوم القديمة , والفان واربعمائة ختمه في ربعات بخطوط منسوبة محالة بذهب 

م( في واحد خمسة وعشرين جمال موقره كتبا  1068-ه461وفضه , واخذ جميع ذلك االتراك بنصف قيمه , واخرج في شهر محرم منها )
واهمل من   (27)بن الموفق في لدارين بخدمات وجبت لهما عما يستحقانهوالحظير  الوزير ابي الفرج محمد بن جعفر واقتسمها هو    الى دار

وعلى الرغم من هذا الدمار الذي اصاب    .   (28)الكتب عدد كبير سفت عليه الرياح التراب , فصار قائال كانت باقيه وكانت تسمى تالل الكتب
لية والخارجية ولم يبق منها شيء من هذه الكتب , واستطاع الفاطميون بعد تلك االيام العجاف ان يعوضوا نصف ما فقده خزانة الكتب الداخ 

  (30)بكتب عظيمة بيعت عندما استولى صالح الدين االيوبي على قصر )العاضه(  (29)فيها حيث بقت الخزائن الداخلية في القصر عامرة
م( حيث قضى على المكتبة وامر ببيعها حيث تولى بيعها )ابن صورة( دالل الكتب .حيث  1072-ه567اخر الخلفاء الفاطميين سنة )

.ومهما يكن من شيء , فان خزائن الكتب الفاطمية ذاع صيتها في العالم االسالمي  (31)قضى يومين في االسبوع فاستمر لحد عشر سنوات
, فاحسن    (32)هللابأمر  يها :. ان قاضيا سافر الى مصر في ايام الخليفة الحاكم  والغربي وتشهد حكاية / واهمها اسامة بن منقذ عن ابية وف

اليه واكرمه ووصله بصالت سيئة فطلب القاضي الى الخليفة الفاطمي ان يعطيه منها وسأله ان يجعل صلته كتبا يختارها من خزانة الكتب 
. وقد بلغ هذه المكتبة من العظمة والجالل    (33)المركب الى ساحل الشام    الخليفة الى ما اراد وحمل القاضي الكتب معه في  فإجابةالفاطمية  

 ئمة م( قال عنها فتحسر )) انه لمن المعلوم تماما انه ليس  999ان البابا سلفستر الثاني الذي ارتقى الى كرسي البابوية في روما )     /
تبة, وانى لنا ان نعلم الناس ونحن في حاجه لمن يعلمنا . ان فاقد الشيء احد في روما وماله من المعرفة ما يؤهله الن يعمل بوابا لتلك المك

وليس غريبا ان يجمع الفاطميين مثل هذه المكتبة العظيمة فقد كانوا يعتمدون على الدعاوة والمخطوطات في نشر مذهبهم    ((.(34)ال يعطيه
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 ( 36)كانت عنده كتب مالحم االبانة وكان يعلمها في متاعه عند مسيره الى الطاحونة (35) حيث ذكر ابن االثير ان عميدهم عبيد هللا المهدي
  ( 37).وحدث ان لحق به لصوص عند موضع يقال له الطاحونة وسرقوا منه الكتب فحزن لضياعها ولكن الظاهر ان ابا القاسم بن المهدي

وان رغبتهم االكيدة في منافسة الدولة العباسية   (38)م(912ه/300ة )استطاع ان يستعيد هذه الكتب وهو في طريقه لفتح الديار المصرية سن
 وعملهم على تشجيع العلم والعلماء وسياستهم في تقريب االدباء والشعراء واتخاذهم صحفا حيه تلهم بذكرهم وروح التسامح التي كانت ستسود

ونسخ الكتب ومعارضتها ونقدها كان شانه ان    والتأليفالبحث  البالد في اكثر ايام حكمهم , كل ذلك من شانه ان يشجع الدرس والتحصيل و 
 يسوقهم الى اقتناء المخطوطات.

 العلوم اليت اشتغل بها الفاطميون املبحث الثاني
 (39): اتخذ الفاطميون التفسير وسيلة لنشر مبادئهم وقد بلغ عناية الفاطميين بنشر عقائد مذهبهم النصارهم من االسماعليةالتفسير -1

داعي الدعاة مشرف على مجالس الدعوة حيث اصبحت القصور مكانا يتلقى فيها االسماعيلية احوال مذهبهم عن طريق المنشورات واصبح  
 ( 41), فقد اعد العزيز في قصر الخالفة مجلسا يلقى فيه محاضرات في اصول المذهب االسماعيلية على يد عبد العزيز بن النعمان(  40)والكتب

.وقد خصص لداعي الدعاة مكان بقصر الخليفة يشرف منة على مجالس الدعوة ونشرها فيتصل بالدعاة ويزودهم    (42)انواخيه محمد بن النعم
 .  (43)بتعليماته

:.اهتم العديد من الخلفاء والعلماء في الدولة الفاطمية بهذه العلوم ودراستها والهدف من ذلك هو ضبط نطق علوم القران والقراءات    -2
علوم االسالمية حيث كان القراء والمقرئين في اول    هما , وقد بلغ الفاطميون بهذه العلوم النها من    (44)تحريف وتغيير  كالم هللا من غير

 .(47)وعبد الجبار بن احمد الطرطوسي (46)وابو بكر االدفوي  (45)المناسبات واالحتفاالت التي يقيمها الخليفة ونذكر منهم ابن االمام
في طلبه وظهر العديد من ائمة  :.نشطت رواية الحديث في مصر كما في باقي البلدان االسالمية حيث كثرت الرحالة  علوم الحديث -3

وابو الفضل مضفر بن  الفرات وابو محمد الغني   (48)م(979ه/369الحديث في العصر الفاطمي في مصر ومن ابرزهم الجوال ابو بكر ت)
 . (49)االزدي صاحب كتاب )المؤتلف والمختلف( وروى الحديث عن الكثير من الفقهاء وائمة عصره

والندب والكراهية وهيه متلقاه من الكتب والسنة وما   (50)معرفة احكام هللا تعالى في افعال المكلفين بالوجوب والحذر  هوعلم الفقه :. -4
 . (51)استخرجت االحكام من تلك االدلة قيل لها فقه  فإذانصبه الشارع لمعرفتها من االدلة 

ولة الفاطمية وشجع الفاطميون علماء اللغة العربية فكانوا يحسبون  لقد ازدهر علم اللغة والنحو وادبها في عصر الدعلم اللغة والنحو:.  -5
المرتبات للعلماء وجعلوا في ديوان االنشاء اللغويين ونحويين يراجعون ما كان يصدر عن الكتاب من رسائل , حتى ال يظهر في كتابات  

عات اللغوية وذلك انه لما فسدت ملكة اللسان العربي في اللغة ))بيان الموضو   (53).وقد عرف ابن خلدون (52)لحن في اللغة اخطاء في النحو
الحركات المسماة عند اهل النحو باالعراب واستنبطت القوانين لحفظها ((.اما علم النحو هو )هو علم تعرف به احوال الكلمة العربية من  

بلغ في العصر الفاطمي عدد كبير في اللغة والنحو  ( وقد  (54)جهة االعراب والبناء , وحين تكون الكلمة في جملة يصبح لها معنى لغوي 
 ( 55)ن نذكر منهم )ابو عبدهللا بن جعفر التميمي القيرواني( حيث اتصل بالخليفة العزيز باهلل والف كتاب يجمع فيه الحروف التي ذكرها النحويو 

وابو الحسن علي بن ابراهيم النحوي   (56)لخليفة  , كما برز )علي بن احمد المهلبي( حيث كان اماما في اللغة والنحو ومن المقربين من ا
 .(57)الذي كان عالما باللغة والتفسير

كانت الدعوة الفاطمية تقوم على مذهب يحتاج دعاته والقائمون به الى نصيب كبير من التعليم فاحتاجت هذه الدولة  االدب والشعر:. -6
اطميون بثراء وبذخ دولتهم , وعنى الفاطميون عناية عظيمة بالشعراء والكتاب  الى قوة البنيان تضيفها الى قوة االجناد واالعوان وعرفت الف

, كما كانوا يغدقون عليهم من العطايا الجزيلة    مآثرهمبمفاخرهم وينظمون القصائد في    يتفننون ورجال االدب لنشر مذهبهم فكان الشعراء  
ى عمرها الطويل نهضه شعرية تولى رعايتها خلفاء الدولة انفسهم ونالحظ , وشهدت الخالفة الفاطمية وعلى مد  (58)والخلع والجوائز واالرزاق

المناسبات بمثابة  المناسبات , وبطبيعة الحال فقد كانت  ذلك من خالل االعياد والمناسبات التي استحدثتها الدولة حيث تفننوا في اقامة 
 .(59)ت من دوافع ازدهار الشعر في العصر الفاطميقصائدهم , وهذه االعياد والمناسبات كان ألنشاءالشعراء  يتراءىمساحة 

ومن الشعراء الذين لحقوا في هذا العصر نذكر منهم كان ابو حامد االنطاكي وقد وصفه الثعلبي بانه )هو نادرة وجملة االنسان....وهو  
 ى هجرة اوطانهم واالستقرار في مصر. والشعر دفع الكثير من الشعراء ال لآلدبوان تشجيع الفاطميين   (60)بالشام كابن حجاج  بالعراق(
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ان الفقيه واالديب الشاعر عبد الوهاب بن نصر المالكي  اضطر ان يترك بغداد الى مصر , وفي يوم رحيله خرج   (61)ويذكر ابن خلكان
 كبار القوم يودعونه فقال لهم كما يشعر به من الم الفراق : 

 المال طيبة             وللمفاليس دار الضنك والضيق  ألهلبغداد دار 
 مصحف في بيتنا زنديق كأننياصبحت فيها مضاعا بين اظهرهم       

)ابن   الشاعر  برز  كما   , الفاطميين  الخلفاء  بتعضيد  التمتع  في  اليها رغبة  يلجاون  للشعراء  الفاطمي مالذا  العصر  في  واصبحت مصر 
ا  (62)هاني( السيدة خمسمائة   (63)لمعز(والشاعر )تميم بن  انشد قصيدته االولى اعطته  انه عندما  اليمني  الشاعر عمارة  . كما نذكر ان 
الروح( وله العديد من   حذامة , فكان هذا دافع للشعراء للتوجه الى مصر .كما برز الشاعر محمد بن القاسم بن عاصم المصري )  (64)دينار

 ( 65)صر من سرادبها           لكنها رقصت عن عدله فرحاقصائد المدح وهو البيت المشهور ما زالت م
ه( كان شاعرا ادبيا شيعي المذهب وله قصيدة يمدح فيه احد  339كما برز ايضا )عبد المحسن بن محمد بن احمد بن غلبون الصوري )

 : الخلفاء قال
 ان الزمان قد نضر                بالحاكم الملك االغر 

 فقد عدا على القصر     في كفه عضب ذكر           
االمم القديمة , وقد اسهم العربيون في تدوين التاريخ والى سماع احداث الماضي وظهر في  بأخبارلقد اهتم العرب منذ القدم التاريخ:. -7

-341العهد الفاطمي عدد كبير من المؤرخين ونذكر منهم االسكندراني ابو الحسن الذي كتب مذكرات عن فترة حكم الخليفة المعز لدين هللا )
يضا ابو الحسن علي بن محمد الشابتي الذي واله العزيز خزانة كتبه واتخذه من كما برز ا  (67)م( وهو اقدم مؤرخ فاطمي975-952ه/653

.كما نبغ ايضا    (68)جلسائه وندمائه وهو صاحب كتاب )الديارات( حيث ذكر فيه حوادث وامور في اديرة العراق والجزيرة والشام ومصر
والمقرة وعلوه ولبجه والنيل ومن عليه وقرب منه ( ونبغ ايضا  االسواني الذي عاش منتصف القرن الرابع وهو صاحب كتاب )اخبار النوبة  

وهو من اشهر   (70)م( وهو صاحب كتاب )تاريخ مصر( ونقل من هذا الكتاب القريزي وابي الحسن1029ه/420عز الملك المسبحي )
 ( الحاكم  الخليفة  فترة  وعاش خالل  الفاطمية  الدولة  المؤرخي(  71)م(1020- 996ه/411-386مؤرخين  ايضاومن  القفاكي   ن  عبدهللا  ابو 

التاريخ )تواريخ الخلفاء( و)خطى 1062ه/454) القضاء ومن اشهر كتابه في  الشافعي , وقد ولي  الحديث والفقه  م( وكان من اقطاب 
)ابو    , كما برز ايضا(72))فضائل مصر واخبارها وخواصها(  كما نبغ ايضا ) ابن زوالق( صاحب كتاب )بذيل الوالة والقضاة(    (71)مصر(

ومن اشهر    (73)( صاحب كتاب )قانون ديوان الرسائل (و )االستشارة الى من نال الوزاره(1847ه/542القاسم علي بن منجب الصيرفي( )ت
ان الخلفاء الفاطميين بتشجيعهم للحركة العلمية اوجدوا    (74)والجغرافيين في هذا العصر )ناصر خرو( صاحب كتاب )سفر نامه(  الرحالة

 التباع الثقافي الواسع ال يزال محط تقدير واجالل . زمانا من ا
ان تعصب الفاطميين لمذهب الشيعي له اسس ودعائم تخالف ما كان عليه اهل السنه في مصر حيث ادى الى ظهور الفلسفة :  -8

الفالسفة , يعمل اولهما على   ا  (75)أراءهمويفند االخر    تأسيسهمفريقين من  اليونان  اراء الفالسفة  مثال سقراط وافالطون وارسطو وتناولوا 
واستتبع   ( 76)  التأثيرهذه الفلسفة في دراسة العلوم ومنهجيتها , فكان العلماء الفاطميين جزء من ذلك    تأثيربالدرس والتحليل وادى ذلك الى  

و محي الدين    (77)المغربيالكتب , ومن ابرز فالسفة العصر الفاطمي هو ابي حنيفة النعمان    تأليفذلك نشاط علماء الدعوة الفاطمية في  
وجعفر بن منصور   (80)م(1077ه/470والحوايد في الدين الشيرازي)  (79)م( 1061ه/ 453وابن رضوان )   (78)م(1019ه/410الكرماني )ت

 .(81)بن حوشب وغيرهم من الفالسفة لعصر الفاطمي
منزلة    لألطباءواجازوا لهم المنح وقلدوهم المناصب العالية , واصبح    باألموالالفاطميون بالطب واغدقوا على االطباء    اهتمالطب:.  -9

من مستلزمات الطبيب ان يكون ملما بعلوم الفلسفة    (82)  رفيعة بين رجال البالط مما ساعد على تقدم دراسة الطب , وكان )البيمارستانات(
الذي وفد    (83)السريانية واليونانية , ومن االطباء الذين نبغوا في هذا العصر , )ابو عبدهللا محمد بن سعيد التميمي(واللغات االخرى وخاصة  

.و)احمد بن محمد البلدي( الذي اتصل ب)يعقوب بن الحسن( ونال منه كرم )ابو الحسن    (84)في عصر الخليفة المعز للدين هللا واخيه العزيز
 وغيرهم من االطباء في ذلك العصر. (86)م( صقر اليهودي )وعلي بن سلمان (990ه/ 380و الحسن سهالن )تواب (85)علي بن رضوان(

 علم الرياضيات:.  -10
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م( كان موسوعة  1038ه/430لقد نبغ في العصر الفاطمي عدد كبير من الرياضيين نذكر منهم ابي علي الحسن بن محمد بن الهيثم )ت
شتهر بالخلق الحجم واالنصراف الى العلم واالبتعاد عن المادة .وله نظرية هامة في توزيع مياه النيل  شاملة في لمختلف المعارف والعلوم وا

 . (87) ومن مؤلفاته )رساله في خواص المثلث من جهة العمود ( وهو عباره عن نظريات هندسية بشان المثلثات
 .(88)م(1135ه/530كما برز ايضا ابو علي المصري )ت

)ان القائد جوهر الصقلي عندما اراد بناء   (88)اطميون على الفلك والتنجيم في توجيه سياستهم , ويذكر القريزي اعتمد الفعلم الفلك: -11
م القاهرة , احضر المنجمين وامرهم باختيار ضالع بعيد لوضع االساس , فكان المريخ هو قاهر الفلك فسموها القاهرة ( واهتم الخليفة الحاك

واوكل امر ادارته الى ابي الحسن بن يونس    (89)كما انشا مرصدا بسفح الجبل اطلق عليه ) الرصد الحاكمي(  هللا بعلم الفلك ورصدها  بأمر
 .( 91)ه(338, كما برز ايضا المنجم الخارجي المصري) (90)المنجم المصري 

 الهندسة  –الفيزياء  –علم الطبيعة  -12
العلماء الذين اختصوا وبرزوا في هذا العلم ومن ابرزهم :. )الحسن بن الهيثم )ت م( وله  1038/ 430عرفت الدولة الفاطمية العديد من 

كما برز ايضا )ابو علي    (92)مؤلفات عديده في هذا المجال )المختصر في علم الهندسة او مخطوطة في القياسات ورسالة عن المخروط(
م( حيث اختص بعلم الطبيعة 1038ه/30والخازن المزني )  (  93)م( وهو شاعرا ادبيا وعالما بعلم الهندسة1136ه/315المهندس المصري( )

 .(94)ومن ابرز مؤلفاته ) كتاب الفجر والشفق والبصريات(
 )اخلامتة(

دولة الفاطمية عن بقية الدول بحالة من التطور الفكري والعلمي, حيث نافس الدولة العباسية في مجال الثقافة وقد ادعى ذلك الى   تميزت ال
د تميزت الدولة الفاطمية بكثرة الخزائن الموجودة في الدولة المتنوعة في عدد مجاالت اختصت ماء, وقاثر ايجابي في اهتمام بالعلم والعل

لوم الصرفية والصرفة لكن سقوط الدولة الفاطمية ادى الى اندثار المكتبات والخزائن وخرابها اثر على الطالب العلم والمعرفة, وان  بالعلم والع
 اهتمام الفاطميين يوضح لنا كيف كان الخلفاء الفاطميين مهتمين بالثقافة والمعرفة. 
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