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 : الممخص
العممية في ظؿ الخالفة العباسية باالزدىار والتطور، وتعد مف أىـ العصور اإلسالمية. تميزت الحياة 

وىذا يؤدي إلى الفخر واالعتزاز، ويدؿ ىذا عمى تطور الدولة في العمـو والمعارؼ واإلدارة والقضاء، 
المسمميف آفاًقا وأصبح اإلسالـ نظاًما ميًما وقوًيا يحكـ حياة المسمميف لكافة جوانبيا، بؿ انفتح العرب 

 جديدة، وىذا يؤكد عمى صالحية اإلسالـ لكؿ زماف ومكاف.
 الكممات المفتاحية: )المؤسسات التربوية، الخالفة العباسية، االزدهار والتطور(.

Educational institutions under the Abbasid Caliphate 
Muhannad Hatem Hamed Saud 

The General Directorate of Anbar Education - Al-
Mughirah Bin Shuba Preparatory School for Boys 

Abstracts: 
The scientific life under the Abbasid caliphate was characterized by 

prosperity and development, and it is considered one of the most important 

Islamic eras. This leads to pride and pride, and this indicates the development 

of the state in science, knowledge, administration and judiciary, and Islam 

has become an important and powerful system that governs the lives of 

Muslims in all its aspects. Rather, Muslim Arabs have opened new horizons, 

and this confirms the validity of Islam for every time and place. 
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development). 
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 المقدمة:
لـ يكف مف السيولة عمى الباحث في مجاؿ التربية والتعميـ تحديد مراحؿ التعميـ 

والمجالس العامة والخاصة ىي  العباسي، فكانت المساجد والكتاتيب في العصر
لى جانب ذلؾ ظيرت بو  ادر إحساس المؤسسات العممية األولى لمتعميـ عند المسمميف، وا 

بالحاجة إلى أماكف التعميـ غير المساجد فاتخذت بيوت العمماء لتدريس عموـ الديف 
والمغة، وأنشأت خزانة وبيت الحكمة ودور العمـ لتيسير أمور التعميـ ودراسة مختمؼ 

 .(ٔ)العموـ
الترجمة: تمثؿ حركة الترجمة ميمة في العصور اإلسالمية وال سيما في  -ٔ

إذ انتعشت حركة الترجمة مف اليندية واليونانية والسريانية والفارسية  العصر العباسي،
إلى المغة العربية، إذ توسعت الترجمة فكانت أبرز فترة لحركة الترجمة مف لغة إلى لغة 

، وما أف جاء القرف) الرابع اليجري/ العاشر الميالدي ( حتى أصبحت الدولة (ٕ)أخرى
تمتمكو مف تراث عممي لمحضارات القديمة مترجًما  العربية اإلسالمية دولة ضخمة بما

 .(ٖ)إلى المغة العربية
أصبح التراث لحركة الترجمة تحت تصرؼ العمماء واألدباء مف أجؿ دراستو 
واالستفادة منو وجعؿ ىذا يصب في إثراء العمـ في المكتبات العربية اإلسالمية، والذي 

وىذا يدؿ عمى بناء أسس عممية تعد مف أدى بدوره إلى االزدىار في الحركة العممية، 
 .(ٗ)أعظـ الحضارات التي شيدىا العالـ أال وىي الحضارة العربية اإلسالمية

فقد بذؿ الخمفاء في العصر العباسي جيوًدا عممية أعطت كؿ التقدير واالحتراـ 
خالًصا، وأدى ىذا إلى  واإلعجاب ووضعتيـ في صؼ واحد، ويمتمكوف عماًل خالًصا وا 

السمـ اإلسالمي، والتي كاف مف نتائجو أنَّو أبقى أثًرا مف السياسة، وىذا األمر لـ  تحقيؽ
نما انفتحت آفاًقا جديدة مف الثقافة لمحضارة العربية  يكف مجرد كسب دبموماسي، وا 
اإلسالمية في تركستاف وبالد ما وراء النير والشرؽ األقصى واليند وصقمية وجنوب 
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ب أف يقتبسوا مف الثقافات األخرى وال سيما اإلغريقية ، وىذا جعؿ العر (٘)إيطاليا
 .(ٙ)واليندية، والصينية وغيرىا

اىتـ الخميفة أبو جعفر المنصور بحركة الترجمة وأولى ليا اىتماًما، فأمر بنقؿ 
 .(ٚ)جند يسابوركتب الطب إلى المغة العربية، إذ طمب مف رئيس مدرسة 

بترجمة كتب الطب إلى المغة العربية، .  (ٛ) (جورجيس بف بختيشوعاسمو ) 
وكذلؾ أمر الخميفة أبو جعفر المنصور بنقؿ كتاب )كميمة ودمنة( مف المغة الفيموية إلى 
المغة العربية عمى يد ابف المقفع، وكذلؾ كتب المنطؽ ألرسطو، وكتاب في عمـ حساب 

 .(ٜ)األفالؾ عمى يد إبراىيـ الفزاري
مت الكتب العممية وال سيما كتب الطب والفمؾ أما في عيد الخميفة الرشيد ترج

رئيس بيت الحكمة، وكذلؾ نقؿ يحيى بف  يوحنا بف ماسويةإلى المغة العربية، فنقميا 
. وفي عيد الخميفة المأموف (ٓٔ)خالد البرمكي كتاب المجسطمي لبطميموس إلى العربية

باإللييات  اتسعت حركة الترجمة ونشطت عمى يد آؿ المنجـ فترجمت الكتب الخاصة
 . (ٔٔ)وعمـ النفس

ومف الجوانب اإلدارية التي اىتـ بيا الخميفة المأموف ىي اىتمامو ببيت الحكمة 
فعمؿ عمى تأسيس وازدىار بيت الحكمة وقاـ ببناء مرصًدا ومكتبة إلى جانب بيت 
الحكمة، واىتـ بالبعثات العممية، إذ عمؿ عمى إرساؿ البعثات العممية محممة باليدايا 

، فجاءت بكتب أفالطوف وأرسطو وجالينوس وأبقراط وأقميدس  إلى مموؾ الرـو
وبطميموس، وكاف بنفسو يترأس المناقشات والمحاضرات التي أقيمت في بيت 

 .(ٕٔ)الحكمة
ومف األسباب التي أدت إلى ازدىار الحياة العممية وتطور المؤسسات التربوية 

 واالجتماعية:في العصر العباسي ىي: تطور الحياة االقتصادية 
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نشطت الحياة االقتصادية وال سيما في العصر العباسي األوؿ والثاني، وكانت 
تمعب دوًرا ميًما في تنشيط الحركة العممية، فتعددت طرؽ التجارة، وكثرت األمواؿ عند 
التجار، ووصؿ الناس إلى بمداف بعيدة، واختالطيـ بأجناس مختمفة، فعادوا بثقافات 

خماد (ٖٔ)مدانيـكثيرة وميمة إلى ب ، أما الحياة االجتماعية أدى القضاء عمى الفتف، وا 
الثورات، ونشر األمف واالستقرار الداخمي لمدولة في العصر العباسي، ووفرة الماؿ في 
أيدي الناس، وىذا ما جعمو يييئ لطالب العمـ الجو المناسب والمالئـ لمدراسة وطمب 

 .(ٗٔ)العمـ
العمـ فرصة الرحيؿ، واالنتقاؿ مف بمد إلى آخر لقد أتاحت طرؽ التجارة لطالب 

مف أجؿ طمب العمـ، فأخذوا يالزموف القوافؿ التجارية لكي يسمموا مف جور 
 . (٘ٔ)الطريؽ...

حظيت الحياة العممية في ظؿ الخالفة العباسية بأىمية كبيرة مف قبؿ الخمفاء 
الخميفة أبو جعفر  والوالة، ومف أمثمة ذلؾ مما يدؿ عمى تشجيع الخمفاء ما قاـ بو

. وكاف (ٙٔ)المنصور بتشجيعو لمطبيب السرياني الذي كاف بارًعا وممًما بالترجمة والطب
بف جورجيوس ،  فكانت لو خبرة ودراية بصناعة الطب، وذو جبرائيؿ الطبيب اسمو 

خبرة ومعرفة بأنواع العالج ومداواة الناس، وكاف ذو منزلة رفيعة، وخدـ الخميفة أبو 
نصور في مجاؿ الطب ومف خاللو استفاد الحميفة أبو جعفر المنصور مف جعفر الم

 .(ٚٔ)الطبيب السرياني بنقؿ الكثير مف الكتب اليونانية وترجمتيا إلى العربية...
وكذلؾ ما قاـ بو الخميفة المأموف فأمر الخميفة المأموف الفراء أف يؤلؼ ما 

لو حجرة في الدار، وجعؿ لو  يجمع بو أصوؿ النحو، وما سمع وأخذ مف العرب، وجعؿ
خدـ وجواري لمقياـ بما يحتاج إليو حتى ال يتعمؽ قمبو بشيء ما... إلى جانب ىذا كاف 
الوراقوف يكتبوف لو حتى صنؼ كتاب الحدود، فأمر الخميفة المأموف بجعؿ كتبو في 

 .(ٛٔ)الخزائف
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ا تجتمع ومف اىتماـ الخمفاء ما قاـ بو الخميفة المكتفى، فأراد أف يحبس وقفً 
عميو أقاويؿ العمماء، فأممى عمييـ كتاًبا لذلؾ، وعمؿ كتاًبا لو في الفقو، فألؼ كتاًبا وقد 

 . (ٜٔ)سماه )الخفيؼ(، وعرض عميو ألؼ دينار فرفضيا...
أما المؤسسات التربوية فقد أولى الخمفاء والوالة اىتماًما كبيًرا بالحياة العممية، 

تمؾ المؤسسات التربوية التي ظيرت في عيد وصرفت عمييا أموااًل طائمة، ومف 
 الخالفة العباسية:

الُكتّاب: فيي مكاف صغير استخدـ لتعميـ الصبياف القراءة والكتابة  -ٔ
. ومرحمة الكتابة تمثؿ أولى مراحؿ التعميـ في القديـ، فتجعؿ (ٕٓ)وتحفيظيـ القرآف...

، (ٕٔ)التي تقاـ في المسجدالطفؿ ينتقؿ مف مرحمة إلى مرحمة أعمى وىي حمقات العمـ 
، فبدأوا بدراسة القرآف الكريـ بوقت  عمؿ الكتاب عمى تنظيـ أوقاتيـ لمدراسة خالؿ اليـو
مبكر حتى الضحى، وبعدىا ينتقموف إلى تعمـ الكتابة ويبقوف حتى الظير، وبعدىا تبدأ 

الميذ إلى وبعد فترة الغداء يعود الت (ٕٕ)فترة االستراحة ثـ تناوؿ الطعاـ في البيوت...
الدراسة بعد صالة الظير لدراسة بقية العموـ كأمثاؿ الشعر والنحو والحساب، وأياـ 

 .(ٖٕ)العرب والعربية وتستمر إلى آخر النيار...
أما أجور المعمـ فكانت زىيدة وبسيطة، فقد كانوا يرضوف بالشيء القميؿ مف 

بعض رغفاف مف  طالبيـ... وىؤالء المعمموف يتقاضوف أجوًرا بسيطة ال تتجاوز
الخبز... حتى أف الرغفاف مف الخبز تختمؼ أحجاميا وأنواعيا باختالؼ أحواؿ آباءىـ 
فكانت ىناؾ طبقات غنية وطبقات فقيرة... وضربت بيـ األمثاؿ عمى شدة 

 . (ٕٗ)اختالفيـ...
 المساجد: -ٕ

يعد المسجد منذ عيد النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( أقوى وأىـ مؤسسة تربوية، 
صبح يؤدي دوره بشكؿ مميز عبر القروف، فكاف الرسوؿ محمد )صمى اهلل عميو وأ
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وسمـ( يجمس في مسجده الشريؼ وأصحابو )رضي اهلل عنيـ( حولو يعمميـ ويربييـ 
لكي يكونوا عمى معرفة بأمور دينيـ ودنياىـ... فبينما الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( 

عميو ثالثة نفر، اثناف منيـ أقبموا عمى  كاف جالًسا في المسجد والناس معو، فأقبؿ
الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ(، قاؿ فوقفا عند رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( فرأى 

مساحة( في حمقة العمـ فجمس فييما واآلخر جمس خمفيـ، وأما  -أحدىما  فرجة)مكاف
)أال أخبركـ عف  الثالث فأدبر ولـ يجمس، فمما فرغ الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( قاؿ:

النفر الثالثة أما أحدىـ فآوى إلى اهلل تعالى فآواه اهلل إليو، وأما اآلخر فاستحيا، فاستحيا 
، وعمى ما يبدو فبعد انتياء عيد (ٕ٘)اهلل منو، وأما اآلخر فأعرض، فأعرض اهلل عنو(

مسجد النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( استمر الصحابة )رضواف اهلل عمييـ( باإلقامة في ال
والمحافظة عمى ذلؾ وحبيـ لنبييـ )صمى اهلل عميو وسمـ( أمثاؿ عبد اهلل بف عباس 
)رضي اهلل عنيـ( تنوعت حمقات العمـ في أماكف مختمفة وال سيما في مسجد البصرة، 

 .(ٕٙ)فكانت حمقات العمـ تخص عمـو الديف وعمـو المغة العربية ولغة الكالـ
ومنارة لمحركة العممية في العيد األموي، فكاف يمثؿ مسجد البصرة مركًزا ميًما 

الحسف البصري في تمؾ الفترة، فحوؿ حمقات العمـ إلى حمقة نشأت المباحث الكالمية، 
 .(ٕٚ)فضاًل عف حمقات لعموـ العربية، وكذلؾ حمقات عموـ الديف...

. شيخ أىؿ البصرة وبارًعا في (ٕٛ)إلى جانب ىذا كاف اإلماـ أبو سممة البصري
الحديث والفقو والحديث، وكاف حماد بف سممة بف دينار يمر عمى الحسف البصري عمـو 

 .(ٜٕ)في المسجد ويذىب إلى أصحاب المغة العربية يتعمـ منيـ
 التربوي وال سيما في العصر العباسيويتضح لنا فأفَّ المسجد استمر بدوره 

اليمة العالية  نتيجة لما قاـ بو طمبة العمـ مف حركات عممية متصمة، وكانت لدييـ
 والرغبة في تعمـ العربية وعمـو الديف وغيرىا.
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فقد كانت المساجد منارة وساحات لمعمـ، وليس فقط تمثؿ جانب العبادة، بؿ 
كانت معاىد ومدارس لتعميـ طمبة العمـ وىـ يمتفوف حوؿ األساتذة بحمقات العمـ، 

اتذة لدييـ أساليب وطرؽ في ويأخذوف ما يمقونو أو يكتبونو أو يممى عمييـ... فكاف األس
مالئيا عمى  التعميـ، فضاًل عف استنادىـ إلى أسطوانة في المسجد إللقاء المحاضرة وا 

 .(ٖٓ)طمبة العمـ...
فكاف لكؿ عمـ حمقتو الخاصة، وىي تمثؿ مجاالت مختمفة منيا حمقة لمفقيو، 

ياء، وىي وحمقة لممحدث، وحمقة لممفسر، وحمقة لمقصص، وحمقة لممتكمـ، وحمقة لمفق
مف أكبر حمقات العمـ يقصدونيـ طالب العمـ، والفقو وال سيما مف يتولوا منصب 

 .(ٖٔ)القضاء أو الحسبة في العصر العباسي
يجتمع بطالبو في المسجد، ويعمميـ القراءات  (ٕٖ)وقد كاف اإلماـ الكسائي

في حالة النصب، فسألوه عف  (ٖٖ)(َماال ِمْنؾَ  َأْكَثرُ  َأَناوالعربية، فقرأ عمى المنبر )
إلى المسجد وجمس في  (ٖ٘). ثـ خرج ربيعة(ٖٗ)العمة... فغضب عمييـ، ثـ تركوا السؤاؿ

 .(ٖٙ)حمقتو، لتدارس العموـ والقراءة في العصر األموي
يجمس في حمقتو إذا صمى الصبح فيأتيو أىؿ  -رحمو اهلل -كاف اإلماـ الشافعي

يأتي أىؿ الحديث ويسألونو عف تفسير الحديث القرآف إلى طموع الشمس فيذىبوا، ثـ 
ومعانيو... وعند ارتفاع الشمس يذىبوا ويبقى أىؿ الحمقة لممذاكرة والنظر... ثـ يأتي 
أىؿ العربية والنحو والشعر والعروض، ويستمروا بالدراسة والتعمـ إلى منتصؼ النيار 

 .(ٖٚ)ثـ ينصرفوا...
لميمة في العصريف العباسي المكتبات: وىي مف المؤسسات التربوية ا -ٖ

األوؿ والثاني، وتعد رافًدا عممًيا قوًيا، فيي تمثؿ رافًدا مف روافد ثقافة اإلنساف... اىتـ 
العرب المسمموف في العصر العباسي األوؿ والثاني وأولوا اىتماًما وعناية كبيريف 

 .(ٖٛ)بالمكتبات، وكانت لدييـ الرغبة في نشر العمـ والثقافة...
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يبدو فإفَّ ما يتصؿ بالحديث فيو عف طريؽ المؤسسات الخيرية وعمى ما 
والعممية في حضارتنا، وكذلؾ عف طريؽ المكتبات... فأصبحت المدارس أماكف 
لمتعميـ، وىي مؤسسات ينفؽ عمييا األمراء والعمماء وأصحاب األمواؿ مف أجؿ نشر 

يف كانوا مختصيف بيذا العمـ بيف الناس، وال سيما كاف ينشر عف طريؽ أيدي النساخ الذ
فإفَّ قيمة الكتاب كانت غايتو الثمف فيتعذر عمى طالب العمـ أو الطالب  (ٜٖ)العمؿ

 .(ٓٗ)الفقير شراء الكتاب وغير ذلؾ مف التخصصات العممية...
إفَّ قياـ المكتبات في مجتمعنا الماضي كاف منبعثًا عف عاطفة إنسانية وىي 

ى جانب انتشار المكتبات في ظؿ الخالفة .إل(ٔٗ)تمثؿ نزعة عممية في نفس الوقت
العباسية، انتشرت مينة الوراقة، وكانت رغبة العرب المسمميف في القراءة واالطالع مما 

 .(ٕٗ)ساعد عمى اىتماـ الخمفاء بيا
لقد أحاط العرب الكتب بقموبيـ، وحتى المؤلفات الفنية في اليندسة والطب 

بو الخميفة ىاروف الرشيد عند احتاللو عمورية والفمؾ والفمسفة... ومما يالحظ ما قاـ 
وأنقرة بتسميـ المخطوطات اإلغريقية القديمة، وكذلؾ استولى عمى المناجـ والصناعات 

 .(ٖٗ)الحربية واألسمحة
بينما ما قاـ بو الخميفة المأموف بعد انتصاره عمى ميخائيؿ الثالث قيصر 

التي لـ تترجـ إلى العربية، واعتبر ذلؾ بيزنطية، فطالبو بتسميـ أعماؿ الفالسفة القدماء 
بدياًل عف تعويضات الحرب، واعتبرىا أسمحة تساىـ في بناء المجد لمدولة العربية 

 .(ٗٗ)اإلسالمية
 ومف أشير المكتبات العامة التي ظيرت في ظؿ الخالفة العباسية:

فيي مف المكتبات العامرة والميمة التي ظيرت في العصر أواًل: بيت الحكمة: 
العباسي األوؿ والثاني، أنشأىا الخميفة ىاروف الرشيد في بغداد، نتيجة الىتماـ الخميفة 
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الرشيد بالعمـ وحبو لو وتشجيعو لمعمماء، وىذه المكتبة تحتوي عمى عدد كبير مف الكتب 
 .(٘ٗ)العممية واألدبية، فوصمت أوج ازدىارىا في عيد الخميفة المأموف

كبيًرا بالعـ والتأليؼ، فكاف ينفؽ عمى كؿ عمؿ  أولى الخميفة المأموف اىتماًما
بمقدار وزنو ذىًبا، وكانت لديو الرغبة وحبو لمعمـ واىتمامو الخاص بعموـ الحكمة، 
فأرسؿ في طمب الكتب مف جميع األقطار، واختار مترجميف لتترجـ مف المغات األجنبية 

 .(ٙٗ)المغة العربيةاليونانية والفارسية والسريانية والقبطية لترجمة الكتب إلى 
 ثانًيا: مكتبة قرطبة:

تعد مف المكتبات العممية الميمة التي أنشأىا عبد الرحمف األوسط في األندلس 
في أوائؿ القرف )الثالث اليجري/ التاسع الميالدي( وتمثؿ مكتبة ضخمة، أرسموا إلى 
بالد المشرؽ بعض المندوبيف مف أجؿ إحضار الكتب ووضعيا في مكتبات العرب 

 .(ٚٗ)المسمميف ىناؾ...
ويتبيف لنا بأفَّ األمير عبد الرحمف الناصر الذي جمع حولو الشعراء وأصحاب 
العموـ والمفكريف وعمؿ عمى الحصوؿ عمى الكتب مف مختمؼ أنحاء العالـ اإلسالمي، 
وكذلؾ الحصوؿ عمييا مف مدينة القسطنطينية فأحضر منيا الكتب اليونانية التي 

 .(ٛٗ)ديوستوريدس في األدوية والنباتضمت كتاب 
وعمى ما يبدو فإفَّ المكتبات الخاصة كانت ليا أىمية كبيرة في المؤسسات 
التربوية في العصر العباسي إلى جانب المكتبات العامة فيجمع فييا أنواع مختمفة مف 

، (ٜٗ)صنوؼ العمـ والمعرفة ومف أبرز الذيف قاموا بيذه األعماؿ ىو عمي بف المنجـ
فقاـ عمي بف المنجـ باالتصاؿ بالفتح بف خاقاف فعمؿ لو خزانة  (ٓ٘)الفتح بف خاقافو 

الكتب وكاف أكثرىا حكمة، وزاد عميو شيًئا عظيًما في خزانتو مف الكتب مما لـ تشتمؿ 
 .(ٔ٘)عميو خزانتو...
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 مجالس المناظرة: -ٗ
تعد مجالس المناظرة مف المجالس العممية التي ظيرت في ظؿ الخالفة 
العباسية وال سيما في العصر العباسي األوؿ والثاني ،وأدت ىذه المجالس دوًرا ميًما في 
، وكذلؾ  نشر العمـ والمعرفة... فكانت تقاـ المجالس بيف العمماء في مختمؼ العمـو

.ومف أىـ تمؾ المناظرات التي حدثت (ٕ٘)أقيمت في المساجد وقصور الخمفاء والوزراء
و محمد بف الحسف في بالد العراؽ... واشتدت مناظرتي إياه بيف اإلماـ الشافعي وشيخ

. ومف المناظرات النحوية كانت بيف (ٖ٘)فجعمت أوداجو تنتفخ وأزراره تنقطع زًرا زًرا...
. ويتبيف لنا أفَّ (ٗ٘)سيبويو والكسائي عند البرامكة الذيف عزموا عمى الجمع بينيما...

ناظريف إذ يمقي األوؿ قصيدتو التي تحمؿ القصائد النثرية استخدمت بيف الشعراء المت
 .(٘٘)غرًضا ليس بصالح اآلخر ليرد الثاني عميو بقصيدة أخرى

 
 الخاتمة:

تناوؿ ىذا البحث دراسة المؤسسات التربوية في العصر العباسي، وقد خمصت 
 الدراسة إلى نتائج أىميا:

واألدبية وال سيما شيد العصر العباسي ازدىاًرا كبيًرا في جميع المجاالت العممية  .ٔ
 المؤسسات التربوية التي ظيرت في ذلؾ العصر.

 دور الخمفاء العباسييف واىتماميـ بالمجالس الشعرية والمكتبات وتشجيعيـ ليا. .ٕ
انعشت حركة األدب العربي في العصر العباسي نتيجة لما شيده مف تقمبات في  .ٖ

 الجانبي السياسي واالجتماعي والديني وغيرىا.
في العصر العباسي بالمجالس العممية والمناظرات في المساجد حفمت بغداد  .ٗ

 ومجالس العمـ وبالط الخمفاء.
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امتاز العصر العباسي بالصراع الفكري الذي وقع في أواسط الفرؽ اإلسالمية  .٘
 المختمفة وبيف العمماء واألدباء عمى اختالؼ أحواليـ.

نما .ٙ كاف حضور الشعراء  لـ تقتصر قصور الخمفاء عمى الجوانب اإلدارية فقط وا 
 واألدباء لو بصمة مؤثرة أثرت في مجالس العمـ واألدب.

 اليوامش:
                                                           

ـ(، معجـ األدباء، )القاىرة، ٕٕٛٔىػ/ ٕٙٙ( ياقوت الحموي، شياب الديف )ت ٔ)
ىػ(، ٗ٘ٛ؛ المقريزي، تقي الديف أحمد بف عمي )ت ٕٕ، صٖـ(، جٕٜٙٔ

؛ ٕٖٗ، صٕىػ(، جٕٓٚٔالمواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، )القاىرة، 
يسييف في معيوؼ، سالـ جاسـ، مراكز التعميـ ودورىا التربوي في حركة التدر 

، كمية الرشيد ٔٗالعصر العباسي األمني، مجمة البحوث التربوية والنفسية، العدد 
 .  ٔٚٔـ(، صٕٗٔٓالجامعة )بغداد، 

( إماـ، محمد أبو محمد، نظـ الحكـ في العصر العباسي األوؿ، رسالة ماجستير ٕ)
ىػ(، ٛٓٗٔغير منشورة، كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية، )جامعة أـ القرى، 

 . ٚ٘ص
 . ٛ٘ -ٚ٘( إماـ، محمد أبو محمد، نظـ الحكـ في العصر العباسي األوؿ، صٖ)
( دياب، مفتاح محمد، مقدمة في تاريخ العموـ في الحضارة اإلسالمية، دار قتيبة ٗ)

 . ٜٗ -ٛٗىػ(، صٕٗٗٔ)دمشؽ، 
( محمود، حسف، الشريؼ، أحمد، العالـ اإلسالمي في العصر العباسي، دار الفكر ٘)

 . ٕٚٔـ(، صٜٜ٘ٔالعربي، )القاىرة، 
 . ٕٚٔ( محمود، حسف، الشريؼ، أحمد، العالـ اإلسالمي في العصر العباسي، صٙ)
 وسيف ساكنة وياء الذاؿ وفتح ثانيو وتسكيف أولو بضـ جنديسابور:  يسابور جند(ٚ)

 بف سابور بناىا بخوزستاف مدينة وراء ساكنة وواو مضمومة موحدة وباء وألؼ ميممة
 تعريب جنديسابور حمزة وقاؿ جنده مف وطائفة الروـ سبي وأسكنيا إليو فنسبت أردشير
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 ألف االسـ بيذا سميت إنما الفقيو ابف وقاؿ أنطاكية مف خير ومعناه انديوشافور أز بو
 يطمبونو أصحابو خرج الحوافر منارة في ذكرتو كما فقدوه لما الممؾ سابور أصحاب

 إلى وقعوا ثـ نيسابور فسميت سابور ليس أي سابور نو فقالوا يجدوه فمـ نيسابور فبمغوا
 ثـ سابور نطمب أي خواست سابور فقالوا ىينا تصنعوف ما ليـ فقيؿ خواست سابور
 بيا الخير واسعة خصبة مدينة وىي بذلؾ فسمي سابور وندي فقالوا بجنديسابور وجدوه
. ياقوت الحموي، معجـ البمداف،  الصفار بف الميث يعقوب نزليا والمياه والزروع النخؿ

  . ٓٚٔ، صٕج
 بأبي ويكنى بختيشوع بف جورجيس بف بختيشوع ىو : جورجيس بف بختيشوع(ٛ)

 إلى ينتمي ،(حاليا إيراف في األحواز منطقة) جنديسابور مف نصراني طبيب جبرائيؿ،
 كاف .الطب مجاؿ في وفقييـ بعمميـ العباسي العصر في عرفوا الذي بختيشوع آؿ

 وصحبتو الكبير لعممو بغداد في موقراً  الطب صناعة في جميال جورجيس بف بختيشوع
 بفضؿ العباسييف الخمفاء مف كثيرة وأمالكا أمواال جنى وقد الرشيد، ىاروف لمخميفة

 في البخت معنى أف حيث المسيح، عبد تعني وبختشيوع .وكفاءتو وعممو حصافتو
، ٔ، جاالطباء طبقات في األنباء عيوف ،أصيبعة أبي ابفذنيبات،  العبد ىو السريانية

 .ٖٕٔص
( ذنيبات، عوض عبد الكريـ، المختار مف تاريخ العمـو عند العرب، دار كنوز ٜ)

 . ٘ٓٔىػ(، صٕٛٗٔالمعرفة العممية، )األردف، 
 -٘ٓٔ( ذنيبات، عوض عبد الكريـ، المختار مف تاريخ العمـو عند العرب، صٓٔ)

ٔٓٙ  . 
 .ٙٓٔ( ذنيبات، عوض عبد الكريـ، المرجع نفسو، صٔٔ)
، مكتبة ٗ( صبرة، عفاؼ، الحناوي، مصطفى، دراسات في الحضارة اإلسالمية، طٕٔ)

مف ؛ ذنيبات، عوض عبد الكريـ، المختار ٕٛٓىػ(، صٕٛٗٔالرشيد، )الرياض، 
 .  ٙٓٔتاريخ العموـ عند العرب، ص

 . ٕٙٓ( محمود، حسف، الشريؼ، أحمد، العالـ اإلسالمي في العصر العباسي، صٖٔ)
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 .  ٘ٗ( دياب، مفتاح محمد، مقدمة في تاريخ العمـو في الحضارة اإلسالمية، صٗٔ)
 . ٕٕٗ، صٔ( أميف، أحمد، ظير اإلسالـ، المرجع نفسو، ج٘ٔ)
 . ٖٙٔ، المرجع نفسو، ص( ابف أبي أصيبعةٙٔ)
 . ٖٙٔ( ابف أبي أصيبعة، المرجع نفسو، صٚٔ)
ىػ(، ٕٚٗٔ( الحموي، ياقوت الحموي، معجـ األدباء، مؤسسة المعارض، )بيروت، ٛٔ)
 . ٕٔٗ، صٚج
، ٖىبي، سير أعالـ النبالء، جذ؛ الٜٚ( ابف النديـ، المرجع نفسو، صٜٔ)

 . ٖٖٚٙص
، المكتبة اإلسالمية، )تركيا، ٕيط، ط( مصطفى، إبراىيـ وآخروف، المعجـ الوسٕٓ)

 . ٘ٚٚ، صٕىػ(، جٕٜٖٔ
 .٘ٚٚ( مصطفى، إبراىيـ وآخروف، المعجـ الوسيط، صٕٔ)
( الحارثي، عبد اهلل بف عمي، الرحمة في طمب العمـ عند بعض المربيف المسمميف ٕٕ)

في العصر العباسي، رسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة أـ القرى، كمية التربية، 
 .ٖٙىػ(، صٖٔٗٔ

 . ٚٗ( ذنيبات، عوض عبد الكريـ، المختار مف تاريخ العموـ عند العرب، صٖٕ)
، مكتبة الخانجي، ٖ( الرازي، عبد الرحمف بف أبي حاتـ، آداب الشافعي ومناقبو، طٕٗ)

؛ ضيؼ، شوقي، العصر العباسي األوؿ، دار ٕٗىػ(، صٕٔٗٔ)القاىرة، 
 . ٜٜـ(، صٜٙٙٔالمعارؼ، )القاىرة، 

، مكتبة دار السالـ، ٕبخاري، محمد بف إسماعيؿ، صحيح البخاري، ط( الٕ٘)
 . ٙٔ، صٔىػ(، جٜٔٗٔ)الرياض، 

؛ ابف خمكاف، أحمد بف محمد، ٗٛٙٔ، صٕ( الذىبي، سير أعالـ النبالء، جٕٙ)
، ٔىػ(، جٚٔٗٔوفيات األعياف وأبناء الزماف، دار إحياء التراث العربي، )بيروت، 

 . ٖٖٓص
 . ٗٗ، صٕ( أميف، أحمد، ضحى اإلسالـ، جٕٚ)
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ـُ، : البصري دينار بف سممة بف حماد(ٕٛ) ، َشْيخُ  الُقْدَوُة، اإِلَما  َسَمَمةَ  َأُبو اإِلْساَلـِ
، ، الَبْصِريُّ ، الَبزَّاُز، النَّْحِويُّ ، الِخَرِقيُّ  الوظيفة. البصرة:  في عاش. عابد ثقة,  الَبَطاِئِنيُّ

 آؿ مولى اإلسالـ، شيخ القدوة، اإلماـ،: بقولو ترجمتو، في الذىبي ويصفو .الخزاز: 
 الحجة ذي شير في الثالثاء يوـ توفي وقد .الطويؿ حميد أخت وابف مالؾ، بف ربيعة
 .٘ٗٗ ص ،ٚج النبالء، أعالـ سير الذىبي،. لميجرة ٚٙٔ سنة مف
 . ٔ٘ٔ -ٓ٘ٔ، صٗ( الحموي، ياقوت، معجـ األدباء، جٜٕ)
 . ٔٓٔ( ضيؼ، شوقي، المرجع نفسو، صٖٓ)
 . ٔٓٔ( ضيؼ، شوقي، المرجع نفسو، صٖٔ)
الكسائي: أبو الحسف، عمي بف حمزة بف عبد اهلل بف بيمف بف فيروز األسدي،  ٕٖ))

اإلماـ شيخ القراءة والعربية، موالىـ الكوفي، ولقب بالكسائي لكساء أحـر فيو سار 
ىػ(، الذىبي، سير أعالـ ٜٛٔبنوية سنة )مع الخميفة الرشيد وتوفي بالري بقرية أر 

 .  ٕٙٚٚ، صٕالنبالء، ج
 . ٖٗ( سورة الكيؼ، اآلية، ٖٖ)
 . ٕٙٚٚ، صٕ( الذىبي، سير أعالـ النبالء، جٖٗ)
( ربيعة بف أبي عبد الرحمف فروخ، أبوعبد الرحمف القرني التيمي، موالىـ المشيور ٖ٘)

ىػ(، ٖٙٔتوفي سنة ) آؿ منكدر بربيعة اإلماـ، مفتي الدنيا وعالـ الوقت، مف موالي
 .  ٗٛٙٔ، صٕالذىبي، ج

 . ٖٖٓ، صٔ( ابف خمكاف، وفيات األعياف، جٖٙ)
 . ٛٙٗ، صٙ( الحموي، ياقوت، معجـ األدباء، جٖٚ)
، المكتب اإلسالمي، )بيروت، ٘( السباعي، مصطفى، مف روائع حضارتنا، طٖٛ)

 . ٖ٘ٔىػ(، صٚٓٗٔ
 . ٖ٘ٔ( السباعي، مصطفى، مف روائع حضارتنا، صٜٖ)
 . ٗ٘ٔ -ٖ٘ٔ( السباعي، مصطفى، مف روائع حضارتنا، صٓٗ)
 .   ٗ٘ٔ( السباعي، مصطفى، مف روائع حضارتنا، صٔٗ)
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( ىونكة، زيغريد، شمس العرب تسطع عمى الغر، ترجمة: فاروؽ بيضوف، كماؿ ٕٗ)
 . ٖ٘ٚىػ(، صٖٔٗٔ، دار الجيؿ، )بيروت، ٛدسوقي، ط

 . ٖ٘ٚ( ىونكة، زيغريد، شمس العرب، صٖٗ)
 . ٔ٘( الحارثي، عبد اهلل بف عمي، الرحمة في طمب العمـ، صٗٗ)
 . ٚٙ( ذنيبات، عوض عبد الكريـ، المختار مف تاريخ العموـ عند العرب، ص٘ٗ)
 .ٚٙذنيبات، عوض عبد الكريـ، المختار مف تاريخ العموـ عند العرب، ص (ٙٗ)
 .  ٚٙصذنيبات، عوض عبد الكريـ، المختار مف تاريخ العموـ عند العرب، ( ٚٗ)
 .ٛٙ -ٚٙذنيبات، المرجع نفسو، ص( ٛٗ)
( عمي بف المنجـ: أبو الحسف، عمي بف يحيى بف أبي منصور، الشاعر، ٜٗ)

  .ٕٗٚٛ، صٕاألخياري، نديـ المتوكؿ ومف بعده. الذىبي، سير أعالـ النبالء، ج
( الفتح بف خاقاف: أبو محمد التركي، األمير الكبير، الوزير االكمؿ، شاعر مترسؿ ٓ٘)

ميغ ذو سؤدد وجود ومحاسف، وكاف المتوكؿ ال يكاد يصبر عنو. الذىبي، سير ب
  .ٖٛٛٓ، صٕأعالـ النبالء، ج

  .ٛٚٔ، صٕ( ابف خمكاف، وفيات األعياف، جٔ٘)
؛ الحارثي، عبد اهلل بف عمي، الرحمة في طمب ٓٙٔ( الرازي، المرجع نفسو، صٕ٘)

  .ٕ٘العمـ، ص
  .ٓٙٔ( الرازي، المرجع نفسو، صٖ٘)
؛ السيوطي، جالؿ الديف، األشباه والنظائر في ٓٙٔالرازي، المرجع نفسو، ص( ٗ٘)

  .ٕٜ -ٜٔ، صٖىػ(، جٕٓٗٔالنحو، المكتبة العصرية، )بيروت، 
  .ٖ٘ -ٕ٘( الحارثي، عبد اهلل بف عمي، الرحمة في طمب العمـ، ص٘٘)
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم 
األنباء في طبقات األطباء، دار الكتب ابف أبي أصبيعة، أحمد بف القاسـ، عيوف  .ٔ

 ىػ(.ٜٔٗٔالعممية، )بيروت، 
 ىػ(.ٚٔٗٔ، دار المعرفة، )بيروت،  ٕابف النديـ، محمد بف إسحاؽ، الفيرست، ط .ٕ
ابف خمكاف، أحمد بف محمد، وفيات األعياف وأنباء الزماف، دار إحياء التراث  .ٖ

 ىػ(.ٚٔٗٔالعربي، )بيروت، 
حكـ في العصر العباسي األوؿ، رسالة ماجستير إماـ، محمد أبو محمد، نظـ ال .ٗ

 ىػ(.ٛٓٗٔغير منشورة، كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية، )جامعة أـ القرى، 
 ىػ(.ٕٚٗٔأميف، أحمد، ضحى اإلسالـ، المكتبة العصرية، )بيروت،  .٘
 ىػ(.ٕٚٗٔأميف، أحمد، ظير اإلسالـ، المكتبة العصرية، )بيروت،  .ٙ
، مكتبة دار السالـ، )الرياض، ٕ، صحيح البخاري، طالبخاري، محمد بف إسماعيؿ .ٚ

 ىػ(.ٜٔٗٔ
الحارثي، عبد اهلل بف عمي، الرحمة في طمب العمـ عند بعض المربيف المسمميف في  .ٛ

العصر العباسي، رسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة أـ القرى، كمية التربية، 
 ىػ(.ٖٔٗٔ

الحضارة اإلسالمية، دار قتيبة، دياب، مفتاح محمد، مقدمة في تأريخ العمـو في  .ٜ
 ىػ(.ٕٗٗٔ)دمشؽ، 

ذنيبات، عوض عبد الكريـ، المختار مف تأريخ العموـ عند العرب، دار كنوز  .ٓٔ
 ىػ(.ٕٛٗٔالمعرفة العممية، )األردف، 
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الذىبي، محمد بف عثماف بف أحمد، سير أعالـ النبالء، دار إحياء التراث،  .ٔٔ
 ـ(.ٕٗٓٓ)بيروت، 

، مكتبة الخانجي، ٖبي حاتـ، آداب الشافعي ومناقبو، طالرازي، عبد الرحمف بف أ .ٕٔ
 ىػ(.ٕٔٗٔ)القاىرة، 

، المكتب اإلسالمي، )بيروت، ٘السباعي، مصطفى، مف روائع حضارتنا، ط .ٖٔ
 ىػ(.ٚٓٗٔ

السيوطي، جالؿ الديف، األشباه والنظائر في النحو، المكتبة العصرية، )بيروت،  .ٗٔ
 ىػ(.ٕٓٗٔ

، ٗت في الحضارة اإلسالمية، طصبرة، عفاؼ، الحناوي، مصطفى، دراسا .٘ٔ
 ىػ(.ٕٛٗٔمكتبة الرشيد، )الرياض، 

 ـ(.ٜٙٙٔضيؼ، شوقي، العصر العباسي األوؿ، دار المعارؼ، )القاىرة،  .ٙٔ
محمود، حسف، الشريؼ، أحمد، العالـ اإلسالمي في العصر العباسي، دار  .ٚٔ

 ـ(.ٜٜ٘ٔالفكر العربي، )القاىرة، 
، المكتبة اإلسالمية، )تركيا، ٕط مصطفى، إبراىيـ وآخروف، المعجـ الوسيط، .ٛٔ

 ىػ(.ٕٜٖٔ
معيوؼ، سالـ جاسـ، مراكز التعميـ ودورىا التربوي في حركة التدريسييف في  .ٜٔ

العصر العباسي األخير، مجمة البحوث التربوية والنفسية، كمية الرشيد الجامعة، 
 ـ(.ٕٗٔٓ، )بغداد، ٔٗالعدد 

ـ    (، المواعظ ٙ٘ٗٔىػ/ ٗ٘ٛالمقريزي، تقي الديف، أحمد بف عمي )ت  .ٕٓ
 ىػ(.ٕٓٚٔواالعتبار بذكر الخطط واآلثار، )القاىرة، 
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ىونكة، زيغريد، شمس العرب تسطع عمى الغرب، ترجمة: فاروؽ بيضوف، كماؿ،  .ٕٔ
 ىػ(.ٖٔٗٔ، دار الجيؿ، )بيروت، ٛدسوقي، ط

ـ(، معجـ ٕٕٛٔىػ/ ٕٙٙياقوت الحموي، أبو عبد اهلل شياب الديف )ت  .ٕٕ
 ـ(.ٕٜٙٔاألدباء، )القاىرة، 

   

 


