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 إىداء
 :أىدي ثمرة جيدي  

مالك الرحمة    من في حضنيا تتبدد كل األالم واألحزان...إلى  إلىإلى شاطئ األمان ...إلى ينبوع الحب والحنان...
إلى قرة عيني أمي الغالية التى لم تفتأ ان تغمرني بدعواتيا المباركة  إلى رائحة الجنة...على وجو األرض ...

 .بعد اهلل عزوجلساسي في نجاحي وتوفيقي  أكانت سبب  ف

إلى الوطن الدافئ و العطف الالمحدود...إلى نير الحب والعطاء و البذل  إلى من أحمل اسمو بكل افتخار...
 .الذي بذل النفس و النفيس من أجل راحتي تاج رأسي أبي ... والسخاء ...إلى سندي و عوني اإلنسان العظيم ...

ما لترو ثمارا قد حان قطفيا  كوأطال اهلل في عمر .كل خير وعطاء بالمكيال األوفى بغير حساب  ما اهلل عنيكفجزا
 بعد طول انتظار.

إلى من كانوا يضيئون لي الطريق...وساندوني في كل فرج وضيق...إلى من يتنازلون عن حقوقيم إلرضائي  
 ،لكم مني كل الحب  والتقدير . محمد ،حبيبة  ،  عامرإخوتي  إلى  ...

 . أنف ال ، و األمورة جواد عبد المنعم،  محمد طو مؤيدإلى براعم العائلة...ضوء في الليل ...وشمس في النيار ...

 وجعل مثواىما الجنة .رحميما اهلل   حضريةوجدتي   صرىودةخص بالذكر جدتي  أ إلى أرواح موتانا و 

 . إلى كل أساتذتي الذين درسوني في جميع األطوار ... 

ف ائزة  ىذه المذكرة :  ءالق لب الطيب و النوايا الصادقة ،صديقة مشواري الدراسي ،وشريكتي في عناإلى صاحبة  
 عبيزي

 سواء من قريب أو من بعيد.... . "صف اء" إلى كل من يعرف  إلى كل األىل و األحبة ...

 أوجاني صف اء



ىداءاإل  
ذي يفيض بال حدود .... إلى من علمتني أبجدية الحروف والصمود ميما تبدلت  إلى العطاء ال

الظروف ....إلى شمس نياري وقمر ليلي.... إلى مربية االجيال وصانعة العظماء ....إلى نبع الحنان  
 .الحبيبة  امي.... وىبة الرحمان.... إلى احلى كلمة ينطق بيا لساني

ونبراسي الذي ينير دربي ....إلى شمس األماني وأحلى ما في األنام....إلى  إلى قدوتي األولى  
صاحب الق لب الكبير والعطاء الكثير ....إلى من سعى وتعب ألنعم بالراحة واليناء... والدي  

 العزيز.

 .اطال اهلل بعمركما وجعلكما دائما نورا لدربي وجازاكما عني خيرا

حدود ليا ....إلى من معيم تحلوا الحياة وتتبدد   كسب القوة والمحبة التي الإلى من بوجودىم أ
عبد  ،زىرة  :الصعوبات ....إلى من أستمد منيم عزيمتي وإصراري ....إلى زىور حياتي ....إخوتي  

 ميساء سلسبيل . ،إيناس ،النور

....إلى كل أق اربي  جدي رحمو اهلل وأسكنو فسيح جنانو إلى جدتي أطال اهلل بعمرىا....إلى روح
 وأصدق ائي.

إلى من تحلت باإلخاء وتميزت بالوف اء والعطاء ....صديقة مشواري العلمي وشريكتي في عناء ىذه  
 . أوجاني  صف اءالمذكرة ....

 إلى ىؤالء جميعا أىدي ىذا البحث المتواضع.

 

.عبيزي ف ائزة  
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 خطة الدراسة
 

 :خطة الدراسة

 المقدمة

 الفصل التمهيدي

                  : أهمية العمم .                                                                                                               األولالمبحث 

 : مكانة العمماء في اإلسالم .المبحث الثاني

 : تكريم الخمفاء العباسيين لمعمماء .  الثالث المبحث

 : تعريف المجمس . الرابعالمبحث 

 الفصل األول : المؤسسات التعليمية في الدولة العباسية .

 : الكتاتيب . األولالمبحث 

 : المساجد . الثانيالمبحث 

 : قصور الخمفاء . الثالثالمبحث 

 : منازل العمماء . الرابعالمبحث 

 : المكتبات  الخامس المبحث

 حوانيت الوراقين .المبحث السادس: 

 : البيمارستانات .  بعالساالمبحث 

 : المدارس . الثامنالمبحث 

  الفصل الثاني : نظام التعليم في المؤسسات التعلمية في الدولة العباسية .

 مراحل ومناهج التعميم . :األولالمبحث  



 خطة الدراسة
 

 : طرق ووسائل التدريس . الثانيالمبحث 

 : الرحمة في طمب العمم . الثالثالمبحث 

 : دور المرأة في التعمم و التعميم . الرابعالمبحث 

 : اإلجازة العممية . الخامسالمبحث 

 : آداب المتعممين . السادس المبحث

 : العقاب و الثواب .  السابع المبحث 

 خاتمة 

 مالحق

 قائمة المصادر والمراجع 

 ملخص

 فهرس اآليات

 األحاديثفهرس 

 حتوياتفهرس الم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املقدمة



 مقدمة
 

 أ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمة:
 حمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين وبعد:ال

تعتبر الحياة العممية من أبرز مالمح الجوانب الحضارية لتاريخ أي أمة ألن األمم ال 
البشرية ن أجياال برعت في كل مجاالت الحياة وأعطى ترقى إال بالعمم، ىذا العمم الذي كو  

مم فخرا بالمس ىكففبخطى سميمة،  اف النبيمة لمسير في مسالك الحياةكل القيم العالية واألىد
" سورة  يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العمم درجاتماورد في األية الكريمة:" 

 .11المجادلة، اآلية
لوفرة  نظرازدىار العممي، ن في أن العصر العباسي ىو عصر اإلاليختمف اثناو 
إلى  باإلضاف ،اإلسالمي الذي أساسو ومرجعيتو القرآن الكريم والسنة النبوية الثقافيالتراث 

حتكاك العرب بغيرىم وامتزاج الثقافات، وتشجيع الخمفاء العباسيين لمعمم و التعمم مما ساىم إ
المشرق كانت بغداد عاصمة الثقافة اإلسالمية في فاسياما كبيرا في دفع عجمة التقدم، 

العربي آنذاك منارة عالية ورمزا من رموز التقدم خاصة في مجال التربية والتعميم مما ساعد 
 عمى نبوغ الكثير من العمماء.

وأمام ىذا النبوغ الفكري نشأت حياة عقمية وثقافية ليا طابعيا الخاص فكان مقدمة 
اإلنسانية من  ةوالمعرفلظيور مؤسسات تعممية رسمية تمثل مرحمة مشرقة في تاريخ العمم 

 جية وتاريخ العالم اإلسالمي من جية أخرى.
ومما الشك فيو أن ىذه المؤسسسات كانت تقوم عمى أسس بمثابة دعائم يرتكز عمييا 

وتطورت المناىج ونشطت مية يالنظام التعميمي التربوي، فاتسعت بذلك دائرة الحمقات التعم
 دولة ورعايتيا.كل ذلك تحت كنف ال حركة التبادل الثقافي

 
 



 مقدمة
 

 ب 

 مبررات وأسبات اختيار الموضوع:
 أسباب شخصية: .1

سالمي و بخاصة العصر دراسة فترة من فترات التاريخ اإل الميوالت الشخصية في -
 العباسي.

 الحضارة العباسية بمنجزاتيا العممية في تقديم صورة واضحة لمطالبنا عمىالرغبة الشديدة  -
براز إسيامات ىذه الحركة الفكرية ودورىا في  الدعوة إلى إعادة إحياء ىذا التراث - المجيد وا 

 نيوض الحضارة العربية اإلسالمية.
بالعمم والحركة العممية  اإلرتقاءجيود التي بذليا الخمفاء و العمماء من أجل الاإلشادة ب -

 ل سمات العصر العباسي.التي كانت من أج  
 أسباب موضوعية: .2

الرقي في فترة اإلسالم الزاىية ىو محاولة التعرف إن دراستنا ألحد عصور اإلزدىار و  -
 عمى األسس القاعدية التي قامت عمييا أمتنا اإلسالمية في مجال العمم .

اإلطالع عمى األسموب أو النظام التربوي التعميمي الذي اتبعو المسممون في المشرق  -
 ل العمم والتعممخالل فترة الدراسة لتبين مدى االىتمام الذي بذلوه دولة وشعبا في سبي

تقديم حجم اإلنجازات التي حققيا المسممون في ميادين العموم المختمفة لموقوف بقوة أمام  -
 ش أثر المسممين في العمم وتطويرهتيمي االذين حاولو النظرة الراسخة لمدوائر اإلستشراقية 

ن التعرف عمى جوانب من الحياة العممية لممجتمع العباسي كالتعرف عمى أحوال أماك -
 التعميم وأحوال أىل العمم من العمماء والطمبة وما كانوا يكابدونو في سبيل ذلك.

 
 
 
 



 مقدمة
 

 ج 

 اإلشكالية:
ولدراسة ىذا الموضوع ومحاولة الكشف عن حيثياتو البد من تحديد إشكالية يمكن من خالليا 

 :عممية وواقعية ويكمن تجزأتيا إلى المحاور التاليةبناء خطة 
والبديات األولى لنشأة المؤسسات التعممية الرسمية وما مدى ارتباطيا ماىي المنطمقات -1

 ؟. بالتوجو الحضاري العام لمدولة العباسية
المبادرات الشخصية في توفير الفضاءات أثر السياسات من جية الدولة و  ما مدى-2

 المناسبة لعممية التعميم و التعمم ؟.
التعميمي والمؤطر لمعممية التعممية بالمؤثرات  مية والمنيجيما مدى ارتباط المؤسسة التعم-3

 السياسية والمذىبية والفكرية في العصر العباسي ؟.
 منهج الدراسة:

استخدمنا المنيج التاريخي الوصفي  عن اإلشكاليةجابة اإلولإللمام بأطراف الموضوع و 
اجع وتحميميا حيث قمنا بجمع المعمومات والروايات التاريخية من المصادر والمر التحميمي، و 

ألحداث وترتيبيا كرونولوجيا حسب كل ا رصدخالل ، من في إطار السياق الذي جاءت فيو
 مرحمة من المراحل الواردة في خطة البحث.

 حدود الدراسة:
 :تناولت الدراسة الحدود التالية

الحدود الموضوعية: تناولت مظاىر النظام التعميمي في العصر العباسي مع التركيز عمى -
 نشأة المؤسسات التعممية وتطورىا.

الحدود الزمنية: امتدت الفترة الزمنية المدروسة أربع قرون متتالية من بداية الدولة -
 ( إلى غاية ظيور أول مدرسة إسالمية بمفيوميا النظاميم750/ه132العباسية)

 .م(1107/ه500)



 مقدمة
 

 د 

ل أقطار المشرق تقتصر الدراسة عمى مكان بعينو إنما شمل ك لمالحدود المكانية: -
 اإلسالمي في العصر العباسي.

 الدرسات السابقة:
المجالس التعميمية  وعوضميرد لم الباحثين من تناول ىذا الموضوع بشكل عام ، أي أنو من 

القاعدة بمثابة مؤلفاتيم  بالرغم من ذلك كانت و  خصوصا إال ماندر ، في الدولة العباسية 
تاريخ التربية االسالمية ألحمد شمبي ، : نذكر أبرزىا  األولى التي أقمنا عمييا دراستنا 

وتاريخ التربية في اإلسالم لسعيد الديوجي...، في حين ىناك من المؤلفات التي تناولت 
احدى فترات العصر العباسي وكانت ىي األخرى مما قدم لنا لمحة عن تمك المؤسسات التي 

يمية في العصر العباسي األول نشأت في العصر العباسي منيا كتاب المؤسسات التعم
صالحة بنت حاي بن يحيى السفياني، التعميم في مساجد المشرق لمفتاح يونس الرباصي ، 

 وغيرىا من الدراسات. العربي افادتنا في تقديم لمحة عن تنظيم التعميم وطرقو في المساجد .
 خطة الدراسة:

الموضوع ولم شتاتو في فصل تمييدي وبناءا عمى المادة العممية المتوفرة لدينا أمكن جمع 
 وخاتمة وقائمة لممصادر و المراجع وقد جاءت ىذه الخطة كما يمي: وفصمين رئسيين
أساس ىذة ستشرف ن الخوض في غمار الموضوع كان لزاما عمينا أن: قبل الفصل التمهيدي

عباسيين في دور الخمفاء ال، و والتعمم يدي لمعرفة موقف اإلسالم من العممالدراسة بفصل تمي
 إحتضانيم ليذه الحركة العممية وتفعيميا.

مية من الناحية العممية وكان من أبرزىا ي: فقد تناولنا فيو المؤسسات التعمالفصل األول
كذا المساجد، الكتاتيب، قصور الخمفاء ومنازل العمماء و المكتبات وحوانيت الوراقين و 

نجاز وصمت إليو الحضارة إأخيرا المدارس التي تعد أىم البيماريستانات كمعيد عممي، و 
 اإلسالمية في كنف الدولة العباسية.



 مقدمة
 

 ه 

نا فيو مراحل مية تناو يتعميم في المؤسسات التعموالذي تحت عنوان نظام ال: الفصل الثاني
المرأة في التعمم ومناىج التعميم، طرق ووسائل التدريس، الرحمة في طمب العمم، ودور 

 جازة العممية ثم في األخير الثواب و العقاب.و اإلوالتعميم، 
: فقد خصصناىا إلبراز أىم النتائج المتوصل إلييا في ىذه الدراسة كما تم تذليل الخاتمةأما 

 من المصادر والمراجع. الرسالة بمالحق وفيارس، مع ارفاقيا بقائمة
 صعوبات الدراسة:

وعراقيل تتطمب إرادة قوية وصبرا صعوبات إن الباحث بالريب يكابد في طريقة 
 جميال لتجاوزىا، ويمكن أن نعرض منيا عمى سبيل الذكر ال الحصر مايمي:

الكثرة اليائمة ألسماء العمماء و المفكرين في ىذا العصر والمثبتة في كثير من مصادر  -
 من العموم، فكان الصعوبة بمكان تبيان كل واحد في الفنون التراجم ومشاركتيم في كثير

 المعرفية التى شاركوا فييا وذلك استنفذ عمينا جيدا وقتا كبيريين.
قرون، فترة طويمة جدا فمن الصعوبة  األربعيقارب  إمتداد فترة البحث الزمانية إلى ما -

استقصاء جميع مايتعمق بالمادة العممية التى تثري الموضوع من قريب أو بعيد في تمك 
 الفترة.

 ن عائقا كبيرا لمبحث.تضخم المادة العممية مما كا -
مومات الالزمة بشكل مباشر من المصادر المختمفة حيث تناثرت مادة عقمة توفر الم  -

الدراسة في ثنايا كم كبير من الدراسات مما تطمب منا جيدا إضافيا في التنقيب عن 
 المادة العممية المطموبة من أميات المصادر.

 دراسة نقدية ألهم المصادر و المراجع:
ا في ىذا العمل عمى مجموعة كبيرة من المصادر و المراجع التي تتطمب منا دراسة اعتمدن
 نقدية.
 



 مقدمة
 

 و 

 نقد المصادر: -1
 كتب التراجم و الطبقات: - أ

-637شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز)أبو عبد اهلل  الذهبي:
ة الكثير من حياة العمماء و م(، وقد عرض الذىبي في مصنفات عد  1347-1274ه/748

الفقياء وشيوخيم وتالميذتيم ومؤلفاتيم ورحالتيم، وقد أعطى الكثير من المعمومات التي 
 أىمية التعميم في الدولة العباسية، ومن مؤلفاتو التي أفدنا منيا:استطعنا من خالليا أن نبين 

ففيو تراجم لمعظم  كتاب سير أعالم النبالء و تعود أىميتو في أنو غطى فترة البحث، -
 الشخصيات التي ذكرناه .

 كتاب تذكر الحفاظ الذي عرض فيو معظم عمماء العصر العباسي.  -
عتمدنا عمييا أيضا منيا: العبر في خبر من غبر، تاريخ اوىناك مصادر أخرى لمذىبي  -

اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم، ميزان اإلعتدال، تذىيب تيذيب الكمال في أسماء 
 ال، معرفة القراء الكبار عمى الطبقات و األعصار.الرج

م(، ال يقل 1283/ه681أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر خمكان ) ابن خمكان:
وعاتو، إذ في أغمب موض"وفيات األعيان" أىمية لغزارة المعمومات التي أفاد منيا البحث كتابو

وم و المعارف من فئات المجتمع من براز األعالم في مختمف العمقدم فيو تراجم وافية أل
خمفاء ووزراء وعمماء وغيرىم، لذا كان ىذا الكتاب من المصادر الميمة في مثل ىذه 

 المواضيع الخاصة بالعمم والتعمم.
سيم وبشكل أم(، كان كتابو الفيرست من أىم مصادر البحث اذ 990/ه380) ابن النديم:

وتأتي مكانة ىذا الكتاب المتميز في أنو يعد أفضل  ،كبير في اثراء المادة العممية لمدراسة
العموم و احصائيا، والحديث عن أبرز أعالميا كتاب أخرجو المسممين في باب فيرسة 

 ومؤلفاتيم.
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اىتم المؤلف في كتابو ىذا بالجوانب الحضارية ذات العالمة بنشاط العموم وغيرىا من األمور 
أىمية بالنسبة لدراسة الحياة الثقافية في الدولة  كالورقين، و المناىج ... التي كانت ذات
 اإلسالمية حتى أواخر القرن الرابع ىجري.

 :كتب الحوليات-ب
عبد الكريم  بن عز الدين ابن الحسن عمي بن الكرم محمد أبي محمد بن محمدابن األثير: 

رة معارف دائ "الكامل في التاريخ"م(، يعتبر كتابو 1232/ه630بن عبد الواحد الشيباني)ت:
م( ورتبو عمى 1230/ه628عن التاريخ اإلسالمي العام بدأه من أول الخمق إلى غاية سنة )

 الحوادث و السنين.
اعتمدنا عمى عدة أجزاء منو إذ أفادتنا في معمومات ميمة تخص البحث من الناحية العممية 

حث خاصة وفيما قدم من معمومات قيمة تتعمق ببعض الشخصيات التي ورد ذكرىا في الب
 رىم المتفرقة.وفيات سنة معينة مع شذرات من أخباذكره ل

م(، 1372/ه774عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عمر البصري الدمشقي)ابن كثير: 
أضاف إلينا من خالل كتابو "البداية و النياية" العديد من المعمومات ذات الصمة بحياة 

 المدارس. المجتمع الثقافية خاصة مايتعمق بالمساجد و
 كتب الرحمة: -ج

م(، أحد الرحالة 1217-ه614: محمد بن أحمد بن جبير الكناني األندلسي)ابن جبير
المشاىير وىو ممن دخموا إلى المشرق اإلسالمي وجاب أقطابو مقدما صورة مفصمة عن 
 واقع الحياة اإلجتماعية والثقافية في بغداد وواسط والموصل، وتعتبر المعمومات التي وردت
في كتابو "الرحمة" من المعمومات الموثقة من شاىد عيان ، وبالتالي كتابو من المصادر 

المدارس  الميمة لمبحث في وصف ما يجري من نشاط العمماء في مجالس العمم وذكر ألىم
من موضع من تمك التي ليا  في بغداد خالل العصر العباسي، مما خدم البحث في أكثر

 اإلجتماعية.وضاع العممية و صمة باأل
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 باإلضافة إلى كتاب رحمة ابن بطوطة و كتاب المقديسي" أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم".
 مصادر أخرى: -د

إذ يعد كتابو م( 1074-ه467محب الدين أبي عبد اهلل محمد بن الحسن)ت:البغدادي: 
جوانب الحياة لتاريخ بغداد العممي لما تضمنو من معمومات غزيرة جدا عن  بغداد أىم مصدر

 الثقافية في عاصمة الخالفة العباسية.
كما اعتمدنا عمى مصادر أخرى لو : الكفاية في عمم الرواية، تقييد العمم، الرحمة في طمب 

 وىذا األخير استوفينا منو كل مايتعمق من معمومات عمى الرحمة في طمب العمم.الحديث 
ا عمى مؤلفو " تاريخ الخمفاء" كثير م(، اعتمدنا 1505ه/911الدين )ت:جالل  السيوطي:

بإعتباره يؤرخ لمخمفاء إال أنو أورد بعض  عميومن غمبة الطابع السياسي عمى الرغم 
أكفاء لتأديب المعمومات المتعمقة برعاية الخمفاء لمحركة العممية واىتماميم بإختيار مؤدبين 

الحفاظ، حسن المحاضرة، إلى مصادر أخرى أىميا: بغية الوعاة، طبقات ضافة أوالدىم، باإل
 المزىر في عموم المغة وأنواعيا.

-600موفق الدين أحمد بن القاسم أبي أصبيعة السعدي الخزرجي) ابن أبي أصبيعة:
م(، يعد كتابو "عيون األنباء في طبقات األطباء" من أفضل كتب 1269-1203ه/668

 عمم في دراستنا ىذه بما تضمنو من معمومات عظيمة في تكمن أىميتوحيث التراجم لألطباء 
الطب، ونقل لنا ماكان يدور داخل البيمارستانات من حركة عممية طبية أفادت البحث بنقل 

 صورة صحيحة عن الحياة الطبية في فترة البحث.
م( اعتمدنا عمى كتابو آداب المعممين في 870ه/256محمد بن أبي سعيد)ت: ابن سحنون:

معممي الكتاتيب ومكانتيم وشروط اختيارىم ، كما أفادتنا في دراسة مواد التعميم وأوقاتو تناول 
 وأساليب العقاب.

م(، يعد كتابو تذكرة السامع والمتكمم في 1232ه/733إبراىيم ابن أبي الفضل) ابن جماعة:
لتعميم نو ركز عمى أساليب اأأداب العالم والمتعمم من المصادر التي اعتمدنا عمييا بحكم 
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ن العالقة الميثالية بين المعمم وطالبو وأوقات حضور الدرس وماينبغي لمتمميذ إحضاره وبي  
 بية وكيفية التعاون مع الكتب.  امع األدوات الكت

 نقد المراجع:-2
 ىم المراجع التي اعتمدت عمييا الدراسة مايمي:أمن 
المؤسسات التعممية بشكل عام ، الذي تحدث فيو عن د شمبي: تاريخ التربية اإلسالميةأحم -

 في تاريخ التربية اإلسالمية.
محمد أسعد طمس: التربية والتعميم في اإلسالم، الذي تحدث عن تطور المؤسسات  -

 التعميمية بشكل عام.
عبد اهلل عبد الدائم: التربية عبر التاريخ، الذي قدم صورة واضحة عن نظام التعميم في  -

 الحضارة اإلسالمية وتطوره.
د عيسى بيك: تاريخ البيماريستانات في اإلسالم، استفادت منو الدراسة بما ورد فيو أحم -

عن نشأة البيمارستانات في البالد اإلسالمية وتطورىا ،ومع ماكان بيا من أطباء وأخبار 
 عن مؤسيسييا وما كان يقدم بيا من خدمة.

 كما اعتمدنا عمى مراجع أخرى التقل أىمية عن سبيقتيا منيا:
 فكر التربوي عند الخطيب البغدادي.لأحمد معموم: ا سالك -
  المؤسسات التعممية في العصر العباسي األول.مفتاح يونس الرباصي:  -
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 تمييد:
فوذ سالم وبين المسممين السيما عند أصحاب النفي اإل ة ىامةبمكان العممحظي  لقد

تعزيزه بين أوساط العامة لتحقيق قدرا مناسبا بوالذين قاموا  ،والسطان خاصة العباسيين منيم
حبيبنا المصطفى  د المحالة منذ نزول الوحي عمى خير األنامالثقافي الذي سامن االستقرار 
التشريع  هطالما زاد اشراقا ونورا جيال بعد جيل طبقا لما أوال و، لكنوالسالمعميو الصالة 

خرة مصداقا ألافي كسب الدارين الدنيا و ن والسنة( تفضيال لصاحب العمم القرآ) االسالمي
 من أراد الدنيا فعميو بالعمم ، ومن أراد األخرة فعميو بالعمم ، "وسمم: لقولو صمى اهلل عميو 

 ." ومن أرادىما معا فعميو بالعمم
  المبحث األول :أىمية العمم 

 :تعريف العمم
 .(1)نقيض الجيل، وعممت الشيء أعممو عمما: عرفتو لغة: 
 .(2)يعرفالعمم أوضح من أن و المعرفة وىو ضد الجيل وقال آخرون ى اصطالحا: 
 .(3)ىو معرفة الحق باألدلة الشرعية 

تتجمى أىمية العمم في كثير من اآليات التي يزخر بيا القرآن الكريم سواء بطريقة  
 779مباشرة أو غير مباشرة، وقد أثبتت الدراسات أن كممة "العمم" وردت في القرآن أكثر من 

يدل عمى أىمية العمم في ديننا الحنيف منذ بدأ الخميقة عمى وجو األرض مع أبينا ما  ،(4)مرة
" وعمم آدم األسماء كميا ثم عرضيم آدم عميو السالم ويظير ذلك جميا في قولو تعالى: 

عمى المالئكة، فقال أنبئوني بأسماء ىؤالء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك ال عمم لنا إال 

                                                           
محمد أحمد حسب  ،الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد اهلل عمي الكبيرأبي  -( 1)

 .417دار المعارف، القاىرة، ص  ،ط( ،)د،12جاهلل،
 .02محمد بن صالح العثيمين، العمم، )د، ط(، ص  -( 2)
 .05، ص 2009، دار التوحيد، المغرب، 1محمد بن رمزان الياجري آل طامي، مجالس في العمم، ط -( 3)
 ،2007، مؤسسة اقرأ، القاىرة، 1راغب السرجاني، العمم وبناء األمم: دراسة تأصيمية لدور العمم في بناء الدولة، ط -( 4)

 . 09ص 
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فاهلل خمق آدم وجعمو خميفة في األرض وأمر المالئكة  ، (1)"العميم الحكيمما عممتنا إنك أنت 
سبب ىذا التكريم والتعظيم والرفعة بأنو و وعظمو ورفعو وقد عين لممالئكة أن تسجد لو فكرم

 .(2)العمم
وقد أخرج اإلسالم بمجيئو الناس من الظممات إلى النور بتعاليمو الغراء وشريعتو 

اقرأ لقولو تعالى: "  ،(3)العمم في الحضارة اإلسالمية كانت منذ نزول الوحيالسمحة، فبذور 
الذي عمم بالقمم  باسم ربك األعمى الذي خمق، خمق اإلنسان من عمق، اقرأ وربك األكرم

 .(4)"عمم اإلنسان ما لم يعمم
التي تحمل أجمل  "إقرأ"فكفى بالعمم فخرا أن أول آية نزلت عمى الرسول الكريم ىي 

فقد أمرت وحي بفضل العمم وتقديمو عمى غيره ، معاني عن العمم والتعمم، فيذه اآليات تال
 ،(5)ومفتاحو" فالقراءة ىي باب العمم إقرأ باسم ربك األكرم"، " إقرأ باسم ربك"بالقراءة مرتين: 

والقسم بالقمم إشارة  ،(6)"والقمم وما يسطرون واألمر بالقراءة يفيد الوجوب وفي قولو تعالى: "
نارة البصائر لطريق الحق واليدى  .(7)إلى شرف العمم وعمو شأنو وأىميتو في فتح العقول وا 

عبد اهلل محمد بن عبد  ووعن فضل العمم حدثنا أبو عبد اهلل عبيد بن محمد، حدثنا أب
اهلل  اهلل بن محمد القاضي القمزمي عن الحسن عن معاذ بن جبل قال: قال رسول اهلل صمى

تعممو خشية، وطمبو عبادة ومذاكرتو تسبيح والبحث عنو  فإن تعمموا العممعميو وسمم: " 
جياد، وتعميمو لمن ال يعممو صدقة، وبذلك ألىمو قربة ألنو معالم الحالل والحرام، ومنار 

                                                           
 .32-30 سورة البقرة، اآلية -( 1)
، مؤسسة إقرأ لمنشر 2، ط1راغب السرجاني، ماذا قدم المسممون لمعالم: إسيامات المسممين في الحضارة اإلنسانية، ج -( 2)

 .237، ص 2009والتوزيع، القاىرة، 
طرفة عبد العزيز العبيكان، الحياة العممية واالجتماعية في مكة في القرنين السابع والثامن ىجري، )د،ط(، مكتبة  -( 3)

 .45، ص 1996يد الوطنية، الرياض، الممك ف
 .5-1سورة العمق، اآلية  -( 4)
  .53يوسف القرضاوي، الحياة الربانية والعمم: تيسير فقو السموك في ضوء القرآن والسنة، )د،ط(، ص  -( 5)
 .1سورة القمم،األية -( 6)
، 07والثاني، مجمة مداد اآلداب، العدد ، أصول التعميم في اإلسالم: العصرين األولىوبي الطائي ىدى عبد الرزاق -( 7)

 .127ص 
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خموة سبل أىل الجنة، وىو األنس في الوحشة والصاحب في الغربة، والمحدث في ال
 و اهللوالسالح عمى األعداء والزين عند األخالء، يرفع براء والضراء، والدليل عمى الس

أقواما، فيجعميم في الخيرة قادة، وأئمة يقتضي آثارىم، ويقتدي بأفعاليم، وينتيي إلى 
رأييم، ترغب المالئكة في خمتيم وبأجنحتيا تمسحيم يستغفر ليم كل رطب ويابس، 
وحيتان البحر وىوامو، وسباع البحر وأنعامو ألن العمم حياة القموب من الجيل ومصابيح 

لعبد بالعمم منازل األخيار والدرجات العمى في الدنيا واآلخرة، األبصار من الظمم يبمغ ا
والتفكير فيو يعدل الصيام ومدارستو تعدل القيام بو توصل األرحام، وبو يعرف الحالل من 

 .(1)"األشقياء الحرام، ىو إمام العمل والعمل تابعو، يميمو السعداء ويحرمو
الل من الحرام والنور من الضاللة ومنو يتضح أن المسمم إذا تعمم العمم يعرف الح

عتبر ىذا الحديث العمم عبادة وفي ىذا يقول ابن إوتتضح لو سبل الجنة من سبل النار كما 
ال يختمف العمماء في أن العمم أفضل األعمال، بعد اإليمان باهلل تعالى وبالتالي الحاج: " 

 .(2)"يتعين تحصيمو هلل متى تكثر بركتو ويعظم نفعو
اىتمام الرسول صمى اهلل عميو وسمم عظيما بتعميم أصحابو وحثيم عمى ليذا كان 

وىذا يدل عمى حرصو صمى اهلل عميو  (4)"أطمبوا العمم ولو بالصين"في قولو (3)التعمم والتعميم
وليس ىذا فحسب بل جعمو فريضة، فقد روى ابن عبد  (5)توجيو المسممين نحو العمم فيوسمم 

                                                           
، دار 1، ط1: أبي األشبال الزىيري، جحه(، جامع بيان العمم وفضمو، ت463أبي عمر يوسف ابن عبد البر )ت:  -( 1)

 .239، ص 1994ابن الجوزي، السعودية، 
)د،ط(، مكتبة دار التراث، القاىرة، ، 1جأبو عبد اهلل محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي، المدخل البن الحاج،  -( 2)

 .122ص 
سامي : رت ممائيم حتى القرن الخامس ىجري،، تاريخ التعميم عند المسممين والمكانة االجتماعية لعحمدأمنير الدين  -( 3)

 .50، ص 1989)د،ط(، دار المريخ، الرياض،  الصقار،
، 1محمد أحمد العمراوي، اإلسالم في عصر العمم: الدين والرسول والكتاب، إعداد: أحمد عبد السالم الكرواني، ط -( 4)

 .200أبوطالب المكي، قوت القموب، )د،ط(، ص  ./30، ص 1973مطبعة السعادة، 
 .33، ص 1977لنبوية، )د،ط(، دار المواء لمنشر والتوزيع، الرياض، أبولبابة حسين، التربية في السنة ا -( 5)
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طمب العمم عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: "  والبر في جامع
 .(1)"فريضة عمى كل مسمم

طمب العمم فرض كفاية إذا قام بو من وقد شرح ابن العثيمين ذلك الحديث فقال: " 
يكون طمب العمم واجبا عمى اإلنسان عينا أي صار في حق اآلخرين سنة، وقد  يكفي
 .(2)"عين فرض

ار المفتوحة حتى أخذ الخمفاء يخططون طولم يكد يستقر الفتح اإلسالمي في األق
العمم خير من المال ألن المال تحرسو لكن لنشر العمم فييا، فقد قال عمي بن أبي طالب: " 

عمى اإلنفاق والعمم حاكم والمال محكوم ، والمال تفنيو النفقة، والعمم يزكوا يحرسك العمم
 .(3)"عميو والعمماء باقون ما بقى الدىر

 وقال رضي اهلل عنو نظما: 

 ما الفخر إال ألىل العمم أنيم                     عمى اليدى لمن استيدي أدالء 

 وقد ركل امرئ ما كان يحسنو                   والجاىمون ألىل العمم أعداء 

 (4)لعمم تعيش حيا أبدا                         الناس موتى وأىل العمم أحياءفقر با 

بالعمم تصنع األجيال وتبنى الحضارات عمى أسس سميمة إذ و فقيمة المرء في عممو  
بو نفيم الدين، ونفيم الدنيا لنسعى بذلك إلى صنع مستقبل مجيد نرقى بو إلى اآلخرة ونكونوا 

بالمنازل الرفيعة العالية، فأصبح العمم سنة دارجة أقبموا عمييا بدافع من الذين توعدىم اهلل 

                                                           
 .23ص  ،1ج ،ابن عبد البر، مصدر سابق -( 1)
 .04محمد بن صالح العثيمين، مرجع سابق، ص  -( 2)
جد عرسان الكيالني، تطور مفيوم النظرية التربوية اإلسالمية: دراسة منيجية في األصول التاريخية تربية إسالمية، ام -( 3)
 . 66، ص 1985، دار ابن كثير، دمشق، 2ط
 .14ص  ،2005، دار ابن حزم، بيروت ،1ط ،1كتاب العمم،ج إحياء عموم الدين:،ه(505)ت:حامد الغزالي بيأ -( 4)
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قامة مجتمع قوي الدين باألساس جاء لمحث عمى العمم ف ،(1) عقيدتيم وذلك لالنتفاع بو وا 
 .(2)والتعمم لرفض الضالالت واألوىام جممة وتفصيال

إشراقا،   الحضارة كثرت الصنائع زادتوكمما : " وعن العمم يقول العالمة ابن خمدون 
 لقد زخرت: " أيضا ويظير ذلك في قولو "حيث يستقيم الفرد ومنو تستقيم األمة جمعاء

صدر اإلسالم واستوت فييا في ا كثر عمرانيا بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة لم  
 الحضارة ببحار العمم وتفننوا في اصطالحات التعميم وأصناف العموم واستنباط المسائل

سكانيا بذعر والفنون حتى أربوا عمى المتقدمين وفاتوا المتأخرين، ولما تناقص عمرانيا وا
 انطوى ذلك البساط بما عميو حممو، وفق العمم بيا والتعميم وانتقل إلى غيرىا من أمصار

 .(3) "اإلسالم
العمم شرف وطمبو فخر وعزة أما الجيل فيو ظالل وظممة يعيش فييا من لم يذق  

كفى بالعمم شرفا أن يدعيو من طعم العمم وحالوة اكتسابو وفيو يقول عمي بن أبي طالب : " 
   .(4)"ويفرح بو إذا نسب إليو وكفى بالجيل ذما أن يتبرأ منو من ىو فيو ال يحسنو

وأفضل ما طمب وجد  الراغبفيو العمم أشرف ما رغب اعمم أن  "ويقول الماوردي:
ناه الكاسب، ألن شرفو يثمر عمى صاحبو وفضمو يمنى تلق فيو الطالب، أنفع ما كسبو و

 .(5)"طالبو عمى

                                                           
 .48، ص 1979، مكتبة الصحوة، بيروت، 1عبد الرحمان عمي الحجي، جوانب من الحضارة اإلسالمية، ط -( 1)
 .08راغب السرجاني، العمم وبناء األمم، مرجع سابق،ص  -( 2)
ط(، دار الفكر، )د،، 1ج، دةخميل شحا ،مر: سييل زكار، ابن خمدون مقدمة ،ه(808)ت:ابن خمدون عبد الرحمان -( 3)

 .548، ص 2001بيروت، 
 .04جامعة أم القرى، كمية الدعوة وأصول الدين، ص  )د،ط(،محمد بن عمر بازمول، مكانة العمم والعمماء، -( 4)
رفاء، تر: بياء الدين محمد بن ظأبي الحسن بن محمد حبيب البصري الماوردي، الكشكول لخاتمة األدباء وكعبة ال -( 5)

 .21الحسن العاممي، )د،ط(، ص 
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وقال عمر بن  ،"من أراد  شرف الدنيا واآلخرة فميتعمم العمموقال داود بن مذارق: "  
العمم وشرف  الشرف شرفان شرفشبو قال لي محمد بن منصور قال عمرو بن الحارث: " 

 .(1)"السمطان، وشرف العمم أشرفيما
كما يمكن لمعمم أن يسخر القوة الصالحة فاهلل سبحانو وتعالى جعل العمم سببا في  

 ذافإ، (2)"مسممين وأتينا العمم من قبميا وكنا: " مصداقا لقولو تعالى السيطرة والييمنة والعمو
استحق أن يكون خميفة اهلل إال تمسك اإلنسان بالعمم وحرص عميو وبذل الجيد في تحصيمو 

فالعمم أمر محوري ورئيسي في الحياة اإلنسانية التي وجدت عمى ظير األرض  ،في األرض 
 .(3)وسيظل كذلك إلى يوم القيامة

 صغيرا ويقدمك ويسويك كبيرا ويصمح" تعمم العمم فإنو يقومك ويسددك قال البمغاء: 
 .(4)"زيفك وفاسدك ويرغم عدوك وحاسدك ويقوم عوجك وميمك ويصحح ىمتك وأممك

، كتب أبي (5)"بي بكرأالزبير بن "ومن األقوال التي تؤكد كذلك عمى أىمية العمم قول 
ن استغنيت كان لك جماال عميك بالعمم فإنك إن افتقرت كان"بالعراق:   (6)"ًلك ماال وا 

                                                           
فوائد ونصائح وحكم، تع: خميل بن محمد العربي،  :طمب العمم ،ه(748محمد بن عثمان الذىبي )ت:  شمس الدين -( 1)
 .28، 27، ص 2010، دار اإلمام البخاري، قطر، 1ط
 .42سورة النمل، اآلية  -( 2)
 .11راغب السرجاني، العمم وبناء األمم، مرجع سابق، ص  -( 3)
 .22الماوردي، مصدر سابق، ص  -( 4)
بن العوام بن خويمد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب بن مرة بن كمب بن لؤي  رأبي بكر: ىو الزبي نبر الزبي -( 5)

، في معرفة الصحابة أسد الغابة ،ه(630-555الجزري ابن األثير) عز الدين أبي الحسن عمي بن محمد)القريشي األسدي
ابن  يوسف بن حسن بن عبد اليادي الدمشقي الصالحي الحنبمي /.196ص  ،2012 ،بيروت ن حزم ،دار اب ،1ط، 2ج

صالح بن محمد بن عبد الفتاح بن  زىري،تح: أبو المنذر األ العوام، الزبير بن في فضائل ، محض المرام(909-840)مبرد
 .(16 -12ص  ص، 2013،غراس لنشر و التوزيع ،القاىرة، 1،طعبد الخالق

، دار العمم لمماليين، 1، ط20: من العصور القديمة حتى أوائل القرن التاريخ رعبد اهلل عبد الدائم، التربية والتعميم عب -( 6)
 .182، ص 1973بيروت، 
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كل يوم الزداد منو عمما فال بورك لي في ومن قول عمي بن أبي طالب في العمم: "  
ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن " وقال أيضا: " الشمس ذلك اليوم طموع
 .(1)"عممك يكثر

بل إن العمم يرفع من شأن صاحبو إلى درجة عالية من االحترام والتقدير يقول  
ويأبى العمم أن يضع في كنفو أو يخفض جناحو أو م( " 966-ه355سي )المطير المقدي

 .(2)"يسفر عن وجيو إال المتجرد لو بكميتو ومتوفر عميو بأنيتو
ىذا وقد حث اإلسالم كذلك عمى تعمم المرأة لجميع أنواع العمم وتعميميا إياه لكافة  

أن تبمغ عنو أحكام الشرع فيجب عمى زوجة العالم النساء وقد قال ابن الحاج في ذلك: " 
" مصداقا لقولو صمى اهلل عميو وسمم " الرجال خصوصا من وراء حجاب عموما ولبعض

 .(3)"عثرتي أىل بيتيو ما تمسكتم بيما، كتاب اهلل  تركت فيكم الثقمين لن تضموا

 مكانة العمماء في اإلسالم المبحث الثاني:
البشر ىي منزلة األنبياء وليس بأقل منيا إن أعمى منزلة وأسمى رتبة في الخمق وبين 

 مكانة العمماء ألىميتيم القسوى في ميزانو سبحانو وتعالى فإن اهلل قد ربط في كتابو الكريم
إن العمماء ورثة األنبياء " قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  ،(4)بين األنبياء وصفة العمم

طريقا يطمب عمما سيل اهلل لو طريقا  ومن سمك ،ورثوا العمم، ومن أخذه أخذ بحظ وافر
 .(5)"إلى الجنة

                                                           
  .182ص  نفسو، -( 1)
 .04، )د،ط(، مكتبة الثقافة الدينية، ص 1مطير بن طاىر المقدسي، البدء والتاريخ، ج -( 2)
 .276مصدر سابق، ص ، العبدري  -( 3)
 .12راغب السرجاني، العمم وبناء األمم، مرجع سابق، ص -( 4)
، دار ابن كثير،  ط(،د )ىـ(، صحيح البخاري، كتاب العمم،256-194أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري ) -( 5)

 .29، ص 2002بيروت، 
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أن يحمل لواء األنبياء وأن يسير في طريقيم ومن ثم يحشر في  أراد من وعميو 
عميكم وزاده  اصطفاهإن اهلل ذكره: "  القيامة فعميو بالعمم حيث قال عزوجل في زمرتيم يوم

   .(1)"والحسد بسطة في العمم

فأىل العمم محل الثناء من العباد ومن رب العباد وكمما ذكروا أثنى عمييم وىذا يعتبر 
نشر الخير حسب ما قاموا بو من برفعة ليم في الدنيا أما في اآلخرة فإنيم يرتفعون درجات 

 ،(3)"والذين أوتوا العمم درجات منكم يرفع اهلل الذين أمنواقال تعالى: "  ، (2)األرض في
 .(4)"طالب العمم كالغازي الرائح في سبيل اهلل"ويقول كعب األحبار  

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول: "  توعن أبي الدرداء رضي اهلل عنو قال سمع 
أجنحتيا لطالب العمم، وأن العالم ليستغفر لو من في السموات واألرض  إن المالئكة لتضع

: " من ترك بيتو بحثا عن العمم إنما يسير في طريق وقال أيضا (5)حتى الحيتان في الماء"
 . (6)"اهلل

د العمماء وأىل وعومن خالل ىذا الحديث نجد أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قد ت
العمم أفضل الدرجات بل وميزىم بميزة خاصة وىي أن يستغفر ليم كل ما في السماء 

ن الجالس لمعمم تحفو المالئكة بأجنحتيا  ،واألرض حتى الحيتان في جوف الماء ىذا وا 

                                                           
 .247سورة البقرة، اآلية  -( 1)
، المكتبة العربية، 1ىـ(، المعيد في أدب المفيد والمستفيد، ط981عبد الباسط  بن موسى بن محمد العمموي )ت: -( 2)

 .05، ص 1786دمشق، 
 .11سورة المجادلة، اآلية  -( 3)
، )د،ط(، دار الفكر، 5ىـ(، حمية األولياء وطبقات األصفياء، ج430أبي نعيم أحمد بن عبد اهلل األصفياني )ت:  -( 4)

 .337، ص 1996بيروت، 
، 77 ، ص2000لمنشر والتوزيع، الرياض، ، دار عالم الكتب 1خالد بن حامد الحازمي، أصول التربية اإلسالمية، ط -( 5)

78. 
 .89، ص 1999، منشورات عويدات، بيروت، 1أحمد خميل، ط ريب: خميلة العربية، تعسمر، الحضار يجاك ر  -( 6)
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باعتباره أفضل األعمال الصالحة وأجل العبادات ألنو نوع من الجياد في سبيل اهلل كما يقول 
 .(1)ابن العثيمين

ذكر لرسول اهلل صمى مامة الباىمي يدل عمى ذلك حيث قال: " أوما جاء عن أبي 
واآلخر عالم فقال: رسول اهلل، فضل العالم عمى العابد أحدىما عابد  اهلل عميو وسمم رجالن
 (3)."" مجمس فقو خير من مجمس عبادة ستين سنةوقال أيضا:  (2)"كفضمي عمى أدناىم

ومن جية  ،(4)"ألن أتعمم مسألة أحب لي من قيام ليمةوعن أبي الدرداء قال: "  
أخرى ربط الرسول صمى اهلل عميو وسمم العبادة بالعمم إذ يروي الدارمي أن عمر بن عبد 

 (5)."تعبد بغير عمم كان ما يفسد أكثر مما يصمح من"قائال:العزيز، كتب ألىل المدينة 
وبذلك أصبح لمعمماء مكانة مرموقة ألنيم أكثر الناس خشية من اهلل، والعمم الصحيح يؤدي  

 (7)"." إنما يخشى اهلل من عباده العمماءتعالى في كتابو الحكيم:  قال (6)خشية اهللإلى 
فعرف  كل فرد من أفراد ىذه الحضارة، فيومن ثم غرست تمك القيم الربانية  

المسممون أن العمماء ىم السادة الحقيقيون ليذه األمة ومن ىذا المنطمق نيض اآلالف من 
    . (8)ىذه الحضارة لطمب العمم فكانت تنشئة ىؤالء مثاال يحتذى بو وقصصا خالدة

مع العمم وابتداء طمبو وصبره عميو بن أنس  مالك   ومن بين ىذه القصص قصة 
ذىب فأكتب العمم فقالت تعال فالبس ثياب ا: قمت ألمي: " بن أنس مالك قال قال مطرف:

                                                           
 .04ابن العثيمين، مرجع سابق، ص  -( 1)
، مكتبة الممك فيد 1خالد بن سميمان بن عمي الخويطر، جيود العمماء المسممين في تقدم الحضارة اإلنسانية، ط -( 2)

 .15، ص 2004الوطنية، الرياض، 
 .182عبد اهلل عبد الدائم، مرجع سابق، ص  -( 3)
 .20ص ،1مصدر سابق،ج الغزالي ،-(4)
، دار 1ىــ(، تذكرة الحفاظ، تح: عبد الرحمان بن يحي المعممي، ط748:شمس الدين محمد بن عثمان الذىبي )ت  -( 5)

 .349الكتب العممية، بيروت، ص 
، دار أضواء السمف، القاىرة، 1ربيع بن ىادي عمير المدخمي، من روائع ابن القيم في كتاب الفوائد: العمل بالعمم، ط -( 6)

 .27، ص 2012
 .28سورة فاطر، اآلية،  -( 7)
 .237راغب السرجاني، ماذا قدم المسممون لمعالم، مرجع سابق، ص  -( 8)
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مشمرة، ووضعت الطويمة عمى رأسي وعممتني فوقيا ثم قالت: اذىب العمم فألبستني ثيابا 
أقضي بمالك طمب العمم إلى أن نقض سقف بيتو فباع . وقال ابن القاسم: " (1)"فاكتب اآلن

 (2)."خشبو
-754ه/158-137)ومن القصص الخالدة أيضا، قصة أبو جعفر المنصور 

أنو كان يتشوق لمعودة إلى أيام شبيبتو التي كان  درجة الذي كان شغوفا بالعمم إلى م(775
قال محمد بن سالم ،  (3)ة دون ممل أو كملاطمبة العمم السع طغبيطمب فييا العمم حتى أنو ي

بقي من لذات الدنيا شيء لم تنمو؟ قال: بقيت خصمة، : قيل: لممنصور: ىل الجمحي: قال
ة وحولي أصحاب الحديث، فيقول المستممي: من ذكرت رحمك اهلل؟ بأن أقعد في مصط

قال: فغدا عميو وأبناء الوزراء بالمحابر والدفاتير، فقال: لستم بيم إنما ىم الدنسة ثيابيم، 
 .(4)ونقمة الحديثقة أرجميم، الطويمة شعورىم، برد اآلفاق، قالمش

ومن ىذه النماذج العطرة ندرك أىمية وقيمة العمم الذي يعد رفعة ونور لصاحبو في  
الدين كما في اآلخرة، فقد دخل رجل من أىل العمم عمى أبي جعفر المنصور، فازداره 
واقتحمتو عينو، فجعل ال يسألو عن شيء إال وجد عنده فقال لو أنى لك ىذا العمم؟ قال: لم 

وىكذا رفع العمم ىذا الرجل  ، (5)بعمم عممتو، ولم أستح من عمم أتعممو، قال: فمن ىناك أبخل
 .(6)الذي احتقرتو عين أبو جعفر في أول األمر

                                                           
االمام (، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذىب ىـ544عياض بن موسى بن عياض السبتي )ت:  -( 1)

 .130، ص 1983، المممكة المغربية، 2، ط1ي، جخمالك، تح: محمد بن تاوين الطب
 .131نفسو، ص  -( 2)
، 1992، دار الدعوة، مصر، 1عبد اهلل عبد العزيز الحميدي، التاريخ اإلسالمي مواقف وعبر: المواقف األخالقية، ط -( 3)

 .502ص 
، تاريخ مدينة دمشق، تح: محب الدين أبي سعيد عمر ه(581-499)أبي القاسم ابن عبد اهلل الشافعي ابن عساكر -( 4)

 .330، ص1997، )د،ط(، دار الفكر، بيروت، 32بن عرامة، ج
ه(، تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والمموك، تح: محمد أبو الفضل 310 -224بن محمد بن جرير الطبري ) أبي جعفر -( 5)

 .88، دار المعارف، مصر، ص 2، ط 8،جإبراىيم
 .340عبد اهلل عبد العزيز الحميدي، مرجع سابق، ص  -( 6)
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كان ابن العباس رضي اهلل  "قال: (1)"أبي العالية"كما ذكر اإلمام الذىبي من خبر  
عمى السرير وقريش أسفل من السرير، فتغامرت بي قريش، فقال ابن  عنو يرفعني
فقال اإلمام الذىبي:  ،"العمم يزيد الشريف شرفا، ويجمس المموك عمى األسرة العباس: ىكذا

 .(2)"رضي اهلل عنو ىكذا كان سرير دار األمرة لما كان ابن العباس متولييا لعمي"
وتكريم  ،يرعممة العمم الشحوىذا موقف كريم من عالم األمة الكبير في تكريم  

من خالل ىذا و العمماء يعتبر إعزاز لمعمم وعمى ىذا ينبغي أن يسير المسممون في تكريميم، 
نما ىو في العمم الذي  الحديث يبين لنا أن مؤىل الكرامة والرفعة ليسا في شرف النسب وا 

 .(3)التقوى وينفع اهلل بو األمةإلى يوصل صاحبو 
عن عبد اهلل بن فب العمم بمقاميم في اآلخرة الكما بشر رسول اهلل العمماء أو ط 

من جاء أجمو وىو يطمب عمما، ليحي عباس قال: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: " 
موسى تعمم أوحي اهلل إلى . وعن كعب قال: " (4)"بدرجة اإلسالم لم تفضمو النبيون إال

ومتعممو قبورىم حتى ال يستوحشوا  الخير وعممو الناس، فأتى منور لمعمم العمم
إذا مات اإلنسان : "قال وعن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم،(5)"لمكانيم

                                                           
البصري أسمم في خالفو أبي بكر  حيايأبي العالية: ىو رفيع بن ميران اإلمام المقرئ الحافظ المفسر أبو العالية الر  -( 1)

تيذيب تذىيب ، (ه748-673)الذىبيشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن عثمان ) ه93ه وقيل 90الصديق، توفي سنة 
الفاروق الحديثة لمطباعة والنشر،القاىرة  ،1ط ،3جسالمة وأخرون ،أيمن  ،تح: غنيم عباس غنيم ،في أسماء الرجال الكمال

دار  تح: احسان عباس، ، ، طبقات الفقياءه(476-393)الشيرازيأبي اسحاق الشافعي  /.252-249 ص ص ،2004،
 (.88ص  بيروت، الرائد العربي،

، مؤسسة 1، ط4ي، ججمأمون الصاعر  :ىـ(، سير أعالم النبالء، تح748 :شمس الدين محمد بن عثمان الذىبي )ت -( 2)
 .208، ص 1987الرسالة، 

 .497عبد اهلل عبد العزيز الحميدي، مرجع سابق، ص  -( 3)
 .403ص ،1، جابن عبد البر، مصدر سابق-(4)
، 191، ص 1983، دار البعث، قسنطينة، 1عبد الحميد بن باديس، مجالس التذكير من حديث البشير النذير، ط -( 5)

193. 
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صدقة جارية، أو من عمم ينتفع بو أو ولد صالح  عممو إال من ثالث: منانقطع عنو 
 .(1)"يدعو لو
والحديث يدل عمى أن العالم ال ينقطع عممو بمجرد موتو ما دام الناس ينتفعون  

بعممو وىذا يشمل ما تركو من كتب أو من عمم عممو لمناس أو ترك ابنا عالما يعمم العمم 
 .(3)"ممة ال يسدىا إال خمفو مثموإذا مات عالم ثمم في اإلسالم ثقال عمي: "  (2)مناسل

الم يؤدي إلى فساد كبير باعتباره موجو ومرشد األمة من ضف إلى ذلك أن موت الع
 ،"عالم لموت قبيمة أيسر من موتأعمى مرتبة في الدولة إلى أدناىا، إذ قال رسول اهلل " 

ألن أي جماعة تحتاج إلى من يسدىا إلى باب الخير من العمماء أما إذا غزى عمييا الظالم 
" ال م أيضا: الوقال عميو الصالة والس ،فقط تعيش كالحيوانات تأكل وتشربوالجيالة باتت 

وعن  ،(4)"الناس عالم ومتعمم والباقي ىمج"  ،"ليس بعالم ومتعمم خير فمن كان أمي  
ال ينزع العمم من الناس بعد أن قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: " : عائشة قالت 

بجامعو من العمم حتى يبقى من يذىب بالعمماء، فكمما ذىب بعالم ذىب  يؤتييم أياه ولكنو
 .(5)"ال يعمم فيضمون

الشيء تكون  السعادة في الدنيا واآلخرة العمم فكيف ال وقد عرف أن فضيمة أصلف 
أن ثمرة العمم القرب من رب العالمين وااللتحاق بأفق المالئكة ىذا  بشرف ثمرتو، وقد عرف

إذ يقول عبيد اهلل بن  ، (6)"المموك في اآلخرة أما في الدنيا فالعز والوقار ونفوذ الحكم عمى
 .(7)"ييتدى بو العمماء منار البالد، منيم يقتبس النور الذيأبي جعفر " 

                                                           
 .770، ص 2006، 1بي أبو قتيبة، طياار فن حجاج، صحيح مسمم: كتاب الوصية، تح: نظر بن محمد الب مسمم -( 1)
 .13محمد بن عمر بن بازمول، مرجع سابق، ص  -( 2)
 .198ص ،1جالغزالي، مصدر سابق،  -( 3)
 .182عبد اهلل عبد الدائم، نفس المرجع، ص  -( 4)
، رئاسة إدارات البحوث ط(،)دأبي بكر محمد بن عبد اهلل األجري، أخالق العمماء، تع: إسماعيل بن محمد األنصاري، -( 5)

 . 33، ص 1978العممية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد لمنشر والتوزيع، السعودية، 
 .20ص  ،1جالغزالي، مصدر سابق،  -( 6)
 .224ص  ،1ج، مصدر سابق، ابن عبد البر -( 7)



 الفصل التمييدي
 

 23 

" إن مثل العمماء في وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم:  
البحر فإذا انطمست النجوم يوشك و السماء ييتدي بيا في ظممات البر  األرض كمثل نجوم

 .(1)"أن تضل اليداة
 وأطيعوا اهلل وأطيعواطاعة العمماء تبعا لطاعة اهلل ورسولو مصداقا لقولو تعالى: "  نإ

 .وأولوا األمر ىم العمماء واألمراء، (2)"الرسول وأولي األمر منكم
ن باب الخروج عن األمراء والحكام ىم  كما أن طاعة العمماء تبعا لطاعة األمراء، وا 
العمماء، فإن أضيع حقوق العمماء واألمراء فسد العالم، وبالتالي من اتبع العمماء اتبع 

 .(3)أضاع حقيم فقد خرج عمى سبيل الشيطانالصراط المستقيم ومن خالف العمماء و 
ن حق المعمم أع  حياء لمغزالي ألن الوالد ظم من حق الوالدين كما جاء في اإلبل وا 

سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية، والمعمم سبب الحياة الباقية فيو معمم عموم اآلخرة أو 
 .(4)عموم الدنيا عمى  قصة اآلخرة

بشرف ىذه المنزلة التي سبقنا إلييا أجل  ىفالميم عممنا منو ما لم نعمم حتى نحض 
عمماء الدنيا، الذين أخمصوا النية هلل تعالى في تحصيل العمم ولم يبخموا في تعميمو، بل 

من تواضع هلل رفعو ومن تكبر " ألن في ىذا حكمة حيث قال صمى اهلل عميو وسمم تواضعوا
 .(5)"هللا وضعو

                                                           
، 2و، تح: أبو عبد الرحمن، عادل بن يوسف الغرازي، جقىـ(، الفقيو والمتف 462:تثابت البغدادي ) د بنمحأبي بكر أ -( 1)
 .138، ص 1996، دار ابن الجوزي لمنشر والتوزيع، السعودية، 1ط
 .59سورة النساء، اآلية  -( 2)
 .10، 9محمد بن عمر بازمول، مرجع سابق، ص  - ( 3)
 .68،ص1الغزالي، مصدر سابق،ج -( 4)
، مقامات العمماء بين يدي الخمفاء واألمراء، تح: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، ه(505)ت: أبي حامد الغزالي -( 5)

 .404، ص 2002، دار الكتب العممية، بيروت 1محمد فريد الجزائري، ط
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شريك "كنت عند القاضي ل عمى ذلك مارواه حمدان بن األصبياني قال: " ويد
فأتاه بعض ولد الميدي فاستند فسألو عن حديث فمم يمتفت إليو وأقبل عمينا،  (1)"النجعي

بأوالد الخميفة، قال: ال، ولكن العمم أزين  فثم أعاد فعاد بمثل ذلك، فقال: كأنك تستخ
يطمب  عند أىمو من أن تضيعوه، قال: فجثا عمى ركبتيو، ثم سألو، فقال شريك، ىكذا

 .(2)"العمم
، بحيث يبذل كل عالم ما لديو من عمم كتمانوكما يجب بالضرورة نشر العمم وعدم 

وقال  (4)"الكتاب لمناس وال تكتمونو إذا أخذ اهلل ميثاق الذين أتوالقولو تعالى: "  (3)لآلخرين
عن عمم نافع وكتمو جاء يوم القيامة ممجما بمجام من  من سئل: " صمى اهلل عميو وسمم

 .(6)وىذا دليل عمى تبميغ العممويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم" " وقال أيضا: ،(5)"نار
مشافية فقد ارتبط ونظرا ألن العمم كانت تحفظو صدور العمماء غالبا ويتم نقمو 

 إن اهلل ال"  :بالعمماء، فيو يبقى إذا بقوا وينقص إذا توفي العالم لقول الحديث في قبض العمم
 قبض العمماء، حتى إذا لم يبقبنتزاعا ينتزعو من العباد، ولكن يقبض العمم يقبض العمم إ

 .(7)"عالما اتخذ الناس رؤسا جياال، فسئموا فأتوا بغير عمم، فضموا وأضموا
 ين لمعمماءيتكريم الخمفاء العباس المبحث الثالث:

                                                           
سنة  82عن عمر يناىز  ه177م، مات ألعالأئمة اشريك النجعي: ىو ابن عبد اهلل بن سنان بن أنس النجعي، أحد  -( 1)
 البيجاوي، عمي محمد تح: ،في نقد الرجال ، ميزان االعتداله(748)ت:الذىبيأبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )
 عبد الرحمان بن أبي حاتم محمد بن ادريس بن المنذر التميميأبي محمد  /.270ص  دار المعرفة ، بيروت، )د،ط(، ،2ج
 (.365ص  دار الكتب العممية، ،1ط ،4، الجرح والتعديل، جه(327)ت:حنظميال
 .445، ص 2013، دار منياج، قطر، 2ىـ(، تاريخ الخمفاء، ط911-849عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي ) -( 2)
 .3مؤسسات التعميم في عصور االزدىار اإلسالمي، أفريل، ص عبد الرحمن النقيب، محاضرة  -( 3)
 .187سورة آل عمران، اآلية  -( 4)
، دار الخير، 1أبي عمر يوسف ابن عبد البر، مختصر جامع بيان العمم وفضمو، تح: حسين إسماعيل مروى، ط -( 5)

 .19، ص1996بيروت، 
 .27ص  ،1ج،ابن عبد البر: جامع بيان العمم وفضمو، مصدر سابق -( 6)
 .276، مكتبة العبيكان، ص (د، ط)أكرم ضياء العمري، عصر الخالفة الراشدة،  -( 7)
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وب التي انطوت تحت لواء اإلسالم تدرك قيمة العمم بعد ما ذاقت تمك عبدأت الش 
الشعوب الظمم والضاللة في عصور الجيالة، فأقبل العمماء في شتى المجاالت عمى نشر 

وبالتالي أصبح الناس أكثر تطورا العمم وتأليف الكتب وتفسير القرآن وجمع السنة المشرفة 
الذي اتسم بنيضة عممية  م(1285-749ه/656-132)عمميا خاصة العصر العباسي

ن كان بذور ىذا النشاط قد  ،(1)فائقة النظير في شتى مجاالت العمم وبتطور حضاري راق وا 
 . (2) (م750-227/ه132- 40بدأت في آخر العصر األموي )

فكيف  ،(3) االزدىار العممي راجع إلى عدة عوامل من بينيا تكريم الخمفاء لمعمماء وىذا
ين ىم أنفسيم من محبي العمم ومريديو إذ كان الخميفة عالما ومن يال وقد كان الخمفاء العباس
 .(4)عشاق العمم ومحبي العمماء

ي صرف مبالغ نفالتشجيع المادي يع ،ماديا ومعنويا اء العباسيين العمماءالخمف شجع
 كبيرة عمى العمم وسد حاجات العمماء ليتفرغوا لمتأليف والترجمة وأما التشجيع المعنوي فيتمثل

ىذا األمر ، (5)في تقريب العمماء واستقباليم في مجالس الخمفاء بكسبيم ىيبة في أعين الناس
 .(6)الذي كان لو دوره المحوري في مجال تنشئة العمماء

وقد عاش غالبية العمماء في العصر العباسي في رغد من العيش فتميزوا في المجتمع 
بزييم ومظيرىم الخاص وكان ليم بذلك تأثير كبير لما كانوا يبثوه من مثل اجتماعية وخمقية 

                                                           
 ص ص ،2009دة لمنشر والتوزيع، مصر، ، األندلس الجدي1، النوازل الكبرى في التاريخ اإلسالمي، طتفتحي عزرو  -( 1)

57- 63. 
 .363، ص 1935، القاىرة، 7، ط2أحمد أمين، ضحى اإلسالم: نشأة العموم في العصر العباسي األول، ج -( 2)
، ص 2010، دار الكتب الوطنية، ليبيا، 1ي، المؤسسات التعميمية في العصر العباسي األول، طصابمفتاح يونس الر  -( 3)

55. 
اق في العصر السمجوقي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، قسم ن عسيرى، الحياة العممية في العر زييمر ن سعيد ييز مر  -( 4)

 .159، ص 1985 -1984الدراسات العميا الحضارية، 
 .56ي، مرجع سابق، ص صابمفتاح يونس الر  -( 5)
 .245راغب السرجاني، ماذا قدم المسممون لمعالم، مرجع سابق، ص  -( 6)
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ودينية بسبب تصدييم لممنكر ومقاومتيم لالنحرافات االجتماعية التي كانت تظير من وقت 
 .(1)آلخر

-170)ديأيده دور الخمفاء ويأتي في مقدمتيم الخميفة العباسي ىارون الرش وىكذا 
ما رأيت عالما وال قارئا "  (2)"عبد اهلل بن المبارك"الذي قال عنو  م(809- 786ه /193

لمقرآن وال سابقا لمخيرات وال حافظا لمحرمات في أيام بعد أيام رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وأيامو، لقد كان الغالم  شدين والصحابة أكثر منيم في زمن الرشيدوسمم وأيام الخمفاء الرا

يجمع القرآن وىو ابن ثماني سنين ولقد كان الغالم يستجير في الفقو والعمم ويروي 
" ولم يكن ذلك إال الحديث ويجمع الدواوين ويناظر المعممين وىو ابن إحدى عشر سنة

 .(3)البو منذ الصغرطبكثرة إنفاقو واىتمامو بالعمم والعمماء و 
كانت دولة الرشيد من أحسن الدول وأكثرىا وقارا ورونقا حيث يقول الفخري: "  

وخيرا وأوسعيا رقعة مممكة، ولم يجتمع عمى باب خميفة من العمماء والشعراء والفقياء 
واالقضاة والكتاب والندماء والمغنيين مثمما اجتمعوا عمى باب الرشيد، وكان يصل كل واحد 

صمة ويرفعو أعمى درجة وكان فاضال، شاعرا راويا لألخبار واآلثار واألشعار،  م أجزلمني
 .(4)"الذوق والتمييز مييبا عند الخاصة والعامة صحيح
و من الوزراء واألمراء والقواد والعمماء بة أنو اجتمع ببالتوبيذا يكفي الرشيد بشرف دو  

والشعراء والندماء والمغنين مالم يجتمع عمى باب واألدباء والخطباء والمحدثين والقراء والرواة 
خميفة غيره حيث قربيم إليو لما بنفسو من الميل إلى األدب والحرص عمى إحراز العموم 

                                                           
 .254، ص 1989، دار الكتاب، بيروت، 1إبراىيم أيوب، التاريخ العباسي السياسي والحضاري، ط -( 1)
أبي )  ه118عبد اهلل بن المبارك: ىو إبن وضاح اإلمام شيخ اإلسالم عالم زمانو وأمير األتقياء في وقتو، مولده سنة  -( 2)

ص  ،)د،ط(، ساعدت جامعة بغداد عمى نشره، يالعمر تح:أكرم ضياء  الطبقات، ،شباب العصفري بن خياطعمر خميفة 
323.) 

 .244راغب السرجاني، ماذا قدم المسممون لمعالم، مرجع سابق، ص  -( 3)
محمد بن عمي بن طباطبا ابن الطقطقا، الفخري في اآلداب السمطانية والدول اإلسالمية، )د،ط(، دار صادر، بيروت،  -( 4)

 .196ص 
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حيث كان تواضعو في العمم دافعا الستمالة األئمة من أىل العمم حتى يستقيم ممكو من ناحية 
 .(1)العمم كاستقامتو لو من ناحية السيف

أكمت مع ىارون مواقف الرشيد في ىذا األمر قائال: "  (2)"أبي معاوية" كما يروي 
المؤمنين طعاما يوما من األيام فصب عمى يدي رجل ال أعرفو، فقال: ىارون  الرشيد أمير

الرشيد: يا أبا معاوية تدري من صب عمى يدك؟ قمت ال: قال: أنا، قمت: أنمت يا أمير 
 .  (3)"لمعمماءإجالال  المؤمنين؟ قال: نعم

د كذلك لطبقة العمماء ىو إجراء الجرايات وتقديم يومن سبل تشجيع ىارون الرش 
لى أمراء األجنا طالبيم ي داليدايا لمعمماء واألدباء حيث أنو كتب إلى والة األمصار كميا وا 

فانظروا من التزم األذان عندكم فاكتبوه في ألف من القضاء، بتشجيع العمم وأىمو فقال: " 
القرآن وأقبل عمى طمبة العمم وعمر مجمس العمم ومقاعد األدب فاكتبوه في ألف  ومن جمع

فقو في العمم فاكتبوه في أربعة آالف تدينار من العطاء، ومن جمع القرآن وروى الحديث و 
دينار من العطاء، واسمعوا قول فضالء عصركم وعمماء دىركم وأطيعوا الرسول صمى اهلل 

 .(4)"منكم...وىم أىل العمم األمرعميو وسمم وأولي 
من العمماء  مئةكما ضم إيوان الرشيد نوابغ العمماء وأخذ عمى نفسو بأن اصطحب  

 أمر َّوكلوبذلك يظير أن ىارون الرشيد  ،(5)كمما سافر وكان يحل العمماء عمى تباين نحميم
بغير حساب وىذا إن عمييم غدق األمة لمعمماء فضال عمى إغداقيم باألموال واليدايا التي ت

                                                           
 .113، ص 1936جميل نخمة المدور، حضارة اإلسالم في دار اإلسالم، )د،ط(، المطبعة األميرية ببوالق، القاىرة،  -( 1)
محمد بن خازم مولى بن سعد بن زيد مناه بن تميم اإلمام الحافظ الحجة أبو معاوية السعدي الكوفي ىو  :أبي معاوية -( 2)

ص  ،مصدر سابق تذكرة الحفاظ، ،الذىبي /.77ص ، 9 جمصدر سابق ،، )الذىبي، سير أعالم النبالء، ه95مات سنة 
294.) 

 .12، )د،ط(، دار الكتاب العربي، بيروت، ص 16محب الدين بن محمود بن الحسن البغدادي، تاريخ بغداد، ج -( 3)
 الثالث: التاريخ الثقافي لخراسان وبالد ما وراء النير في القرنين نيينإحسان ذنون الثامري، الحياة العممية زمن السما -( 4)

/ عصام الدين عبد الرؤوف الفقي، دراسات في تاريخ الدولة . 36، ص 2001، دار الطميعة، بيروت، 1، طجرييـال والرابع
 .103، ص1999دار الفكر العربي، القاىرة، )د،ط( ، العباسية، 

 .358أحمد حسن الزيات، تاريخ األدب العربي، )د،ط(، دار نيضة مصر لمطباعة والنشر، القاىرة، ص -( 5)
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ن وسخائيم وكذا عمى وعييم الكبير يعمى شيء، فإنما يدل عمى كرم الخمفاء العباسي دل  
شجعوا عمى بأىمية العمم ودوره في الدولة وبناء األمم فما كان منيم إال فعل ذلك حتى 

 .مواصمة البحث والدرس
ما ق الموصمي: " كما نجد أن الرشيد قد بالغ في تكريم طبقة الشعراء إذ حكى إسحا

دخمت عميو يوما فأنشدتو أبياتا من شعري فأمر بإعطائي مائة  رأيت طبعا من الرشيد، إذ
فكالمك واهلل أحسن من  ؟ير المؤمنين يحرم عمي أخذ ىذه الجائزة ألف دينار فقمت: يا أم

شعري فقال: أعطوه مائة ألف أخرى وكان األصمعي حاضرا فتغير وجيو فعرف الرشيد منو 
وأنت شيخ الكل  ترف،غك فقال يا أصمعي، أبو محمد تمميذك ومن بحرك ويذل

ومن العمماء الذين أغدق  (1)"ألف ثم زاده أخرى أعطوا األصمعي مائةوأستاذىم...فقال:
الذي رتب  (2)"بن عينية سفيان"عمييم الخميفة ىارون الرشيد العطايا ورتب ليم الرواتب نجد 

الميم أنو كفاني "لو ألف درىم كل شير فكان سفيان يدعوا لمرشيد في سجوده، ويقول: 
              .(3)"تور وفرغني لمعبادة فاكفو أمر أخ،المؤونة 

ولقد استرسل خمفاء صدر الدولة العباسية في تعزيز العمم وتكريم العمماء إلى درجة 
دائن بغداد في عيدىم ازدىار كبير جعميا أم المالنيضة العممية أوجيا وبمغت بمغت أن 

 .  (4)معمماء والشعراءاإلسالمية وقطب الثقافة ومجمع ل

                                                           
(1

 
)

دار األفاق  ،1تح: قاسم السامرائي ، ط اإلنباء في تاريخ الخمفاء، ه(،580محمد بن عمي بن محمد ابن العمراني )ت: -
 .77، ص1999العربية، القاىرة ،

عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم أخي الضحاك بن مزاحم اإلمام الكبير حافظ العصر  سفيان بن عينية: ىو ابن-( 2)
 سنة )ابن 91عاش  ه198مات سنة  شيخ اإلسالم أبو محمد الياللي الكوفي ثم المكي ولد بالكوفة في سنة سبع ومئة

 ،صدر سابق، متذكرة الحفاظ ،/ الذىبي.227ص  بيروت، )د،ط(، دار المعرفة لمطباعة والنشر، ،النديم، الفيرست
كتب  ،كتب السنة المشرفة لبيان مشيور ، الرسالة المستطرفةه(1345)ت:لكتانيالسيد الشريف محمد بن جعفرا/ ا.22ص

 دار البشائر اإلسالمية، ،5ط بن محمد بن جعفر الكتاني، بن محمد الزمزمي محمد المنتصر مقدماتيا ووضع فيارسيا:
 (.41ص  ،1993بيروت،

، دار الكتاب العربي، 1منصور عبد الحكيم، سيد مموك بني العباس: ىارون الرشيد الخميفة الذي شوه تاريخو عمدا، ط-( 3)
 .280، ص 2011دمشق، 

 .15، ص 2012فيميب دي طرازي، عصر العرب الذىبي، )د،ط(، مؤسسة ىنداوي لمتربية والتعميم، القاىرة،  -( 4)
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حيث لم يترك الخمفاء في بغداد طريقا الجتذاب أشير العمماء ورجال الفن في العالم 
إال وسمكوىا وكان رجال الفن واألدباء من جميع الممل والنحل من يونان وفرس وأقباط 

 .(1)رون إلى بغداد ويجعمون منيا مركز لمثقافة في الدنيايتقاط
 ،(2)ضف إلى ذلك أمر الجوائز العظيمة واليبات التي كان يكرم بيا الخمفاء العمماء

م( دفعا قويا 833-813ه/218-198منيم المأمون الذي شكل توليو لمنصب الخالفة )
لمحركة العممية عموما والبعثات العممية خصوصا فقد عرف بأنو من أشير خمفاء بني 
العباس وحامل راية العمم كان محب لمعمم والعمماء راغبا في الكتب واإلطالع إذ استقدم 

بيدف التشجيع عمى ،  (3)ييم العطايا السخية واألرزاقبعضيم من بمدان عدة وأجرى عم
ىذه الجوائز في صورة أقرب من الخيال ولعل من ىؤالء الذين حظوا  نتتحصيل العموم وكا

، الذي استخدمو المأمون في ترجمة كتب الحكماء اليونان (4)"حنين بن اسحق"بيذا التكريم 
صالح ما يترجمو غيره وكان يعطيو المأمون زنة   . (5)ما يترجمو ذىباوا 

برواتب  (6) "شوعتخبجبرائيل بن  "ويببومن ذلك كان يتبرع الخميفة المأمون عمى ط
نقدية سخية وقد بمغ مجموعيا السنوي ألوفا من الدنانير وليس المأمون فحسب بل وحتى 

                                                           
، ص 2012غوستاف لوبون، حضارة العرب، تر: عادل زعيتر، )د،ط(، مؤسسة ىنداوي لمتعميم والثقافة، القاىرة،  -( 1)

190. 
 .15سابق، ص  مرجعفيميب دي طرازي،  -( 2)
ح الكيالني، الرحالت والرحالة في التاريخ اإلسالمي: دراسة تاريخية، )د،ط(، دار الزنبقة لمطباعة الجمال الدين ف -( 3)
 .56النشر، القاىرة، ص و 
، تمقى العربية عن ه264صفر سنة  6ىـ وتوفي يوم الثالثاء  194ابن اسحق: ىو أبو زيد حنين ابن اسحق ولد سنة  -( 4)

، في تراجم من ليم خمسون فمائة فأكثرالعظم، عقود الجوىر  بن مصطفى جميل)الخميل أحمد والطب عن يحنا بن ماسويو 
 .(94ص ،1908، بيروت، األىمية)د،ط(،المطبعة ،1ج
 .94، ص نفس المصدر -( 5)
الخاص وظل  وشوع: ىو طبيب حاذق نبيل لو عدة مؤلفات في الطب، خدم ىارون الرشيد وصار طبيببختجبرائيل بن  -( 6)

ابن أبي داود سميمان بن حسان األندلسي ىـ )213عمى ذلك زمن األمين والمأمون حتى توفي في خالفتو سنة 
ص  ،1985بيروت، مؤسسة الرسالة لمنشر و التوزيع، ،2ط تح:فؤاد السيد، ،والحكماء ، طبقات األطباءه(377)ت:جمجل
64.) 
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الذي كان سخيا نحو العمماء واألدباء حتى أنو جعل من نفسو  ( 1)الرشيد ومن قبمو المنصور
 .(2)قدوة في محبة العموم واآلداب

بناء قصر ب( م902-892ه/289-279د باهلل )ضكما قام الخميفة العباسي المعت 
ورا ومساكن ومقاصير دفيو  أن يبنيالشامسية ببغداد فسئل عن سبب بنائو لو فذكر أنو يريد 

موضع منيا رؤساء لكل صناعة ومذىب من مذاىب العموم النظرية، ويجري برواتب في كل 
 .(3)عمييم األرزاق السنية ليقصد كل من اختار عمما أو صناعة رئيس ما يختاره ليأخذ عنو

وىذا العمل الجميل لم يقف عند حد الخمفاء واألمراء فحسب بل تعداه حتى لوزراء  
كريما ذا رياسة وكفاية في عممو حسن السؤال  (4)"أبو الحسن الفرات"الدولة فكان الوزير 

والجواب ومن محاسنو أنو جرى ذكر أصحاب األدب وطمبة الحديث وماىم عميو من الفقر 
ألف درىم ولمشعراء  عشرينأنا أحق من إعانتيم وأطمق ألصحاب الحديث "والتعفف فقال: 

ألف درىم  عشرينألف درىم ولمفقياء  عشرينألف درىم وألصحاب األدب  عشرين
 .(5) "مائة ألف درىم  فذلك ألف درىم  عشرينولمصوفية 

                                                           
ىـ(، عيون اإلنباء في طبقات  668ت: س السعدي الخزرجي ابن أبي أصبعية )موفق الدين أبي العباس بن يون -( 1)

 .150، 140ص ص  ،1996، دار المعارف، القاىرة، 1األطباء، تح: عامر النجار، ط
 . 152ين، )د،ط(، دار الفكر العربي، القاىرة، ص يخضر أحمد عطا اهلل، بيت الحكمة في عصر العباس -( 2)
ىـ(، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار:المعروف 845أحمد بن عمي المقريزي )ت:  أبي العباس تقي الدين -( 3)

 .192، ص 1987الثقافة الدينية، القاىرة، ، مكتبة 2، ط2ج،بالخطط المقريزية
أبو الحسن ابن الفرات: ىو الوزير الكبير أبو الحسن عمي بن أبي جعفر محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات  -( 4)

تح: صالح  ،إعتاب الكتاب ،ه(658)ت:بن األبارأبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر القضاعي االعاقولي الكاتب )
مصدر سير أعالم النبالء،  ،الذىبي /.180ص  ،1961دمشق، مطبوعات مجمع المغة العربية، ،1ط ر،األشت
 .(445، ص 16جسابق،

القاضي،  ىـ(، الكامل في التاريخ، تح: أبي الفداء، عبد اهلل630أبي الحسن بن عبد الواحد الشيباني ابن األثير )ت:  -( 5)
 .22، ص 1987بيروت،  ، دار الكتب العممية،1ط
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أبي عبيد القاسم بن "عمى  (2)" خراسان "والي  (1)كما أجرى عبيد اهلل بن طاىر 
 .(4)مقابل تأليفو كتابمرتبا شيريا بقيمة عشرة آالف درىم  (3)"سالم

ير أبناء الخمفاء قليس ىذا فحسب بل كذلك نقف في العديد من المواقف عمى تو  
لمعمماء وتبجيميم ومن ىذه المواقف، مارواه الفراء الذي وكمو أمير المؤمنين المأمون يمقن 
أبنائو النحو في يوم أراد الفراء أن ينيض إلى بعض حوائجو فابتدرا إلى نعل الفراء يقدمانو 

يا "دماىا...قال: لو، فتنازعا أييما يقدمو، ثم اصطمحا عمى أن يقدم كل واحد منيم فردا فق
نعيما عن ذلك ولكن خشيت أن أدفعيما عن مكرمة سبقا إلييما مأمير المؤمنين لقد أردت 

عتيما عن ذلك ألوجعتك لوما وعتبا وألزمتك ذنبا، وما وضع ما منفقال لو المأمون: لو 
ن كان  فعاله من شرفيما، بل رفع من قدرىما وبين عن جوىرىما...فميس يكبر الرجل وا 

وعوضتيما مما فعاله  ،و لسمطانو، ووالده، ومعممو العممعن ثالث عن تواضع كبيرا،
 .(5)"ولك عشرة آالف درىم عمى حسن أدبك ليما عشرين ألف دينار

                                                           
ق بن ماىان الخزاعي، كان سيدا يعبد اهلل بن طاىر: ىو أبو العباس عبد اهلل بن طاىر بن الحسين بن مصعب بن رز  -( 1)

 ابنأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر نبيال عالي اليمة شيما، وكان المأمون كثير االعتماد عميو )
 (.83ص  بيروت، دارصادر، ، ،)د،ط(3حسن عباس،ج تح: ،أبناء الزمانأنباء و  يات األعيانفو  ،ه(681-806)خمكان

خراسان: مؤلفة من كممتين خر: اسم الشمس بالفارسية، وسان: الموقع والبالد أي بالد الشمس أو مطمع الشمس، من  -( 2)
مساحة واسعة أول حدودىا مما يمي العراق أزاذوار قصبو جوين وبييق وآخر حدودىا ما  تشمل أىم واليات إيران قديما كانت

ستان، وكرمان، وليس ذلك إنما ىو أطراف حدودىا وتشمل عمى أميات من البالد منيا: جيمي اليند طخارستان وغزنو وس
لى دون نير جيجون وقد فتحت ىذه وسرخس وما يتخمل ذلك من المدن إ رلقان وسناو أبيو انيسابور وىراة ومرو ويمخ وط

ي مممنشورات مؤسسة األع ،2ط، 3، جقسم خرسان :البالد عنوة وصمحا )جعفر الخميمي، موسوعة العتبات المقدسة
قوت الحموي، اي شياب الدين أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي/.13 -11ص ص ،1987بيروت، لممطبوعات،

 (.350ص ، 1977بيروت، صادر،دار  ،2ج )د،ط(،معجم البمدان،
أبي عبيد القاسم بن سالم: اإلمام الحافظ المجتيد ذو الفنون أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد اهلل، أحد األعالم  -( 3)

شمس الدين الدمشقي بمكة ) ه229المجتيدين وصاحب التصانيف في القراءات والحديث والفقو والمغة والشعر مات سنة 
ص  ،2006دار الكتب العممية، بيروت، ،1ط، 2جج.بورجستراسر، تح: ،النياية في طبقات القراء ةغاي،ابن الجزري 

 (.491، ص 10جمصدر سابق،سير أعالم النبالء،  الذىبي، /507
 .165، ص  1ج مصدر سابق، البغدادي، تاريخ بغداد،الخطيب   -( 4)
 .226، ص  16ج، نفس المصدر، البغداديالخطيب  -( 5)
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م يكتفي المأمون بالتشجيع المادي بل تعداه إلى التشجيع المعنوي، فقرب العمماء إلى ل
مماء والفقياء لممناظرة وقد قال مجمسو إذ خصصت ليم يوم الثالثاء حتى يجتمع فيو الع

كان المأمون يجمس لممناظرة في الفقو يوم الثالثاء، فإذا حضر الفقياء  ":(1)"يحي بن أكتم"
ومن يناظره مأل سائر المقاالت، أدخموا حجرة مفروشة، وقيل ليم: أنزعوا أخفافكم، ثم 

 (2) "الموائد ليم... أحضرت
 (3)يكرم العمماء ويقربيم إليو م(861-847ه/247-232)كما نجد الخميفة المتوكل

أن ذا النون أول من تكمم بمصر فقيل: "  (4)"ذي النون"بن حنبل وكرم أحمد إذ كرم اإلمام 
في ترتيب األموال ومقامات أىل الوالية، فأنكر عميو عبد اهلل بن الحكم وكان رئيس مصر 

فيو السمف ورماه بالزندقة فدعاه أمير  ومن جمة أصحاب الممك وأنو أحدث عمما لم يتكمم
وكتب بو إلى المتوكل، فأمر بإحضاره، فحمل  ض أمرهو مصر وسألو عن اعتقاده فتكمم، ف

وأكرمو حتى كان بقول: إذا ذكر  إلى البريد، فمما سمع كالمو،...ولع بو وأحبو
   .(5)الصالحون....فحييا بذي النون

                                                           
يحي بن أكتم: ىو ابن محمد بن قطن قاضي القضاة الفقيو العالمة أبي محمد التميمي المروزي ثم البغدادي، مات  -( 1)

 (.5، ص 12جمصدر سابق،أعالم النبالء،  سير )الذىبي،ه242سنة  بالربدة
، 4مرعي، جم(، مروج الذىب ومعادن الجوىر، تح: كمال حسن 957ىـ/346:أبي الحسن بن عمي المسعودي )ت -( 2)
 .17، ص 2005، بيروت، عباء شريف األنصاري لمنشر والتوزي، شركة أن1ط
ىـ(، 247-232عمى اهلل ) لمتوكلالسياسية والحضارية في خالفة ا :نادية حسني صقر، مطمع العصر العباسي الثاني -( 3)
 . 215، ص 1983، دار الشروق، السعودية، 1ط
خميمي يكنى أبا الفيض ويقال االوبان بن إبراىيم وقيل فيض بن إبراىيم النوبي ثذو النون: ىو شيخ الديار المصرية  -( 4)

مصدر  ،)األصفيانيه245كيما، توفي في ذي القعدة سنة أبا فياض ولد في أواخر أيام المنصور، كان عالما فصيحا ح
أبي الفرج بن / 533، 532، ص 11ج مصدر سابق، سير أعالم النبالء، ،/ الذىبي395 -331 ص ص ،9، ج سابق

دار المعرفة لمطباعة والنشر  ،3ط ،4ج فخوري، تح: محمود صفة الصفوة، ،ه(597)ت:ابن الجوزي مي بن محمدع
 (.321-315ص ص  ،2012القاىرة،  والتوزيع، مؤسسة ىنداوي لمتعميم والثقافة،

 .194 ، صمصدر سابق ،السيوطي  -( 5)
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 ما أعطى خميفة شاعرا ما أعطى "ويقال: دحاوبذلك كان المتوكل جوادا كريما مم 
الذي كان محب لمعمم  م(847-842ه/232-227)وليس بأقل منو الواثق . (1) "المتوكل

 .(2)ومكرما ألىمو
في القرنين الثالث والرابع اليجريين بالعمم والعمماء بل  فقط نالعباسيو الخمفاء  ىلم يعن

( دار بجانب م988/ه378:الفاطمي )ت إذ اشترى العزيز باهلل حتى الخمفاء الفاطميين،
الجامع األزىر وجعميا لخمس وثالثين من العمماء الذين كانوا يعقدون مجالسيم العممية 

 (4)"ابن طولون"واشترى  ،(3)بالجامع، وبالتالي ىذه الخدمات ساعدت عمى نشر العمم والعموم
من ينزل بو من أىل الفضل ذلك المسجد وعمى  والي القاىرة، محمة بأسرىا وأوقفيا عمى

 .(5)وطمبة العمم
وقد كان من جراء ذلك أن نشطت حركة الترجمة ونقمت عموم ىائمة عمى أثرىا إلى 

ممة حتى كادت الدولة العباسية تضاىي الدول الرومية جالمسممين إلى أن صار العمم يرتفع 
في العديد من العموم لمسممون في ىذا العصر إذ برع ا، (6)أيام اكتماليا وزمان اجتماع شمميا

ير العدد الكبير من ظمثل عمم الفمسفة، عمم الطب، والرياضيات والبصريات، والجراحة و 

                                                           
ىـ(، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم، تح: عمر عبد السالم 748:الذىبي )ت  شمس الدين أحمد بن عثمان -( 1)

 .198، ص 1991، دار الكتاب العربي، بيروت، 1، ط18تدمري، ج
 .64المسعودي، مصدر سابق، ص  -( 2)
 .93ص ، 1982، (،الموصل،)د،طالتربية والتعميم في اإلسالمي، وجسعيد الدي -( 3)
، كان ه220ابن طولون: ىو أحمد بن طولون التركي صاحب مصر أبو العباس ولد بسامراء في شير رمضان سنة  -( 4)

صالح الدين وقيل سنة ثالثين ) ه240يق، مات سنة قأمداه نوح بن أسد الساماني إلى المأمون في جممة الر ممموكا أبوه 
دار احياء التراث  ،1ط، 6ج تركي مصطفى، تح:أحمد األرناؤوط،الوافي بالوفيات،  ،ه(764)ت:الصفديخميل بن أيبك 

 (.94، ص 13جمصدر سابق،/ الذىبي، سير أعالم النبالء، .266ص  ،2000بيروت، العربي،
عطا  ىـ(، المنتظم في تاريخ المموك واألمم، تح: محمد عبد القادر597 :أبي الفرج بن عمي بن محمد ابن الجوزي )ت-( 5)

 .161، 160)د،ط(، دار الكتب العممية، بيروت، ص ، 13ج زور، ر مصطفى عبد القادر عطا، مر: نعيم ز 
 .50، ص 1912بقات األمم، )د،ط(، بيروت، ط ىـ(،462أحمد بن صاعد األندلسي ابن صاعد )ت:  -( 6)
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وقد حقق ىؤالء  ،العمماء أمثال: الرازي، الكندي، الخوارزمي، ثابت بن قرة، جابر بن حيان
 .(1)العمم بأنواعو إضافات جديدةالعمماء في مجال 

ين وحتى وزرائيم من اىتمام بالعمم والعمماء يأبداه السالطين واألمراء العباس فإن ما
، المكتباتف أنواعيا وأقساميا مثل: عمى اختال(2)تعمميةكان لو األثر في ظيور مؤسسات 

في أواخر العصر العباسي فضال عن  توالمدارس التي ظير البيمارستانات حوانيت الوراقين، 
المؤسسات التعميمية االبتدائية كالمساجد والكتاتيب، التي تعد اإلرىاصات األولى لظيور 

 المدارس كمؤسسة خاصة تنفرد بالتعميم ليس إال.
وىكذا كان االىتمام الذي أواله الخمفاء العباسيين أو الدولة العباسية بصفة عامة  

لمعمماء حتى يكون عطائيم العممي أكبر فتشرق بو شمس الحضارة اإلسالمية قبل 
غيرىا،وىذا ما حدث فعال ففي الوقت الذي كانت تعيش فيو الدولة اإلسالمية في العصور 

با أو العالم و لميادين السيما الميدان العممي كانت أور الوسطى أزىى عصورىا في جميع ا
عمى شيء فإنما يدل عمى  طاط وضعف وىذا إن دل  انحالغربي بصفة عامة تشيد عصور 

 عالم اإلسالمي بأسره. لمالحضاري  السبق
 تعريف المجمس المبحث الرابع:

 ذكر منيا:نلقد تعددت التعريفات  
 .(3)جموسا ومجمسا كمقعد وأجمسة من جمس، يجمسالمجمس في المغة: -1 

الحالة التي يكون عمييا الجالس أو الييئة التي يجمس  (بالكسرة) وفي الصحاح الجمسة
 .(4)عمييا، ومنو سمي الجموس وىو أن يضع مقعده في جمس عمى األرض

                                                           
 .167راغب السرجاني، ماذا قدم المسممون لمعالم، مرجع سابق، ص  -( 1)
 .256، ص 1997، دار الكندي لمنشر والتوزيع، قطر، (د،ط)زويني، غمحمد حسن العمادي، خراسان في العصر ال -( 2)

ىـ(، القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 817الفيروز أبادي )ت:  مجد الدين محمد بن يعقوب -( 3)
 .536، ص 1998دمشق، الرسالة، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، 

الزبيدي، تاج العروس من جواىر القاموس، تح: الترزي حجازي، الطحاوي الغرباوي، مر:  محمد مرتضى الحسيني -( 4)
 .507، ص 1975، )د،ط(، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، 15عبد الستار، أحمد فراج، ج
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المجمس كموضع الجموس ويشار بذلك إلى الموضع الذي يجمس فيو تعظيما لو عمى 
وال يخفى أنو ليس لممجمس ما لممقر والمقام من العموم وال بمد كذا كما  ما تقدم في غيره،

 .(1)يحسن أن يقال مقره أو مقامو محمة كذا أو بمد كذا
كما تفيد أيضا كممة مجمس: " الموضع الذي يجمس فيو القوم، أو المكان الذي يجمس 

 . (2)فيو"
مجال معين إذ يقول يحتمل عدة معاني، وكل معنى وىو التعريف االصطالحي: -2

كممة مجمس إذا كانت مجردة من األلف والالم ليا أربع حاالت:  نالقمقشندي في ىذا األمر أ
 .(3)مجمس األمير، مجمس القاضي، مجمس الشيخ، مجمس الصدر

فالمجالس  ،دور حوليا محور مذكرتنايكما أن ىناك مجالس لمعمم والتعميم التي  
سار الكثير الذي التعميمية ىي واصمة المجمس الذي كان يتخذه النبي صمى اهلل عميو وسمم و 

الحسين بن إسماعيل "من العمماء والمسممين عمى منوالو ومن ىذه المجالس مجمس 
ومجمس اإلمام الشافعي الذي كان يعقده في جامع يعقده في بيتو، الذي كان  (4)"المحاممي

غداد ثم في جامع مصر فكانا ىذين المجمسين مؤسسين لمؤسسات تعميمية المنصور بب
 .(5)ميمة

                                                           
، ص 1922، القاىرة، دار الكتب المصرية، )د،ط(، 5، جفي كتابة اإلنشا ، صبح األعشىأبي العباس أحمد القمقشندي-( 1)

497. 
خمود مسافر الجنابي، المجالس العممية في عصري ما قبل اإلسالم والرسالة والعصور الراشدة واألموية والعباسية،  -( 2)
 .13، ص 2012، الدار العربية لمموسوعات، بيروت، 1ط
 .497ص  ،5جالقمقشندي، مصدر سابق، -( 3)
ي: ىو اإلمام العالمة شيخ بغداد ومحدثيا أبو عبد هلل الحسين بن إسماعيل بن محمد اممالحسين بن إسماعيل المح -( 4)

 سنة ثم استعفى مات في ربيع اآلخر 60ولي قضاء الكوفة لــ  ه235الضبي البغدادي المعروف بإبن المحاممي ولد سنة 
: في معرفة ، مرآة الجنان وعبرة اليقضانه(768)ت:اليافعيمان أبي محمد عبد اهلل بن أسعد بن عمي بن سمي) ه330سنة

 /.224ص ، 1997بيروت، دار الكتب العممية، ،1ط ،2ج وضع حواشيو خميل المنصور، مايعتبر من حوادث الزمان،
، مكتبة ابن تيمية، 1ط ،11ج مراد، ضبطو رياض ،، األنسابه(562:) تالسمعاني ابي سعدعبد الكريم بن محمد

لجنة مر:  ، طبقات الحفاظ،ه(911-849)السيوطي جالل الدين عبد الرحمان بن أبي بكر /.152ص  ،1984القاىرة،
 (.345ص  ،1983، دار الكتب العممية، بيروت،1من العمماء بإشراف الناشر،ط

 .55، مرجع سابق، ص منير الدين أحمد -( 5)
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وقد كانت المجالس التعميمية ميمة ال غنى عنيا منذ العيود األولى لإلسالم زمن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم إلى أن ازدىرت وسطع نورىا خالل عيد الدولة العباسية، يقول 

 .(2)"الدنيا ظممة إال مجالس العمماء"، يقول: (1)"يالحسن البصر "صالح المري: سمعت 
ولقد تنوعت المجالس وتعددت مع مرور الوقت وحسب حاجة الناس إلييا فمنيا  

المكتبات، منازل  ،والذي المساجد، الكتاب _ثناوىذا ىو محور بح_مجمس لمدرس 
النحو، الحديث،  العمماء...وغيرىا، وىي بمثابة قاعات التدريس، تمقى فييا دروس القرآن،

  الفقو وغيرىا، من العموم الشائعة في ذلك العصر.
كمجمس المحاضرة والمناطرة ومجالس الشعراء التي ال تؤلف  ،كما أن ىناك نوع آخر

 .(3)صفوفا لمتدريس، بالمعنى التعميمي ولكنيا ذات عالقة غير مباشرة بالتعميم
 نعم المجمسحدثنا مسمم بن إبراىيم قال: قال ابن مسعود: "  :خمف بن قاسم قال :قال

 .(4)"مجمس تنتشر فيو الحكمة وترجى فيو الرحمة
ولقد تعددت ىذه المنشآت في القدس في القرن الرابع اليجري بشكل كبير وتمثمت في 

 ت ويعتبر المسجد المؤسسة األولى في الدولةنااتالكتاتيب والمساجد والمكتبات والبيمارس
 :(5)"الخوالني إدريسقال أبو "، المؤسسات األخرى اإلسالمية التي تفرعت منيا باقي

                                                           
الحسن البصري: ىو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت األنصاري ولد سنتين بقيتا من خالفة  -( 1)

، ه(476-393)الشيرازيأبي اسحاق الشافعي سنة )  88عمر رضي اهلل عنو ومات بالبصرة لسنة عشر ومائة وىو ابن 
مصدر  / الذىبي، سير أعالم النبالء،.87ص  بيروت، ،دار الرائد العربي احسان عباس،)د،ط(، تح: طبقات الفقياء،

 (.583-563 ص ، ص4ج سابق،
 .236، مصدر سابق، ص 1إبن عبد البر، جامع بيان العمم وفضمو، ج -( 2)
 .55، مرجع سابق، صمنير الدين أحمد -( 3)
 .266،مصدر سابق، ص 1ابن عبد البر، جامع بيان العمم وفضمو، ج -( 4)
أبو إدريس الخوالني: ىو عبد اهلل بن إدريس بن عائذين عبد اهلل بن عتبة قاضي، دمشق وعالميا وواعظيا ولد يوم  -( 5)

السيوطي،  /372، ص 4ج مصدر سابق،سير أعالم النبالء، ،سنة )الذىبي 72حنين مات سنة ثمانين عن عمر يناىز 
 (.26ص مصدر سابق، طبقات الحفاظ،
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خير المجالس ما بعد فيو مدى الطرف : " (2)وقال الميمب ،(1)"مجالس الكرام المساجد"
" أي األمور أمتع؟ فقال: مجالسة كما قال بعض العمماء: ، (3)"وكثرت فيو فائدة الجميس

 .(4)"العمماءلحكماء ومذاكرة ا
كذلك ىناك شكل ثاني لممجمس: وىو الذي يجمس فيو العالم ويستمع إليو التالميذ 
وقد اتخذه التعميم العالي، كوسيمة من وسائل التعميم في القرن الرابع وما قبمو في كل من 

)ت: مجمس أبي سميمان الربعي الدمشقي الشام والعراق، ومن ىذه المجالس الشامية،
في محدث دمشق كان يممي بجامعيا، ومن المجالس التي كانت تعقد  (5) (م999/ه389

وتتنوع ىذه المجالس فمنيا مجمس لمدرس كما ىو  العراق مجمس أبي عبد اهلل المحاممي، 
  .(6) الحال في مجالس الحديث والنحو

                                                           
بيروت،  ،دار الكتاب العربي، عيون األخبار، )د،ط(، ه(276-213)إبن قتيبةأبي محمد عبد اهلل بن مسمم الدينوري  -( 1)

 .269ص 
الميمب: األمير البطل قائد الكتائب أبو سعيد الميمب بن أبي صفرة ظالم ابن سراق بن صبح بن كندي بن عمرو  -( 2)

/ 350ص  ،5ج  ،مصدر سابق ،)إبن خمكان ه82في ذي الحجة سنة كي البصري، ولد عام الفتح توفي تاألزدي الع
تح: أبو ىاجر محمد بر، غالعبر في خبر من  ،ه(748)ت:الذىبيشمس الدين ابي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان 

 (.93ص ،1985، دار الكتب العممية ، بيروت، 1ط، 1جالسعيد بن بسيوني زغمول،
 .269إبن قتيبة، مصدر سابق، ص  -( 3)
، مكتبة 7، ط2ن، تح: عبد السالم محمد ىارون، جيالبيان والتبي ،(ه255-150) ظحاجالابي عثمان عمرو بن بحر  -( 4)

 .107، ص 1998الخانجي، لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، 
أبي سميمان الربعي: ىو ابن زبر الحافظ المفيد أبو سميمان محمد بن عبد اهلل بن أحمد بن ربيعة الربعي محدث دمشق  -( 5)

أبي بدمشق ) ه379وفي في جمادى األولى ىـ في ذي الحجة بالرقة ت298وابن قاضييا أبي محمد ابن زبر ولد سنة 
، تح: عبد اهلل بن أحمد بن سميمان ، تاريخ مولد العمماء ووفياتيمالدمشقي بن زبر الربعيسممان محمد بن عبد اهلل بن أحمد 

، 996ص  ،مصدر سابق ،/ الذىبي، تذكرة الحفاظ 30 -11ص ص  ، ه1410رياض، دار العاصمة، ،1ط أحمد،
 (.155، ص 2ج مصدر سابق، بر،غ/ الذىبي، العبر في خبر من 997

، مكتبة 1أحمد، التراث العممي لمحضارة اإلسالمية في الشام والعراق خالل القرن الرابع ىجري، ط تحممى فرحا رمك -( 6)
 .34، ص 2004زىراء الشرق، القاىرة، 
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 تمييد:
تعددت مؤسسات التعميـ كتنكعت في العصر العباسي امتدادا لما كاف مكجكدا في 

كتعمـ  اإلسالـكالتعمـ ضركرة مف ضركريات انتشار عصر صدر اإلسالـ، فكاف بذلؾ العمـ 
 الديف، كمنذ ذؾ الحيف بدأت المؤسسات التعميمية في الظيكر كالتنكع نذكر منيا:

 الـــكتاتيبالمبحث األول: 
 تعريفيا: -1
كالجمع كتاتيب كقد اختمؼ المغكييف في كضعيا األصمي ففي المساف الكتاب  الكتاب: 

 .(1)مكضع التعميـ، كالمكتب: المعمـ، كالكتاب: الصبياف
كالكتاب أك المكتب ىك مكضع التعميـ، كقد اشتؽ اسمو مف التكتيب كتعميـ القراءة  

 .(2)كالكتابة
كالمكتب قد استعمال في ىذا العصر لمكاف تعميـ  كلكف يظير أف كال مف الكتاب 

ير العبارة يز  حيث أطمؽ جكلد،(4)كىك يحؿ محؿ التعميـ األكلى في كقتنا الحاضر (3)الصبياف
عمى الكتاب أك المكتب كيعدىما مؤسسة كاحدة أعدت  Elementary Schoolاإلنجميزية 

 .(5)لمتعميـ األكلي كيؤيده طيباكم في رأيو
 
 
 
 

                                                           
 .699ص  ،1ج مصدر سابؽ،  ، رابف منظك  -( 1)
، الفك -( 2)  .59، ص 1993مكتبة لينة لمنشر كالتكزيع، ، 2طر التربكم عند الخطيب البغدادم، سالؾ أحمد معمـك
كالمتعمميف، تح: أحمد  المتعمميف كأحكاـ المعمميف حكاؿىػ(، الرسالة المفصمة أل402-324أبك الحسف عمي القابسي ) -( 3)

 .293، ص 1986، الشركة التكنسية لمتكزيع، 1خالد، ط
كآخركف، الحضارة العربية اإلسالمية، )د، ط(، الشركة العربية المتحدة  الح النعيمات، نكفاف رحا الحمكدسالمة ص -( 4)

 .222، ص 2009لمتسكيؽ كالتكريدات، 
، مرجع سابؽ، ص سالؾ أحمد م -( 5)  .59عمـك



 الفصل األول: المؤسسات التعلمية في العصر العباسي
 

 40 

 ة الــكتاتـيب: نـشأ -2
فيي أسبؽ أنكاع المعاىد  (1)الكتاتيب تعتبر محكرا أكليا مف محاكر العمـ كالتعميـ 

التعميمية كجكدا في العالـ اإلسالمي، حيث انتشرت في فمسطيف كخاصة في مدينة الرممة 
منذ فجر التاريخ، كما عرفت بالد الشاـ الكتاب قبؿ الفتح اإلسالمي كأشرؼ عمييا معممكف 

 .(2)صارل كظمت تعمؿ بعد الفتح اإلسالمين
كانتشر  (3)فمنذ عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ كجدت في المدينة لتعميـ الكتابة 

فمما ظيكرىا في العالـ اإلسالمي كنسب الكتاني إنشائيا إلى عمر بف الخطاب حيث يقكؿ: " 
مر ببناء المكاتب، كثرت الفتوحات وأسممت األعاجم وأىل البوادي وكثر الولدان أمر ع

 .(4)"ونصب الرجال لتعميم الصبيان وتأديبيم
كذلؾ عرؼ عيد الخمفاء الراشديف كاألمكم ظيكر الكتاتيب كفي العصر العباسي  

-ق132)ذم شيده العصر العباسي األكؿتزايد عددىا نظرا لالزدىار العممي ال
م مف قبؿ ـ( عمى كجو الخصكص، بسبب التشجيع المادم كالمعنك 848-747ق/232

 . (5)الخمفاء العباسيف لطالب العمـ كبذلؾ أصبحت بغداد مقصدا ليـ مف كؿ صكب
كلـ تكف الكتاتيب في العصر العباسي مكجكدة في المدف فقط بؿ كجدت في بعض  

 . (6)ـ(: " دخمت يكما قرية ككجدت بيا معمـ كتاب"868ق/256: القرل إذ يقكؿ الجاحظ )ت
                                                           

(1 ـ(، رسالة 1091-826ىػ/484-212) عمي بف محمد بف سعيد الزىراني، الحياة العممية في صقمية اإلسالمية -( 
، 225، ص 1996دكتكراه، جامعة أـ القرل، كمية الشريعة كالدراسات، قسـ الدراسات العميا التاريخية، مكة المكرمة، 

226. 
 منذ بداية العصر العباسي حتى الغزك الصميبي فد أبك رحمة، الحياة العممية في غزة كعسقالزىير عبد اهلل سعي -( 2)
ـ، 2006-ىػ1427ـ(، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، كمية اآلداب، قسـ التاريخ، غزة، 1097-750ىػ/132-491)

 .116ص 
(3 -499) لجزيرة: خالؿ القركف األكلى لميجرةممكة أبيض، التربية كالثقافة العربية اإلسالمية في الشاـ كا -( 

 .224، ص 1980، دار العمـ لممالييف، بيركت، 1ـ(، ط1176-1105ىػ/571
السيد محمد عبد الحي الكتاني اإلدريسي الحسيني الفاسي، نظاـ الحككمة النبكية المسمى التراتيب اإلدارية، تح: عبد  -( 4)

 .200األرقـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، ص ، دار األرقـ بف أبي 2، ط2اهلل الخالدم، ج
 .59صي، مرجع سابؽ، ص بامفتاح يكنس الر  -( 5)
 .83ص ،2ج، مصدر سابؽ، الجاحظ -( 6)
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ما ذكره ابف خمكاف في  الكتاتيب في العصر العباسي منيا كىناؾ أدلة كثيرة عمى كجكد
 .(2)كاف يجمس عند معمـ في مكتبو (1)كتابو: " أف شعيب بف جبير

ـ( قد تردد عمى الكتاب 813ىػ/198ت: )كذلؾ قاؿ ابف المعتز في كتابو " أف أبا النكاس  
 .(3)في البصرة في صغره

كتاب كاحد: أنا كأبك زيد األنصارم كأبك  كنا ثالثة في "يقكؿ: (4)ككاف النضر بف شميؿ
 .(5)محمد اليزيدم"

 ى ابنو رثـ( قد 306/823)ت: (6)كيقكؿ األصفياني في كتابو: أف سعيد بف كىب الكاتب
 سنيف بأبيات مف الشعر منيا: عشرالذم تكفي كلو 

ذا ما رأيت كتابو                       لم أر فيو رحانة الكتاب  (7)وا 
 .(8)عمقمة بف أبي عمقمة مكلى عائشة مكتب يعمـ فيول كاف كما 

                                                           
أشعب الطامع: إسمو شعيب كاسـ أبيو جبير ككنيتو أبك العالء، كلد سنة تسع مف اليجرة، كىك ابف أـ حميدة، عمر  -( 1)

/ الذىبي، سير أعالـ .501، ص 7ج مصدر سابؽ، ) الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد،ىػ154دىرا طكيال تكفي سنة 
 .(66، ص 6ج مصدر سابؽ، النبالء،

 . 296-481، ص ص  2ج ، مصدر سابؽ،بف خمكافا -( 2)
رؼ، ، دار المعا3ط طبقات الشعراء، تح: عبد الستار أحمد فراج، ،ق(296)ت: اهلل بف محمد بف المعتز العباسي عبد -( 3)

 .194، ص 1976القاىرة، 
النضر بف شميؿ: ىك النضر بف شميؿ بف خرشو بف يزيد بف كمثـك بف عبدة بف زىير السكيت الشاعر بف عركة بف  -( 4)

تميـ المازني التميمي مف أىؿ مرك، كاف عالما بفنكف مف العمـ ككاف صدكقا ثقة ركم عنو الحديث، لو عدد مف المؤلفات 
 (.51، ص مصدر سابؽ، )ابف النديـ، ق204أك  ق203ات، تكفي بمركر سنة مف بينيا كتاب الصف

، دار المعارؼ، 2تح: أبك الفضؿ إبراىيـ، ط ،أبي بكر محمد بف الحسف الزبيدم األندلسي، طبقات النحكييف كالمغكييف -( 5)
 .55القاىرة، ص

بصرة، أكثر شعره في الغزؿ كالخمر، كاف سعيد بف كىب: ىك أبك عثماف مكلى بف سممة بف لؤم شاعر مف أىؿ ال -( 6)
قامكس تراجـ  :األعالـ ،الزركميخير الديف صديقا ألبي العتاىية مات في بغداد حضر الفضؿ بف ربيع جنازتو كدفنو )

ص  ،2002، دار العمـ لممالييف، بيركت، 15ط ،3، جالرجاؿ ك النساء مف العرب كالمستعربيف كالمستشرقيف يرألش
 (. 73، ص 9ج مصدر سابؽ، تاريخ بغداد،، لبغدادم/ الخطيب ا.104

، 20كآخركف، ج ح: إحساف عباس إبراىيـ السعافيفىػ(، األغاني، ت356أبي الفرج عمي بف الحسيف األصفياني )ت:  -( 7)
 .214، ص 2008بيركت،  ،، دار صادر3ط
دارتيا  في الدكلة  العبا -( 8) ، ص 1986مكتبة الطالب الجامعي، األردف،  ،1سية، طضيؼ اهلل يحي الزىراني، النفقات كا 

355. 
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 كيمكف تقسيـ الكتاتيب في العصر العباسي إلى نكعيف: 
 ككانت مفتكحة لكؿ مف يرغب أف يعمـ ابنو بيا. مكاتب السبيل:-1 
يككف الطفؿ فييا مكفكال إلى أف يبمغ الحمـ بالنفقة كالكسكة  مكاتب خاصة باأليتام:-2 

 (2)"خالد بف يحي البرمكي" مف بنى ىذا النكع مف المكاتب ىك كأكؿ (1)كالتعميـ
حيث  (3)ـ(809-ـ786ق/193-ق170بأمر مف الخميفة ىاركف الرشيد ) ـ(806ق/190)

لحرميف ا أف خالد بف يحي البرمكي أمر بإجراء القمح عمى أىؿيقكؿ الجيشيارم في كتابو: " 
كتاتيبا  داب كالمركءات كاتخذكأجرل عمى المياجريف كاألنصار كعمى أىؿ الديف كاآل

ف ببغداد مكتبا لأليتاـ كأكقؼ بيمة العتاحاـ الممؾ بمظكما أنشأ شمس الديف بف ن، (4)"لأليتاـ
 .(5)عمييا كقكفا مستمرة

 المساجدالمبحث الثاني:  
 تعريف المساجد:-1 
المكاف  ىك كالمسجدمشتقة مف سجد يسجد سجكدا إذا كضع جبيتو عمى األرض لغــة:  

 .(6)الذم يسجد فيو
 

                                                           
 .32سعيد الديكجي، مرجع سابؽ، ص  -( 1)
خالد بف يحي البرمكي: ىك خالد بف برمؾ أبك العباس جد البرامكة، صدر معظـ كزر في أكؿ الدكلة العباسية لمسفاح  -( 2)

ىػ كمات 90د بف برمؾ عمى إمرة فارس كلد سنة ثـ لممنصكر نحك سنتيف ثـ عزلو كاستكزر أبا أيكب المكرياني كعقد لخال
، ص 13ج ، مصدر سابؽ،/ الصفدم161، 160، ص 10ج مصدر سابؽ، إلسالـ،تاريخ ا ،ىػ ) الذىبي165سنة 
149 ،150.) 

 .60مفتاح يكنس الرباصي، مرجع سابؽ، ص  -( 3)
، 1السقا، إبراىيـ األنبارم كآخركف، طأبي عبد اهلل محمد بف عبدكس الجيشيارم، الكزراء كالكتاب، تح: مصطفى  -( 4)

 .177، ص 1938ي الحمبي كأكالده، القاىرة، مطبعة البان
الشيخ  :عماد الديف محمد بف محمد األصفياني، تاريخ دكلة آؿ سمجكؽ أك زبدة النصرة كنخبة العصرة، اختصار -( 5)

، 214، ص 1900الكتب العربية، القاىرة، بع اإلماـ العالـ بف عمي بف محمد البندارم األصفياني، )د،ط(، شركة ط
215. 

، جامعة أـ الة ماجستير صالحة بنت حام بف يحي، التعميـ في مساجد المشرؽ العربي في القرف األكؿ ىجرم، رس -( 6)
 .27ىػػ، ص 1424قسـ التربية اإلسالمية، مكة المكرمة،  ،القرل، كمية التربية
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يراد بو  كما ،يراد بو المكاف المخصص لمصمكات الخمس الذم فالمساجد مفردىا مسجد 
 .(1)مكضع سجكد الجبية

، لقكؿ رسكؿ اهلل (2)عرؼ الزركشي كممة مسجد: بأنيا كؿ مكضع مف األرض اصطالحا: 
 .(3)"جعمت لي األرض مسجداصمى اهلل عميو كسمـ " 

 ،(4)كامع كىك نعت لممسجد سمي بذلؾ لككنو عالمة لالجتماعكأما الجامع مفرد ج 
كالمسجد الجامع أم مسجد اليـك جامع كاالختالؼ أف المسجد قد يككف  ،كيقاؿ مسجد الجامع

أما الجامع فيك مسجد عظيـ يجمع المصميف أياـ الجمع  ،صغير المساحة كالحجـ
 . (5)كاألعياد

حيث تعددت كظائفيا إلى  (6)في اإلسالـ كلىاأل فالمساجد كانت بمثابة المؤسسة
فكاف المسجد محكمة لمتقاضي  ،(7)جانب ككنيا مكانا لمعبادة كانت تؤدل فييا أعماؿ مختمفة

فمنذ نشأ قامت فيو حمقات الدراسة كاستمرت عمى مر  ،(9)كبرلمانا كناديا (8)كمعيد لمدراسة
تشرح تعاليـ الديف الجديد فقد جعؿ  السنيف كلككف الدراسات منذ األياـ األكلى لإلسالـ دينية

حيث كاف أكؿ مسجد أسس في اإلسالـ ىك مسجد  ،(10)المسجد مركزا ثقافيا منذ ذلؾ الحيف

                                                           
في ضكء الكتاب كالسنة، )د،ط(،  مفيـك كفضائؿ كأحكاـ كحقكؽ كأدابجد: سعيد عمي بف كىؼ القحطاني، المسا -( 1)

 .6سمسمة صالة المؤمف، ص
، 4صطفى المراغي، طتح: أبك الكفا م ،المساجد بأحكاـ(، إعالـ الساجد ق794-745)محمد بف عبد اهلل الزركشي  -( 2)

 .27، ص 1996القاىرة، 
 .204ص ، 3جابف منظكر، مصدر سابؽ،  -( 3)
 .5ىػ، ص1346السيد محمكد شكرم األلكسي، تاريخ مساجد بغداد كآثارىا، )د،ط(، مطبعة دار السالـ، بغداد،  -( 4)
 .45، مكتبة النكرم، دمشؽ، ص 2، ط6محمد كرد عمي، خطط الشاـ، ج -( 5)
ار ، د1لفنكف، طعفاؼ سيد صبرة، مصطفى محمد الحناكم، تاريخ الحضارة اإلسالمية: النظـ اإلسالمية العمـك كا -( 6)

 .330، ص 2013المسيرة لمنشر كالتكزيع، 
 .355ضيؼ اهلل يحي الزىراني، مرجع سابؽ، ص  -( 7)
 .52أحمد أميف، مرجع سابؽ، ص  -( 8)
 .9، ص1999منارة لمنشر كالتكزيع، جدة، ، دار ال1عمي الطنطاكم، الجامع األمكم في دمشؽ، ط -( 9)
 .162ابؽ، ص عبد اهلل عبد الدائـ، مرجع س -( 10)
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بالرسكؿ صمى اهلل  اقتداءكبذلؾ اتخذ المسممكف مف المسجد معيد لمدراسة كالتدريس  (1)قباء
)أنظر: ممحؽ  (2)ت لمدرسالرأم العاـ كحمقا ندما اتخذ مف المسجد مكانا لتجمععميو كسمـ ع

فكانكا عند إنشائيـ لممدف يحرصكف عمى بناء المساجد ألنيا تعد مظيرا مف (، 01رقـ 
 .(3)مظاىر سيادة الديف اإلسالمي في األمصار المفتكحة

 الثالث ىجرم  سي زيادة كبيرة فما أف جاء القرفكازداد عدد المساجد في العصر العبا
كلعبت دكرا في تبميغ  (5)كغدت أعظـ معاىد لمثقافة (4)دحتى كادت بغداد تغطى بالمساج

ظيار شرعية الكالة كالمكظفيف ك  تيـ لمخالفة العباسية التي طاعاألمة أكامرىا كتعميماتيا كا 
كانت تحرص عمى الحفاظ عمى الطابع السني، كالدفاع عنو كىك ما دفع الخمفاء لتعزيز 

شرافيـ عمى المساجد  .(6)سمطتيـ كا 
التي قامت فييا  ر المساجد كالجكامعأشي : منساجد في العصر العباسيأشير الم-2

 حركات العمـ نذكر:
 ط:طاجامع عمرو بن العاص بالفس-أ 

أنشأه عمرك بف  ،ىك رابع مسجد جامع أقيـ في اإلسالـ بعد مساجد المدينة كالككفة كالبصرة
 (7)(ـ689ق/79) ثـ جدده عمر عبد العزيز بف مركاف سنة ،(ـ642/ق21)العاص في سنة 

كالي مصر في خالفة الكليد بف  (ـ710ق/93)أعاد بنائو سنة ك  بعدىا قرة بف شريؾىدمو ك 

                                                           
 .61طرفة عبد العزيز العبيكاف، مرجع سابؽ، ص  -( 1)
ار الشؤكف ، د1ـ(، ط207-813ىػ/295-198) لرأم العاـ في القرف الثالث ىجرمعادؿ محي الديف األلكسي، ا -( 2)

 .225، ص 1987الثقافية العامة، 
 .262، ص 1960انجي، القاىرة، ، مكتبة الخ1عمي حسف الخربكطمي، الحضارة العربية اإلسالمية، ط -( 3)
 .163أحمد أميف، مرجع سابؽ، ص  -( 4)
-132) ركة العممية في الدكلة العباسيةعطا المناف إسماعيؿ، بيت الحكمة البغدادم كأثره في الح إسماعيؿ رفيدة -( 5)

،1358-754ىػ/656  .44، ص 1996كمية اآلداب، قسـ التاريخ،  ـ(، رسالة ماجيستر ، جامعة الخرطـك
-334) الفة العباسية كالدكلة البكيييةمضر عدناف طمفاح، دار الخالفة كدار المممكة: دراسة في العالقة بيف الخ -( 6)

 .237، ص 2011ة كالنشر كالتكزيع، األردف، ، مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعي1ـ(، ط1055-946ق/447
 .152، ص 1978،ط(، عالـ المعرفة، الككيت، حسيف مؤنس، المساجد، )د -( 7)
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أتـ الكالي العباسي صالح بف عمي عـ أبك جعفر  (ـ750ق/133)، كفي سنة (1)عبد الممؾ
كفي  ،المنصكر عمؿ قرة كأعطى الجامع صكرتو التي عمييا لفترة طكيمة

اىر كالي المأمكف طامع مساحتو الحالية عمى يد عبد اهلل بف بمغ الج (ـ827ق/212)سنة
قد فيو كؿ يكـ عككانت ت ،(2) ـ عمى كجو التقريب(120×112.5كالتي ظمت إلى اآلف )

حمقات دكرية منتظمة كضـ عدد كبير مف حمقات التعميـ في القرف الرابع ىجرم منيا حمقة 
كفي منتصؼ القرف الرابع ( 3)أبي حنيفةلمشافعية كمثميا لممالكية كثالثة حمقات ألصحاب 

 .(4)ىجرم بمغت حمقاتو مئة كعشرة حمقة خصص بعضيف لمنساء
 (ـ97/ق38:)تكمف الذيف درسكا في جامع عمرك بف العاص نجد أبا بكر النعالي 

كاف لو حمقة تدكر عمى سبعة عشرة عمكد لكثرة مف يحضرىا ككذلؾ محمد بف جرير 
رحؿ إلى مصر كأممى شعر الطرماح عند بيت الماؿ ـ( 867/ق 253)ففي سنة  (5)الطبرم

 .(6)في الجامع
 
 
 

                                                           
 .299عمي حسف الخربكطمي، مرجع سابؽ، ص  -( 1)
 .153، 152حسيف مؤنس، مرجع سابؽ، ص -( 2)
، ص 2011، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات، 1أضكاء عمى تاريخ العمـك عند المسمميف، ط ،محمد حسيف محاسنة -( 3)

142 ،143. 
نقارك، الحضارة العربية اإلسالمية: دراسة في تاريخ النظـ، رحيـ كاظـ محمد الياشمي، عكاطؼ محمد العربي ش -( 4)

 .151، 150)د،ط(، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، ص 
محمد بف جرير الطبرم: ىك ابف يزيد بف كثير اإلماـ الفرد الحافظ أك جعفر الطبرم أحد األعالـ كصاحب التصانيؼ  -( 5)

سنة لو كتاب التفسير  الذم لـ يصنؼ مثمو، كقيؿ أنو  20لطمب العمـ كلو ىػ كرحؿ 224مف أىؿ أمؿ طبرستاف كلد سنة 
مكث أربعيف سنة يكتب كؿ يـك اربعيف كرقة كاف حافظا لكتاب اهلل بصير بالمعاني فقييا في أحكاـ القرآف عالما بالسنف 

طبقات عمماء  ،ق(744:)ت ابي عبد اهلل محمد بف أحمد ابف عبد اليادم الدمشقي الصالحي)ىػ 310كطرقيا، تكفي سنة 
،ص 1996 ،بيركت ،مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،ط(،)د، 2ج ،إبراىيـ الزيبؽ ،أكـر البكشي :تح ،الحديث

 (.197، ص 2جمصدر سابؽ،/ابف الجزرم، .310ص  مصدر سابؽ،/ السيكطي، طبقات الحفاظ، .435-341ص
 .288 عادؿ محي الديف األلكسي، مرجع سابؽ، ص -( 6)
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 المسجد األموي في دمشق:-ب
في عيد كبدأ بنائو  ،(2)و أبك عبيدة الجراحطأكؿ مف اخت (1)يسمى جامع دمشؽ الكبير

-ق94)كأتمو سنة (ـ706-ق86)( سنة ـ715-705ق/94-85الكليد بف عبد الممؾ )
(3)ـ(715

   . 

 منفقة عمى ذلكأنو أنفق عميو األموال الجميمة وكان المتولي للمسعكدم: "ا ؿكيقك  
 .(5)"" أنو أنفق عميو خراج المممكة سبع سنينكيقكؿ المقدسي:  (4)"عمر بن عبد العزيز

 وىو أعظم مساجد الدنيا احتفاال وأتقنيا صناعةكيصؼ ابف بطكطة الجامع فيقكؿ: " 
م لو نظير وال يوجد لو شبيو...وليذا المسجد حمقات وأبدعيا حسنا وبيجة وكماال وال يعم

لمتدريس في فنون العمم ولو جماعة من المعممين لكتاب اهلل، يستند كل واحد منيم إلى 
من المدرسين العالم الصالح برىان و  ،اري المسجد يمقن الصبيان ويقربيمسارية من سو 

 .(6)"سير بن الصائغالدين بن الفركاج الشافعي والعالم الصالح نورالدين الي
يكجد  ككاف جامع دمشؽ عامرا في الميؿ كالنيار كفيو مف األئمة كمشايخ العمـ ما ال 

في غيره مف المساجد كيبدك أف حمقات العمـ فيو كانت شاممة لمفقو كفيو حمقات لمتدريس منيا 
ـ( 1059/ق455سنة)  (8)كما كاف لمخطيب البغدادم، (7)حمقة لممالكية كأخرل لمشافعية

                                                           
، دار العمـ لممالس، بيركت، 5نبيو أميف، فارس منير الثعمبكي، ط كارؿ برككمماف، تاريخ الشعكب اإلسالمية، تر: -( 1)

 .225، ص 1968
 .209عمي حسف الخربكطمي، مرجع سابؽ، ص -( 2)
 .159حسيف مؤنس، مرجع سابؽ، ص  -( 3)
 .119ص  ، 2،ج ، مصدر سابؽالمسعكدم -( 4)
، 3ط، أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ، ق(380)ت: المقدسيد اهلل شمس الديف محمد بف أبي بكر البشارم أبك عب -( 5)

 .158، ص 1991مكتبة مذبكلي، القاىرة، 
ىػ( رحمة ابف بطكطة: تحفة 779نجي ابف بطكطة )ت: طأبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ المكاتي ال -( 6)

، دار 1، ط1ائب األمصار كعجائب األسفار، تح: محمد عبد المنعـ العرياف، مر: مصطفى القصاص، جالنظار في غر 
، بيركت،   .110-104، ص ص 1987إحياء العمـك

 .143محمد حسيف محاسنو، مرجع سابؽ، ص  -( 7)
أحمد بف عمي بف ثابت بف الخطيب البغدادم: اإلماـ األكحد العالمة المفتي الحافظ الناقد، محدث الكقت، أبك بكر  -( 8)

ـ، نشأ في بغداد كرحؿ إلى البصرة كأصبياف كخرساف كالحجاز كغيرىا 1002ىػ/392أحمد بف ميدم البغدادم كلد سنة 



 الفصل األول: المؤسسات التعلمية في العصر العباسي
 

 47 

حمقة كبيرة في جامع دمشؽ حدث فييا بعامة كتبو كتصانيفو ككاف إذا قرأ الحديث يسمع 
ككاف ألبي الحسف محمد بف النضر األحـز الربعي قارئ أىؿ  ،(1)صكتو في آخر الجامع

)ت: (2)دمشؽ حمقة عظيمة بجامع دمشؽ كأحمد بف سميماف بف أيكب أبك الحسف األسدم
 . (3)ياعدرس فيو مذىب األكز ( لو مجمس عمـ يـ958ق/347

 جـامع الـمنصور:  -ج
 ،(4)أقدـ كأكؿ مسجد جامع بني ببغداد كأشير مركز لمتعميـ في المممكة اإلسالمية 

جعمو مالصقا لقصره المعركؼ ك  (5)(ـ762ق/145)بناه الخميفة أبك جعفر المنصكر سنة 
يفة ىاركف الرشيد الذم بقصر الذىب، بقي المسجد الجامع عمى حالو إلى غاية عيد الخم

عادة بنائو (ـ807/ق192)أمر في سنة  ككاف جامع المنصكر قبمة أنضار  (6)بيدمو كا 
فاشتير عدد مف العمماء بمالزمتيـ لمتدريس كالكعظ فيو منيـ الخطيب  (7)األساتذة كالطالب

                                                                                                                                                                                     

التبيف ألسماء  مف األقاليـ لو الكثير مف المصنفات أشيرىا: تاريخ بغداد في مجمدات، الكفاية في عمـ الركاية،=
شياب الديف / 1135ص مصدر سابؽ،، تذكرة الحفاظ، الذىبي  ىػػ)463شير ذم الحجة  مف 7...إلخ، مات في المدلسيف

 :تح ،شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،(1089-1036أبي الفالح عبد الحي بف أحمد بف محمد الفكرم ابف العماد)
 ،سماعيؿ باشا البغدادم/ إ.40-38ص ص بيركت، ،دار إبف كثير ،ط(،)د ،1ج ،محمكد األرناؤكط ،عبد القادر األرناؤكط

/ الذىبي .79ص ،1951 ،بيركت ،دار إحياء الثراث العربي ،ط(،)د ،1ج ،أسماء المؤلفيف كأثار المصنفيف :ىدية العارفيف
 (.270ص ، 18ج ، مصدر سابؽ، سير أعالـ النبالء 

شافعية الكبرل، تح عبد (، طبقات الق771ت:تاج الديف أبي نصر عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي السبكي ) -( 1)
 .29، ص 1917اء الكتب العربية، القاىرة، ، )د،ط(، دار إحي4الفتاح محمد الحمك، محمكد محمد الصناعي، ج

أحمد بف سميماف بف أيكب بف داكد بف عبد اهلل بف حذلـ أبك الحسف األسدم: كاف يذىب مذىب األكزاعي في الفقو  -( 2)
ف عيسى بف ىركاف ككاف نصرانيا أسمـ عمى يدم الحسف بف عمراف السممي الحراني كلي قضاء دمشؽ نيابة عف الحسيف ب

ككاف شيخا جميال مف  ق259أك  ق257صاحب خراج دمشؽ، ككاف ثقة مأمكنا نبيال ذكر أنو رأل مكلده بخط أبيو سنة 
رياض عبد  :تح ،مختصر تاريخ دمشؽ البف عساكر ،ق(741:)تابف منظكرمحمد بف مكـر  ىػ)347معدلي دمشؽ تكفي 

 .(92، ص  1984 ،دمشؽ ،دار الفكر ،1ط، 3ج ،خركفكآالحميد مراد 
 .55أحمد، مرجع سابؽ، ص  كـر حممي فرحات -( 3)
أدـ ميتز، الحضارة اإلسالمية في القرف الرابع ىجرم أك عصر النيضة في اإلسالـ، تح: محمد عبد اليادم أبكزيد،  -( 4)
 .332كت، ص ، دار الكتاب العربي، بير 5، ط1ج
 .108، ص 1966ضة المصرية، القاىرة، ، مكتبة الني3أحمد شمبي، تاريخ التربية اإلسالمية، ط -( 5)
 .427، ص 1الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، مصدر سابؽ، ج -( 6)
 .332محمد حسيف محاسنو، مرجع سابؽ، ص  -( 7)
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مر، البو الفراء كاألحطفيو ككاف بعض  الذم جمس (2)كالكسائي (1)البغدادم الذم حدث فيو
يجمس بجانب أسطكانة خمسيف سنة  (4)ككاف إبراىيـ بف محمد بف نفطكيو ،(3)كابف السعداف

كما كاف لممعتزلة  ،(6)، كما جمس فيو أبك العتاىية كأممى مف شعره(5)دكف أف يغير محمو
لذلؾ فقد كاف لجامع المنصكر دكر بارز في المجاالت  ،(7)حمقات في مسجد المنصكر

 (8).في المجتمع اإلسالمي العممية كالثقافية
 
 
 

                                                           
 .214مريزيف سعيد مريزيف عسيرم، مرجع سابؽ، ص  -( 1)
الكسائي: اإلماـ شيخ القراءة كالعربية، أبك الحسف عمي بف حمزة ييمف بف فيركز األسدم مكالىـ الككفي الممقب  -( 2)

كيو سنة نببقرية ار  بالرم بالكسائي، لو عدة تصانيؼ منيا معاني القرآف، ككتاب النكادر الكبير كمختصر في النحك ...مات
 ،2ط ،محمد ابك الفضؿ إبراىيـ :تح ،مراتب النحكييف ، يب المغكمعبد الكاحد بف عمي ابك الطسنة ) 70ىػ عف 189

التاريخ  ،ق(256:)تالبخارم  أبي عبد اهلل إسماعيؿ بف إبراىيـ الجعفي./ 89، ص2009 ،بيركت ،المكتبة العصرية
ج  ،ابؽمصدر س ،/الذىبي، سير أعالـ النبالء.268، ص طبع تحت مراقبة محمد عبد المعيد خاف ،ط(،)د ،6ج ،الكبير

 (. 131ص  9
، دار الغرب 1، طى معرفة األديب، تح: إحساف عباسياقكت الحمكم الركمي، معجـ األدباء: إرشاد األريب إل -( 3)

 .1745، ص 1993اإلسالمي، 
إبراىيـ بف محمد بف نفطكيو: اإلماـ الحافظ النحكم العالمة األخبارم أبك عبد اهلل إبراىيـ بف محمد بف غرفة بف  -( 4)
جالؿ ىػ)323ىػ كاف عالما بالحديث كالعربية تكفي سنة 244ميماف الفتكي األزدم الكاسطي المشيكر بنفطكيو كلد سنة س

محمد أبك الفضؿ  :تح ،بغية الكعاة في طبقات المغكييف النحاة ،(ق911-849)السيكطيالديف عبد الرحماف بف أبي بكر 
بي البركات جماؿ الديف عبد الرحماف بف محمد ابف أ/ .429ص، 1965 ،مطبعة عيسى البابي الحمبي ،1ط ،1ج،إبراىيـ
ص  ،1985 ،األردف ،مكتبة المنار ،3ط ،إبراىيـ السامرائي :تح ،نزىة األلباء في طبقات األدباء ،ق(577:)ت االنبارم

 (.75، ص 15ج  ،مصدر سابؽ/ الذىبي، سير أعالـ النبالء، .196-194ص
 .118، دار المعارؼ، مصر، ص 2لثاني، طالعصر العباسي ا ، شكقي ضيؼ -( 5)
 .163عبد اهلل عبد الدائـ، مرجع سابؽ، ص  -( 6)
 .332محمد حسيف محاسنة، مرجع سابؽ، ص  -( 7)
ـ(، 1258 -622ىػ/ 656-1رابح أكالد ضياؼ، الجراية في الدكلة اإلسالمية: مف صدر اإلسالـ حتى سقكط بغداد ) -( 8)

-1431لخضر، كمية العمـك االجتماعية كاإلنسانية كاإلسالمية، قسـ العمـك اإلنسانية، باتنة، رسالة دكتكراه ، جامعة الحاج 
 .98ـ، ص 2014 -2013ىػػ/ 1435
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 جامع الرصافة:-د
كىك  (1)بالجانب الشرقي مف بغداد ـ(766/ق149)بناه الميدم بف منصكر سنة  

يعرؼ بجامع الخميفة كانت تقرأ فيو العيكد كيأخذ البيعة  (2)أحسف كأكبر مف جامع المنصكر
 .(3)دبالعامة، ككاف ىذا الجامع مركزا لعمماء الحديث كرجاؿ المغة كاأل

فيو العالـ المحدث محمد بف عبد الباقي المعركؼ بقاضي كمف الذيف درسكا  
كأبك المنصكر مكىكب بف أحمد  (5)أحمد بف يحي أبي عبد اهلل الديباجي ذلؾ، كك(4)المارستاف

 ياليقالجك 
 جامع األزىر: -ق

لديف أنشأه جكىر الصقمي قائد الخميفة الفاطمي المعز  (6)أكؿ جامع أسس بالقاىرة 
أدخؿ عميو العزيز باهلل  ،(7)(ـ972ق/361)ككمؿ بنائو سنة  (ـ970ق/359)اهلل سنة 

يقاؿ أنو سمي  (8)اهللالحاكـ بأمر  (ـ1009ق/400)ذنتو سنة بعض اإلصالحات ثـ جدد مأ

                                                           
 .428، ص 1الخطيب البغدادم، مصدر سابؽ، ج -( 1)
 .46، ص 3ج ،مصدر سابؽ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ./265ص ،2ج،مصدر سابؽ ، ابف العماد -( 2)
 .216، 215يزيف سعيد مريزيف عسيرم، مرجع سابؽ، ص مر  -( 3)
محمد بف عبد الباقي: ىك أبك بكر محمد بف عبد الباقي بف محمد بف عبد اهلل بف محمد عبد الرحماف بف الربيع بف  -( 4)

البزاز ثابت بف كىب بف مشجعة بف الحارث بف عبد اهلل بف شاعر األنصارم البغدادم النصرم مف مجمة النصرية الحنبمي 
ر، تكفي في ىػ الشيخ العالـ المتفنف الفرضي العدؿ مسند العص442صفر سنة  10ي المارستاف، كلد في ضالمعركؼ بقا
 (.28 -23ص  ، ص20ج ،مصدر سابؽ سير أعالـ النبالء، ،ىػ)الذىبي535رجب سنة 

مرك بف عفاف مف أىؿ نابمس كلد سنة أحمد بف يحي أبي عبد اهلل الديباج: مف كلد الديباج محمد بف عبد اهلل بف ع -( 5)
ص  ،6ج،مصدر سابؽ ىػ.)السبكي،527األحد عشريف صفر  ىػ، كاف يعقد المجمس في جامع الخميفة، تكفي يـك462
88 ،89.) 

 ،2جالؿ الديف عبد الرحماف السيكطي، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، تح: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ج -( 6)
 .251، ص 1968، 1ط
 .364، ص 3القمقشندم، مصدر سابؽ، ج -( 7)
، 2002شكقي أبك خميؿ، الحضارة العربية اإلسالمية كمكجز عف الحضارات السابقة، ) د،ط(، دار الفكر، دمشؽ،  -( 8)

 .561ص 
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أك لفخامتو كالتفاؤؿ  بو باألزىر نسبة إلى فاطمة الزىراء أك إلحاطة قصكر الزىراء الفخمة
 .(1)ـ المساجد ضياءا كنكرابأنو سيككف أعظ

كيعد األزىر مف أشير معاىد العمـ في اإلسالـ بني ليككف مقر الدعكة الفاطمية  
قامة الشعائر الدينية لمفاطمييف  .(2)كا 

أكؿ مف تكلى التدريس فيو ىك القاضي أبك الحسف بف النعماف بف محمد 
النعماف بف محمد  صمح( كىك ابف داعي الدعاة الفقيو اإلسماعيمي المتـ984ق/374:)ت

( ككذلؾ أخكه محمد بف النعماف بف محمد المتكفي ـ974ق/363المتكفي سنة )
 كظؿ بنك النعماف يمقكف حمقات الدركس في األزىر حتى سنة ،(3)(ـ999ق/389)سنة
إال أنو لـ يمبث أف تحكؿ إلى جامعة عممية يمتقي فييا طالب العمـ مف  ،(4)ـ(980/ق369)

عمى الخميفة الفاطمي العزيز  (5)أشار يعقكب بف كمس (ـ988ق/378)كؿ صكب ففي سنة 
ليصير في عاـ  ،(6)باهلل بتحكيؿ المسجد إلى جامعة لتدريس العمـك المختمفة فكافقو عمى ذلؾ

عمؿ العزيز باهلل كمف جاء حيث  ،(7)معيدا جامعيا لمعمـ كالتعميـ كالدراسة (ـ990ق/380)

                                                           
لقاىرة، الكميات األزىرية، ا، عالـ الكتب، بيركت، مكتبة 2، ط1محمد عبد المنعـ خفاجي، األزىر في ألؼ عاـ، ج -( 1)

 .28، ص 1988
 .145محمد حسيف محاسنة، مرجع سابؽ، ص  -( 2)
 .176حسيف مؤنس، مرجع سابؽ، ص  -( 3)
 .37محمد عبد المنعـ خفاجي، مرجع سابؽ، ص  -( 4)
يعقكب بف كمس: ىك أبك الفرج يعقكب بف يكسؼ بف إبراىيـ بف ىاركف بف داكد بف كمس البغدادم، كزير المعز  -( 5)

ببغداد كنشأ بيا لو عدة مؤلفات في الفقو  ـ(930ىػ/318)اف ييكديا فأسمـ كما كاف داىية، فطنا، سائسا، كلد عاـكالعزيز، ك
مصدر  ،أعالـ النبالء رسي ،)الذىبي(.ـ990ىػ/380)مثؿ مصنؼ الكزير كالرسالة الكزيرية، كانت كفاتو في ذم الحجة 

 / الذىبي، تاريخ اإلسالـ،.447،448، ص 7ج ،مصدر سابؽ ،الكامؿ في التاريخ / ابف األثير،442ص  ،16ج  ،سابؽ
، 4ج،مصدر سابؽ، / إبف عماد.347، ص 14، جمصدر سابؽ/ إبف الجكزم، .669،670، ص26ج  ،مصدر سابؽ

 (.992ص 
 .274، ص 2المقريزم، مصدر سابؽ، ج -( 6)
 .101رابح أكالد ضياؼ، مرجع سابؽ، ص  -( 7)
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بما  ةو مف كافة أرجاء البالد اإلسالميإلي ـجذب طالب العمالفاطمييف عمى  بعده مف الخمفاء
(1)كانكا يقدمكنو مف المأكؿ كالمسكف مما سيؿ عمييـ طمب العمـ

 (.02انظر: الممحؽ رقـ ) 
  قـصور الخـمـفاء المبحث الثالث:

لقد شيد العصر العباسي السيما الفترات األكلى منو نيضة عممية نظرا لكعي  
لعمـ كالتشجيع عمى اكتسابو، كلعؿ مف أبرز مظاىر ذلؾ أف خصصكا الخمفاء الكاضح با

 حكـسة سياسية يتـ فييا تسيير شؤكف قصكرىـ لمتعميـ كالتعمـ، فضال عمى أنيا كانت مؤس
 .(2)الدكلة

تعتبر القصكر مؤسسة تعميمية تربكية مخصصة ألكالد الخمفاء دكف غيرىـ حتى ال 
ألف أم خميفة أك ممؾ يككف في مجمسو أك بداره  (3)يقعدكف مع العامة كىذا مف الطبيعي

عمماء مف أىؿ التكحيد أك الفقو مف يعممو كأبنائو أصكؿ الديف حتى يقطع دابر األىكاء 
غمب عمييا الطابع التعميمي ضؼ إلى ذلؾ مجالس المناظرة التي ي ، (4)الفاسدة كالبدع الميمكة

(5)الخمفاء أنفسيـثمة العمماء الذيف يأتكف مف كؿ صكب تحت رعاية ب
 .  

كاف الخمفاء كاألمراء كاألغنياء مف الناس يختاركف ألكالدىـ بعض المعمميف لتعميميـ 
 .(6)كتأديبيـ في القصكر، فيجمس األكالد إلييـ يتمقكف منيـ ما استطاعكا مف الثقافة كالمعرفة

نما يطمؽ عميو لفظ "مؤد كقد اشتؽ ، ب" كالمعمـ ىنا ال يسمى معمـ صبياف أك معمـ كتاب كا 
ما ركاية، كمف ثـ يتكلى الناحيتيف جميعا  (7)اسـ المؤدب مف األدب، كاألدب يككف إما خمقا كا 

                                                           
في الشرؽ كمصر العصر العباسي الثاني  :إلسالـ السياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعيحسف إبراىيـ حسف، تاريخ ا -( 1)

 .579، ص 1996، دار الجيؿ، بيركت، 14، ط4ج ـ(،1258-1055ىػ/656-447كالمغرب كاألندلس)
 .92اصى، مرجع سابؽ، ص بمفتاح يكنس الر   -( 2)
 .147عبد اهلل عبد الدائـ، مرجع سابؽ، ص  -( 3)
ي الحسف الماكردم، نصيحة الممكؾ، تح: فؤاد عبد المنعـ أحمد، )د،ط(، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، أب -( 4)

 .227، ص 1986
 .207، ص 2002، دار كائؿ لمنشر، عماف، 1عبد اهلل زاىي الرشداف، تاريخ التربية، ط -( 5)
 .139محمد حسيف محاسنة، مرجع سابؽ، ص  -( 6)
 .58سابؽ، ص  ي، مرجعبمأحمد ش -( 7)
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بمعنى تيذيب سمككيـ كصقؿ مكاىبيـ مراعيا في ذلؾ مبدأ التدرج في التعميـ كمستخدما 
 .(1)األساليب كالطرؽ التعميمية المختمفة

عمى الجانب المعرفي فحسب   -ذكرهكما سبؽ  -كبذلؾ لـ تنحصر ميمة المؤدبيف 
، فنجد مثال أف (2))القرآف، الفقو، النحك...إلخ( بؿ تعداه إلى التركيز عمى الجانب السمككي

كافر األدب  وألن (3)"يالخميفة أبك جعفر المنصكر اختار لكلده المؤدب "شرقي بف القطام
ؽ كدراسة األخبار كقراءة أف يأخذه بحفظ أياـ العرب كمكاـر األخال فأمره،  عالما بالنسب

 .(4)األشعار"
" يا أحمر إن أمير كما أكصى ىاركف الرشيد مؤدب ابنو "األحمر النحكم" فقاؿ لو: 

المؤمنين قد دفع إليك ميجة نفسو وثمرة قمبو، فصير يدك  عميو مبسوطة وطاعتك عميو 
وه األشعار فكن لو بحيث وضعك أمير المؤمنين، أقرئو القرآن وعرفو اآلثار ور  اجبةو 

كالشاىد مف  (5) ..."مواقع الكالم وبدأه، ومانعو الضحك إال في وقتو وعممو السنن، وبصره
 ىذا القكؿ أنو جمع في كصيتو بيف العمـ كالخمؽ ألنو ال عمـ بدكف خمؽ.

السمة البارزة أيضا في التعميـ بالقصكر ىك أف تعمـ كالة العيد )أكالد الخمفاء( يقؼ 
أم أف الخميفة نفسو يشترؾ في تخطيط ما يتعممو ابنو مف معممو  عمى رغبة الكالد،

كمف مشاىير المؤدبيف  يذا المنكاؿ،ف كاف يسير بي، كتقريبا أغمب الخمفاء العباسي(6)الخاص
ثـ انتدب لو بعد  (7)الذم استقدمو الميدم لكلده ىاركف الرشيد "ييحي بف خالد البرمك"كذلؾ 

                                                           
 .(حسيف أحمد حسيف الخنقر، التأديب كالمؤدبكف في العصر العباسي، )د،ص -( 1)
 .158ضيؼ اهلل يحى الزىراني، مرجع سابؽ، ص  -( 2)
، كاف بف جابر بف فراسىك الكليد بف الحصيف بف حماد بف حبيب  كنيتو شرقي أبك المثنى الكمبي شرقي بف القطامي: -( 3)

حيث ضعفو زكريا الساجي، لو عشرة أحاديث كميا  أخباريا إال أنو كاف ضعيفا في ركايتو يااف عالمة نساب، كمف أىؿ الشاـ
 (.268،ص2./الذىبي، ميزاف االعتداؿ، مصدر سابؽ،ج1415ص مصدر سابؽ، )ياقكت الحمكم، معجـ األدباء،فييا كير

 .54، ص 2/ أحمد أميف، مرجع سابؽ، ج.265، ص 3مصدر سابؽ، ج ،المسعكدم -( 4)
 .291، ص 3نفس المصدر، ج -( 5)
كمية التربية، قسـ  ،سمية محمد فرج الكافي، التعميـ في الشاـ في العصر األمكم، رسالة ماجستير، جامعة أـ القرل -( 6)

 .79، ص ـ2007ق/1428التربية اإلسالمية، مكة المكرمة، 
 .221، ص 6ابف خمكاف، مصدر سابؽ، ج -( 7)
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بمشاركة األصمعي فجعؿ ليما  (1)أدب األميف كالمأمكف  ذلؾ الكسائي ككاف ىذا نفسو قد
الذم أدب  (3)سى "يحى الفراء"ندكف أف ن،  (2)ىاركف الرشيد جرايا مقداره عشرة آالؼ درىـ

في ىذا المجاؿ حيث  (5)"تاشتير "ابف السكي، كما  (4)العباس كلد المأمكف كدرسو عمـ النحك
 كذلؾ نجدكمف مؤدبي العصر  ، (6)ـ(862-847ق/247-232أدب كلد جعفر المتككؿ )

(7)"ىبة اهلل بف عبد اهلل السيبي"
-1075ق/487-487الذم أدب المقتدم بأمر اهلل ).

 .ليس ىذا فقط بؿ ىناؾ الكثير ممف اشتيرك بيذه الميمة ، (8) ـ(1094
قرب الخمفاء منيـ خيرة العمماء كأككمكا إلييـ تعميـ أبنائيـ، فأجزلكا العطاء كحضكا 

ألف ىذه المينة  (9)قدير كاالحتراـ إلى درجة أنيـ ينزلكف العمماء منازليـ كيرفعكف قدرىـبالت
كفي ذلؾ  (10)حذقافي حد ذاتيا تعتبر عمال مرمكقا يختار لو خيرة عمماء العصر أدبا كعمما ك 

                                                           
 .295، ص 3، جنفس المصدر ابف خمكاف، -( 1)
 .459، ص 1978أبي عمي المحسف بف عمي التنكخي، الفرج بعد الشدة، تح: عبكد الشبالجي، دار صادر، بيركت،  -( 2)
الفراء: ىك أبك زكريا يحي بف زياد بف عبد اهلل ابف منظكر األسدم النحكم، أخذ عممو عف الكسائي كىك عمدتو في  -( 3)

 بكر بف أبي جالؿ الديف عبد الرحماف/ 118، ص 10ج ،مصدر سابؽ النبالء، أعالـير س ي،ذىبلعمـ النحك ) ا
منشكرات  ،ط(،)د ،3ج ،خركفآمحمد أبك الفضؿ ابراىيـ ك  :تح ،المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا ،(ق911-849) السيكطي

 (.410ص، بيركت ،المكتبة العصرية
 .31ص ،2، جمصدر سابؽ ،اليافعي -( 4)
، كاف أبكه مؤدبا السكيت: ىك أبك يكسؼ يعقكب بف إسحاؽ بف السكيت، شيخ العربية البغدادم النحكم المؤدب ابف  -( 5)

فتعمـ عميو عمـ النحك كالمغة، أدب أكالد األمير محمد بف عبد اهلل بف طاىر ثـ ارتفع محمو كأدب كلد المتككؿ، لو عدة 
-202صص  ،مصدر سابؽ ،طبقات النحكييف كالمغكييف ،مزبيد)التصانيؼ تفكؽ العشر كتب منيا مؤلفو إصالح المنطؽ

 (.16،ص12./الذىبي، سير أعالـ النبالء، مصدر سابؽ،ج204
 .349ص  ،2، جمصدر سابؽ السيكطي، بغية الكعاة ، -( 6)
، مف أىؿ قصر ىبيرةىبة اهلل: ىك أبك الحسف ىبة اهلل عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف عمي بف الحسف السيبي  -( 7)

استكطف بغداد كسمع بيا مف أبي الحسف عمي بف محمد بف عبد اهلل بف بشراف، كقرأ األدب كحصؿ منو طرفا حسنا، كرتب 
ابي بكر ) ق478، تكفي سنةحدث عف عمي السكرم كعف إسماعيؿ السمرقندم ، ككاف كلي عيد صغير،ممقتدرل امؤدب

 ،3ج ،عبد القيـك عبد رب النبي :تح تكممة اإلكماؿ، ،ق(629-579) نقطة ابفمحمد بف عبد الغني البغدادم الحنبمي 
 (.169، ص27ج ،./الصفدم، مصدر سابؽ305ص  ،جامعة اـ القرل

ىػ(، تكضيح المشتبو في ضبط 842أبي ناصر الديف شمس الديف محمد بف عبد اهلل بف محمد القيسي الدمشقي )ت:  -( 8)
 .23، )د،ط(، مؤسسة الرسالة، ص 5د نعيـ العرقسكسي، جأسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ، تح: محم

 .200راغب السرجاني، العمـ كبناء االمـ، مرجع سابؽ ،ص  -( 9)
 .61أحمد شمبي، مرجع سابؽ، ص  -( 10)
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يكون الرجل نحويا عروضيا، وقساما فرضيا، وحسن الكتاب، جيد يقكؿ الجاحظ: " 
ا، ولو أن رجال رآن روايا لمشعر، وىو يرضى أن يعمم أوالدنا ستين درىمالحساب، حافظا لمق

ىذا ،(1)"ريج لممعاني ليس عنده غير ذلك لم يرضى بألف درىمخسن التالبيان ح كان حسن
 ـفيو غالبا ليككف إشرافي كفكقد بجؿ ىؤالء بالعمماء فخصصكا ليـ جناح في القصر يعيش

 .(2)عمى المتأدب أحكـ كأشمؿ
ذا فحسب بؿ كاف الخمفاء إذا أدخمكا مؤدبا إلى أكالدىـ، فجمس أكؿ يكـ أمركا ليس ى 

عند قيامو بحمؿ ما في المجمس إلى منزلو مع ما يصؿ بو كيكىب لو، كمف أمثمة ذلؾ 
 زاألحمر فعندما أراد االنصراؼ إلى منزلو دعي لو بحماليف فحمؿ معو ذلؾ كمو مع ب

 .(3)كثير
جؿ السير عمى تربية ىذه بيا لكجياء الدكلة كأعيانيا مف أىذا كقد فتحت القصكر أبكا

المجتمع تربية خاصة تميؽ بمستكاىـ كمراتبيـ، ككذلؾ مف أجؿ أف يككف كالة العيد مف  الفئة
  .(4)عمى قدر كبير مف العمـ لمتحكـ في زماـ أمكر الدكلة بما يتكافؽ مع الشرع كالعمـ

 مـنازل العـمماءبحث الرابع: مال
منذ  ية التي يشيد ليا التاريخ اإلسالممنازؿ العمماء مف المؤسسات التعميميتعتبر 

زمف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، إذ اتخذ بيتو مدرسة يعمـ فييا زكجاتو القرآف الكريـ كالسنة 
، كما اتخذ عميو الصالة كالسالـ دار األرقـ مركزا عمميا يمتقي فيو بالمسمميف (5)قكال كفعال
 .(6)زكييـليعمميـ كي

                                                           
 .403، ص 1الجاحظ، مصدر سابؽ، ج -( 1)
 .59أحمد شمبي، مرجع سابؽ، ص  -( 2)
محمد أبك الفضؿ  :تح ،اةحنباه الركاة عمى أنباه النإ ،ق(624:)ت يالقفط جماؿ الديف أبي الحسف عمي بف يكسؼ -( 3)

 .316 ، ص1986 ،القاىرة ،دار الفكر العربي ،1ط ،2ج،إبراىيـ
 .08، ص 2006، دار الغرب لمنشر كالتكزيع، 2بكفمجة غياب، التربية كالتعميـ بالجزائر، ط -( 4)
 .142طائي، مرجع سابؽ، ص لىدل عبد الرزاؽ ىكبي ا -( 5)
، مكتبة 1، ط3(، الطبقات الكبرل، تح: عمي محمد عمر، ج230ابف سعد محمد بف سعد بف منيع الزىرم )ت: -( 6)
 .224، ص 2001انجي لمنشر، القاىرة، خال
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كبذلؾ تمعب المنازؿ دكرا كبيرا في تمقي العمـك باعتبارىا المؤسسة األكلى قبؿ المسجد 
إن البيت أولى بل أوجب في التعمم من المسجد ألن تركو فيو حيث يقكؿ ابف الحاج: " 

 .(1)"الغالب عمى المسممين... ضرر في
إلسالمية المتكالية كفي بقيت البيكت تمعب دكر المؤسسة التعميمية خالؿ العصكر ا 

ف كاف قد قؿ شأنيا في العصريف األمكم كالعباسي  يال يعن ، لكف ىذا(2)كافة البمداف كا 
نما استمر دكرىا التعميمي إلى جانب مراكز التعميـ األخرل  ساىمت بنصيب فزكاليا نيائيا كا 

ؿ استقباؿ العمماء مف خال كبالتالي دعـ الحركة العممية ـ كالثقافة األدبيةكافر في نشر العم
في العزلة عف الناس كال كالعمماء فضمكا ذلؾ ليس حبا ،  (3)لطمبة العمـ في منازليـ كتعميميـ

بيكتيـ أكقات راحتيـ يؤكد  في س مف ذلؾ فاستقباؿ طالب العمـتكبرا كال غركرا، بؿ العك
الي درجة مدل تكاضعيـ كحبيـ لمعمـ كحرصيـ عمى أف يسكد درسيـ السكينة كالكقار كبالت

 .(4)االستيعاب تككف أكبر
ليس في قاؿ: "  (5)دعمج بف أحمدفكمف العمماء مف كاف يتباىى بداره ألنيا دار عمـ  

 الدنيا مثل داري ألنو ليس في الدنيا مثل بغداد وال ببغداد مثل القطيعة وال بالقطيعة مثل
 .(6)"درب أبي خمف وال في الدرب مثل داري

يست مكانا لمدرس كلـ تؤسس ليذا الغرض أصال إال أف شدة حقيقة األمر البيكت ل 
الحاجة دعت إلى قياـ حمقات تعميمية فييا، كذلؾ إما لظركؼ خاصة أك لدكاعي صحية 

                                                           
 .97ص  ، 2، مصدر سابؽ، جالعبدرم -( 1)
 .246، ص 1988غداد، ، ب35العدد  عبد العزيز حميد صالح، الحياة العممية في صقمية، مجمة كمية اآلداب، -( 2)
، مرجع سابؽ، ص  -( 3)  .61سالؾ أحمد معمـك
نادية بف عابد أحمد مفتي، تاريخ التعميـ في المشرؽ اإلسالمي في القرف الخامس اليجرم، رسالة ماجستير، جامعة أـ  -( 4)

 .172، ص ـ1987/ق1408القرل، كمية التربية، مكة المكرمة، 
كاف مف أكعية العمـ  (ـ874ىػ/260)ؽ السجزم، اإلماـ الفقيو محدث بغداد كلد سنة دعمج بف أحمد: ىك أبك إسحا -( 5)

 (.882، 881ص  ،مصدر سابؽكبحكر الركاية )الذىبي، تذكرة الحفاظ، 
 .143، ص 14مصدر سابؽ، ج ابف الجكزم، -( 6)
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كبو كضح فانقطع عف الناس  أعكر كاف درسو في المنزؿ ألنو  (1)فأبي سميماف السجستاني
 .(2)كال يأتيو إال مستفيد أك طالب عمـ"

ما كرد في المصادر التي تشير إلى العمماء الذيف اتخذكا بيكتيـ ممتقى كليس بقميؿ  
رداء التي ديمتقى فيو الطالب لمدرس، فمف النساء نستدؿ بما يركيو ابف عساكر عف " أـ ال

 .(3)كانت تستقبؿ الطالب كالعمماء في بيتيا"
إلماـ مالؾ عد كال تحصى، فاتال  بيكتيـ مكانا لمدرس ااتخذك الذيف  ف الرجاؿعأما  

سكط بأنكاع بف أنس درس أكؿ األمر في المسجد النبكم ثـ صار درسو يمقيو في بيتو المب
كقد كاف يتجو إليو حتى الخمفاء مف بينيـ ىاركف ،   (4)لمف يأتيو مف طالب العمـ المفارش

 .(5)الرشيد الذم يجمس بيف يديو كيأخذ منو
ليال إذ قسـ ليمو ثالثا األكؿ يكتب خصص الشافعي منزلو لمدرس نيارا كالتأليؼ  كما

 اليزاؿكالثالث يناـ فيو كحتى إذا خمد إلى مضجعو يأخذ القمـ ك  ،فيو يكالثاني يصم ،فيو
 ا عميو أنو دخؿ يكم  (7)الحارث بف سريح" إذ يركم  ـأما نياره فيقضيو في التعمي  ،(6)بيكت

                                                           
زيؿ بغداد تكفي في حكالي أبي سميماف السجستاني: ىك محمد بف طاىر بف بيراـ السجستاني المنطقي الطبيب ن -( 1)
 (.60، ص2ج ،مصدر سابؽ، البغدادماسماعيؿ ـ( صنؼ الكالـ في المنطؽ )1027ىػ/418)
تع: إبراىيـ شمس  ،ىػ(، أخبار العمماء بأخبار الحكماء646جماؿ الديف أبي الحسف عمي بف يكسؼ القفطي، )ت:  -( 2)

 .214، ص 2005، دار الكتب العممية، لبناف، 1الديف، ط
 .129-125ص ص ، 25ج ،مصدر سابؽ  ،ابف عساكر -( 3)
، دار ابف كثير لمنشر كالتكزيع، 2، ط10أبي الفدا اسماعيؿ بف كثير، البداية كالنياية، تح: مجمكعة مف العمماء، ج -( 4)

 .441، ص 2010دمشؽ، 
، شركة 1ستضيء، طأبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف الجكزم، المصباح المضيء في خالفة الم -( 5)

 .372، ص 2000المطبكعات لمنشر كالتكزيع، بيركت، 
الحارث بف سريح النقاؿ: ىك أحد الفقياء، ركل عف الحماديف كغيرىما قاؿ المعيف ليس بشيء كقاؿ النسائي: ليس  -( 6)

عفاء ضفي  ، الكامؿق(365:)ت الجرجانيابي احمد عبد اهلل بف عدم بثقة كقاؿ ابف عدم: ضعيؼ يسرؽ الحديث )
 ،منشكرات دار الكتب العممية ،ط(،)د ،2ج،الشيخ عمي محمد معكض ،الشيخ عادؿ احمد عبد المكجكد :تح كتع الرجاؿ، 
 (.196 ص ،بيركت

الحارث بف سريح النقاؿ: ىك أحد الفقياء، ركل عف الحماديف كغيرىما قاؿ المعيف ليس بشيء كقاؿ النسائي: ليس  -( 7)
عفاء ض، الكامؿ في ق(365:)ت الجرجانيابي احمد عبد اهلل بف عدم عيؼ يسرؽ الحديث )بثقة كقاؿ ابف عدم: ض



 الفصل األول: المؤسسات التعلمية في العصر العباسي
 

 57 

 .(1)نيـ أحمد بف حنبؿو غاص بالناس ممف أرادكا حفظ الحديث كجمعو مف بييتبفكجد 
في س اعتزؿ التدريف لي الذم قاـ بالتدريس فيو بعد أاإلماـ الغزا تكمف أىـ البيكت كذلؾ بي

يقرأ الناس القرآف الكريـ في  ـ(1127ق/521)ت: (3)النسيقال كما كاف، (2) نظامية نيسابكر
قرأ القرآف الكريـ  (5)كأف الشيخ "  أحمد بف أحمد العطار الكاسطي" (4)داره كيمنحيـ اإلجازات

 .(6) ـ(1013ق/404عميو جماعة في منزلو سنة )
 (7)" أبي الحسف أحمد بف سميماف األسدم"ازؿ عمماء الشاـ نجد منزؿ القاضيمف منك 
ي، ككذلؾ أحمد بف عـ( كاف يممي فيو عمـ الفقو كيدرس فيو مذىب األكزا958ق/347)ت: 

عمـ في منزلو كقد حدث فيو سنة محمد بف عمي المزاحمي الصكرم كاف لو مجمس 
ـ(، كما حدث أحمد بف محمد بف سالمة أبك الحسف السبتي األديب بداره 976ق/366)

 .(8)بدمشؽ

                                                                                                                                                                                     

 ،منشكرات دار الكتب العممية ،ط(،)د ،2ج،الشيخ عمي محمد معكض ،الشيخ عادؿ احمد عبد المكجكد :تح كتع الرجاؿ، =
 (.196 ص ،بيركت

 .211، ص 1، مصدر سابؽ، جالبييقي -( 1)
 .218، ص 4سابؽ، ج ابف  خمكاف، مصدر -( 2)
بندار القالنسي كىك إماـ كشيح القراءات بالعراؽ كلد بكاسط كتعمـ بيا ثـ  سي: ىك أبك العز محمد بف الحسيفالقالن -( 3)

جماؿ  :تعالقالنسي، الكفاية الكبرل في القراءات العشر، ابي العز محمد بف الحسيف رحؿ بغداد كبقي بيا إلى أف تكفي )
 (.5ص ،2003 ،طنطا ،دار الصحابة لمتراث ،1ط ،الديف محمد شرؼ

 .479زكريا بف محمد بف محمكد القزكيني، أثار البالد كأخبار العباد، )د،ط(، دار صادر، بيركت، ص  -( 4)
أحمد بف عطار الكاسطي: ىك أحمد بف محمد بف أحمد بف محمد بف الحسف بف عالف أبك عمي المعدؿ الكاسطي،   -( 5)

 (.96، ص1ج،مصدر سابؽاءة عف كالده ثـ أصبح يقرأ الناس )إبف الجزرم، شيخ مقرئ أخذ القر 
 . 96، ص 1ج،نفس المصدر -( 6)
 ،أعالـ النبالءلحسف مسند الككفة، نحكم العراؽ كمحدث دمشؽ )الذىبي، سير اأحمد بف سميماف األسدم: ىك أبك  -( 7)

 (.579ص، 5، جمصدر سابؽ
 . 275-92ص ص   ،3،جمصدر سابؽبف عساكر، ابف منظكر، مختصر تاريخ دمشؽ ال -( 8)
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ينتابو أىؿ العمـ كطالب األدب كفصحاء  (1)في البصرة كاف منزؿ "يكنس بف حبيب"ك 
 .(2)األعراب ليعمميـ النحك، كقد سمع منو الكسائي كالفراء

التعميـ في المنازؿ عمى العمـك الدينية فحسب بؿ تجاكزتيا إلى قتصر مجالس تلـ 
عمـك أخرل مثؿ عمكـ المغة، حيث كاف الطمبة يقصدكف أحيانا بيكت الشعراء بيدؼ سماع 

ذلؾ أف أحمد بف عمي بف عبد الصمد قاؿ دخمنا عمى العتبي في داره ببغداد  ،(3)شعرىـ
 .(4)لنسمع منو فحفظنا

ـ يدرس العمـ ػؿ عالػازؿ إذ أف كػاجد تنكعت أيضا بالمنػالمسنكعت العمـك بػما تكك 
ي بيتو ػنيار كيجمس فػاؿ الدكلة بالػمػرؼ أعػنجد الطبيب ابف سينا يصػتير بو، فػذم اشػال

فيقرأ معو في كتاب الشفاء نكبو  (6)كزجانيػػجؿ ليمة الػػو كػكاف يجتمع معػف، (5)س بالميؿػلمتدري
يكحنا  كفي ىذا المجاؿ ايضا نجد منزؿ ،(7)ظؿ كذلؾ زمنا طكيالكمف كتاب القانكف نكبة ك 

سار عمى نفس ك ، (9)مف أعمر مجالس مدينة السالـ عمى اإلطالؽ الذم يعتبر (8)بف ماسكيو

                                                           
ىػ كىك ابف ثماني كثمانيف سنة مكلى 182يكنس بف حبيب: يكنى أبا عبد الرحمف، يعرؼ بنحكه الكاسع، تكفي سنة  -( 1)

دار  ،4ط ،ثركت عكاشة :تح ،المعارؼ ،ق(276-213) ابف قتيبة أبي محمد عبد اهلل بف مسمـ الدينكرمبني صنبة )
 (.541ص ،قاىرةال ،المعارؼ

ىػ(، أخبار النحكييف البصرييف، تح: طو محمد الزيتي محمد عبد 368-284أبي سعيد الحسف بف عبد اهلل السيرافي ) -( 2)
 .27، ص 1955، مطبعة مصطفى البابي الحمبي، مصر، 1المنعـ خفاجي، ط

 .87ي، مرجع سابؽ، ص صابمفتاح يكنس الر  -( 3)
 .87، ص نفسو -( 4)
 .226، )د،ط(، دار اليالؿ، بيركت، ص 3زيداف، تاريخ التمدف اإلسالمي، مر: حسيف مؤنس، ججرجي  -( 5)
ابك الجكزجاني: ىك اإلماـ أبك سميماف مكسى بف سميماف الحنفي صاحب اإلماـ محمد بف الحسف كأخذ الفقو عنو ) -( 6)

دار القمـ  ،1ط ،محمد خير رمضاف يكسؼ :تح ، تاج التراجـ،ق(879:السكدكني )ت قطمكبغا الفداء زيف الديف قاسـ بف
 (.55ص 1992،لمطباعة كالنشر

 .308القفطي، أخبار العمماء بأخبار الحكماء، مصدر سابؽ، ص  -( 7)
 ـ المأمكفخديكحنا بف ماسكيو: ىك أبك بكر زكريا يحي بف ماسكيو، كاف فاضال طيبا مقيما عند الممكؾ عالما مصنفا  -( 8)

 (.411ص  ،مصدر سابؽ ف النديـ،كالمعتصـ كالمتككؿ )إب
 .196سابؽ، ص مصدرابف أبي أصبيعة،  -( 9)
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أستاذه  ةالذم فتح منزلو لتدريس الطب بحضر  ؽالمنكاؿ تالميذتو مف بينيـ حنيف ابف اسح
 .(1)مف العمـ لالستزادة

المناسب لمدراسة  كلجابيكتيـ لطمبة العمـ ىكذا فقط، بؿ كفركا ليـ  لـ يفتح العمماء
ال كمنازؿ ز " رأكا من وـ( إذا حضر الطمبة إلى منزل810ق/194حتى أف األحمر )ت: 

منو الطيب كيكسع ليـ األرزاؽ في المأكؿ كالكرؽ كاألقالـ كالمداد كيرييـ بشرا  حالممكؾ ينف
ا عمى الطمبو ما قاـ بو "الطميطي أحمد بف سعيد بف بؿ كأكثر مف ذلؾ كرم،  (2)كسركرا"

فصؿ الشتاء ككانكنا عمى  في ئالدفلتالميذه فرش الصكؼ ليكفر ليـ  شر فككثر" الذم كاف ي
ذا انتيى مف درسو قدـ ليـ مكائد عمييا ثرائد سنإ ةقام اف مممكءا بالفحـ يتكسط المجمس، كا 

 .(3)بمحـك الخرفاف كثرائد بالسمف كالزبد"
أف جعمكا منازليـ مساكف لطالب العمـ القادميف مف  إلى صؿ األمر بيـ أيضاك  كما

إذ يركل عنو " أنو كاف في داره خمسكف  (4)أماكف بعيدة لعمميـ، منيـ أبا عبيد اهلل المزرباني
ككذا أبي حاتـ السبتي " الذم  (5)ما بيف لحاؼ كدكاج معدة ألىؿ العمـ الذيف يبيتكف عنده"

، فضال عمى بعض الميسكريف الذيف يستضفكف (6)ة ألصحابو كمسكنا لمغرباء"كاف بيتو مدرس
 .(7)العمماء كاألدباء لينتفعكا بعمميـ مثؿ دار محمد بف الفضؿ الذم كاف مجمع لمعمماء

المنازؿ أماكف صالحة لمتعمـ، عمى الرغـ مف أف بعض الباحثيف ال  تعد بذلؾ
ف كالراحة الكاجب تكفرىما في أم مؤسسة تعميمية، يعتبركنيا أىال لذلؾ الفتقارىا عمى السكك 

لكف ىذا لـ يمنع أىؿ العمـ أك طالبي العمـ مف قصد منازؿ العمماء إذ كصؿ بيـ األمر أف 
                                                           

 .336عفاؼ سيد صبرة، مصطفى محمد الحناكم، مرجع سابؽ، ص  -( 1)
 .317، ص 2نباه الركاة، مصدر سابؽ، جإالقفطي،  -( 2)
 ص، 1989لمصرم، مصر، لكتاب اا ، دار1، ط1: إبراىيـ األبيارم، جىػ(، الصمة، تح570-494ؿ )اابف بشكك  -( 3)

62 ،63. 
المزرباني: ىك محمد بف عمراف بف مكسى يكنى أبك عبيد اهلل، إخبارم مؤرخ كأديب مف خرساف، منيجو االعتزاؿ،  -( 4)

 (. 447،448، ص 16ج،مصدر سابؽـ( )الذىبي، سير أعالـ النبالء، 993ىػ/384تكفي سنة )
 .181 ، ص3نباه الركاة، مصدر سابؽ، جإالقفطي،  -( 5)
 .418، ص 1ج ،مصدر سابؽ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، -( 6)
 .364، ص 13ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ، مصدر سابؽ، ج -( 7)



 الفصل األول: المؤسسات التعلمية في العصر العباسي
 

 60 

بؿ كربما ألقيت الدركس عند عتبو ، (1)كقفكا عمى أبكاب الشيخ ليسألكىـ أك يسمعكا منيـ
، في حيف لـ (2)دد الطمبة الحاضريفما إذا لـ يتالئـ بنائيـ مع ع ةالباب خاصة في حال

ؿ أف ابف المقفع اجتمع مع الخميؿ بف أحمد ييكتفكا بالدرس في النيار بؿ كحتى في الميؿ إذ ق
 .(3)كاممة ةليم افتذاكر 

  الـمكـتبات المبحث الخامس:
ىي طريؽ معمـك لنشر العمـ كالثقافة بيف الناس، كذلؾ لما تحتكيو مف  (4)المكتبات
كغيرىا مف المكاد مثؿ األقالـ كاألحبار كاألكراؽ التي تساعد عمى كسب المعرفة كتب ككثائؽ 

، بؿ كرتب فييا معممكف يدرسكف لمناس (5)ككسب راحة الباحثيف كالمترجميف كالنساخ
، كلعؿ أبرز ما ترمي إليو المكتبات بصفة عامة ىك تشجيع الطمبة كتنمية ميكليـ (6)العمـك

 (03)أنظر: الممحؽ رقـ.(7)طالعة عادة أصمية عندىـنحك القراءة حتى تصبح الم
أك دكر العمـ كىي أشبو  (8)عرفت ىذه المؤسسة باسـ بيكت الحكمة أك خزائف الكتب 

ما تككف بالدكائر العممية أك المؤسسات األكاديمية في كقتنا الحاضر فيي معيد لمترجمة 
منسخ كالنقؿ، كبالتالي كظيفة كىي مدرسة لمتعميـ كالتثقيؼ كمكتبة لممطالعة كىي مركز ل

كعمى ىذا فقد اختير ليذه الكظيفة جماعة مف  ،المكتبة ىي عمؿ عممي قبؿ كؿ شيء

                                                           
، 2005محمد منير مرسي، التربية اإلسالمية أصكليا كتطكرىا في البالد العربية، )د،ط(، عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع،  -( 1)

 .306ص 
 .71منير الديف أحمد، مرجع سابؽ، ص  -( 2)
 .49مصدر سابؽ، صطبقات النحكييف كالمغكيف، الزبيدم،  -( 3)
المكتبة: ىي بناية كبيرة فييا عدد مف القامات، كالحجرات الكاسعة مكزعة في أقساـ الدار، تضـ مجمكعة مف خزائف  -( 4)

، مجمة المؤرخ كأثره في الحركة العممية ي، بيت الحكمة البغدادمالكتب في كؿ خزانة مجمكعة مف األسفار )رمزية األطرقج
 (.319ص  ،1980 ،بغداد ،14العددالعربي، 

، مرجع سابؽ، ص سالؾ  -( 5)  .62أحمد معمـك
، مكتبة النيضة 8أحمد شمبي، الفكر اإلسالمي منابعو كآثاره: مآثر المسمميف في مجاؿ الدراسات العممية كالفمسفية، ط -( 6)

 .55، ص1986ر كالتكزيع، مصر، لمنش
 .23، ص 1971محمد عجاج الخطيب، لمحات في المكتبة كالبحث كالمصادر، )د،ط(، بيركت،  -( 7)
خزانة الكتب: ىي اسـ المكضع الذم يخزف فيو الشيء، فاستعممكه لمداللة عمى المكاف الذم حفظت فيو الكتب، كيراد  -( 8)

 (. 64، ص2بنظاـ معمـك لالستفادة مف عمكميا )أحمد أميف، مرجع سابؽ، ج بيا ىنا المحؿ الذم تتجمع فيو الكتب
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، كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما (2)مثؿ سيؿ بف ىاركف (1)أساطيف العمماء كمشاىير األدباء
كمف  ،تباتمى اقتناء الكتب كتككيف المكيدؿ عمى حرص الخمفاء كاألمراء كالعمماء كاألدباء ع

سبؿ ذلؾ نجد مثال المأمكف كانت بينو كبيف ممؾ الرـك مراسالت استطاع مف خالليا 
 .(3)الحصكؿ عمى الكتب القديمة المخزكنة ببالد الرـك كذلؾ بعد امتناع

بمغت المكتبات اإلسالمية في العصر العباسي درجة عالية مف الرقي في تنظيميا  
مكتبة ذات شأف سكاء عامة أك خاصة مف فيرست يرجع  اك ارسيا كقمما تخميكترتيبيا كدقة ف

 .(4)إليو
عرؼ العصر العباسي في ظؿ الحضارة العربية اإلسالمية أنكاعا متعددة مف 

 المكتبات منيا العامة كمنيا الخاصة:
 فالفاطميينذكر أعظميا كأشيرىا في اإلسالـ بيت الحكمة كمكتبة  المكتبات العامة:-1

 بالقاىرة.
  يت الحكمة:مكتبة ب-أ

الكقت عمى اإلطالؽ  ي بغداد كالعالـ اإلسالمي في ذلؾتعتبر مف أكبر المكتبات ف
 فالعباسييلثرائيا كاحتكائيا عمى أثمف الكتب كأندرىا، األمر الذم يشيد عمى كعي الخمفاء 

، كيعكد الفضؿ (5)بإنشاء مؤسسة عممية تشرؼ عمى النشاط العممي كترعى جيكد المؤلفيف
كما يدؿ عمى ذلؾ قكؿ " أبي سيؿ  -كىك أرجح األقكاؿ -لى ىاركف الرشيدفي ذلؾ إ

، في حيف عرفت أكج (6)الفضؿ بف نبكخت " أنو كاف في خزانة الحكمة لياركف الرشيد"
كال ريب  ،ازدىارىا عمى عيد المأمكف الذم اىتـ اىتماما بالغا باقتناء كتنشيط حركة الترجمة

                                                           
 .95، ص2013، دار الكفاء، اإلسكندرية، 1خالد أحمد حسيف عمي حربي، أسس النيضة العممية في اإلسالـ، ط -( 1)
 بخدمة المأمكف كافاني انتقؿ إلى البصرة، كاتصؿ سيالدستم الييكف بف راىيكف ك بفيؿ بف ىاركف: ىك أبك عمر س -( 2)

 (.13ص ،16ج ،مصدر سابؽ ،محكيما فصيحا شاعرا أديبا )الصفد
 .339ابف النديـ، مصدر سابؽ، ص  -( 3)
 .171ي، مرجع سابؽ، ص تنادية بنت عابد أحمد مف  -( 4)
 .466، ص 1ندم، مصدر سابؽ، جشالقمق -( 5)
 .282ابف النديـ، مصدر سابؽ، ص  -( 6)
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، ككنيا تقدـ لطالب العمـ ما (1)لطالب العمـ كالمعرفة أف بيت الحكمة كانت جامعة كبرل
يحتاجكف إليو مف كتب، كتييئ ليـ األجكاء المناسبة لممطالعة كالدراسة باإلضافة إلى أنيا 

 .(2)مركز لمثقافة العربية اإلسالمية كمنتدل لمعمماء كقاعات التدريس كمركزا لمترجمة كالنسخ
غبة في تحقيؽ زادا العرب مف كؿ صكب ر  فكا إلييا فتيالفكرة العممية أقبمكعمى إثر تمؾ ا 

كطالعكا كصنفكا حتى أصبحكا خير قدكة لمف عاصرىـ كمف جاء  فدرسكاعمميا كفيرا 
بقيت ىذه المكتبة مفتكحة لمجميع كتقدـ خدماتيا لركاد العمـ إلى أف استكلى  ،(3)بعدىـ

 (04)أنظر: ممحؽ رقـ.(4)كبيرفدمركىا كأحرقك مافييا مف مكرث عممي  المغكؿ عمى بغداد
 دار الحكمة بالقاىرة: -ب

ىي ثاني أكبر كأضخـ مكتبة عرفتيا الحضارة العربية اإلسالمية بعد بيت الحكمة 
، حممت (5)ـ(1005-ق395ببغداد، مكجكدة بالقاىرة أسسيا الفاطمي الحاكـ بأمر اهلل سنة )

قياء كالقراء كغيرىـ مف أرباب إلييا الكتب مف خزائف القصكر المعمكرة، فجمس فييا الف
، كأجريت األرزاؽ عمى مف بيا مف طالبي العمـ، كجعؿ فييا ما يحتاج إليو مف الحبر  العمـك

 .(6)كاألكراؽ كاألقالـ
جمع فييا الحاكـ بأمر اهلل كتب مف سائر العمـك كاألدب كالخطكط المنسكبة ما لـ  

لجميع الناس مف كؿ الطبقات دكف  تكحةكجعؿ أبكابيا مف، (7)يرل مثمو ألحد قط مف الممكؾ
بيا أصحاب  الحاكـ بأمراهلل أقاـ كما، (8)ىا القراء لمنسخ كالنقؿ كالدراسةدتمييز فصار يترد

                                                           
 .33، 32، ص 1972، دار الكتب لمطباعة كالنشر، 2يت الحكمة، طسعيد الديكجي، ب -( 1)
 .231، دار الفكر العربي، القاىرة، ص 1خضر أحمد عطا اهلل، بيت الحكمة في عصر العباسييف، ط -( 2)
 .55رفيدة اسماعيؿ عطا، مرجع سابؽ، ص -( 3)

(4)-Qadar Bakhsh, The islamic civilization, P42.  
 .458، ص 1مصدر سابؽ، ج المقريزم، -( 5)
جماؿ  :تح ،الفاطمييف الخمفا إتعاظ الحنفا بأخبار االئمة ،ق(845:تقي الديف أبي العباس أحمد بف عمي المقريزم )ت -( 6)

 .56،ص1996 ،القاىرة ،2ط ،2ج،الديف الشياؿ
 .458، 457، ص 1المقريزم، المكاعظ كاالعتبار، مصدر سابؽ، ج -( 7)
الكتب العربية العامة كشبو العامة لبالد العراؽ كالشاـ كمصر في العصر الكسيط، تر: نزار أباظة،  يكسؼ العش، دكر -( 8)

 .109محمد صباغ، دار الفكر المعاصر، دمشؽ، ص 
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ليقرؤا الناس ما شاؤكا نظرا لغالء الكتب كتعذر اقتنائيا عمى  كغيرىـ النحك كالمغة كالمنجميف
 .(1)العامة

تقاـ في البيكت كالقصكر لكنيا غالبا ما تككف ىي مكتبات شخصية : المكتبات الخاصة-2
 مفتكحة لعامة الناس، كتنقسـ باألساس إلى ثالثة أقساـ:

 نذكر منيا عمى سبيؿ الذكر ال الحصر: مكتبات الخمفاء: -أ
 ( 902-892ه/282-279خزانة المعتضد)كقد أشار ابف النديـ إلى ذلؾ في  :م

المنطؽ، ككتبو بخط الترمذم الصغير  فسر كتاب جامع (2)قكلو: " أف الزجاج النحكم
أبي الحسف، كجمده كحممو الكزير القاسـ بف عبيد اهلل إلى المعتضد فاستحسنو، كأمر 
لو بثمثمائو دينار، كىذه النسخة لـ يخرج منيا الزجاج نسخة أخرل إال إلى خزانة 

  (3)المعتضد"
 ( 940-934ه/329-322خزانة الراضي:)ا قبؿ كانت لو خزانة كتب أنشأى م

بت بحخالفتو بسنتيف كما يشير إلى ذلؾ ما ركاه الصكلي عف ىذا الخميفة فقاؿ: " ف
كاشتريت ليما مف كتب الفقو كالشعر كالمغة  -باهلل المتقي باهلل كالراضي-إلييما العمـ 

كال شؾ  (4)في ذلؾ كعمؿ كؿ كاحد منيما خزانة لكتبو" اكاألخبار قطعة حسنة فتنافس
 ف الكتب في مراحؿ حياتومتكسيع ىذه الخزانة كتزكيدىا بالجديد أف الراضي أخذ في 

                                                           
 .231، ص 3جكرجي زيداف، مرجع سابؽ، ج -( 1)
مبرد قراءة، كاف مف مؤدبي أكالد الزجاج النحكم: ىك أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف السرل الزجاج، أقدـ أصحاب ال -( 2)

تيذيب األسماء  ،ق(676:)ت النككم ابي زكريا محي الديف بف شرؼىػ كىك إماـ كنحكم زمانو )310المعتضد تكفي سنة 
 (. 170ص  ،بيركت ،دار الكتب العممية ،ط(،)د ،2ج،شركة العمماء :تح ،كالمغات

لرائد العربي، ا، دار 2لميجرة، ط 1000منذ أقدـ العصكر حتى سنة ككركيس عكاد، خزائف الكتب القديمة في العراؽ:  -( 3)
 .90، / ابف النديـ، مصدر سابؽ، ص 113، ص 1986بيركت، 

ق 322  (، أخبار الراضي باهلل كالمتقي باهلل: تاريخ الدكلة العباسية مف سنة335أبي بكر محمد بف يحي الصكلي )ت:-( 4)
 .25، ص1979، دار المسيرة، بيركت، 2ىيكرث، ط .: جهىػ مف كتاب األكراؽ، نشر 333إلى سنة 
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كمما يدلنا عمى سعة خزانة الراضي أنو كاف يكجد فييا فريؽ مف الناسخيف  ،المختمفة
 .(1)كالمجمديف

تحكم اآلالؼ مف نفائس الكتب،  ليس ىذا فقط بؿ كاف لكؿ خميفة خزانة كتب خاصة
لو  المكركث الثقافي البناءخمفاء بني العباس بيذا  أخذنا نمكذجيف يدالف عمى اىتماـ طفق

أكثر يمكف الرجكع إلى كتاب كلإلستزادة  ،تالي ال يخمك قصر خميفة مف مكتبةكلشعبو كبال
ككركيس عكاد )خزائف الكتب القديمة في العراؽ( ففيو ما يكفي مف معمكمات في ىذا 

 المكضكع.
 منيا: مكتبات الوزراء:-ب

  الذيف اشتيركا بكلعيـ بالكتب  مفكزير المتككؿ كىك : (2)انقاخخزانة الفتح بن
كجمعيا كما يدؿ عمى اىتمامو بالكتب أنو كاف عندما يحضر لمجالسة المتككؿ فإذا 

، كقد أسند (3)أراد ىذا األخير القياـ لحاجة أخرج كتابا مف كمو أك خفو يقرأه إلى عكده
فعمؿ لو خزانة حكمة نقؿ  (4)ميمة جمع كتب خزائنو إلى " عمي بف يحي المنجـ"

إلييا مف كتبو كمما استكتبو الفتح أكثر مما اشتممت عميو خزانة الحكمة قط، كقد 
 .(5)كانت مقصدا لفصحاء األعراب كالعمماء

                                                           
ـ(، رسالة 946-847ىػ/334-232زيني بف طالؿ الحازمي، الحياة العممية في العراؽ في عصر نفكذ األتراؾ ) -( 1)

 .190، ص 2000ماجستير، جامعة أـ القرل، كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية، 
د كجكد كمحاسف، قتؿ مع المتككؿ في سنة دتركي شاعر مترسؿ بميغ مفكه ذك سؤ الفتح بف خاقاف: ىك أبك محمد ال -( 2)

 (.82، ص 12ج،مصدر سابؽىػ)الذىبي، سير أعالـ النبالء، 247
، دار االستقامة، 1العمـ، تح: سعيد عبد الغفار عمي، ط دأبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم، تقيي -( 3)

 .180، ص 2008
ادـ المتككؿ كمف بعده مف الحمفاء إلى أياـ خف يحي المنجـ: ىك أبك الحسف بف يحي بف منصكر المنجـ عمي ب -( 4)

 (. 205، ص مصدر سابؽلمشعر كاألخبار )إبف النديـ،  ، كاف ركاياعتمدالم
 .205، ص نفس المصدر -( 5)
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 ـ( عرفت بدار 993ق/383) سنة أنشأىا الكزير سابكر :(1)مكتبة سابور بن أردشير
كجعميا عامة لينتفع  شرة آالؼ كتابأكقؼ عمييا كتبا كثيرة زادت عمى الع ،(2)العمـ

 ، (3)صارت مركزا ثقافيا يمتقي فيو الطالب لممطالعة كالدرسكبذلؾ ، بيا المسمميف
ككاف أبك  ،(4)أنيا أكؿ مدرسة قبؿ النظامية بمدة طكيمة :كعنيا يقكؿ ابف الكثير

 .(5)العالء المعرم كثير التردد عمييا
  :مف إنشائيا في أكؿ ابف سكار، ككاف اليدؼ  أنشأىا أبك عميدار ابن سوار بالبصرة

ثـ اتسع دكرىا فصارت تشمؿ التعميـ العالي أيضا  ،بحركة الترجمة عطالضاألمر اال
بصفة  يفمقيم يفمعمم تضـخاصة كأنيا  (6)لذا اعتبرىا ىارتز أكؿ جامعة إسالمية

 كالفمسفية  تدريس العمـك الدينية جانب  إلى  (7)عمـ الكالـالتالميذ  كفمستمرة يدرس
 .(8)مطالعة الكتبك 

  كىي  التي تضـ مف كؿ كتاب ثالثة نسخ بن خالد البرمكي يخزانة يحفضال عف
النشاط العممي الضخـ لما تحتكيو مف ببات المشيكد ليا أيضا تعتبر مف أكبر المكت

                                        . (9)بطكف أميات الكتب
 
 

                                                           
اف بابو محط ر الكزراء كأماثؿ الرؤساء ككسابكر بف أرد شير: يكنى أبك نصرك كىك كزير لبياء الدكلة، كاف مف أكاب -( 1)

 (.254، ص2ج ،مصدر سابؽ ،الشعراء )ابف خمكاف
 .101، )د،ط(، دار الكتب، بيركت، ص 1فميب دم طرازم، خزائف الكتب العربية في الخافقيف، ج -( 2)
 .235، ص 3جكرجي زيداف، مرجع سابؽ، ج -( 3)
 .332، ص 12مصدر سابؽ، ج ،كثيرابف  -( 4)
 .114، ص 1ابف خمكاف، مصدر سابؽ، ج -( 5)

)6 -(  Sohail Naqui, comparative education, higher education commusion, islamabad, p101. 
 316المقديسي، مصدر سابؽ، ص–(7) 

ربي، محمد حسيف الزبيدم، المراكز الثقافية في العراؽ في القرنيف الرابع ك الخامس اليجرييف، مجمة المؤرخ الع -( 8)
 .213، ص1981، بغداد، 20العدد

، 1965، 2، ط1ق(، الحيكاف، تح: عبد السالـ محمد ىاركف، ج255-150أبي عثماف عمرك بف بحر الجاحظ)  -( 9)
 .60ص
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   مكتبات العمماء:-ج
ككثرت إلى درجة أف كؿ عالـ أصبحت لو مكتبة في منزلو ما مكتبات العمماء تعددت 

يدؿ عمى المستكل الثقافي الذم كانت تتمتع بو الحضارة اإلسالمية في العصر العباسي كمف 
 ىذه المكتبات:

 رأيت إلسحاؽقاؿ عنيا أبك العباس ثعمب " :  (1)مكتبة إسحاق إبراىيم الموصمي 
، فقد جمع لنفسو خزانة كتب (2)"ء مف لغات العرب ككميا بسماعةالمكصمي ألؼ جز 

ئا مف الكتب غنية بنفائس الكتب حتى إنو عندما سألو األصمعي ما إذا حمؿ معو شي
قاؿ: كما مقداره قاؿ: ثمانية صناديؽ، فعجب األصمعي،  ،فأجابو: حممت ما أخؼ

، كىذا دليؿ (3)ذلؾ" كقاؿ: إذا كاف ىذا ما أخؼ فكـ يككف ما ثقؿ: فقاؿ: أضعاؼ
عمى ثراء خزانتو التي كاف ال يمنع أحدا مف دخكليا ككاف يممي فييا عمى طمبتو مف 

   .(4)شعره كشعر غيره
 اشتممت ، مةكانت تسمى بخزانة الحكم(: 888ه/275) مكتبة عمي بن يحي المنجم

و أنحتى  مف المؤلفات التي أكقفت عمى طالب العمـ كالباحثيفكثيرة عمى أنكاع 
 ذلؾ كما يدؿ عمى ،(5)فييا صنكؼ العمـ تعممكفيقصدىا الناس مف كؿ بمد أصبح ي
يا إلي تمريد الحج فمألى خرساف إ تقدم "قائال :أبك معشر البمخي  بو حما صر 
في دراسة عمـ  تالحج فأخذ تتركفكالثقافة  لإلطالعيا تأمرىا فمزم نييا كىالتكدخم

 .(6)النحك فييا"

                                                           
إسحاؽ المكصمي: ىك أبك محمد إسحاؽ بف إبراىيـ بف ميمكف التميمي المكصمي، صاحب المكسيقى كالشعر الرائؽ  -( 1)

، 11ج ،مصدر سابؽ ىػ )الذىبي، سير أعالـ النبالء،235ىػ كتكفي سنة 150مع الفقو كالمغة، كلد سنة  كالتصانيؼ األدبية
 (.118ص

 .203، ص1ابف خمكاف، مصدر سابؽ، ج -( 2)
 .196، 195ككركيس عكاد، مرجع سابؽ، ص  -( 3)
 .595ياقكت الحمكم، معجـ األدباء، مصدر سابؽ، ص  -( 4)
 .163شمي، مرجع سابؽ، ص رحيـ كاظـ محمد اليا -( 5)
 .198يني بف طالؿ الحازمي، مرجع سابؽ، ص ز  -( 6)
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 مكتبات المساجد: -3
ىي أكؿ المكتبات نشكءا في اإلسالـ منذ اتخذ المسمميف المسجد مكانا لمدراسة ذلؾ 
ألنو ال دراسة بدكف كتب، حيث كاف يكدع الناس في المساجد عددا مف نسخ القرآف الكريـ 

  تضـ باإلضافةكما كانت  ،كغيره مف الكتب الدينية النافعة ككقؼ لفائدة المطالعيف كالمصميف
ألف المسجد كاف يدرس جميع العمـك باستثناء أخرل نية كتب فمسفية كعممية إلى الكتب الدي

 .(2)كتبيـ عمى الجكامع ابتغاء كجو اهلليكقفكف ، كقد كاف الخمفاء (1)الطب
 ، فمسجد(3)جد أك في مكاف مستقؿ قريب منيااتككف ىذه المكتبات عادة ممحقة بالمس 

ككذلؾ مسجد بغداد كمسجد المنصكر  الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يحكم مكتبة كبيرة
كمسجد الرشيد كغيرىـ كثيركف إذ حكل كؿ مسجد عمى نفائس الكتب لالستعانة بيا في 

   .(4)تدريس الطالب كفي تحصيؿ العمـ
 :مكتبات المشافي-4

نما كاف أيضا   ألحقت البيمارستانات بمكتبات ألف المشفى لـ يكف لمتمريض فقط كا 
العضدم التي بمغت عددا  العممي كمف أشيرىا مكتبة البيمارستاف مكانا لمتعميـ كالتدريب

، مما يحتاجو األطباء كتالميذىـ حتى قالكا أنو كاف في مستشفى ابف (5)ضخما مف الكتب
 .(6)عمى ما يزيد عف مائة ألؼ مجمد في سائر العمـك كمطكلكف بالقاىرة خزانة كتب تح

 
 

                                                           
، مؤسسة الرسالة لمنشر كالتكزيع، بيركت، 1نشأتيا كتطكرىا كمصائرىا، ط : ماىر حمادة، المكتبات في اإلسالـمحمد  -( 1)

 .82، ص 1980
 .322، ص 1، مرجع سابؽ، جزآدـ ميت -( 2)
 .262مرجع سابؽ، ص  نادية بنت أحمد مفتي، -( 3)
 .341مرجع سابؽ، ص  ،مصطفى محمد الحناكم عفاؼ سيد صبرة، -( 4)
، 1999، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، 1ربحي مصطفى عمياف، المكتبات في الحضارة العربية اإلسالمية، ط -( 5)

 .142ص 
 .225، ص 1999بية السعكدية، ، دار الكراؽ، المممكة العر 1مصطفى السباعي، مف ركائع حضارتنا، ط -( 6)
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 مكتبات المدارس: -5
زانة عامرة بالكتب لتككف عكنا لمطالب عمى استيعاب أنشئت في كؿ مدرسة خ

دراستو، كقد مثمت المكتبة جزءا ميما في تككيف المدرسة كمف أمثمة ذلؾ مكتبة المدرسة 
كما يذكر ياقكت الحمكم عدة مدارس كانت في مرك تحكم ،  (1) ـ(1065ق/457النظامية )

 . (2)في زمانو مكتبات ضخمة ككانت أبكابيا مفتكحة لمجميع
 حوانيت الوراقين المبحث السادس:  

ظيرت ىذه الدكاكيف منذ مطمع العصر العباسي كانتشرت بسرعة في العكاصـ  
فتكفر الكرؽ كازدىار صناعتو  ،(3)كالبمداف المختمفة، كحفمت كؿ مدينة بعدد كافر منيا
أليؼ فنتج عف ذلؾ شيكع حركة الت (4)كرخص ثمنو ساعد عمى ازدىار حركة العمـ كتدكينو

 .(5)كالترجمة في العصر العباسي ككثرة الكراقيف فنشأت مينة الكراقة
: ىي كممة مشتقة مف كرؽ، قاؿ ابف فارس: الكاك كالراء كالقاؼ لغة ككممة الكراقة

 .(6)أصالف يدؿ أحدىما عمى خير كماؿ كأصمو كرؽ الشجر كاآلخر عمى لكف مف األلكاف
حدة كرقة، كقاؿ: كالكرؽ أدـ الشجر كالكتاب الك كقاؿ ابف منظكر: " كالكرؽ مف أكراؽ ا

رقاؽ كاحدتيا كرقو كمنيا كرؽ المصحؼ، كأكراقو صحفو الكاحد كالكاحد" كقاؿ كذلؾ: " 
                                                                                                   (7).كيكتب" ؽكالكراؽ معركؼ كحرفتو الكراقة"، كالرجؿ الكراؽ: " ىك الذم يكر 

 

                                                           
 .43، ص1994لجامعية لمنشر كالتكزيع، ، المؤسسة ا1لعباسي، طاحسف الحاج حسف، حضارة العرب في العصر  -( 1)
 .224راغب السرجاني، ماذا قدـ المسممكف لمعالـ، مرجع سابؽ، ص  -( 2)
 .95أحمد شمبي، تاريخ التربية اإلسالمية، مرجع سابؽ، ص  -( 3)
 .123شكقي ضيؼ، مرجع سابؽ، ص  -( 4)
 .68، ص 1998، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، 1ى كىبي الجبكرم، الكتاب في الحضارة اإلسالمية، طييح -( 5)
، )د،ط(، 6(، معجـ مقاييس المغة، تح: عبد السالـ محمد ىاركف، ج395أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا )ت: -( 6)

 .101التكزيع، ص دار الفكر لمطباعة كالنشر ك 
 . 374ص ،10جمصدر سابؽ، لساف العرب، ابف  منظكر،  -( 7)
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كقاؿ أحمد مختار  ،(1)رابي: " الرجؿ الكراؽ كىك الذم يكرؽ كيكتب"فكقاؿ ابف ال
 .(2)عمر: " صانع الكرؽ كبائعو كمف يحترؼ نسخ الكتب أك تجارتيا"

فيقكؿ: " ىي العناية بالدكاكيف العممية  اصطالحاأما ابف خمدكف فيعرؼ الكراقة  
 .(3)ي نسخيا كتجميدىا كتصحيحيا بالركاية كالضبط"كالسجالت ف

جمع كراؽ كالكرؽ بفتح الكاك  الكرقكفيقكؿ السمعاني كذلؾ في تعريفو لمكراقة: "  
كتشديد الراء كفي آخرىا القاؼ ىذا اسـ لمف يكتب المصاحؼ ككتب الحديث كغيرىا كقد 

 .(4)ببغداد الكراؽ أيضا" -كىك الكاغد -يقاؿ لمف يبيع الكرؽ
أكثر مف مائة  جرمىالثالث كقد بمغت حكانيت الكراقيف في بغداد في القرف  
 .(6)كأصبح ليا سكؽ يعرؼ "بسكؽ الكراقيف" (5)حانكت
السكؽ مفرد أسكاؽ كىك مكضع البيعات أك التي يتعامؿ فييا، كىي تذكر كتؤنث  

بضائعيـ أم لما كسكؽ القـك إذا باعكا كاشتركا، كأصؿ اشتقاؽ السكؽ مف سكؽ الناس إلييا 
 .(7)يساؽ إلييا مف كؿ شيء

، ( 9)كأصبح لمكراقيف أسكاؽ معمكمة فييا (8)كقد عرفت بغداد بتنكع أسكاقيا كازدحاميا 
 كمف أشير أسكاؽ الكراقيف نجد سكقيف في بغداد:

                                                           
إسماعيؿ بف حماد الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، تح: أحمد عبد الغفكر عطار، )د،ط(، دار العمـ  -( 1)

 .1564ص  ،1979لممالييف، بيركت، 
 .2426، ص 2008، عالـ الكتب، القاىرة، 1، ط4ج أحمد مختار عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة، -( 2)
 .344ابف خمدكف، مصدر سابؽ، ص  -( 3)
 .584ص  ،5، جمصدر سابؽ،  يالسمعان -( 4)
أحمد بف أبي يعقكب بف كاضح الكاتب اليعقكبي، البمداف، )د،ط(، طبع في مدينة ليدف المحركسة بمطبعة بريا،  -( 5)

 .245، ص 1892
 .95كرم، مرجع سابؽ، ص يحيى كىبي الجب -( 6)
 :تح ، العيف،ق(175-100)أحمد الفراىيدمأبي عبد الرحماف الخميؿ بف /117ص  ، 3ج مصدر سابؽ، ،بف زكرياا -( 7)

إبف أبي بكر محمد بف الحسف / 191ص ، سمسمة المعاجـ كالفيارس ،ط(،)د ،5ج ،إبراىيـ السامرائي ،ميدم المخزكمي
 (.853ص  ،1987،بيركت ،دار العمـ لممالييف ،1ط ،2ج ،رمزم منير بعمبكي :تح ،ق(361)ت: دريد، جميرة المغة

 .6، ص2008، 328العدد العراقية، مجمة الثقافة الجديدة  ،ىادم العمكم، مف التاريخ الحضارم لبغداد -( 8)
 .9، ص2002،  9المعرفة، مجمة الذخائر، العدد بدرم محمد فيد، دكر الكراقيف في نشر -( 9)
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: يقع في الجانب الغربي منيا كىك سكؽ الكرخ الذم يعد أقدـ سكؽ في بغداد األول 
 .(1)كأشيرىا

: يقع في الجانب الشرقي منيا كىك سكؽ الرصافة، كقد جاء بعد سكؽ الكرخ كىك الثانيو  
 .(2)في بغداد، كما كاف برحبة الشاـ سكؽ لمكراقيف لكنو حرؽ ثاألحد

كلـ يكف أصحاب حكانيت الكراقيف مجرد تجار غايتيـ تحقيؽ الربح بؿ امتينكا ىذه  
شير الشخصيات التي ظيرت في ىذا المجاؿ، كمف أ ،(3)المينة لمكصكؿ إلى المذة العقمية

 .(5)، كعمي بف عيسى المعركؼ بابف ككجؾ(4)نجد ابف النديـ صاحب كتاب الفيرست
العالـ بالمغة كالشعر كراؽ يكرؽ لحنيف بف إسحاؽ (6)ككاف محمد بف الحسف بف دينار

كما  ،(9)الكراقة كاف شاعرا كلقب بالكراؽ ألنو امتيف مينة (8)كمحمكد بف الحسف  ،(7)باألجرة
مف أكابر  (ـ957-ق349)ت: كاف أبك العباس محمد بف محمد بف يعقكب األمكم األصـ

 .(10)عمماء خرساف كمحدثييـ يكرؽ كيأكؿ مف كسب يده كيكره أف يأخذ شيئا غير التحديث

                                                           
)د،ط(، دار االنتشار العربي، بيركت، ، 1جير اهلل سعيد، مكسكعة الكراقة كالكراقيف في الحضارة العربية اإلسالمية، خ -( 1)

 .370، ص2011
، 2015عبد اهلل عبد المعطى مقاط، الكراقكف كأثرىـ في الحديث، رسالة ماجستير في الحديث الشريؼ كعمكمو، غزة،  -( 2)

 .26، 25ص 
 .147د الدائـ، مرجع سابؽ، ص عبد اهلل عب -( 3)
 .2426، ص  مصدر سابؽ لحمكم، معجـ األدباء،ياقكت ا -( 4)
 .1733، ص نفسو -( 5)
كؿ: ىك محمد بف الحسف بف دينار األحكؿ، أبك العباس كاف ناسخا غزير العمـ، كاسع الفيـ حمحمد بف الحسف األ -( 6)

، مصدر عربية كلو مصنفات منيا كتاب الدكاىي، ككتاب األشباه )الصفدلجيد الركاية حسف الدراية ككاف ثقة أديبا عالما بال
 (.579، ص 2ج ،مصدر سابؽ البغدادم، تاريخ بغداد،./ الخطيب  255، ص 2ج ،سابؽ

 .91ص  ،2،جمصدر سابؽ نباه الركاة ،إالقفطي،  -( 7)
كـ ركل عنو، ابف أبي الدنيا، تكفي في محمكد الكراؽ: ىك محمكد بف الحسف الكراؽ، أكثر شعره في المكاعظ كالح -( 8)

 ،إحساف عباس :تح ،فكات الكفيات كالذيؿ عمييا ،ق(764:محمكد بف شاكر الكتبي )ت)ىػ 230خالفة المعتصـ في حدكد 
 (.461، ص 11، جمصدر سابؽ / الذىبي، سير أعالـ النبالء،79، ص 1973 ،بيركت ،دار صادر ،ط(،)د ،4ج
 .586، ص 5، جمصدر سابؽالسمعاني ،  -( 9)
 .87كىبي الجبكرم، مرجع سابؽ، ص  يىيح -( 10)
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كيمكف اعتبار أف مينة حكانيت الكراقيف في العصر العباسي قد تجاكزت حد  
بيع الكتب إلى مياـ ثقافية بالغة األىمية منيا نسخ الكتب اليامة الصفقات التجارية ك 

لطالب العمـ كالعمماء يتذاكركف فييا لمراغبيف، حيث أصبحت بذلؾ مقصد  كعرضيا
ـ( يكترم دكاكيف الكراقيف كيبيت فييا 869ق/255فكاف الجاحظ )ت:  ،(1)كيتناقشكف

مالزمة الكراقيف كينظر في ـ( كاف يكثر مف 965ق/354:أما المتنبي )ت  (2)لمنظر
( فيقكؿ: " ـ967/ق356 :كيركم الخطيب البغدادم عف أبك الفرج األصفياني )ت ،(3)الكتب

سوق الوراقين وىي عامرة بالدكاكين ممموءة بالكتب فيشتري كثيرا من الصحف  كان يدخل
 .(4)"بيتو ثم تكون رواياتو كميا منيا ويحمميا إلى

الجرار كالفخار يتكافد عميو األحداث كالمتأدبكف فينشدىـ  كألبك العتاىية حانكت يبيع 
كذلؾ حانكت أبك بكر الصبغي  ،(5)أشعاره ثـ يأخذ ىؤالء ما تكسر مف الخزؼ فيكتبكنيا عميو

( كاف يجتمع فيو الحفاظ كالمحدثكف ككاف عبد اهلل بف يعقكب يجمس عمى ـ955/ق344)ت:
 .(6)باب الحانكت كيقرأ الناس

  البيمارستانات: المبحث السابع
بمعنى دار  "ستاف"بمعنى المرضى ك "بيما": ىي كممة فارسية تتككف مف شقيف، اتعريفي-1

 ،(9)دار أك مكضع المرضى (8)كمف ثـ يككف معنى البيمارستاف بفتح الراء ،(7)أك مكاف

                                                           
 .169مفتاح يكنس الرباصي، مصدر سابؽ، ص  -( 1)
 .169ابف النديـ، مصدر سابؽ، ص  -( 2)
 .218ص  ،مصدر سابؽابف األنبارم،  -( 3)
 .339، ص 13الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، مصدر سابؽ، ج -( 4)
 .10، ص4ج  ، مصدر سابؽ،األصفياني، األغاني -( 5)
 .166، ص 2مصدر سابؽ، ج السبكي، -( 6)
 .500، ص16الزبيدم، تاج العركس، مصدر سابؽ، ج -( 7)
 .217، ص 6مصدر سابؽ، جلساف العرب، ابف منظكر،  -( 8)
ر القمـ ، دا1، ط1ىػ(، كنكز الذىب في تاريخ حمب، تح: شكقي شعث، فالح البككر، ج884ت:بسط العجمي الحمبي ) -( 9)

 .445، ص 1996العربي، 
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أك محؿ معد  (1)كمخفؼ الكممة ىك مارستاف الذم أطمؽ في األصؿ عمى كؿ مستشفى
 .(2)ضى فيو كمعالجتيـإلقامة المر 

، (3)ازدىرت العمـك الطبية أيما ازدىار في العالـ اإلسالمي فبنيت المستشفيات لذلؾ
مفاء خ، كمف بعده ال(4) الخميفة األمكم "مالؾ بف مركاف"ككاف أكلى ىذه المحاكالت عمى يد 

ي ىذا لذم اعتمد فعناية كبيرة كذلؾ منذ عيد المنصكر ابالطب  ااعتنك الذيف العباسيف 
ببغداد كجعؿ فيو األطباء كأجرل  ا، فأنشأ بيمارستان"ختشكعبجيس بف جكر "المجاؿ عمى 
، كمنذ ذلؾ الكقت أنشئت العديد مف المشافي التي بمغت مبمغا عظيما (5)عمييـ الجرايات

لـ يكد يخمك منيا قطر مف أقطار الدكلة  نوأحتى  تجاكز عدد المشيكر منيا مائة بيمارستاف
 .(6)اإلسالمية

معالجة مختمؼ األمراض سكاء في البيمارستانات منذ أكؿ عيدىا تمثمت كظيفة 
إلى قسميف بدكرىا مقسمة ىي ، ك (7)كحتى العقمية منيا كالعصبيةبؿ أك خارجية كانت باطنية 

مف آالت كأدكات ليو إما يحتاج مجيز با ممنيمنفصميف، قسـ لمذككر كقسـ لإلناث كؿ 
فضال عف رؤساء كؿ قسـ  ،(8)يسمى ساعكر كبير األطباء ةاستحت رئكأطباء كمستخدميف 

 كىـ كالتالي: 
 كنحك ذلؾ. بالتطبي: كىك الذم يحكـ في طائفة األطباء كيأذف ليـ في رئيس األطباء 
 حكـ رئيس األطباء في طائفة األطباء.ك : كحكمو عمى طائفة الكحاليفرئيس الكحالين 

                                                           
 .704، ص 1992، دار العمـ لممالييف، بيركت، 7جبراف مسعكد، الرائد: معجـ لغكم عصرم، ط -( 1)
 .274، ص 1أحمد مختار عمر، مرجع سابؽ، ج -( 2)
، ص 2009ىرة، ، مؤسسة اقرأ لمنشر كالتكزيع، القا1راغب السرجاني، قصة العمـك الطبية في الحضارة اإلسالمية، ط -( 3)

33. 
 .192، ص 1993مصطفى عمـ الديف، الزمف العباسي، )د،ط(، دار النيضة، بيركت،  -( 4)
، 1919أسعد داغر، حضارة العرب: تاريخيـ، عمكميـ، آدابيـ، أخالقيـ، عاداتيـ، )د،ط(، مطبعة المقتطؼ، مصر،  -( 5)

 .167ص 
 .164ـ، مرجع سابؽ، ص ئعبد اهلل عبد الدا -( 6)
 .195أكالد ضياؼ، مرجع سابؽ، ص رابح  -( 7)
 .19ستقبؿ لمنشر كالتكزيع، األردف، ص، دار الم1صالح أحمد الديرل، المستشفيات في اإلسالـ: البيمارستانات، ط -( 8)
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 .(1)طائفة الجراحيف كالمجبريف كرئيس المتقدميف: كحكمو في الكالـ عمى رئيس الجراحين
 :منيا الثابت كمنيا المتنقؿ :أنواع البيمارستانات-2

المستقر في مكاف كبناء ثابت مشيد محدد المعالـ ال يمكف  ىك :الثابت البيمارستان
يا مارستاف كانت صغيرة بغير مستشفى كمف أمثمكقمما نجد مدينة إسالمية كلك  ،نقمو

 .(2) الخيف...المجذكم
: فيك الذم ينتقؿ مف مكاف إلى مكاف بحسب ظركؼ األمراض البيمارستان المتنقل

 كصيادلة ككذا الحركب، كيككف مجيز بجميع لكاـز المداكاة مف أدكية كأطعمة كأشربة كأطباء
معركة عمكرية بيمارستانا كقد شكىد في ، (3)مارستاف الجيشبيبيمارستاف السبيؿ، ك  مثؿ

 .(4)ا ينقمو البغاؿ ميمتو معالجة جرحى الحربعسكري
 :عن أىم البيمارستاناتنماذج -3

شممت مختمؼ األقطار  بمغ صيتيا في العصر العباسي كمف أىـ البيمارستانات التي 
، كمارستاف البرامكة (ـ789ق/171)اإلسالمية نجد بيمارستاف الرشيد ببغداد الذم بناه سنة 

 :المشيكر منيا ، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة نذكر(5)الذم كلكا عميو طبيبا ىنديا
 : في بغداد-أ
  ( :918ه/306بيمارستان السيدة أم المقتدر )سناف بف  الطبيب وفتحو كجمس فيم"

ستمائة دينار، يسمى رتب فيو األطباء كالخدـ، ككانت نفقتو كؿ شير ،  (6)ثابت"

                                                           
 .467، ص 5القمقشندم، مصدر سابؽ، ج -( 1)
 .77ص راغب السرجاني، قصة العمـك الطبية في الحضارة اإلسالمية، مرجع سابؽ،  -( 2)
 .11، ص 1981، دار الرائد العربي، بيركت، 2، تاريخ البيمارستانات في اإلسالـ، طبيؾ  أحمد عيسى -( 3)
ـ(، رسالة 1258-622ىػ/656-1مؤمف أنيس عبد اهلل البابا، البيماريستانات اإلسالمية حتى نياية الخالفة العباسية ) -( 4)

 .47ىػ، ص1430 /2009سـ التاريخ كاآلثار، غزة، ق ماجستير، الجامعة اإلسالمية، كمية اآلداب،
 .208، ص3جكرجي زيداف، مرجع سابؽ، ج -( 5)
سناف بف ثابت: أبك سعيد بف ثابت بف قرة، طبيب كمؤرخ بغدادم، خدـ المقتدر كالراضي بالطب، تكفي سنة  -( 6)
 (.286-281، ص 15ج ،مصدر سابؽ)الصفدم،  (ـ942ق/331)
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يج األطباء كالصيادلة ك ت لتخر المقتدرم كيعد بمثابة جامعة خصص كذلؾ المارستاف
 .(1) الممرضيف

  :ربي مف بغداد غأنشأه عضد الدكلة بف بكيو في الجانب الالبيمارستان العضدي
رتب فيو األطباء كالخدـ كالككالء كالخزاف، كنقؿ إليو األدكية  (ـ982ق/372)سنة

 روىو قصر كبي"  في قكلوكصؼ لو بف جبير كال، (2)شيء كثيرالكاألشربة كالعقاقير 
فيو المقاصير والبيوت وجميع مرافق المساكن المموكية والماء يدخل إليو من 

 . (3)"دجمة
  :أنشأه مؤيد الممؾ أبك عمي الحسف كزير شرؼ الدكلة في سنة بيمارستان واسط

ـ( كأكثر فيو األدكية كاألشربة كالعقاقير، كرتب لو الخزائف كاألطباء 1022ق/413)
 .(4)ؼ عميو الكقؼ الكثيركغير ذلؾ مما يحتاج إليو ككق

 : مصر في-ب
  :سنة  (5)أنشأه أحمد ابف طكلكف في أرض العسكر بالفسطاطالبيمارستان العتيق

مف النظاـ جعمتو في أرقى المستشفيات، أجرل  ضركباـ( أدخؿ عميو 872ق/259)
يعرؼ كذلؾ بالمارستاف  (6)لمعالجة المرضى مف العامةعكائد مالية كافية  عميو

 .(7)األعمى
  :ـ( 957/ق346سنة )بناه كافكر اإلخشيدم بالفسطاط كذلؾ البيمارستان األسفل

ي كالقدكر النحاس كالطسكت كغير ذلؾ ما نكاف فيو مف األزياء الصيني الكبار كالبرا

                                                           
 .51رجع سابؽ، ص صالح أحمد الديرل، م -( 1)
 .309، ص12إبف كثير، مصدر سابؽ، ج -( 2)
 .201ابف جبير، مصدر سابؽ، ص -( 3)
 .198، مرجع سابؽ، ص بيؾ أحمد عيسى -( 4)
 .337، ص 3القمقشندم، مصدر سابؽ، ج -( 5)
 .404 ، ص4/ حسف إبراىيـ حسف، مرجع سابؽ، ج.405، ص 2مصدر سابؽ، ج المكاعظ كاإلعتبار، المقريزم، -( 6)
 .46، مرجع سابؽ، ص بيؾ أحمد عيسى -( 7)
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نقؿ إليو المارستاف األعمى الذم بناه أحمد بف طكلكف كما  ،يساكم ثالثة آالؼ دينار
 .(1)أضعاؼ ذلؾ

 : الجزيرة في-ج
  بنى ىذا المارستاف نصير الدكلة بف مركاف في : (2)بميافارقين قيالبيمارستان الفار

ـ( لما كانت ابنتو 1074-1030ق/467-422القائـ بأمر اهلل ) أياـ الخميفة
 .(3)مريضة، كلما شفيت أكقفو لمداكاة الفقراء، ككمؼ األطباء بالتدريس فيو

 ا يسمى:مف بينيا حمب كاف فييا مارستان: الشام في-د
 :ـ( 1063ق/455سنة )(4)بناه المختار "الحسف بف بطالف" بيمارستان أنطاكيا

 .(5)كاريؾ المرضى فيو بنفسويراعي الب
تعد البيمارستانات اإلسالمية مؤسسات تعميمية تطبيقية مف الدرجة األكلى، بؿ كتعتبر 

سب بؿ أنيا كذلؾ مف أىـ األماكف التي تدرس الطب ككنيا ليست مكانا لمعالج كالتداكم فح
لذا نستطيع أف نقكؿ أنيا أكاديمية  (6)معاىد عممية أشبو بكميات الطب في عصرنا الحالي

، أمثاؿ أبكبكر الرازم (7)عممية ألنيا خرجت مجمكعات كبيرة مف األطباء كالممرضيف الميرة
فألؼ عدة مؤلفات طبية في طب  (8)الذم أقبؿ عمى دراسة الطب في بيمارستاف

 .(9)"الجامع لصناعة الطب"ككتاب  "الحاكم" كتاب تانات منياالبيمارس

                                                           
 .50نفسو، ص  -( 1)
)أحمد  Martyropolisمية ك ميافارقيف: أشير مدينة بديار بكر كاسميا فارسي أطمقو بعض أكاسرة الفرس كأصميا ر  -( 2)

 (.198، مرجع سابؽ، صبيؾ عيسى
 .545(، دار النضاؿ لمنشر كالتكزيع، ص )د،ط، 1ي، جربكماؿ السامرائي، المختصر في تاريخ الطب الع -( 3)
ىػ 455ابف بطالف: ىك أبك الحسف المختار بف الحسف بف عبدكف بف سعدكف بف بطالف، اشتير بالطب تكفي سنة  -( 4)

 (.505، ص1، جمرجع سابؽ )كماؿ السامرائي،
 .445،446، ص 1بسط العجمي الحمبي، مصدر سابؽ، ج -( 5)
 .345مرجع سابؽ، ص محمد الحناكم، مصطفى عفاؼ سيد صبرة،  -( 6)
 .287عمي حسف الخربكطمي، مرجع سابؽ، ص  -( 7)
 .415ابف النديـ، مصدر سابؽ، ص  -( 8)
 .77ص  ،مصدر سابؽ ابف جمجؿ، طبقات األطباء كالحكماء، -( 9)
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عمى الرغـ مف أف المشافي في ىذه الفترة لـ تكف مراكز كبيرة لتعميـ الطب كلـ تكف ك  
إيكاف كبير يجمس فيو كبير األطباء كمعو أطباء ال انيا كانت تحكم إ، (1)تحمؿ اسـ مدرسة

كماىك  ىـ ماىك نظرم مف العمـك الطبيةك مآخركف كطالب كبجانبيـ اآلالت كالكتب ليعم
الينكس كأبي قراط كمما جاء بو ج، فكاف األستاذ يمقي عمييـ الدركس مف مؤلفات (2)تطبيقي

التمريف كالتدريب عمى  ثـ ينتقمكف إلى ،(05)أنظر: الممحؽ رقـ (3)أساتذتيـ العرب أنفسيـ
دركس تطبؽ عمميا مف خالؿ أم أف الطالب يشاىدكف ىذه الفي أسرتيـ الحاالت المرضية 

الممحؽ )أنظر:  (4)مركرىـ عمى المرضى " فيقابمكف ما قد تمقكه بما يشاىدكه بأـ أعينيـ عمميا"
عند فراغو مف معالجة المرضى كمثاؿ ذلؾ أبا المجد بف أبي الحكـ الذم " كاف  (06رقـ

جماعة مف األطباء  كحكلوكيجمس في اإليكاف الكبير الذم بالبيمارستاف  .يذىب..كافتقادىـ
 يقرئ التالميذ ما ، ثـكشرحيا نظر في الكتبالك طبية المباحث بال لمقياـ كالطمبة كالمشتغمكف

 إلى األطباء الكبار ، أما الحاالت المرضية الصعبة فكانت تحاؿ(5)"إليو مف فيـ اتكصمك 
ات لمخركج الذيف يعقدكف حكليا حمقة دراسية مع طمبتيـ ثـ تجرل المباحث الطبية كالمناقش

 .(6)بالجديد
ما ، كعادة  بالمعالجة حتى يؤدم امتحانا أماـ كبير األطباء نفرادإلباال يسمح لمطبيب 

فإذا أجاب عف كؿ  فيو، اإلمتيافالذم يريد  التخصصفي  بتقديـ رسالة لؾ االمتحافيككف ذ
كيطمب في االمتحاف فشؿ  يرفض في حالة ما إذا أك سمح لو بالتطبيب كي األسئمة يجاز 

ىك المبدأ المعمكؿ بو في امتحانات التخصص  كمف ذلؾ نفيـ أف ،(7)المزيد مف التعمـمنو 
                                                           

 .117مفتاح يكنس الرباصي، مرجع سابؽ، ص  -( 1)
 .223مصطفى السباعي، مرجع سابؽ، ص  -( 2)
نكو، شمس العرب تسطع عمى الغرب: أثر الحضارة العربية في أكركبا، تح: فاركؽ بيضكف، كماؿ دسكقي، ك يغريد ىز  -( 3)
 .230،231، ص 1993، دار الجيؿ، بيركت، 8ط
 .117مفتاح يكنس الرباصي، مرجع سابؽ، ص  -( 4)
 .578بف أبي أصبيعة، مصدر سابؽ، ص  -( 5)
 .224/ مصطفى السباعي، مرجع سابؽ، ص .157جع سابؽ، ص مؤمف أنيس عبد اهلل بابا، مر  -( 6)
، دار الفكر العربي، 1، ط2ر عكاكم، مكسكعة عباقرة اإلسالـ: في الطب كالجغرافيا كالتاريخ كالفمسفة،جضرحاب ح -( 7)

 .13، ص1999بيركت، 
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االىتماـ بحقؿ معمـك يقضي التضمع منو كعدـ الخركج عف نطاؽ حدكده، فمثال الجراح كاف 
يمتحف في مادتي عمـ التشريح كعمـ الجراحة لتأكيد مما إذا كاف الطالب قد درس كتب 

لمكثكؽ مف مدل معرفتو بأمكر معالجة الكسكر  "عمى بف العباس"أك كتب  "يناياكس فكف إج"
صالح الخمؿ الصحي  .(1)كا 

 يصدر الخميفة المقتدر جعؿ (2)بسبب خطأ طبي مف العامة كلعؿ أف مكت أحد 
بامتحاف لألطباء قبؿ إعطائيـ الترخيص لمزاكلة فيو ـ( يقتضي 931ق/319) سنةقانكنا 
في الذم قاـ بأكؿ امتحاف سناف بف ثابت بف قرة ر ذلؾ إلى الطبيب ؿ أمككك  ، (3)المينة
  .(4)استبعد الكثير سكاىـفيما طبيب  800نجح فيو أكثر مف  في نفس السنةبغداد 

ما أحاطكا بو المعاىد التعميمية بالمشافي أحاط العرب في ىذا العصر  كبالتالي 
ى عمـ الصحة في معالجة األمراض را عماألخرل مف االعتناء الكبير، ذلؾ أنيـ يعتمدكف كثي

 ، دكف أف ننسى أف العرب(5)خالؿ الدراسة كالتدقيؽ في الكشؼ عف العمؿ كاألمراضمف  
 .(6)في النيكض بيذا العمـ دكف غيرىـالسبؽ ليـ  يعكد

 دارسالمـ المبحث الثامن:
 دارس:تعريف المـ-1 
ب يدرسو درسا كدراسة كدارسو بمعنى يقكؿ ابف منظكر في لساف العرب: " درس الكتا لغـــة: 

 .(7)عاكد الكتاب قراءة فيو حتى إنقاد لحفظو"

                                                           
 .238سابؽ، ص مرجعزيغريد ىكنكة،  -( 1)
 .277، ص 1970ط(، دار العمـ لممالييف، بيركت، عمر فركخ، تاريخ العمـك عند العرب، )د، -( 2)
 .238زيغريد ىكنكو، مرجع سابؽ، ص  -( 3)
 .511شكقي أبك خميؿ، مرجع سابؽ، ص -( 4)
 .493غكستاؼ لكبكف، مرجع سابؽ، ص  -( 5)
(6 ، 2002عز الديف فراج، فضؿ عمماء المسمميف عمى الحضارة األركبية، )د،ط(، دار الفكر العربي، القاىرة،  -( 

 .131ص
 .544مصدر سابؽ، ص  / الفيركز أبادم،.79ص، 6جمصدر سابؽ، لساف العرب، ابف منظكر،  -( 7)
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كلفظ المدرسة ىك لفظ مشتؽ في لغة العرب، فقد كرد في قكليـ "ىذه مدرسة النعـ أم 
 .(1)طريؽ النعـ"

حيث حاكؿ الكثير مف الباحثيف البحث في األصؿ المغكم لكممة مدرسة، كلـ يكف 
ممة إلى أصميا الثالثي "درس" إال أنيـ كجدكا لنفس الكممة معاف متباينة أماميـ سكل رد الك

لـ يستطيعكا الربط بينيا، حيث رد أحدىـ الكممة إلى أصؿ عبرم، كاتفؽ مع ماكرد في 
كانمحى" قديمة في المغة العربية كليا  اندثرالمعاجـ المغكية مف أف الكممة "درس" بمعنى "

لجاىمي، كقد كردت في كؿ المغات السامية بمعنى "فحص أك كجكد بذلؾ المعنى في الشعر ا
 .(2)"اجتيد

لدكلة خاصة لتربية كتعميـ االمدرسة ىي مؤسسة كتنظيـ اجتماعي أنشأتيا اصطالحا:  
عف الكبار المشغكليف في مشاغؿ الحياة كنيابة عف المجتمع في نقؿ تراثو الثقافي  اصغارى

تخصصكف في مجاالت العمـ الم يقـك بيالمجتمع، لمصغار كلممدرسة كظائفيا اليامة في ا
 .(3)كالمعرفة

المرافؽ مف مسجد  كتعرؼ كذلؾ بأنيا بناء مربع في العادة يحتكم عمى مختمؼ
ككانت المدرسة تجمع في غالب  (4)اىر كغرؼ لمطمبة إضافة إلى مخازف كمطبخ كمكتبةطكم

كالسكف لذلؾ رعي في بنائيا األحكاؿ ثالثة كظائؼ رئيسية كىي إقامة الصالة كالتعميـ 
 .(5)صالحيتيا ألداء ىذه الكظائؼ

                                                           
، 1ىػ(، أساس البالغة، تح: محمكد باسؿ عيكف السكد، ج538مخشرم )ت:ز أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد ال -( 1)
 . 284، ص 1998، دار الكتب العممية، بيركت، 1ط
ف سالـ، المدارس اإلسالمية في مصر في العصر األيكبي كدكرىا في نشر المذىب السني، رسالة دكتكراه، أيمف شاىي -( 2)

 .33، ص 1999جامعة طنطا، كمية اآلداب، قسـ التاريخ، 
يحيى محمد صالح السقيمي، الدكر التربكم لممدارس في مكاجية أنماط السمكؾ الثقافي المخالؼ لممعايير اإلسالمية،  -( 3)

/ سعيد إسماعيؿ .31، ص2010الة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، كمية التربية، قسـ أصكؿ التربية اإلسالمية، غزة، رس
 .209، ص2007، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، كالطباعة، عماف، 1عمي، أصكؿ التربية اإلسالمية، ط

 .25، ص2003دار الغرب اإلسالمي، بيركت،  ،1أبك القاسـ سعد اهلل، بحكث في التاريخ العربي اإلسالمي، ط -( 4)
، )د،ط(، 1: دراسة مقارنة، ج(ـ15ىػ/9)عدناف محمد فايز الحارثي، عمارة المدرسة في مصر كالحجاز في القرف  -( 5)

 .51، ص1995مطابع جامعة أـ القرل، مكة، 
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كىناؾ مف يرل أف اسـ المدرسة يطمؽ عمى المكاف الذم فيو بيكت لمطمبة كأرزاؽ  
كيعتقد أف بعض المدارس لـ يكف فييا بيكت إال أنيـ يركف أف المدرسة لـ تطمؽ إال عمى 

  .(1)كجرايات دارة ليـ كلمف يقـك بالتدريسالمكاف الذم فيو بيكت لمطمبة كمعاليـ أم مرتبات 
 أسباب نشأة المدارس في اإلسالم:-2 

لقد ارتبط إنشاء المدارس في العصر الكسيط بمجمكعة مف األسباب التي اختمفت  
 باختالؼ المؤرخيف كالدارسيف إلى أسباب شخصية، سياسية، مذىبية، كغيرىا نذكر منيا:

ة القرآف كتدريس العمـك الشرعية لذا فتدريس العمـك ككف المسجد مكاف لمعبادة كقراء-1
 .(2)الدنيكية قد يككف غير الئؽ بالمسجد كغير مريح لبعض المدرسيف

الخالفات المذىبية: خاصة بيف الشيعة كالسنة ما جعؿ كؿ منيـ يجتيد في نشر أفكاره -2
لؾ بالتعميـ كمذىبو إلى أف قامت الدكلة السمجكقية كناصرت السنة كاىتمت إلى جانب ذ

 .(3)كغرس العقيدة الصحيحة كالفيـ السميـ لمتعميـ اإلسالمي
منزلة العمماء المسمميف عند الخمفاء كاألمراء: فالعمماء ىـ  حممة الديف كالداعكف إليو -3

حيث كاف العمماء في أكائؿ اإلسالـ يشارككف الخمفاء في النفكذ عمى العامة كيساعدكنيـ 
فاء كأفضت الحككمة إلى السالطيف كاألمراء مف الفرس كاألتراؾ فيو، فمما ضعؼ شأف الخم

كالديمـ كاألكراد كغيرىـ أصبح ىؤالء في حاجة إلى اكتساب قمكب العامة لتأييد سمطانيـ بما 
كراـ  يقكـ مقاـ نفكذ الخمفاء الديني كأقرب السبؿ المؤدية إلى ذلؾ اإلحساف إلى الفقراء كا 

عامة بإنشاء الجكامع، المدارس كنحكىا كتعييف الركاتب العمماء كالفقياء كاسترضاء ال
 .(4)كاألرزاؽ...إلخ فيكتسبكف بذلؾ ثقة  العامة كرضى الخاصة، غير ما يرجكنو مف الثكاب

األمراء غير العرب الذيف ينشئكف في بالط السمطاف: كيغمب عمييـ أف يككنكا مف مكاليو -4
ي أحدىـ عف ماؿ كأراد السمطاف قبضيا فعؿ فيككف لو عمييـ حؽ الكالء أك الرؽ فإذا تكف

                                                           
 .187،ص 1986، ، مؤسسة دار الشعب، القاىرة3، ط1ناجي معركؼ، تاريخ عمماء المستنصرية، ج -( 1)
 .336، ص 1تز، مرجع سابؽ، جيأدـ م -( 2)
 .32يحيى محمد صالح السقمي، مرجع سابؽ، ص -( 3)
 .233ص،3ججكرجي زيداف، مرجع سابؽ،  -( 4)
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كحـر أبنائو منيا، فكاف الرجؿ إذا بمغ اإلمارة ككثر مالو خاؼ عميو السمطاف عمى ما يخاؼ 
مف ذريتو كيقؼ عمييا أكقافا كيجعؿ ليا شركطا، أك يتكالىا بعض كلده فيأمف بذلؾ عمى 

 .(1)أكالده مف الفقر
يزتيا اإلدارية: كتخريج القضاة كالخطباء كالمكظفيف إعداد رجاؿ الدكلة العامميف في أج-5

اآلخريف الالزميف إلدارة الدكلة فالمدارس كانت بمثابة المعاىد التككينية لتتكيج العامؿ المؤىؿ 
 . (2)لمعمؿ بالمؤسسات اإلدارية المختمفة لمدكلة

 نشأة المدارس في الدولة العباسية: -3
رحمة ميمة مف مراحؿ تأسيس المراكز التعميمية تمثؿ المدارس في التاريخ اإلسالمي م

تخاذ المساجد مراكز تعميمية لممسمميف كممبيا إلشباع حاجة التعميـ فقد جاء تأسيسيا تاليا إل
، لكننا نجد المؤرخيف قد اختمفكا (3)كبمكغ الثقافة العربية اإلسالمية مرحمة متقدمة مف التطكر

كمنيـ مف  جرمىالثالث ميا ظيرت في القرف في مبدأ ظيكر ىذه المدارس، فمنيـ مف جع
التي تعكد إلى  (4)مدارس نظاـ الممؾ ف اعتبرأعاد ظيكرىا إلى القرف الرابع ىجرم، كمنيـ م

 .(5)ما بعد منتصؼ القرف الخامس ىجرم ىي أكؿ مدارس اإلسالـ

                                                           
 .26أبك القاسـ سعد اهلل، مرجع سابؽ، ص -( 1)
في القرف السادس ىجرم، مجمة / أمينة البيطار، التعميـ في دمشؽ 33يحيى محمد صالح السيقمي، مرجع سابؽ، ص -( 2)

 .58ص  ،ـ1979/ىػ1400، المكصؿجامعة المكصؿ،  ،، كمية اآلداب 11، العددأداب الرافديف
-1260ىػ/784-658اكم، التربية كالتعميـ في بالد الشاـ في دكلة المماليؾ البحرية )طناف شيتمنتصر محمكد ص -( 3)

 .68، ص2008اسات العميا، قسـ التاريخ، ـ(، رسالة دكتكراه، جامعة مؤتة، عمادة الدر 1382
، أبك عمي الطكسى، الممقب: نظاـ الممؾ، كزير السمطانيف سالحسف بف عمي بف إسحاؽ بف العبا نظاـ الممؾ: ىك -( 4)

ـ(، ككاف مف أكالد الدىاقيف 1017ىػ/408مف ذم القعدة سنة ) 21ألب أرسالف ككلده ممؾ شاه، كلد بطكس يـك الجمعة 
في تاريخ الممكؾ  ـ( )ابف الجكزم، المنتظـ1017ىػ/486ياع بناحية بييؽ اشتغؿ بالفقو كالحديث تكفي سنة )كأرباب الض

  ،مصدر سابؽ ،ابف خمكاف /142، ص 33ج ،مصدر سابؽ الذىبي، تاريخ اإلسالـ، /32، ص16ج،مصدر سابؽ، كاألمـ
 (.128، ص2ج
 .150محمد حسيف محاسنة، مرجع سابؽ، ص -( 5)
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المدارس مما حدث في كيتحدث المقريزم في كتابو المكاعظ كاالعتبار فيقكؿ: "
نما حدث عمميا بعد سنة  ولم اإلسالم تكن موجودة زمن الصحابة وال زمن التابعين وا 

 .(1)"أربعمائة ىجري
وأقمت في كنجد المقدسي في كتابو كىك مف أىؿ القرف الرابع ىجرم فيقكؿ: " 

إذف فالمدارس كانت معمكمة في وذكرت في الجوامع واختمفت إلى المدارس"،  المدارس
 .(2)زمنو

أف ىناؾ عدة مدارس تـ إنشائيا في نيسابكر قبؿ مدارس نظاـ الممؾ  كيذكر السبكي
فيذكر منيا: " المدرسة البييقية بنسابكر، كالمدرسة السعدية التي بناىا األمير نصر بف 

كمدرسة ثالثة بنسابكر بناىا أبك  ،كتكيف أخك السمطاف محمكد لما كاف كاليا بنسابكرسب
كمدرسة رابعة  ،خ الخطيبيبادم الكاعظ الصكفي شإسماعيؿ بف عمي بف المثنى األسترا

 .(4)"(3)"نياييأبي إسحاؽ اإلسفر "بنسابكر أيضا بناىا األستاذ 
كما ذكر السبكي مدرسة ابف فكرؾ بنسابكر عند كالمو عف اإلماـ محمد الحسف بف 

قال الحاكم قاؿ: " (ق1015ىػ/406)المتكفي سنة  (5)فكرؾ أبي بكر األنصارم األصفياني

                                                           
 .362ص ، 2جمصدر سابؽ، المكاعظ كاإلعتبار، ريزم، المق -( 1)
 .44المقديسي، مصدر سابؽ، ص -( 2)
أبك إسحاؽ اإلسفراييني، ىك أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف إبراىيـ بف ميراف اإلسفراييني الممقب بركف الديف، الشيخ  -( 3)

" جامع الجمى"، في خمس مجمدات، بنيت لو اإلماـ العالمة، المتكمـ األصكلي صاحب التصانيؼ في األصميف منيا 
المدرسة المشيكرة بنسابكر، كقد سمع الحديث الكثير مف أبي بكر اإلسماعيمي كدعمج كغيرىما كأخذ عنو البييقي كأبك 

 ،ـ ( بنسابكر )ابف خمكاف1027ىػ/418كانت كفاتو يكـ عاشكراء سنة ) الطيب الطبرم كالحاكـ النيسابكرم كأثنى عميو،
أبي القاسـ عمي بف الحسف ابف ىبة اهلل بف عبد  ./619، ص15ج،مصدر سابؽ ابف كثير، ./28، ص1ج،ابؽمصدر س

مطبعة  ،فيما نسب الى اإلماـ أبي الحسف األشعرم ، تبييف كذب المفترم(ق581-499) ابف عساكر اهلل الشافعي
 (.125ص  ،ق1347،دمشؽ ،التكسمتي

 .314ص ،4جمصدر سابؽ، السبكي، -( 4)
األصفياني، أقاـ أكال  ابف فكرؾ: ىك محمد بف الحسف بف فكرؾ األديب المتكمـ األصكلي الكاعظ النحكم أبك بكر -( 5)

بالعراؽ إلى أف درس مذىب األشعرم ثـ لما كرد الرم سعت بو المبتديمة فعقد أبك محمد الثقفي مجمسا كجمع أىؿ السنة 
صنفات كثيرة في أصكؿ الفقو كالديف كمعاني القرآف بمغت حكالي مائة ارتحؿ إلى نيسابكر كبني ألىميا مدرسة كدارا لو م

 (.  112، 111، ص 3ج ،مصدر سابؽ نباه الركاة،إىػ)القفطي، 406مصنؼ تكفي سنة 
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فقدمنا إلى األمير ناصر الدولة أبي الحسن محمد إبراىيم والتمسنا منو  عبد اهللأبو 
"، فمدرسة فكرؾ بنيت قبؿ عمى نيسابور، فبنى لو الدار والمدرسة المراسمة في توجييو

 .(1)ـ1015ق/406
كذكر ياقكت عند كالمو عف عمي بف عبد اهلل بف أحمد نيسابكرم المعركؼ بابف أبي 

وقد عمل لو أبو القاسم عمي بن محمد بن الحسن بن عمرو من : " ، فقاؿ(2)الطيب
قين وميموالن مدرسة باسمو في محمة إسفريس في رمضان سنة عشر وأربعمائة ادى

 .(3)"اآلن وأثرىا باق إلى
جاء عنو أنو بنى ألىؿ العمـ  ربنسابك  (4)(ـ1057ق/429)كمدرسة البستي المتكفي  

مدرسة عمى باب داره ككقؼ عمييا جممة مف مالو الكثير ككاف ىذا الرجؿ مف كبار 
 .(5) ربنسابك المدرسيف كالمناظريف 

 .(6)ـ(، كانت مدرسة مشيكرة بنسابكر1027ق/418:)ت يمدرسة اإلسفرايين 
  (ـ1061ق/453)كفي سنة ظ تػ، اإلماـ عبد الرحيـ محمد األديب الكاع(7)مدرسة البشكي 

                                                           
 .128، ص4السبكي، مصدر سابؽ، ج -( 1)
سابكر كانت لو معرفة تامة ابف أبي الطيب: ىك عمي بف عبد اهلل بف أحمد النيسابكرم المعركؼ بابف الطيب، كلد بني -( 2)

 بالقرآف كتفسيره، عمؿ لو أبك القاسـ عمي بف محمد بف الحسيف بف عمرك مدرسة باسمو في محمة إسفراييف سنة
 4مجمدات كما خمؼ مف الكتب سكل 3مجمدا كآخر في عشرة كضعو في  30ككاف تمميذه لو تفسير في  (ـ757ىػ/410)

 الذىبي، سير أعالـ النبالء، ./136، ص 21ج ،مصدر سابؽزكار )الصفدم، بسان (ـ1065ىػ/458)مجمدات تكفي سنة 
 (.173، ص 18ج ،مصدر سابؽ

 .1781ص  ،ياقكت الحمكم، معجـ األدباء، مصدر سابؽ -( 3)
أبك بكر البستي: ىك أحمد بف محمد بف عبيد اهلل بف محمد أبك بكر البستي، مف كبار أئمة نيسابكر كأكلي الرياسة -( 4)

قطني، مف كبار فقياء أصحاب الشافعي كالمدرسيف المناظريف بنسابكر ككانت لو مة، حدث عف أبي الحسف الدار كالحش
و تكفي سنة المركءة الظاىرة كالثركة الكافرة بنى ألىؿ العمـ مدرسة عمى باب داره ككقؼ عمييا جممة مف مال

 (.80، ص4ج ،مصدر سابؽ ـ)السبكي،1037ىػػ/429
 .337، ص 1در سابؽ، جتز، مصيأدـ م -( 5)
 .28، ص1ابف خمكاف، مصدر سابؽ، ج -( 6)
البشكي: ىك عبد الرحيـ بف نجـ البشكي أبك منصكر بف أبي القاسـ األديب الكاعظ، األصكلي، مف أركاف أصحاب  -( 7)

ي الحسف عبد أب)أبي عبد اهلل الحاكـ، لو مدرسة كأكقاؼ كنظـ كنثر تكفي في جمادل األكلى سنة ثالث كخمسيف كأربعمائة 
إبراىيـ بف  :انتخبو ،المنتخب مف السياؽ لتاريخ نيسابكر ،الفارسي الغافر بف إسماعيؿ بف عبد الغافر بف محمد الحافظ
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 .(1)"جاء عنو " أف لو المدرسة كاألصحاب كاألسباب كالتدريس كالمناظرة كالنثر كالنظـ
أما في خرساف فنجد المدرسة العميدية بمرك كىي مدرسة السمعاني التميمي قبؿ سنة  
 .(2)ق494

قي شكفي دمشؽ نجد المدرسة التي أقاميا اإلماـ حمد ابف عبد اهلل الدم 
في مدينة دمشؽ كسميت دكبرة حمد حيث كاف يؤميا طالب العمـ  (ـ 1009ق/400)

 .(3)فييا اكيدرسكف فييا ككاف اإلماـ حمد نفسو مدرس
ق/  5قي في أكائؿ القرف شرشائية نسبة إلى رشاء بف نظيؼ بف ما شاء اهلل الدمكالمدرسة ال 

 .(4)ـ كبدأت دارا لمقرآف11
برا الكزير السمجكقي نظاـ الممؾ أكؿ مف أحدث أما الذىبي كابف خمكاف فقد اعت 

أن نظام الممك أول من قدر كيقكؿ السبكي: " ،(5)المدارس في اإلسالـ كاقتدل بو الناس
 .(6)"المعاليم لمطمبة

كيمكف اعتبار ىذا صحيحا إذا اعتبرنا أف أكؿ مف أنشأ المدارس المعركفة بالمدارس 
دأ التعميـ العاـ عمى نطاؽ كاسع كأمد ىذه المدارس كالتي طبؽ فييا مب ،إليو بةالنظامية نس

                                                                                                                                                                                     

/ 322، ص 1989 ،بيركت ،دار الكتب العممية ،1ط ،محمد أحمد عبد العزيز :تح ،بف األزىر الصريفيني محمد
 (. 69، ص9، جمصدر سابؽ ،الصفدم

 .69، ص9ج الصفدم، نفس المصدر،  -( 1)
ف، ر محمد أحمد ىربكد حمد العيساكم، المدارس النظامية في بغداد كدكرىا في الفكر العربي اإلسالمي، مجمة سارم -( 2)
 .157، ص2011، كمية اآلداب، جامعة تكريت، 24عددال، 7جم
 .152،153محمد حسيف محاسنة، مرجع سابؽ، ص -( 3)
، دار الكتب العممية، 1، ط1(، الدارس في تاريخ المدارس، جق978مد النعيمي الدمشقي )ت:عبد القادر بف مح -( 4)

 .9، ص1990بيركت، 
 .146، ص33الذىبي، تاريخ اإلسالـ، مصدر سابؽ، ج /.129، ص1مصدر سابؽ، ج ابف خمكاف، -( 5)
 .314، ص4مصدر سابؽ، ج السبكي، -( 6)
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بكؿ ما تحتاج إليو مف كتب كلكاـز كعيف ليا المدرسيف كالخدـ كاىتـ بالتالميذ فييئ ليـ 
 .(1)المساكف كأجرل ليـ الجرايات

ـ بأمر مف الكزير نظاـ الممؾ كزير 1064ق/457ة بغداد سنة ػػػػدأ بإنشاء نظاميػػكب
 (3) ـ(1066ق/459ـ( كافتتحيا لمتدريس سنة )1072ق/465:)ت(2)ف ألب أرسالفاػػػػػػػػػالسمط

عمى  (4)حيث أشرؼ عمى بنائيا أبك العميد أبك سعيد أحمد بف محمد النيسابكرم الصكفي
 . (5)ألؼ دينار 60كبمغت نفقة بنائيا ما يقارب "نظاـ الممؾ  "شاطئ دجمة ككتب عمييا اسـ 
مية في كافة أرجاء الدكلة اإلسالمية مف الشرؽ إلى الغرب انتشرت بعدىا المدارس النظا

نظامية بغداد كنظامية بمخ كنيسابكر  مدارس النظامية كىيالمف  تسعةحيث عد السبكي 
 .(6) كىراة كأصبياف كالبصرة كمرك كأمؿ طبرستاف كالمكصؿ

دىا ر ك كاختمؼ المؤرخكف حكؿ الدكافع التي دفعت نظاـ الممؾ إلى إنشاء ىذه المدارس 
 بعضيـ إلى العكامؿ التالية:

                                                           
ىػ( كبير الكزراء في 485-408الممؾ: الحسف بف عمي بف اسحؽ الطكسي )عبد اليادم محمد رضا محبكبة، نظاـ  -( 1)

-354، ص دار المصرية المبنانية، القاىرة، ال1األمة اإلسالمية: دراسة تاريخية في سيرتو كأىـ أعمالو خالؿ استيزاره، ط
363. 

ف، محمد السمطاف جغريبؾ داكد بف ألب أرسالف: السمطاف الكبير، الممؾ العادؿ، عضد الدكلة أبك شجاع ألب أرسال -( 2)
ميكائيؿ بف سمجكؽ بف تقاؽ ابف سمجكؽ التركماني الغزم مف عظماء ممكؾ اإلسالـ كأبطاليـ خطب لو عمى منابر العراؽ 

ـ 1072ىػ/465كخراساف كدانت لو األمـ ككاف محبكبا عند الرعية غزا بالد الرـك كافتتح قالعا كأرعب الممكؾ، تكفي سنة 
 ،في تاريخ الممكؾ ك األمـ / ابف الجكزم، المنتظـ418-414، ص ص 18ج،مصدر سابؽير أعالـ النبالء، )الذىبي، س
 (. 16ج ،مصدر سابؽ

ابف  /129، ص 2مصدر سابؽ، ج ،ابف خمكاف/ 363ص ، 2جمصدر سابؽ، المكاعظ ك اإلعتبار، المقريزم،  -( 3)
 .253ص  5العماء، مصدر سابؽ، ج

كست أبك سعيد النيسابكرم الصكفي، شيخ الشيكخ ببغداد، كاف كبير الحرمة في الدكلة، لو رباط أحمد بف محمد بف د -( 4)
مشيكر كمريدكف ككاف نظاـ الممؾ يعظمو، بنى كقكؼ المدرسة النظامية، ككاف عالي اليمة كثير التعصب لمف يمتجئ 

مصدر  ،الكامؿ في التاريخ ،األثير ـ )ابف1086ىػ/479إليو، جدد تربة معركؼ الكرخي بعد أف احترقت، تكفي سنة 
مصدر  ،في تاريخ الممكؾ كاألمـ المنتظـ ،ابف الجكزم/344، ص5ج،، مصدر سابؽ/ ابف العماد450، ص 8ج ،سابؽ
 (.235، ص16ج ،سابؽ

 .235ص ، 3ججكرجي زيداف، مرجع سابؽ،  -( 5)
 .314، 313، ص 4مصدر سابؽ، ج السبكي، -( 6)
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اىتماـ نظاـ الممؾ بالعمـ كالعمماء إذ كاف مجمسو عامرا بيـ كخاصة أنو كاف عمى -1 
 .(1)المذىب الشافعي

 حرصا  (2)نت رائجة في ذلؾ العصرارغبة نظاـ الممؾ في محاربة التعميـ الباطنية التي ك-2
أف نجاح الدعكة اإلسماعيمية في المغرب ع كمف الكاضح ية السنة كدفع التشمنو عمى كحد

كمصر كالشاـ كتمديدىا لممشرؽ كاف لو أثره في اتجاه نظاـ الممؾ نحك تأسيس المدارس 
كاف لألزىر  ثحي ،(3)الفراتية لمكاجية الفكر الفاطمي النظامية في العراؽ كخراساف كالجزيرة 

مف  لـ يكف إيقاؼ ىذا المدفي مصر دكر في نشر أفكار الفاطمييف كالمذىب اإلسماعيمي ك 
فمحاربة الباطنية لـ يكف باألمر الييف حيث اتخذ دعاتيا مف  ،دامة إال بالفكرياألفكار ال

العمماء كسيمة اإلقناع كالحجة عف طريؽ الحكار كالمناقشة لذلؾ كمو فكر نظاـ الممؾ في أف 
 .(4)يقاـك النفكذ الفاطمي باألسمكب نفسو

 . (5)فيف مف قضاة ككتاب ليتخرجكا مف مدارس منيجيةحاجة الدكلة إلى المكظ -3
 
 
 

                                                           
 .313نفسو، ص  -( 1) 
 .158سابؽ، ص مرجع محمد أحمد ىربكد حمد العيساكم، -( 2)
 .68اف شطناكم، مرجع سابؽ، صيتمنتصر محمكد ص -( 3)
صداـ جاسـ محمد البياتي، الكزير نظاـ الممؾ كأثره في تقدـ الحركة العممية في المشرؽ اإلسالمي، مجمة ديالي،  -( 4)

 .10، ص2011، جامعة ديالي، 53العدد
 .10نفسو، ص -( 5)
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 تػػػػمييػػػد:  
كؿ عمؿ ميما كاف يحتاج إلى كيفية خاصة ألدائو، تذلؿ الصعكبات كتختصر  

الكقت كتمكف القائـ بو مف اإلنتاج الجديد، كنفس الشيء بالنسبة لمتعميـ فيك مف أىـ األعماؿ 
يصاؿ المعمكمات فكمناىج كأساليب كخبرة لتقريب ال حتاج إلى طرائؽيكأشقيا لذلؾ  يـ كا 

 .فؽ منظكمة تعميمية ممنيجة كمنظمةالدراسة لمتمميذ ك كتسييؿ 
 مراحؿ كمناىج التعميـ المبحث األكؿ:

 مراحؿ التعميـ:-1
 مراحؿ التعميـ في العصر العباسي كىما: مفيمكف أف نميز بيف مرحمتيف ىامتيف  
 :مرحمة التعميـ األكلى-أ 

سف معينة لدخكؿ  كلـ يكف لمصبي في ىذه المرحمة،  (1)كتككف عادة في الكتاتيب
الكتاب أك االنتياء مف التعميـ فيو، بؿ كاف األمر مترككا لتقدير أباء الصبياف فإف كجدكا أف 

ككاف ذلؾ منذ الصغر في الخامسة ،  (2)الطفؿ بدأ في التمييز كاإلدراؾ دفعكا بو إلى الكتاب
عمر الطفؿ يعد عمى أف العاـ السادس مف ، (3)أك السادسة كبعضيـ في السابعة أك الثامنة

حيث أكد عمى ذلؾ ابف سينا مف تقريره بأف السادسة ىي ،المرحمة المالئمة لدخكؿ المكتب 
الدراسة فيي الثالثة أك الرابعة  اأما السف التي تنتيي عندى، (4)السف المناسبة لتعميـ الطفؿ

  (5)عشر تقريبا
 لعقيدة لقكؿ السبكييككف صحيح ا أف ىذه المرحمةكقد اشترط فيمف يتكلى التعميـ في 

فأكؿ ما يتعيف عمى اآلباء البحث عف عقيدة معمـ أبنائيـ قبؿ البحث عف دينو في " 

                                                           
 .220عبد اهلل زاىي الرشداف، مرجع سابؽ، ص  -( 1)
دار الفكر العربي، الرحماف عبد الرحماف النقيب، اإلعداد التربكم كالميني لمطبيب عند المسمميف، )د،ط(،  عبد -( 2)

 .55، ص1984القاىرة، 
ـ(، رسالة دكتكراه، جامعة أـ 1153-901ىػ/548-290) محمد الفاجالك، الحياة العممية في نيسابكر خالؿ الفترة -( 3)

 .206ـ، ص 2000/ػى1421إلسالمية، قسـ الدراسات العميا التاريخية كالحضارية، القرل، كمية الشريعة كالدراسات ا
، 2009محمكد عبد المطيؼ، الفكر التربكم عند ابف سينا، )د،ط(، منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب، دمشؽ،  -( 4)

 .209ص 
، مرجع سابؽ، ص  -( 5)  .138سالؾ أحمد معمـك
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، كأف يككف متزكجا، متدينا، عاقال مف حممة كتاب (1)"الفركع ثـ البحث عف دينو في الفركع
 .(2)طات صالحا لتعميـ القرآف كالحديث كالخط كاألدب كغيرىما مف الشرك ءاهلل عالما بالقرا

يجمس الطمبة لمدراسة عمى يد معمـ كاحد كربما يقسمكف إلى فئات عمرية أك بحسب ك 
قابمية كؿ طالب في التعمـ، ثـ تطكر األمر فأصبح يشرؼ عمى التعميـ أكثر مف معمـ إضافة 

 .(3)ألطفاؿ أثناء غيابواإلى ممقف كعريؼ يقكـ مقاـ المعمـ في تعميـ 
عميـ في الكتاتيب حتى القرف الرابع ىجرم العاشر كقد اقتصرت ىذه المرحمة مف الت

عمى تعميـ الذككر دكف اإلناث ألف تعميـ ىذه األخيرة كاف في البيكت مف قبؿ أبائيـ  ميالدم
، كيرل بعض العمماء أنو يكره أف يعمـ البنات مختمطات بالعمماء أك مف قبؿ معمـ خاص ليف  

فتاة ال يعني أنيا ال تتعمـ بؿ يككف في مكاف كالنيي في تعميـ ال، (4)ألف في ذلؾ فساد ليف
 .(5)إلى الغيرة عمى األخالؽ كحفظ الديف عو مف المنع ترجخاص بالنساء، فالعم  

كبذلؾ يككف التعميـ في ىذه المرحمة ىك تعميـ جماعي، ذات أىمية كبيرة لعمكـ الثقافة 
  .(6)ة لتمقي أكالد المسمميف أساسيات الثقافة اإلسالميك فييا كشمكليا، 

 :مرحمة التعميـ العالي-ب
تقافتعد ىذه المرحمة أمرا ضركريا لمف يرغب في مكاصمة الدراسة   عمـ مف  كا 

كمف الصعكبة تحديد السف التي يبدأ عندىا الطالب تعميمو في ىذه المرحمة بعد ،  (7)العمـك
 ىناؾ مدة محدكدة ككذلؾ سف االنتياء مف التعميـ، كما لـ يكف (8)إتماـ مرحمة الكتاب السابقة

نما يعتمد ذلؾ بياالـ كالمتعمـ أك قكاعد لالنتظاـ لمدراسة فيي تختمؼ تبعا لمع محدكدة ، كا 
، مما أتاح (9)عمى رغبة الطالب كاستعداده لذلؾ كظركفو كىك الذم يختار أستاذه كدرسو

                                                           
، 1986سة الكتبي الثقافية، لبناف، ، مؤس1النقـ، ط مبيديد النعـ ك ع(، مق771السبكي )ت:عبد الكىاب  تاج الديف -( 1)

 .101ص 
 .149رحيـ كاظـ محمد الياشمي، عكاطؼ محمد العربي شنقارك، مرجع سابؽ، ص  -( 2)
 .53 -50 اكم، مرجع سابؽ، ص صطنكد صيتاف شمنتصر محم -( 3)
 .147، 146 صـ، مرجع سابؽ، ئعبد اهلل عبد الدا -( 4)
 .63محمد فرج الكافي، مرجع سابؽ، ص  تسمية بن -( 5)
، مرجع سابؽ، ص -( 6)  .52سالؾ أحمد معمـك
لحميد سمطاف، دراسات كبحكث في التاريخ كالحضارة اإلسالمية: قراءة جديدة لممصادر، )د،ط(، اعبد المنعـ عبد  -( 7)

 .24ص،2010 المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،
، مرجع سابؽ، ص  -( 8)  .53سالؾ أحمد معمـك
 .141محمد حسيف محاسنة، مرجع سابؽ، ص  -( 9)



 الفصل الثاني: نظام التعلين في المؤسسات التعلمية في الدولة العباسية
 

 89 

الفرصة لبعض الطالب لدراسة أكثر مف عمـ في حمقات مختمفة في يكـ كاحد ألف الدراسة 
 .(1)مستمرة ليال كنيارا في معظـ الحاالت كانت

 ،(2)كلـ يكف يجمس لمتدريس في ىذه المرحمة إال مف شيد لو الشيكخ بالكفاءة كالمقدرة 
ككاف لممدرسيف نقابة يقكمكف باختيار النقيب فييا كال يتدخؿ السمطاف في ذلؾ إال  ،(2)كالمقدرة

 .(3)إال إذا حدث خالؼ بيف أعضاء النقابة
مف التعميـ ال يقؼ الطمبة عند حد العمـك التي يتمقكنيا في كفي ىذه المرحمة العالية  

نما يرحمكف إلى األقطار البعيدة طمبا لمعمـ، كمف ىؤالء الطمبة مف يطمب العمـ إلى  بالدىـ كا 
يظؿ المرء عالما ما عاش طالبا لمعمـ فإف ظف آخر يـك في حياتو عمال بالقكؿ المأثكر: " 

  .(4)أف عمـ فقد جيؿ"
 تعميـ:مناىج ال-2
 مناىج التعميـ في مرحمة التعميـ األكلى:-أ 

اب حيث يؤكد كاف القرآف الكريـ ىك المحكر الرئيسي الذم يدكر حكلو التعميـ بالكت  
اعمـ أف تعميـ الكلداف لمقرآف شعار الديف الذم أخذ بو ابف خمدكف عمى ذلؾ في قكلو: " 

يو إلى القمكب مف رسكخ اإليماف ة كدرجكا عميو في جميع أمصارىـ لما يسبؽ فأىؿ المم  
ينبني كعقائده مف آيات القرآف كبعض متكف األحاديث، كصار القرآف أصؿ التعميـ الذم 

 .(5)عميو ما يحصؿ بعد مف الممكات"
كأكؿ ما ينبغي لممؤدب أف يعمـ الصبي السكر القصار الشيرزم في كتابو: "  كيقكؿ

الشكؿ كيدرجو بذلؾ حتى يألفو طبعو ثـ مف القرآف بعد حذقو بمعرفة الحركؼ كضبطيا ب
يعرفو عقائد أىؿ السنة كالجماعة ثـ أصكؿ الحساب كما يستحسف مف المراسالت 

 (6) ."سخيفيا كمسترذليا كاألشعار دكف

                                                           
 .225سالمة صالح النعيمات، نكفاف رحا الحمكد، مرجع سابؽ، ص -( 1)
 .158محمد حسيف محاسنة، مرجع سابؽ، ص -( 2)
 .288، 287محمد الفاجالك، مرجع سابؽ، ص  -( 3)
، مرجع سابؽ -( 4)  .53، صسالؾ أحمد معمـك
 .478ابف خمدكف، مصدر سابؽ، ص  -( 5)
ػ(، نياية الرتبة في طمب الحسبة، تح: محمد حسف محمد ى590عبد الرحمف بف عبد اهلل بف نصر الشيرزم )ت:  -( 6)

 .266حسف إسماعيؿ، أحمد فريد المزيرم، دار الكتب العممية، بيركت، ص 
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تعمـ القرآف بحكـ استحالة لكبذلؾ يككف تعمـ القراءة كالكتابة سابقا بطبيعة الحاؿ  
ـك األخرل التي يدرس بيا الطالب بعض القكاعد كما كجدت بعض العم ،حفظو دكف تعمميما

متدريب عمى القراءة ثـ العبادات ثـ النحك لكاليجاء  (1)البسيطة التي ليا عالقة بحفظ القرآف
كذلؾ مراعاة لسف  (2)كالعربية كالخط، ككذلؾ في بعض األحياف الحساب كالشعر كأياـ العرب

ف يتمقى بعض األحاديث النبكية الصبياف كمستكاىـ العقمي، إضافة إلى ما سبؽ كا
 .(3)ليحفظيا

اب أحيانا يقتصر عمى فترل الكت   ،كلـ يكف ىناؾ منيج خاص تسير عميو األمة
القراءة كالكتابة كتعميـ القرآف، كترل المعمميف في الكتاتيب أحيانا يعممكف المغة كالنحك 

لى أم شيخ إلى أم  كالعركض كلكؿ شيخ طريقتو في ذلؾ، كالمتعمـ حر في الذىاب حمقة كا 
ـ عمـ شيخ انتقؿ إلى شيخ آخر كىكذا، كسبب ذلؾ أف التعميـ حر ال تنفؽ عميو الدكلة تفإذا أ

 .(4)يتعممكف عمى حسابيـ الخاص إال ما يمنحو الخمفاء كاألمراء كاألغنياء فالطمبة كالعمماء
يـ طالبيـ باإلضافة إلى العمـك المنيجية كاف المعممكف في ىذه المرحمة ييتمكف بتعم

الرياضة كالقنص كالمصارعة كالرماية كما كانكا يبثكف فييـ الخصاؿ الحميدة كيحضكنيـ 
عمى االعتماد عمى النفس كاالبتعاد عف المالىي كأماكف الترؼ كنبذ التكبر كينصحكنيـ بيد 

عانة المرضى كالمحتاجيف كغير ذلؾ مف األمكر التي تعد ضركرية المساعدة لمف يحتاجيا  كا 
 .(5)ؽ جيؿ صالحلخم

، حيث يبدأ اليـك الدراسي بدراسة القرآف   ككانكا ينظمكف أكقات الدراسة في اليـك
الكريـ مف أكؿ النيار في الصباح الباكر حتى الضحى ثـ ينتقمكف لتعمـ الكتابة مف الضحى 

دراسة حتى الظير لتبدأ فترة االستراحة كتناكؿ طعاـ الغذاء في البيكت ثـ يعكد التالميذ إلى ال
بعد صالة الظير حيث يدرسكف بقية العمـك كالنحك كالشعر كالعربية كأياـ العرب كالحساب 

ككاف يـك الجمعة يـك راحة ككذلؾ الحاؿ بالنسبة ،  (6)كتستمر ىذه الفترة حتى آخر النيار

                                                           
 .67 -63مفتاح يكنس الرباصي، مرجع سابؽ، ص ص  -( 1)
، مرجع سابؽ، ص  -( 2)  .54سالؾ أحمد معمـك
 .65مفتاح يكنس الرباصي، مرجع سابؽ، ص  -( 3)
 .67ص  ، 2ج أحمد أميف، مرجع سابؽ، -( 4)
 .222سالمة صالح النعيمات، نكفاف رحا الحمكد، مرجع سابؽ، ص  -( 5)
 .136، 135مصدر سابؽ، ص  سي، بالقا -( 6)
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لألعياد كعيد الفطر كاألضحى كتقدير أياـ الراحة فييا يختمؼ مف مكاف آلخر حسب 
   .  (1)العرؼ

  مناىج التعميـ لممرحمة العالية:-ب
ؼ الغرض لقد تعددت مكاد المنيج كتباينت في ىذه المرحمة مف التعميـ العالي باختال

فكاف منيج مف أعد نفسو ليككف كاتبا غير منيج مف أراد أف يككف ، الذم يرمي إليو المتعمـ
مت العمـك الدينية ، حيث شك(2)محدثا ككالىما غير مف أراد أف يككف طبيبا أك ميندسا
مكاد المنيج في مرحمة التعميـ  كالمغكية كاألدبية إلى جانب العمـك الدنيكية المختمفة جؿ  

، فقد كانت تتضمف القرآف الكريـ كالتفسير كالحديث كعمكمو كالفقو كاألصكؿ كالمغة (3)العالي
ثؿ الرياضيات كالطب كاألدب كالتاريخ كالسير كالمغازم، إضافة إلى العمـك الثقافية األخرل م

كالفمؾ كالفمسفة كالمنطؽ كالكيمياء كاليندسة كغيرىا، كىي مناىج مرنة متكاممة استطاعت 
ثقافة المجتمع كطمكحاتو كما تميزت بالشمكؿ إلى جانب مراعاتيا لظركؼ العصر  استيعاب
 .(4)كمتطمباتو
عينة فيما حيث لـ تكف المناىج العميا تتبع منيجا كاحدا بؿ لكؿ منيا كجية م 

يعالجكنو مف العمـك فمنيا مف يدرس العمـك الشرعية كمنيا مف يدرس العمـك الطبيعية كالطبية 
، غير أف ذلؾ لـ يحؿ دكف كجكد مكاد مشتركة بيف جميع المناىج كىي المكاد (5)كغيرىا

 .(6)الدينية كالمغكية
لميـ مف الطالب في ىذه المرحمة ينتقؿ مف المختصرات المطكلة كيعمؽ عمى اك 

األفكار كيتمعف في مكاضيع األشكاؿ مع مراعاة االستمرار في الدراسة كالتفاعؿ مع اآلخريف 
فإذا انتيى الطالب مف ىذه المرحمة ككممت أىميتو اشتغؿ بالتصنيؼ كالنظر في مذاىب 

 .(7)كآدابوالعمماء مع مراعاة شركط البحث 
  

                                                           
 .65، ص 1968،ط(، دار المعارؼ، القاىرة، بية في اإلسالـ، )دالتر  ،أحمد فؤاد األىكاني -( 1)
 .69، 68ص ، 2جأحمد أميف، مرجع سابؽ،  -( 2)
 .24، ص 2012أحمد محمد زكي أحمد، أثار مصر اإلسالمية، )د،ط(، دار المعرفة الجامعية، مصر،  -( 3)
، مرجع سابؽ، ص  -( 4)  .56سالؾ أحمد معمـك
 .79، بيركت، ص4الفكر العربي في العصر الكسيط، ط كماؿ اليارخي، معالـ -( 5)
 .202ـ، مرجع سابؽ، ص ئعبد اهلل عبد الدا -( 6)
 .193ص ، مرجع سابؽ،  ماجد عرساف الكيالني -( 7)
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 طرؽ ككسائؿ التعميـ :المبحث الثاني
 يـ:طرؽ التعم-1

 تعددت طرؽ كأساليب التعميـ مف حيث أىميتيا كتقدير المدرسيف ليا نذكر أىميا:
 التمقيف:  - أ

و الشيء يمقنو لقنا ككذلؾ الكالـ، كتمقنو فيمو كلقنت   قف، مصدر لقف  : الم  لقف  لغة: 
و، كتمقنتو: أخذتو لقانيو، كقد لقنني فالف كالما، أم فيمني منو ما لـ أفيـ، إياه: فيم  

 .(1)يف: كالتخميـكالتمق
ىي أسمكب عرض ييتـ بالدرجة األكلى بالتكضيح كالتفسير كقد يستخدـ  إصطالحا:

 .(2)األخبار كالقصص في كثير مف األحياف
كىذا األسمكب كاف حاضرا في العالـ اإلسالمي بقكة منذ القرف األكؿ لميجرة، ألنيا 

صة في الكتاتيب لتدريس القرآف أكثر الطرؽ تناسبا مع سف التمميذ ككذلؾ طريقة المادة خا
كتعميـ الصبياف لمقرآف في ىذه البالد المشرقية كميا إنما إذ يقكؿ ابف جبير: "  (3)الكريـ

 .(4)ىك التمقيف"
كعمى الرغـ مف أف ىذه الطريقة ال تمكف الطالب مف استيعاب المعمكمات، بمجرد 

 .(5)العصر العباسي اإلسالمية، بما فييا خالؿ العصكر سماعيا إال أنيا استمرت
كالفاعؿ الرئيسي في ىذه الطريقة ىك المعمـ فيك الذم يقـك بإعداد الدرس كتحضيره 

، مثاؿ ذلؾ الشافعي الذم حفظ المكطأ قبؿ اتصالو (6)ثـ يقـك بعرضو كشرحو كتكضيحو
الذيف كانكا يقرؤكف عميو  هككذلؾ كاف يفعؿ مع تالميذ (7)ه عميوأبمالؾ بف أنس ثـ ذىب كقر 

، أما ميمة الطالب تكمف في اإلنصات التاـ كحسف السماع حتى ال يفكتو (8)لشعر فيفسرها

                                                           
 .390ص 13جابف منظكر، لساف العرب، مصدر سابؽ، -( 1)
، 105العصرية لمطباعة كالنشر، ص  محمد حسيف آؿ ياسيف، مبادئ في طرؽ التدريس العامة، )د،ط(، المطبعة -( 2)

106. 
 .320صالحة بنت حام بف يحي السفياني، مرجع سابؽ، ص  -( 3)
 .245ابف جبير، مصدر سابؽ، ص  -( 4)
 .275ممكة أبيض، مرجع سابؽ، ص  -( 5)
 .229صالحة بنت حام بف يحي السفياني، مرجع سابؽ، ص -( 6)
 .101، 100، ص 1البييقي، مصدر سابؽ، ج -( 7)
 .160، ص  1ج، مصدر سابؽ،السيكطي، المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا -( 8)
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شيء كبالتالي يسيؿ الحفظ كيكمف الضبط، كما ينبغي عميو ترؾ التنازع كعدـ مقاطعة 
 . (1)المتحدث حتى يفيـ

 اإلمالء: -ب
 .(2)ممى أمميت الكتاب كأمميت القيد لمبعير إمالء إذا كسعتولغة:  
 .(3)ىي إحدل طرؽ تحمؿ الحديث النبكم كأعمى مراتب ركايتوالحا: اصط 

تعتبر طريقة اإلمالء مف أبرز الطرؽ التي عرفت في كافة المؤسسات التعميمية 
باعتبار أف أكؿ ما يتعممو الصبي ىك القراءة كالكتابة فكاف عمى المتعمـ أف يمجأ إلى ىذه 

اب الذم ذكر الشافعي أف معمـ الكت   د، كق(4)لصبي ضبط أك رسـ الحركؼاالطريقة لتعميـ 
 .(5)درس عنده القرآف كاف يممي كىـ يكتبكف

كقد بدأت ىذه الطريقة منذ صدر اإلسالـ حيث كاف عميو الصالة كالسالـ يممي عمى  
مف ليا ، ثـ استرسؿ أىؿ العمـ في إتباع ىذه الطريقة لما (6)أصحابو ما أنزؿ عميو مف كحي

ـ كترسيخو في الذىف مف خالؿ كتابتو عمى األكراؽ أك عمى األلكاح، إذ أىمية في تثبيت العم
 ".كما كتب قر   ما حفظ فر  يقكؿ أحدىـ: " 

كتبيا  تككف الطريقة بإمالء الشيخ عمى الحاضريف إما مف محفكظاتو أك مف مذكرات 
بتأني كبصكت كاضح فقرة بعد فقرة حتى يستكعب الطالب ما يكتبكف،  وأك مف كتب سابقي

، بعد ذلؾ (7)كبعد االنتياء يشرح ما غمض كالطالب يدكنكف ىذه الشركح عمى ىامش أكراقيـ

                                                           
، دار اليقيف لمنشر كالتكزيع، 1عبد الرحماف عبد الحميد أحمد البر، مناىج كآداب الصحابة في التعمـ كالتعميـ، ط -( 1)

 .77، 76، ص 1999مصر، 
، 3ىر، جمجمؿ المغة: تح: زىير عبد المحسف بف طا (،ق395أبي الحسف أحمد بف فارس بف زكريا المغكم )ت:  -( 2)
 .841، ص 1986، مؤسسة الرسالة، 2ط
 .292صالحة بنت حام بف يحي السفياني، مرجع سابؽ، ص  -( 3)
 .196ي، مرجع سابؽ، ص صابمفتاح يكنس الر  -( 4)
 .94، ص 1البييقي، مصدر سابؽ، ج -( 5)
(، أدب اإلمالء كاالستمالء، تح: أحمد محمد عبد الرحماف محمد 562ت: أبي سعد عبد الكريـ بف محمد السمعاني ) -( 6)

 .142-139ص  ،  ص1993، مطبعة المحمدية، جدة، 1، ط1محمكد، ج
 .89 -87ص   حركيؿ، مرجع سابؽ، صعبد اهلل بف أحمد بف عبد اهلل -( 7)
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صالحو أك يككف  (1)ذلؾ يتـ العرض بإعادة الطالب ما أماله معممو لمتأكد مف سالمة النقؿ كا 
 .(2)العرض بيف الطمبة أنفسيـ ليتفقد كؿ كاحد ما سقط منيـ أثناء اإلمالء كيصححو

س التعميمية ككثرة الطمبة تطكرت طريقة اإلمالء، بحيث أصبح كنظرا التساع المجال
رس، دكىك شخص يبمغ عف الشيخ ما يمميو ليصؿ ما بعد في مجمس ال (3)ىناؾ مستممي

جكىرم الصكت، سريع الفيـ ك اإلدراؾ أفصح لسانا كأكضح بيانا يشترط فيو أف يككف ك 
، (4)اعده ذلؾ عمى تجنب الغمط كالخطأممما بالعمـ الذم يستمميو، ليسكأجكد أداءا، كأف يككف 

، حيث تعدد أفراد المستمميف في المجمس الكاحد إذ كصؿ عددىـ في بعض (4)كالخطأ
ياني في ر عالمجالس سبعة فأكثر كمف أمثمة ذلؾ مجمس الشيخ أبك بكر جعفر بف محمد ال

 .(5)مستممي كثالثمائة كستة عشربغداد الذم ضـ ألؼ طالب 
اإلمالء ىي إضافة جديدة حفظت العمـك مف النسياف كمف ىنا يمكف القكؿ أف طريقة  

كما سيمت عمى طالب العمـ الرجكع إلى المعمكمة التي  ،بنقميا مف الصدكر إلى السطكر
ذلؾ انتشرت طريقة اإلمالء في ميداف التربية اإلسالمية كازداد بدكنيا مف شيخو متى شاء، ك 

الكرؽ، فأصبح اإلمالء أعمى مراتب  االىتماـ بيا عندما تطكرت الحركة العممية باستخداـ
 .(6)التعميـ

  الحفػظ:-ج 
النبي صمى اهلل عميو  يعتبر الحفظ مف بيف الطرؽ التي استخدمت كثيرا منذ عيد 

إنا نحف نزلنا كسمـ إلى غاية العصر العباسي خاصة في القرآف الكريـ تباعا لقكلو تعالى: 
نا لو لحافظكف يقكؿ  ؾ في تحفيظ األحاديث إذطريقة كذلكما اتبعت ىذه ال،(7)"الذكرل كا 

                                                           
 .132زىير عبد اهلل سعيد أبك رحمة، مرجع سابؽ، ص  -( 1)
 .140ر سابؽ، ص ، مصدسيبالقا -( 2)
ختاـ محمكد عكض القرعاف، الفكر التربكم عند أحمد بف حنبؿ، رسالة ماجستير ، جامعة اليرمكؾ، كمية الشريعة  -( 3)

 .55، 54، ص 1992مية، األردف، كالدراسات اإلسال
 .406 -382ص ص  ،1ج، مصدر سابؽ،ك اإلستمالء السمعاني، أدب اإلمالء -( 4)
 .89عبد اهلل حركيؿ، مرجع سابؽ، ص بف د عبد اهلل بف أحم -( 5)
 .335، ص 1تر، مرجع سابؽ، جيآدـ م -( 6)
 .09سكرة الحجر، اآلية  -( 7)
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"كنا نجالس أحمد، فيذكر الحديث فنحفظو  بف خالد كىك أحد تالميذ أحمد بف حنبؿ إبراىيـ
  .(1)نتقنو"ف

ر ليذا اىتـ المدرسكف بو كثيرا كمف بيف أىـ األساليب التي تساعد عمى الحفظ التكرا
ثـ يكرر عميو بعد حفظو تكرارا جيدا ثـ  ...تتأكد استدامتو في الذاكرة، يقكؿ ابف جماعة: " ل

 .(2)يتعاىد في أكقات يقررىا بتكرار مكاضيعو"
كما نجد أيضا الفيـ كالكتابة شيئاف متالزماف لمحفظ، إذ يجب عمى الطالب أف يفيـ  

المكضكع الذم يريد حفظو ثـ يقـك بتكراره كبذلؾ تترسخ في ذاكرتو ألف الطالب إذا فيـ 
كتاب انزلناه إليؾ مبارؾ ليدبركا آياتو " ، قاؿ تعالى: (3)سيؿ عميو حفظو األمر أك المكضكع

أما فيما يخص الكتابة فيي أيضا ضركرية إذ نجد أف عمماء  (4)"آياتو كليتذكر أكلك األلباب
يكتبكف كيفيمكف ما يحفظكف كبالتالي ىي  اىذا العصر كانكا يكتبكف ما يسمعكف كيحفظكف م

 .(5)ية إلى حفظ سميـسمسمة متكاصمة تفضي في النيا
 المحاضرة: -د 

كفي ىذه الطريقة يقكـ الشيخ بإلقاء درسو أك مكعظة عمى مسامع الجميع دكف  
عمى أف يككف في إلقائو  (6)السماح لمطمبة بالمناقشة أك االستفسار إال بعد إتماـ المحاضرة

ذا فرغ مف متأنيا فال يسرد الكالـ سردا بؿ يرتمو كيرتبو كيتميؿ ليفكر فيو ىك كسا معكه، كا 
مسألة أك فصؿ سكت قميال، حتى يتكمـ مف في نفسو مف طالبو فيسمح ليـ بالسؤاؿ بيف 

 .(7)األخرلالفينة ك 
عمى أف يمقي عمييـ ما يستكعبكنو كيشرح ليـ ما أجمؿ في ذكره بحيث يفصؿ ليـ  

ره ثالثة مرات تفصيال دقيقا ال يترؾ عكيصا كال مبيما كال معمقا إال كضحو كفتح مقفمو كيكر 

                                                           
 .111، ص 1ج، مصدر سابؽ، النككم -( 1)
بدر الديف أبي عبد اهلل محمد بف محمد بف إبراىيـ بف جماعة الكناني الشافعي، تذكرة السامع كالمتكمـ في آداب العالـ  -( 2)

 .114، ص 2005، دار اآلثار لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 1كالمتعمـ، تح: عبد السالـ عمر عمي، ط
اني، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، كمية الدراسات العميا، عماف، حشرؼ أحمد الشيارم، الفكر التربكم عند البي -( 3)

 .156، 155، ص 1993
 .29سكرة ص، اآلية  -( 4)
 .189ي، مرجع سابؽ، ص ند األىكاأحمد فؤا -( 5)
 .133زىير عبد اهلل سعيد أبك رحمة، مرجع سابؽ، ص  -( 6)
 .88، مرجع سابؽ، ص، التربية كالتعميـ في اإلسالـسعيد الديكجي -( 7)
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مؿ فييا أكال ثـ جكأف تفكؽ كؿ مرة ما قبميا في الشرح كالتفصيؿ الدقيؽ كىي طريقة حسنة ي
 .(1)يعكد فيشرح ليـ ما أجممو

يسمح  كعمى األستاذ أف يككف في مذاكرتو متحريا اإلنصاؼ في بحثو كخطابو 
ف كاف السائؿ صغيرا -السؤاؿ مف مكرده عمى كجيو اعو فيحـر الفائدة، كال يترفع عف سم -كا 

 يكز ميمة المينة فيذا ينمي عممو كيقاصدا االستفادة أك اإلفادة مخاطبا بالعبارة الج
كالتكرار ال يخرج المستفيد عف ، "ارحة ساعة خير مف تكرار شيرطمكقد قيؿ "  (2)محفكظاتو

  .(3)دائرة محدكدة يدكر بيا، أما المناقشة فتطمعو عمى طرؽ كنكاح لـ تخطر ببالو
 المناظرة: -ىػػ
 .(4)ناظر: التراكض في األمركالت  العيف،  ظر: حس  مف نظر، كالن  لغة:  

ىي المحاكرة بيف فريقيف حكؿ مكضكع لكؿ منيما كجية نظر فيو تخالؼ كجية اصطالحا: 
بطاؿ كجية نظر خصمو، مع رغبتو  نظر الفريؽ اآلخر، فيك يحاكؿ إثبات كجية نظره، كا 

 .(5)االعتراؼ بو لدل ظيكرهالصادقة في ظيكر الحؽ، ك 
كالمناظرة كأسمكب تعميمي مف أساليب التعميـ في المساجد في اإلسالـ ظيرت لظيكر 

آراء مدرستو، كتفنيد أراء  ةعقائدىا، كراح كؿ منيا يسعى لنصر مدارس، كفرؽ تباينت 
 .(6)مخالفيو
بف  كيذكر السبكي أف أكؿ مف استعمؿ أسمكب المناظرة كبمكر أصكليا ىك أحمد 

كأف المناظرة كانت  (7)عمر بف سريح أحد مشاىير أصحاب الشافعي كأبرعيـ في عمـ الكالـ
كأف الشافعي ناظر أبا عبيد القاسـ بف سالـ، ، مارسيا كبار العمماء زمف الشافعيأداة تعميـ ي

كأكرد المناظرتيف المتيف جرتا بيف الشافعي كبيف اسحؽ بف راىكية  كيظير فييا إعماؿ الفكر 

                                                           
 .75، 74، مصدر سابؽ، ص ابف جماعة -( 1)
 .93، ص 1982 ،، دار المريخ، الرياض1إلسالمي، طأحمد، الفكر التربكم ا تلطفي بركا -( 2)
 .98مرجع سابؽ، ص التربية كالتعميـ في اإلسالـ، سعيد الديكجي،  -( 3)
 .214ص،  5ابف منظكر، لساف العرب، مصدر سابؽ، ج -( 4)
مـ، ق، دار ال4ط تح: حسيف مؤنس، اظرة،حبنكة الميداني، ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ كالمن حسف عبد الرحماف -( 5)
 .373، ص 1993مـ، دمشؽ، قال
 .98ماجد عرساف الكيالني، مرجع سابؽ، ص  -( 6)
 .22، ص 3، مصدر سابؽ، جالكبرل السبكي، طبقات الشافعية -( 7)
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كاستعماؿ القياس كاالستنباط كما يبدكا منيما تقدير االثنيف ألىمية التفاعؿ بيف العمماء 
 .(1)كالمتعمميف

د الكثير مف كليذه الطريقة أىمية في إثارة اىتماـ المتعمميف كتحفيز عقكليـ لذلؾ شد  
 العمماء المسمميف مثؿ الخطيب البغدادم عمى أىمية طريقة المناظرة كفصميا عف أسمكب

 .(2)التمقيف
كذلؾ تكسب الطرؼ الذم يستطيع إثبات حجتو كدحض حجة خصكمو في المناظرة  

 .(3)مكانة بيف العمماء كالمتعمميف كتمؾ المكانة تؤىمو لمفتكل أك لمتصدم لمتعميـ
مت طريقة المناظرة بمجمكعة مف اآلداب كاألخالؽ البد أف يمتـز بيا حكقد ت 

يـ عف حدكد األخالؽ العممية كتصبح جدال عميقا بدكف المتناظريف حتى ال تخرج مناظرت
ارحة ينبغي أف يككف كؿ منيما باإلنصاؼ، طكالم كالمناظرة": الزرنكجيفائدة كفي ذلؾ يقكؿ 

كالتأني، كالتأمؿ، كيتحرز عف الشغب، كالغضب، فإف المناظرة كالمذاكرة مشاكرة، 
صؿ بالتأمؿ كالتأني كاإلنصاؼ كال كالمشاكرة إنما تككف الستخراج الصكاب، كذلؾ إنما يتح

 .(4)"يحصؿ بالغضب كالشغب
أف تككف اآلراء في المناظرة سميمة مدعمة باألدلة الثابتة كتمتاز "كيقكؿ الميداني:  

 .(5)"بصحة طرؽ النقؿ لألمكر المركية، كىذيف شرطيف أساسييف لصحة المناظرة
، مع تجنب االحتياؿ (6)يغكأف يككف الحكار في المناظرات مف خالؿ كالـ يسير بم 

فإف كانت نيتو إلزاـ ": إذ يقكؿ الزرنكجي، (7)عمى الخصـ كالتمكيو عميو أثناء المناظرة
نما تحؿ إلظيار الحؽ ك الخصـ كقيره فال تحؿ ال جكز إال يتمكيو الحيمة فييا ال مناظرة كا 

                                                           
 .159، ص 2نفسو، ج -( 1)
، مرجع سابؽ، ص  -( 2)  .239أحمد سالؾ معمـك
 .309صالحة بف حام بف يحي السفياني، مرجع سابؽ، ص  -( 3)
، 1981، المكتب اإلسالمي، بيركت، 1ـ المتعمـ طريؽ التعمـ، تح: مركاف قباني، طبرىاف اإلسالـ الزرنكجي، تعمي -( 4)

 .103ص 
 .367حبنكة الميداني، مرجع سابؽ، ص  حسف عبد الرحماف -( 5)
، مرجع سابؽ، ص  -( 6)  .240سالؾ أحمد معمـك
تعميـ المتعمـ طريؽ التعمـ، رسالة  في كتابود برىاف الديف الزرنكجي فايزة عطا اهلل محمد آؿ عبد اهلل، الفكر التربكم عن -( 7)

 .77ىػػ، ص1416رسالة ماجستير، جامعة أـ القرل، كمية التربية، قسـ التربية اإلسالمية كالمقارنة، مكة المكرمة، 
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ؼ المناظر عف ضعكعدـ احتقاره كتبجيمو تبجيال ي (1)"إذا كاف الخصـ متعنتا ال طالبا لمحؽ
 .(2)تقديـ الحجة

 : طريقة السؤاؿ-ك
االستجكاب أك الحكار، كىي طريقة مف الطرؽ العممية المعمكؿ طريقة تسمى أيضا  

بيا في كافة أطكار كمؤسسات التعميـ منذ عيد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، مف خالؿ 
"ما أرسمنا مف قبمؾ إال رجاال  ، قاؿ تعالى:(3)كاجو في أمكر دينيـ كدنياىـز أسئمة الصحابة كأ

كلقد شاع استعماؿ ىذه الطريقة . (4)" رجاال نكحي إلييـ فسألك أىؿ الذكر إف كنتـ ال تعممكف
، (5)كصى العمماء باستعمالياأالطريقة في القركف األربعة المتكالية بما فيو العصر العباسي ك 

ا يرحمكـ العمـ خزائف كمفتاحو السؤاؿ، فاسئمك ابف أبي طالب: "  يكفي ذلؾ يقكؿ عم
 .(6)"اهلل

لجذب انتباه الطالب  (7)استخدمت ىذه الطريقة بكثرة مف قبؿ المعمميف كالمتعمميف 
ثارتيـ نحك المكضكع المراد تعميمو كعادة ما تككف بصيغة " عطشكف إلى ت" مما يجعميـ يأالكا 

 ،(8)معرفة كاكتشاؼ الصحيح مف اإلجابات كالدخكؿ في نقاش يزيد مف فيـ الطالب لمدرس
ىؿ ، فال ينبغي أف يسأؿ المعمـ تالميذه "(9)كذلؾ مف أجؿ اختبار مدل فيـ التالميذ

، كبالتالي ال ينبغي لطالب العمـ (10)؟" بؿ عميو أف يتكصؿ إلى مدل فيميـ باألسئمةفيمتيـ
 .(11)أف يستحي مف طرح األسئمة عمى أستاذه ألف ذلؾ يفكت عميو مصمحتو العاجمة كاآلجمة

                                                           
 .103الزرنكجي، مصدر سابؽ، ص -( 1)
 .372، مرجع سابؽ، ص الميداني حبنكة حسف عبد الرحماف -( 2)
، ص 1993، الدار العربية لمكتاب، ليبيا، 2نتاني، أسس التربية اإلسالمية في السنة النبكية، طعبد الحميد الصيد الز  -( 3)

475. 
 .43سكرة النحؿ، اآلية  -( 4)
 .99-80، مرجع سابؽ، ص ص، ماجد عرساف الكيالني -( 5)
 .379ص  ،1جابف عبد البر، جامع بياف العمـ كفضمو، مصدر سابؽ، -( 6)
 .256ف يحي السفياني، مرجع سابؽ، ص صالحة بنت حام ب -( 7)
 .123سمية بنت محمد فرج الكافي، مرجع سابؽ، ص -( 8)
 .38محمد أميف المصرم، لمحات في كسائؿ التربية اإلسالمية كغاياتيا، )د،ط(، دار الفكر، دمشؽ، ص  -( 9)
 .140، 139ابف جماعة، مصدر سابؽ، ص  -( 10)
، ـ: مقدمة المجمكع لإلماـ النككمكالمتعمـ كالمفتي كالمستفتي كفضؿ طالب العم يحي بف شرؼ النككم، آداب العالـ -( 11)

 . 50-48ص  ، ص1987، مكتبة الصحابة، طنطا، 1مر: أبك حذيفة إبراىيـ بف محمد، ط
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 .(1)"إف بمكغي ىذه المرتبة مف العمـ إنما ىي لجرأتي عمى السؤاؿ "قاؿ األصمعي:  
كمف جية أخرل يجب عمى المدرس أف يفسح المجاؿ مف الفينة إلى األخرل لطرح 

، كمثاؿ ذلؾ (2)ثـ يتناقش فييا مع طمبتو حتى يككف استكعاب الدرس أكثر فعالية األسئمة
، ألف (3)في النحك فأجابا عف كؿ األسئمة الكسائي الذم كاف يسأؿ األميف كالمأمكف كؿ يـك
، لكف يبقى عمى الطالب االلتزاـ بأسئمة ما (4)السؤاؿ يعمر العمـ عمى حد تعبير أنس بف مالؾ

، إذ (5)ما يحتاج إليو في حدكد الشرع كال كراىة في كثرتو ماداـ في سياؽ طمب العمـ النافع
في المسجد خمؼ الكسائي فصمى أف أبك الحسف األخفش ذىب إلى بغداد، يقكؿ أحدىـ: " 

بالجكدة ، كما ينبغي عميو االلتزاـ (6)"مف صالتو سمـ عميو كسألو مائة مسألة ىكلما انتي
، كينبغي عميو أيضا (7)في طرح األسئمة كحسف صياغتيا ألف حسف السؤاؿ نصؼ الجكاب

التمميذ إلى  أف يكجز في سؤالو كيحرر كالمو كيقمؿ ألفاظو كيجمع فييا معاني مسألتو لتقكد
 .(8)فيـ سميـ
أما المدرس فالبد أف ال يترفع عف سماعو بؿ ليكف متحريا اإلنصات لألسئمة ميما  

كانت صيغتيا كمكردىا مخاطبا بالعبارة المينة، كتككف إجابتو مختصرة مممة ككافية بال زيادة 
ذا سئؿ عف مالـ يعمـ فال عيب أف يقكؿ : (9)كال نقصاف  أدرم نصؼ ال" أك "ال أعمـ"، كا 

أني شيدت مالكا كقد سئؿ عف ثماف كأربعيف مسألة فقاؿ: في قاؿ الشافعي: " . (10)"العمـ
   . (11)"اثنيف كثالثيف منيا ال أدرم

                                                           
 .382ص، 1جابف عبد البر، جامع بياف العمـ كفضمو،  -( 1)
 .88ابؽ، صسعيد الديكجي، التربية كالتعميـ في اإلسالـ، مرجع س -( 2)
 .1748، ص لحمكم، معجـ األدباء، مصدر سابؽياقكت ا -( 3)
إبراىيـ زيداف، )د،ط(، مطبعة اليالؿ،  :راغب األصفياني، محاضرات األدباء كمحاكرات الشعراء كالبمغاء، ىذبو -( 4)

 .21، ص1902مصر، 
 .96سابؽ، ص مرجععبد الرحمف عبد الحميد أحمد البر،  -( 5)
 .590، ص 1الكعاة، مصدر سابؽ، ج ةبغيالسيكطي،  -( 6)
 .572، ص7ابف سعد، مصدر سابؽ، ج -( 7)
، دار شقراء لمنشر كالتعميـ، الرياض، 3داكد بف دركيش حمس، محاضرات في طرائؽ تدريس التربية اإلسالمية، ط -( 8)

 .71، ص2010
 .65، ص2الخطيب البغدادم، الفقيو كالمتفقو، مصدر سابؽ، ج -( 9)
 .124جماعة، مصدر سابؽ، ص ابف -( 10)
 .209مفتاح يكنس الرباصي، مرجع سابؽ، ص -( 11)
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  التجربة:-م
تعتبر التجربة مف الطرؽ العممية كالفعالة التي اعتمد عمييا العمماء في العصر  

ذاتية في عممية التعميـ كال تجعمو قاصرا عمى ف المتعمـ مف المشاركة الالعباسي، ألنيا تمك  
" لما ليا أىمية في ال حكيـ إال ذك تجربة، كفي ذلؾ قاؿ عميو الصالة كالسالـ: " (1)التمقي

ذكائيا  .(2)تثبيت التعميـ في ذىف المجرب كتنمية قدراتو الفعمية كا 
تاب، في ة ألؼ كاءتترسخ أكثر في عقؿ الدارس مف قر  كمما الشؾ فيو أف التجربة 

 .(3)حيف يبقى االطالع كالقراءة دائما المحؾ الرئيسي ليا فالتجربة كحدىا ال تؤتي ثمارىا
أكثر استعماال خاصة في مجاؿ الطب إذ عمى دارس العمكـ الطبية أف كقد كانت  

يدرس الجانب النظرم مف خالؿ قراءة الكتب كشرحيا مف قبؿ األستاذ، في حيف ال يمكنو 
، كفي ذلؾ يقكؿ (4) جانب التطبيقي أك ما يسمى )بالمالحظة  السريرية(االستغناء عف ال

يات مكة عمى الإف الطبيب إنما يصير معالجا كامال بقكتيف: إحداىما القك الفرابي:"...
كالقكانيف التي استفادىا مف الكتب الطبية، كاألخرل القكة التي تحصؿ لو بطكؿ المزاكلة 

، (5)"فييا بطكؿ التجربة كالمشاىدة ألبداف األشخاص ألعماؿ الطب في المرضي، كالحنكة
 .(6)يعتبر الرازم مف المكلعيف بيذه الطريقة مشجعا طالبو عمى مالزمتياكما 

كما اعتمد عمييا أيضا عمماء الكيمياء مف بينيـ جابر بف حياف الذم يعد أكؿ مف  
لصدؽ  المحؾ الحقيقينقؿ الكيمياء إلى طكر العمـ التجريبي باعتبار أف ىذا األخير ىك 

 .(7)"فما كاف صحيحا أكردناه كما بطؿ رفضناهالمادة العممية قائال " 
ىذا كقد تعدل استعماؿ التجربة إلى عمـك أخرل أىميا عمـك المغة، إذ تميز ىذا  

العصر بتنقؿ المغكييف إلى البادية ليعرفكا فصيح الكالـ كغريبو كليتحققكا مف كممة قد تككف 

                                                           
 .89سعيد الديكجي، التربية كالتعميـ في اإلسالـ، مرجع سابؽ، ص -( 1)
 .468، 467عبد الحميد الصيد الزنتاني، مرجع سابؽ، ص  -( 2)
، دار األمؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، 1ة، طشحادة الناظكر كآخركف، مدخؿ إلى تاريخ الحضارة العربية اإلسالمي -( 3)

 .319، ص1989
 .138عبد الرحمف النقيب، مرجع سابؽ، ص -( 4)
، )د،ط(، لبناف، ص  -( 5)  .39الفارابي، إحصاء العمـك
 .179القفطي، أخبار العمماء بأخبار الحكماء، مصدر سابؽ، ص -( 6)
 .49عز الديف فراج، مرجع سابؽ، ص -( 7)
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في ىذه النقطة بالبحث كالتدقيؽ في منبع الكممة كمدل  بيجريالتف الجانب كمممحكنة، كي
 .(1)صحتيا كبذلؾ استطاعكا أف يصححكا أخطاء أك يزيدكا قكاعد

كبالتالي طريقة التجربة تؤدم إلى اكتساب الطالب خبرات ميمة مباشرة غير منقكلة 
  .  (2)مف اآلخريف ألنيا كليدة استخداـ حكاسيـ

  عميـ:كسائؿ الت-2
تنكعت كسائؿ التعميـ في الحضارة اإلسالمية حسب عكامؿ عدة منيا التطكر  

الحضارم الذم مرت بو األمة اإلسالمية ىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل حسب مكاد البيئة 
المحمية المتنكعة، ضؼ إلى ذلؾ الحالة المادية لمطالب كالمكانة االجتماعية كالمستكل 

 (07)أنظر: الممحؽ رقـ أشير ىذه الكسائؿ مايمي:العممي لممعمميف، كمف 
 " يسطركف ف كالقمـ كما" :ـ في القرآف لقكلو تعالىلقد كرد ذكر القم القمـ:-أ

، كجاء لمقمـ (3)
، كسمي القمـ قمما (4)"كزبرت الكتاب"ر بكسر الميـ كجاء مف قكليـ بمنيا المز عدة مسميات 

ىك شجر رخك  أك لقمـ رأسو كالقمـ قبؿ بريو يسمى إما الستقامتو أك ألنو مأخكذ مف القالـ ك 
كمف القصكر أف يحضر الطالب لمدرس كينسى . (5)قصبة كال يسمى القمـ قمما حتى يبرل"

 .(6)القمـ أك يككف فارغا مف الحبر ألنو يعتبر مف األدكات الميمة في الكتابة
الدكاة المحبرة كالجمع  كيرادؼ .(7)ىي ما يكتب منو، كىي معركفة كجمعيا دكيات الدكاة:-ب

 .(8)" " كىي مكضع الحبر الذم يكتب بوكالجمع محابر 
 

                                                           
، منشكرات مكتبة الكحدة العربية، 1اكم، الحضارة اإلسالمية، طتعبد الرحيـ، محمد الطيب محمد ال كسؼإبراىيـ ي -( 1)

 .14المغرب، ص
 .311، ص2004، دار كمكتبة األسالء، القاىرة، 1فؤاد محمد مكسى، عمـ مناىج التربية مف المنظكر اإلسالمي، ط -( 2)
 .01سكرة القمـ، اآلية  -( 3)
 .434، ص 2مصدر سابؽ، ج القمقشندم، -( 4)
، 1923المطبعة السمفية، القاىرة،  تع: محمد بيجة األثرم، )د،ط(،  ، أدب الكتاب،الصكليأبي بكر محمد بف يحي  -( 5)

 .86ص 
، مكتبة الممؾ فيد الكطنية، 1صالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ، الكصايا الجمية لالستفادة مف الدركس العممية، ط -( 6)

 .22، ص 2002الرياض، 
 .276، ص14ابف منظكر، لساف العرب، مصدر سابؽ، ج -( 7)
 .152، ص1خير اهلل سعيد، مرجع سابؽ، ج -( 8)
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مثؿ الكاتب بغير كىي أـ آالت الكتابة ال يمكف االستغناء عنيا حتى أف ابف سابكر يقكؿ: " 
  . (1)دكاة كمثؿ مف يسير إلى الييجاء بغير سالح"

اعتيا مف أصناؼ معينة مف اب كالكراقيف، فقد اتخذت صنكنظرا ألىمية الدكاة بالنسبة لمكت  
 .(2)الخشب أك النحاس األصفر أك الفكالذ كىذا قميال لندرتو

ككاف أفضؿ أحجاميا ما تكسط  شكاؿ فمنيا المربع كمنيا المدكر،تتخذ الدكاة عدة أ
أف حكـ إلى ذلؾ مكضحا أىمية الحجـ حيث أشار إلى "  ي، كقد التفت الصكل(3)كاعتدؿ

فتقصر أقالميا كال ىا، نصفا في قدىا، ال بالمطيفة جدا الدكاة تككف متكسطة في قدر 
 (4) بالكبيرة فيثقؿ عمميا..."

 آالت فرعية تكمؿ عمميا كتككف جزء منيا كىي:محؽ بالدكاة تك 
 الجكنة: كىي الطرؼ الذم يكضع فيو الحبر. -1
 .(5)الميقة: كىي قطعة مف الصكؼ أك القطف أك الحرير أك غيرىا تبمؿ بالحبر -2
بالحبر تنصاع " ، قاؿ بعض األدباء:(6)ما يمد بو القمـ مف حبر كغيره المداد: ىك -3

 .(7)"حكـ األخبار كبسكاده تتضح شبو اآلثار
 المكح: -ج

 .(8)ىك كؿ صحيفة عريضة مف صفائح الخشب أك الطيف فإف كتب عميو سمي لكح
 األقتاب: -د 

الخزؼ تصنع مف الخشب كالمحاؼ كىي صفائح مف الحجارة الرقاؽ البيضاء، ك 
مصنكعة مف كرؽ البردم  نخؿ كاألكتاؼ كالجمكد كالقراطيسكالعسب الذم يؤخذ مف جريد ال

 .(9)كالصحؼ كىي متنكعة كيدخؿ ضمنيا أدكات الكتابة السابقة كأخيرا كرؽ الكاغد

                                                           
 .431، 430، ص2القمقشندم، مصدر سابؽ، ج -( 1)
 .152، ص1خير اهلل سعيد، مرجع سابؽ، ج -( 2)
 .510صالحة بنت حام بف يحي السفياني، مرجع سابؽ، ص  -( 3)
 .96أدب الكتاب، مصدر سابؽ، ص الصكلي ، -( 4)
 .458، ص 2القمقشندم، مصدر سابؽ، ج -( 5)
 .460نفسو، ص  -( 6)
 .50، مصدر سابؽ، صاألصبياني -( 7)
 .349، ص12بف منظكر، لساف العرب، مصدر سابؽ، جا -( 8)
 .140زىير عبد اهلل سعيد أبك رحمة، مرجع سابؽ، ص -( 9)
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 المدية: -ق
، كالقمـ ال يسمى قمما حتى يبرل كبالتالي فيي (1)كىي السكيف الذم تبرل بيا األقالـ

) أنظر: .(2)دا في أدكات الكتابة، كيجب أف تككف حاضرة دائما إلى جانب القمـميمة ج
 (08الممحؽ رقـ

 الرحمة في طمب العمـ المبحث الثالث:
الرحمة مف االرتحاؿ كىي تعني االنتقاؿ مف مكاف إلى آخر لتحقيؽ ىدؼ معيف  

اؼ الدنيا شرقا كغربا ، أما الرحمة العممية في مفيكميا العاـ ىي طك (3)ماديا كاف أك معنكيا
 .(5)، مما جعؿ العمـ ينتشر في مشارؽ العالـ اإلسالمي كمغاربو(4)في سبيؿ تحصيؿ العمـ

مف الطرؽ النافعة في عمميات التعمـ كالتعميـ نتيجة لما  العممية تعتبر الرحالت 
ـ ، لذا اىت(6)يكتسبو المتعمـ مف خبرات كما يحصمو مف مكتسبات كما يستكعبو مف ميارات

العمماء في مختمؼ الدكلة اإلسالمية خاصة العباسية منيا بالتنقؿ مف مكاف آلخر لالتصاؿ 
، لكف بعدما يتحصؿ الطالب ما لدل عمماء (7)بأفذاذ العمماء كاالستفادة مف عمميـ كفضميـ
ذا فرغ مف سماع بالده مف عمـ، إذ يقكؿ ابف الصالح: "  كالميمات التي ببمده  العكاليكا 

أطمبكا العمـ كلك كاف في ، كذلؾ تبعا لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ: " (8)"ى غيرهإل فميرحؿ
مف سافر في طمب العمـ  لقكلو:" في سبيؿ اهلل السفر ألخذه جياد  "، بؿ كقد اعتبرالصيف

الة ضكمف مات كىك مسافر يطمب العمـ كاف شييدا، فالحكمة كاف مجاىدا في سبيؿ اهلل 
 .(9)"حؽ بيافيك أ المسمـ أينما كجدىا

                                                           
 .458، ص2القمقشندم، مصدر سابؽ، ج -( 1)
 .86، أدب الكتاب، مصدر سابؽ، ص يالصكل -( 2)
ي، الرحمة في طمب العمـ عند بعض المربيف المسمميف في العصر العباسي ثراف الحار حضعبد اهلل بف عمي بف  -( 3)

 .63، صق1431-1430السعكدية، ،كتطبيقاتيا التربكية، رسالة ماجستير، جامعة أـ القرل، قسـ التربية اإلسالمية 
 .71كـر حممي فرحات أحمد، مرجع سابؽ، ص  -( 4)

(5)-Reynceld Nicholson ,  a literary history of the Atabs,  London, 1907, p281. 
 .93لطفي بركات أحمد، مرجع سابؽ، ص  -( 6)
 .102عصاـ الديف عبد الرؤكؼ الفقي، مرجع سابؽ، ص  -( 7)
 .222ح، عمـك الحديث، تح: نكر الديف عتر، )د،ط(، صعثماف بف عبد الرحمف الشيرزكرم ابف الصال -( 8)
 .176، ص 2009محمد منير مرسي، تاريخ التربية في الشرؽ كالغرب، )د،ط(، عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع،  -( 9)
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لعمـ عمى الرحيؿ لطمب ا -صمى اهلل عميو كسمـ -كىذا دليؿ صريح في حث الرسكؿ
في الديف كلينذر  ليتفقيكانفر مف كؿ فرقة منيـ طائفة  كالفم"  استنادا لما جاء في القرآف:

 .(1)"قكميـ إذا رجعكا إلييـ يحذركف
اإلسالمية حيث رحؿ كمما الشؾ فيو أف الرحمة في طمب العمـ بدأت منذ الدعكل 

كعندما اتسعت  ،في المدينة المنكرة صمى اهلل عميو كسمـ  الصحابة ألخذ العمـ مف النبي
رقعة الدكلة اإلسالمية كانتشر العمماء  في األقطار الجديدة راح الطالب ينتقمكف مف مركز 

لشيخ االستمالء إذ كاف ا طريؽعف  (2)إلى آخر لجمع أكبر قسط مف أفكاه ىؤالء الرجاؿ
 يممى عمى طالبو كىك يكتب.

أصبحت الرحمة العممية مف الطرؽ التعميمية التي البد منيا لمف يريد التفقو في العمـ 
" لك كاف حكـ المتصؿ كالمرسؿ كاحدا لما ارتحؿ خاصة في عمـ الحديث، قاؿ البغدادم: 

يـ نكالسماع م كتبة الحديث كتكمفكا مشاؽ األسفار إلى ما بعد مف األقطار لمقاء العمماء
خرجكا مف بالدىـ فرادل كجماعات يأخذكف العمـ مف منابعو  ، ليذا(3)"اآلفاؽ في سائر

بالرغـ ما كاف يعترضيـ مف صعكبات كمشاؽ، فكاف الكاحد  منيـ يقطع آالؼ األمياؿ 
 ...في طمب العمـاني: " ح، يقكؿ البي(4)كتاب كاحد أك السماع مف شيخ كاحد  قراءة لمجرد

كفي ،  (5) مسألة كاحدة الشير كالشيريف، الزاد قميؿ كالمشقة كبيرة..." حدىـ فييسافر أ
  (6)ـ( 774/ق157: )ت بعض األحياف ال يتـ المقاء لمرض أك لمكت الشيخ قاؿ األكزاغي

 

                                                           
 .122سكرة التكبة، اآلية،  -( 1)
 .358، 357ممكة أبيض، مرجع سابؽ، ص  -( 2)
 .402(، الكفاية في عمـ الركاية، )د،ط(، صق463:خطيب البغدادم )تعمي بف ثابت ال أبي بكر أحمد بف -( 3)
 .237رل، مرجع سابؽ، ص سيع مريزيف يف سعيدزيز م -( 4)
ماـ ثقة األكزاغ -( 5) ي: ىك عبد الرحمف بف عمرك بف أبي عمرك اسمو يحمد الشامي، شيخ اإلسالـ كعالـ أىؿ الشاـ كا 

مصدر سابؽ، .)الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ق158لعمـ كالفقو مات ببيركت سنة مأمكنا صدكقا، فاضال خيرا كثير الحديث كا
 ،1ط، 6تيذيب التيذيب، ج ق( ،852)ت:العسقالني،شياب الديف أبي الفضؿ أحمد ابف عمي بف حجر /580، ص 2ج

 (.240ص ،ق1325 ،اليند ،مطبعة مجمس دائرة المعارؼ النظامية
 .160 شرؼ  أحمد الشيارم، مرجع سابؽ، ص -( 6)
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خرجت إلى الحسيف كابف سيريف فكجدت األكؿ قد مات كالثاني مريض، فمكث أياما ثـ " 
 . (2)منيما حرفا كلسكء الحظ لـ يأخذ، (1)مات"

جد في ىذا العصر مف لـ يرتحؿ في طمب العمـ ألف الطالب ال يصؿ إلى كقمما ن 
، حيث أف مكانتو وفي طمب ىامرحمة متقدمة مف العمـ إال إذا أخذ عف مشاىير بمده كرحؿ بعد

ـ بحسب ما قاـ بو مف رحالت لطمب العمـ كحسب المدرسيف الذيف العممية في نظر الناس تقي  
أف الرحمة في طمب العمـك كلقاء المشيخة مزيد ، كفي ذلؾ يقكؿ ابف خمدكف: " (3)ى عنيـتمق

كماؿ في التعميـ....كعمى قدر كثرة الشيكخ يككف حصكؿ الممكات كرسكخيا...كالرحمة البد 
 (4) ..."كمباشرة الرجاؿ منيا...في طمب العمـ الكتساب الفكائد كالكماؿ بمقاء المشايخ

حركة الترحاؿ لطمب العمـ ىك استخداـ المغة العربية ككسيمة لمتعميـ كمما ساعد عمى 
ككذلؾ أف المغة العربية ىي المغة السائدة في كافة  ،في جميع بقاع العالـ اإلسالمي

، كما أف البعض ينتيز مكسـ (5)المؤسسات التعميمية يتقنيا الشيكخ كالطمبة عمى حد السكاء
، التي تمكنيـ مف (6)خ أثناء أداء ىذه الفريضة الدينيةالحج مرات عديدة فيعرج عمى الشيك 

االحتكاؾ بأفذاذ العمماء كاالستقصاء منيـ قدر المستطاع كربما شاء البعض أف يستقر في 
جازات  تمؾ الحاضرة الستكماؿ دراستو فييا، كمنيـ مف عاد إلى بالده محمال بأنفس الكتب كا 

ـ( الذم كاف 767ق/150)ت: (8)اإلماـ أبك حنيفة، كأبرز مثاؿ عمى ذلؾ (7)الكفاءة كالتقدير
أنو حج خمس كخمسيف  للمتزكد مف العمـ كالحديث كاإلفتاء إذ يرك  سبيال كاف يتخذ الحج

  . (9)مرة
                                                           

(، الرحمة في طمب الحديث، تح: نكر الديف عنتر، ق462:عمي بف ثابت الخطيب البغدادم )ت أبك بكر أحمد بف -( 1)
 .168، ص 1975، دار الكتب العممية، دمشؽ، 1ط
 .150ص  ،2012طمس، التربية كالتعميـ في اإلسالـ، )د،ط(، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة، القاىرة ، محمد أسعد -( 2)
 .115الزرنكجي، مصدر سابؽ، ص  -( 3)
 .745، 744ابف خمدكف، مصدر سابؽ، ص  -( 4)
 .68منير الديف أحمد، مرجع سابؽ، ص  -( 5)
 .100فايزة عطا اهلل محمد آؿ عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص  -( 6)
لى المغرب العربي كدكرىا في تنشيط الحركة ال -( 7) عممية كالتعميمية بالمغرب، مجمة صافية كساس، الرحالت العممية مف كا 

 .181، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، ص 8مجمة الممارسة المغكية، العدد
أبك حنيفة: ىك إماـ كفقيو األمة، عالـ العراؽ اسمو الكامؿ أبك حنيفة النعماف بف ثابت بف زكطي التميمي الككفي  -( 8)

 (.396، ص 6جمكلى بف تميـ )الذىبي، سير أعالـ النبالء، مصدر سابؽ، 
 .78، ص 1955، دار الفكر العربي، القاىرة، 2محمد أبك زىرة، أبك حنيفة حياتو كعصره كآرائو الفقيية، ط -( 9)
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الطالب لالرتحاؿ افتقار بعض األقطار اإلسالمية لمعمماء كالمغرب  كمما دفع أيضا
في ىذا العصر خاصة بغداد بعد كاألندلس فرحمكا إلى المشرؽ الذم أصبح قبمة ألىؿ العمـ 

رحؿ إلى المشرؽ  (2)"فيحي يف يحي الميثي األندلسي" ،(1)شيرة عممائيا في شتى فنكف العمـ
المشرؽ كىك ابف ثماف كعشريف سنة فسمع مف مالؾ بف أنس في المدينة كرحؿ إلى مكة 

عبد اهلل كعبد "ك "الميث بف سعد"كرحؿ إلى مصر فسمع مف  "سفياف بف عينية"فسمع مف 
 .(3)"الرحمف بف القاسـ

الدارس لمكضكع الرحالت العممية يفيـ أف الغرض كاف كاحد كىك طمب العمـ لكف 
-ق348) (4)الكجية كانت مختمفة كؿ حسب رغبتو، ففي الحديث نجد "أبك الطيب  الطبرم"

ـ( كاف مف أحد الرحاليف في طمب الحديث، سمع بجرجاف 1058-959ق/450-ق348)
 .(5)سمع عمى عدد كبير مف عممائياكنيسابكر ثـ قدـ بغداد ك 

 الثاني ىجرم ة المغكييف في الترحاؿ منذ القرفبدأ الرحال :كفي مجاؿ المغة كاألدب
باتجاه البكادم ليقفكا عمى المساف العربي األصيؿ بيف أقداـ لـ تصبيـ مؤثرات المحف كمثاؿ 

مغة فكاف يرحؿ برحيميـ ذلؾ اإلماـ الشافعي الذم رحؿ إلى قبيمة ىذيؿ ليتعمـ منيـ أصكؿ ال
لكف في  .(7)كما رحؿ المتنبي لتمقي الشعر كالمغة عف القبائؿ العربية، (6)كينزؿ بنزكليـ

ىؤالء  د دراسة عمـك المغة كاألدب يقصدالقركف المتأخرة مف ىذا العصر صار عمى مف يري
  .  (8)العمماء الذيف أخذكا المغة مف أصكليا

                                                           
 .94ؿ، مرجع سابؽ، ص يبد اهلل بف أحمد بف عبد اهلل حرك ع -( 1)
ػ أصمو مف البربر، سكف ى152يحي بف يحي الميثي بف كثير كسالس األندلس القرطبي أبك محمد الفقيو، كلد سنة  -( 2)

قرطبة ثـ رحؿ إلى المشرؽ درس المكطأ لإلماـ مالؾ فكاف سببا في انتشار المذىب المالكي في األندلس بعد الرجكع مف 
 (.33، ص 11، جمصدر سابؽ/ العسقالني، 520، ص 10جمصدر سابؽ، رحمتو )الذىبي، سير أعالـ النبالء، 

 .144، 143، ص 6مكاف، مصدر سابؽ، جخابف  -( 3)
 ىعم أخذه ، ىك إماـ بارع في عمـك الفقوأبك الطيب الطبرم: ىك طاىر بف عبد اهلل بف طاىر الطبرم مف طبرستاف -( 4)

ا باألصكؿ كالفركع محققا صحيح المذىب، عاش في بغداد كعمر مئة كستيف )الذىبي، فار عحسف الماسرخي، كاف أبي ال
، ص 2جمصدر سابؽ، النككم، تيذيب األسماء كالمغات، ./ 296 ، ص2ج مصدر سابؽ، ،في أخبار مف غبر العبر
247.) 

 .492، ص 10الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، مصدر سابؽ، ج -( 5)
 .99ماجد عرساف الكيالني، مرجع سابؽ، ص  -( 6)
 .102، ص 1قي، مصدر سابؽ، جييالب -( 7)
 .67منير الديف أحمد، مرجع سابؽ، ص  -( 8)
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حؽ إلى بالد الرـك لتعمـ المغة اليكنانية كإلحضار رحؿ حنيف ابف اس :كفي الفمسفة
الكتب كترجمتيا ثـ عاد إلى البصرة ثـ بعدىا رحؿ إلى األمصار اإلسالمية )العراؽ، الشاـ، 

ؽ عمي يد م، كما أف أبا أحمد بف سيؿ البمخي تع(1)ليبحث عف الكتب النادرة (اإلسكندرية
 .(2)يعقكب بف اسحؽ الكندم في عمـ الفمسفة

في مجاؿ الطب: كاف معيار الطالب في عممو مالزمة المشيكريف في الطب حتى ك  
رحؿ إلى بغداد كقرأ  (3)يتقف الصنعة كمف أمثمة ذلؾ "أبك الفضؿ بف أبي الكقار الدمشقي"

 .(4)عمى أفاضؿ األطباء مف أىميا حتى برع في صناعة الطب عمما كعمال
حمة الباحثيف لجمع المادة العممية في ىناؾ نكع آخر مف الرحالت كالتي تتمثؿ في ر  
خرساف، الجباؿ، العراؽ، )فالبخارم رحؿ في طمب الحديث إلى أكثر مف بمدة ، (5)أبحاثيـ

 لذم، كليس بأقؿ منو ابف المبارؾ ا(6)الشاـ كمصر( كقد نتج عف ىذه الرحمة كتابو الصحيح
لى لى مصر كا  الشاـ ثـ إلى البصرة  كاف أكبر طالبا لمعمـ في زمانو، رحؿ إلى اليمف كا 

 .(7)كالككفة، كتب عف الكبار كالصغار
لـ تقتصر الرحمة في طمب العمـ عمى العامة مف طالب العمـ بؿ حتى الخمفاء 
كأبنائيـ إذ تذكر المصادر أف الرشيد رحؿ بكلديو األميف كالمأمكف لسماع المكطأ عمى اإلماـ 

 .(8)مالؾ
النفقة كتحصيؿ  مف أجؿ مى أنفسيـ كاف طالب العمـ يعتمدكف في رحالتيـ ع 

فضال عف التقدير كاالحتراـ كالترحيب الذم كانكا ينالكنو مف قبؿ الخمفاء أينما حمك  ،الماؿ
في المأكؿ كالمشرب كالممبس كحتى المسكف فقد  (9)كارتحمكا مف خالؿ التسييالت الممنكحة

                                                           
 .283، ص 1، مرجع سابؽ، جأحمد أميف -( 1)
 .278ياقكت الحمكم، معجـ األدباء، مصدر سابؽ، ص  -( 2)
دمشؽ، حسف السيرة، بؿ العالـ أبك الفضؿ السماعيف بف أبي كقار، أقاـ جأبك الفضؿ بف أبي الكقار: ىك الشيخ األ -( 3)

عميو في صناعة الطب ألنو كاف مف أفاضؿ كافر الذكاء، خدـ السمطاف الممؾ العادؿ نكر الديف محمكد بف زنكي إذ يعتمد 
 (.585صبيعة، مصدر سابؽ، ص أاألطباء مف أىؿ دمشؽ )ابف أبي 

 .147عبد الرحماف النقيب، مرجع سابؽ، ص  -( 4)
 .324التربية اإلسالمية، مرجع سابؽ، ص تاريخ أحمد شمبي،  -( 5)
 .189، ص 4مكاف، مصدر سابؽ، جخابف  -( 6)
 .91م، الرحمة في طمب الحديث، مصدر سابؽ، ص الخطيب البغداد -( 7)
 .469السيكطي، تاريخ الخمفاء، مصدر سابؽ، ص  -( 8)
 .58 -57ضراف الحارثي، مرجع سابؽ، ص حعبد هلل بف عمي بف  -( 9)
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ض ىذا بالنسبة جيزت بيكت لالستئجار عالكة عمى كجكد خانات كفنادؽ ليذا الغر 
، أما الفقراء فكانكا يبذلكف النفس كالنفيس مف أجؿ تكفير قدر مف الماؿ يكفييـ (1)لمميسكريف

ـ( رحؿ إلى الحجاز ليسمع 859/ق245ت : ) (2)"ىشاـ بف عمار"أثناء ارتحاليـ فنجد أف 
الرحمة  ، ألف(3)في رحمتو ىذه  هعف مالؾ بف أنس، فكاف أبكه قد باع بيتا لو في دمشؽ ليجيز 

أنفؽ ألؼ ألؼ درىـ  "فيحي بف معيف"الرحمة العممية تتطمب أمكاؿ طائمة تفكؽ المعقكؿ 
 .(4)كخمسيف ألؼ درىـ في الحديث حتى لـ يبقى لو نعؿ يمبسو

كما تستغرؽ الرحمة سنينا طكيمة بحثا عف أكبر عدد ممكف مف الشيكخ، فمنيـ مف 
الذم أقاـ في الرحمة ثالثة كثالثيف  (5)"بف مطراف الطبرمإك"يرتحؿ شابا يعكد شيخا إلى دياره 

كثالثيف سنة كبمغ عدد الشيكخ الذيف سمع منيـ ألؼ شيخ في الكثير مف األمصار 
 .(6)اإلسالمية

افو طكاؿ تمؾ المسافات كتبا غير ىذا كقد أنفقكا جيدا كبيرا فيناؾ مف يحمؿ عمى أكت
العالـ المغكم  (7)يزم"مباليف بذلؾ الميـ أنيـ يحصمكف عمى المعمكمة إذ يركل أف " التبر 

حمؿ عمى ظيره أياـ شبابو معجما كبيرا مف تبريز إلى بالد الشاـ لكي يدرسو عند الشاعر 
كيقاؿ أف ىذا المعجـ كاف يبدك مف مظيره أنو تبمؿ مف عرقو دليؿ عمى  "أبي العالء المعرم"

    .(8)طكؿ فترة رحمتو ىذه كىك فكؽ ظيره
                                                           

 .66منير الديف أحمد، مرجع سابؽ، ص  -( 1)
، مف أكبر ق153ـ، يكنى بأبك كليد كلد سنة ىشاـ بف عمار: ابف نصير بف مسيرة بف أباف، إماـ كمقرئ أىؿ الشا -( 2)

شيكخو مالؾ، حدث عف خمؽ كثير رحمكا إليو في القراءة كالحديث، كقد ركل باإلجازة عف ابف لييجة )الذىبي، ميزاف 
 (. 66، ص 4، ج، مصدر سابؽ/الحنظمي303، ص 4جمصدر سابؽ، االعتداؿ، 

معرفة القراء الكبار عمى الطبقات ك  ،(ق748:ف الذىبي )تشمس الديف ابي عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثما -( 3)
 .196، ص1965، مركز البحكث اإلسالمية ، استنبكؿ ، 1، ط1األعصار، تح: طيار ألي قكالج ، ج

براني كلد سنة ر المحمي الشامي يكنى أبك القاسـ الطيف أحمد بف أيكب بف مطابف مطراف الطبرم: ىك سميماف ب -( 4)
/ 396، ص 1، جمصدر سابؽ، صاحب المعاجـ الثالث.)إسماعيؿ البغدادم، ق360ياف سنة أصبػ، كتكفي بى260

 (.119، ص 16جمصدر سابؽ، الذىبي، سير أعالـ النبالء، 
 .373السيكطي، طبقات الحفاظ، مصدر سابؽ، ص  -( 5)
 .177أبي أنس ماجد إسالـ البنكاني، رحمة العمماء في طمب العمـ، )د،ط(، عجماف، ص  -( 6)
اني التبريزم، قاطف بغداد كىك أحد أئمة المغة، كلو شيبالتبريزم: ىك أبك زكريا يحي بف عمي بف محمد بف الحسف ال -( 7)

 ك تكفي سنة ـ (1030ق/421)يف، كلد سنةيمعرفة تامة باألدب كالنحك، قرأ عمى أبي العالء المعرم كغيره مف الشام
 (.16، ص3ج سابؽ،مصدر  )السمعاني، األنساب، ـ(1109/ىػ502)
 .87محمد منير مرسي، تاريخ التربية في الشرؽ كالغرب، مرجع سابؽ، ص  -( 8)
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يرحمكف عبر القارات، ثـ يعكدكف إلى بالدىـ كما الباحثيف كطالب العمـ  كاف جؿ   
يعكد النحؿ محمال بالعسؿ الشيي، حامميف في أعناقيـ أمانة تبميغ العمكـ كالمعارؼ لطالبي 
العمـ في بالدىـ، فضال عمى أنيـ كانكا يعكفكف أحيانا عمى تدكيف ما جمعكا كما سمعكا ثـ 

أكلى المصادر لمعمـك الحديثة بأكسع ما  يخرجكا لمناس كتب أشبو بدكائر العمـ كىي تعتبر
 .(1)تحممو الكممة مف معنى"

، لكف يحذر (2)كالرحمة العممية لـ تكف فقط لجمع المعارؼ بؿ الحتكاؾ اآلراء 
مف سافر إلى بالد أخرل سكاء لطمب العمـ أك ألغراض أخرل أف "  اني مف ذلؾ قائال: حالبي

ف خبرات كعمـ كصناعات ككؿ ما فيو مف خير يستغؿ سفره كيستفيد مما في تمؾ البالد م
سالمو كمراعاة أداء العبادات كالتمسؾ باألخالؽ الحميد كاالبتعاد  ةكالتزاـ المسافر بدينو كا 

 (3) عف االنخراط في الشر كأماكف السكء..."
 ـيـ كالتعممعتدكر المرأة في ال :المبحث الرابع

سالـ كانت حالة مؤلمة، حيث كانت إف حالة المرأة في البالد العربية قبؿ ظيكر اإل
إذا رزؽ ببنت يأس  فليا بإىماؿ كبير بؿ إف معظميـ م نسيا منسيا ككاف الرجؿ ينظر
، كبقيت تعاني مف ىذا الكضع حتى جاء اإلسالـ فحررىا (4)كتحرج منيا خجال مف الرجاؿ

 (5)كرفع مف شأنيا.

ف فيو حقكقيا بي  ستفيض المرأة بحديث م المتدبر لمقرآف الكريـ يجد أف اهلل خص  
ككاجباتيا كأثنى عمييا لما تستحقو مف تكريـ كشمميا في جميع تشريعاتو بالرحمة كالعدؿ 

مف عمؿ صالحا مف ذكر "، قاؿ تعالى: (6)كسكل بينيا كبيف الرجؿ في معظـ شؤكف الحياة
   (7)"يعممكف كانكا اك أنثى كىك مؤمف فمنحينو حياة طيبة كلنجزينيـ أجرىـ بأحسف ما

                                                           
(1)-Nicholson, op.cit, p 281.  

 .61، ص1952لمكتبة العممية لمنشر كالتكزيع، بيركت، ا، 2عمر فركخ، عبقرية العرب في العمـ كالفمسفة، ط -( 2)
 .160م، مرجع سابؽ، ص ر شرؼ أحمد الشيا -( 3)
 .274عمر فركخ، عبقرية العرب في العمـ كالفمسفة، مرجع سابؽ،  - (4)
 .145عبد التكاب يكسؼ، الحضارة اإلسالمية بأقالـ غربية كعربية، )د،ط(، الدار المصرية المبنانية، بيركت، ص  - (5)
 .44محمد الغزالي كآخركف، المرأة في اإلسالـ، )د،ط(، ص  - (6)
 .97ية سكرة النحؿ، اآل - (7)
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فاستجاب ليـ ربيـ أني ال أضيع عمؿ عامؿ مف ذكر أك أنثى بعضكـ  ": يضاكقاؿ أ
(1)."ببعض

 

أما في السنة نجد أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فرض العمـ عمى كؿ مسمـ، 
كتنكير كممة مسمـ ىنا تفيد االستغراؽ، كما يقكؿ عمماء البالغة كالمغة بمعنى أنيا تشمؿ 

أيما رجؿ كانت عنده كليدة ، كقاؿ أيضا في ىذا الصدد: " (2)مى حد سكاءالرجؿ كالمرأة ع
بالرغـ مف كجكد األدلة لكف  ، (3)"كأحسف تعميميا كأدبيا فأحسف تأديبيا فمو أجراف فعمميا

 فريقيف: الشرعية عمى تعمـ المرأة إال أف العمماء انقسمكا إلى
ج جة مف القرآف مستدليف في ذلؾ بحفريؽ يمنع تعمـ المرأة تماما باستثناء سكرة قصير  

ما كيدعكف ثبأنيـ أعداء الديف يقكلكف إاني "حال أساس ليا مف الصحة كىؤالء يصفيـ البي
 (4)عمييا القراءة كالكتابة". ـباطال زاعميف أف الديف يحكؿ بيف المرأة كالعمـ كيحر 

كمنعيا مف ىذا  (5)ةأما الفريؽ الثاني فيرل أف المرأة تتعمـ كؿ فنكف العمـ قراءة ككتاب
يعد عمال باطال عند عمماء الديف ألنو حؽ كمكسب منحو اهلل لممرأة فكيؼ ال كىي ممزكمة 
بخشية اهلل كطاعتو كبالتالي ال تعرؼ اهلل إال إذا عرفت العمـ بمعنى ال تعرؼ دينيا إال إذا 

 (6)تعممت كتفقيت في الديف.
بؿ مجيء اإلسالـ يقرأف كيكتبف كمما ال شؾ فيو أف ىناؾ خمسة مف نساء العرب ق

مت حفصة زكجة رسكؿ اهلل قبؿ كبعد عم   (7)"الشفاء بنت عبد اهلل العدكية"كدليؿ ذلؾ أف 

                                                           
 .195سكرة آؿ عمراف، اآلية  - (1)
 .183محمد منير مرسي، تاريخ التربية في الشرؽ كالغرب، مرجع سابؽ، ص  - (2)
 .388، ص 1إبف عبد البر، جامع بياف العمـ كفضمو، مصدر سابؽ، ج - (3)
 .200شرؼ أحمد الشيارم، مرجع سابؽ، ص  - (4)
 .226، ص عبد اهلل زاىي الرشداف، مرجع سابؽ - (5)
 .6، ص 23/10/1998، 679، تعميـ الفتاة العمـ الشرعي، خطبة الجمعة، رقـ يسبمامحمد راتب الن - (6)
ية، كانت ما ليمى كأميا فاطمة بنت كىي مخزك اسميدكية بف عبد شمس بف خمؼ بف شداد الشفاء بنت عبد اهلل الع - (7)

 أحمد بف عمي بف حجر) كفضالئيف ككانت مف عقالء النساء كبايعت الرسكؿ )ص(  صحابية جميمة، أسممت قبؿ اليجرة 
دار  ،1ط ،1ج،عمي محمد معكض ،عادؿ أحمد عبد المكجكد :تح ،االصابة في تمييز الصحابة ،ق(852:) تالعسقالني

 .201، ص1995 ،بيركت ،الكتب العممية
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كاسترسؿ المسمميف في ىذا المنكاؿ عمى مر العصكر إلى أف بمغت مبمغا ،  (1)منو  زكاجيا
عماؿ المجيدة شيرة كاسعة في األ زتر أحعظيما مف النجاح كالتقدـ في عيد العباسييف ك 

كاتسعت دائرة عقميا كزاحمت الرجاؿ في طمب جميع العمكـ كالمعارؼ فأصبحت ال تختمؼ 
منو عند الرجاؿ لكف ليس  ، تبقى فقط حظكظ المرأة في التعمـ أقؿ  (2)عنيـ في شيء مطمقا

ة أدبية كطبيعي ية،، فالديف اإلسالمي أتاح ليا تعمـ كؿ شيء مف عمـك دين(3)بأقؿ ثقافة كعمما
  (4)ة ككذا تعمميا بعض الفنكف المنزلية حتى تككف عمى بينة مف أمكر الديف كالدنيا.كطبيعي

الغالب أف تعميـ المرأة أك البنت في ىذه الفترة كاف يتـ في المنازؿ باعتبارىا مؤسسة 
تعميمو منذ العصكر األكلى لإلسالـ عمى يد أحد مف ذكييا أك إحضار مؤدبكف خاصكف 

، كما ىك الحاؿ بالنسبة (5)ال يقع االختالط بيف الذككر كاإلناث عمميف في البيكت حتىيل
الفقو كالفرائض كالنحك ت التي قرأت القرآف كحفظ (6) ـ(987ق/377)ت:  ""ألمة الكاحد

كالحساب ككانت مف أعمـ الناس في كقتيا لمذىب الشافعي حتى أنيا صارت تفتي إلى 
 .(7)لذم كاف يمقي دركسو في بيتوجانب كبار العمماء كؿ ىذا تمقنتو مف كالدىا ا

كما كانت القصكر المؤسسة األكلى لبنات األمراء كالخمفاء كالتي كانت تعج  
، فضال عمى أف ىناؾ مف (8)بالمؤدبيف الذيف يشرفكف عمى تعميـ أبناء الخمفاء كتقكيـ سمككيـ

أحمد  مف النساء مف كاف بكسعيـ التكجو إلى المساجد لحضكر الدركس المفتكحة مثؿ دركس
                                                           

هلل أنيس الطباع، )د،ط(، مؤسسة المعارؼ بف جابر البالذرم، فتكح البمداف، تح، عبد ا يىأبي العباس أحمد بف يح - (1)
 .661، ص 1987لمطباعة كالنشر، بيركت، 

 .35، ص 2012يؼ، حقكؽ المرأة في اإلسالـ، تح: سميـ قبعيف، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة، القاىرة، يأحمد أجا - (2)
 .335أحمد شمبي، تاريخ التربية اإلسالمية، مرجع سابؽ، ص  - (3)
 .131، ص1985، )د،ط(، بغداد، 5األطرقرجي، حضارة العراؽ، ج كاحدة – (4)
، ص 1972، دار الكتب الشرقية، تكنس، 2محمد بف سحنكف، آداب المعمميف، تح: حسف حسني عبد الكىاب، ط - (5)

38. 
بالفقو  بف اسماعيؿ الضبي المحاممي فاضمة، عالمةي أبي عبد اهلل  بف حسيف ة بنت القاضتأمة الكاحد: ىي ستي - (6)

الشافعي، حدثت ككتب عنيا الحديث فقو عمى مذىب ممف أحفظ الناس لتفتي ،  ة مف أىؿ بغداد كانت سبكالفرائض، حا
 . (13، ص 2الزركمي، مصدر سابؽ، ج)
 .321، ص 12، مصدر سابؽ، جابف كثير - (7)
 .184ي، مرجع سابؽ، ص صابمفتاح يكنس الر  - (8)
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لكف بشرط أف يقعدف كراء صفكؼ الرجاؿ مف كراء حجاب مع التزاـ  (1)بف حنبؿ لمنساء
ف الفتيات أفي حيف ىناؾ مف يكرد ب (2)اآلداب كليف الحرية في السؤاؿ كمناقشة العمماء

ذىبف لمعمـ في المكتب كتعممف إلى جانب الفتياف لكف ىذا األمر في الحقيقة كاف يخص 
بدليؿ أف المصادر لـ تشير إلى مثؿ ىذا التعميـ إال بالنسبة  (3)نت الحرةالجكارم كليس الب

لمجكارم حيث ذكر الخميؿ ابف عمرك أنو أدب الصبياف كلقنيـ القرآف كالخط كعمـ الجكارم 
 يفلكف ىذا يعد فساد ليـ فمف حسف  النظر بيف أال يخمط ب،  (4)الغناء في مكضع كاحد

كصمت البنت المسممة في ىذا العصر إلى مكانة ،  (5)ا جكارمالذكراف كاإلناث حتى كلك كانك 
سندرج مثاؿ كاحد ك مكانة عالية في شتى العمـك كالمعارؼ باختالؼ مكانتيف في المجتمع 

 .مف كؿ مرأة نبغت في مجاؿ تخصصيا
في  الجميالتكانت مف العالمات  (6)في العمـك الدينية: نجد نفيسة بنت الحسف

 . (7)في مصر سمع عمييا الشافعي فيو الحديثالحديث ككاف ليا مجمس عمـ 
 ،برعت كتغنت فيو كماف زبيدة أـ جعفر كانت تنظـ الشعر نجد :كالشعر  في األدب

، كذلؾ نجد في ىذا المجاؿ خديجة بنت المأمكف التي (8)تيايار جك  ىي كانت حافظة لمقرآف

                                                           
 .55مرجع سابؽ، ص ختاـ محمكد عكض القرعاف،  - (1)
 .201شرؼ أحمد الشيارم، مرجع سابؽ، ص  - (2)
 .332أحمد شمبي، تاريخ التربية اإلسالمية، مرجع سابؽ، ص  - (3)
 .140، ص 21األصفياني، األغاني، مصدر سابؽ، ج - (4)
 .108ي، مرجع سابؽ، ص نأحمد فؤاد األىكا - (5)
ط النبي الحسف يف الحسف بف زيد بف السيد بسمنالبيت ابنة أمير المؤ نفيسة بنت الحسف: ىي سيدة صالحة مف أىؿ  - (6)

الذىبي، سير )ق، 208ق، كتكفيت سنة 145كلدت سنة  ،حسنية، صاحبة المشيد الكبير بمصربف عمي بف أبي طالب ال
 .(279، ص 1جمصدر سابؽ، ، في أخبار مف غبر الذىبي، العبر /.106، ص 10مصدر سابؽ،جأعالـ النبالء، 

 .43، ص 3جابف العماد، مصدر سابؽ،  /.424، ص 5مكاف، مصدر سابؽ، جخابف  - (7)
ة ابف قتيبة لمنشر كالتكزيع، بات الخدكر، )د،ط(، مكتبممي، الدر المنثكر في طبقات ر اكاز العفزينب بنت يكسؼ  - (8)

 .219-215الككيت، ص 



 الفصل الثاني: نظام التعلين في المؤسسات التعلمية في الدولة العباسية
 

 113 

تي عرفت بشعرىا بنت الميدم ال ةكليس بأقؿ منيا عمي،  (1)برعت ىي األخرل في الشعر
 (2)ذات المعاني الدقيقة كالعبارات الجزيمة.

نذكر أشيرىف زينب طبيبة بني أكد التي كانت عارفة باألعماؿ الطبية  :أما في الطب
 (3)خبيرة بالعالج كمداكاة آالـ العيف كالجراحات.

أخذت دكر المعممة أيضا حيث غاصت المدف في ىذا  ؿالمرأة لـ تكتفي بالتعمـ ب
مارسف حقيف الطبيعي كالمعمـك في نيضة كتربية  يالالتبالعالمات المربيات  العصر

كأكؿ مف قامت بيذه الميمة في صدر اإلسالـ أـ  (09)أنظر: الممحؽ رقـالمجتمع اإلسالمي
، أما في العصر العباسي نذكر منيف العالمة (4)الدرداء التي كانت تعمـ القرآف في المسجد

ـ( كانت عالمة في الحديث 1113ق/507ت : ) (5)محمدبف بنت الدمشقية ممكة بنت داكد 
كمثميا ابنة زعبؿ  (6)عمماء دمشؽ منيـ ابف عساكر أبك الفرج الصكرم أخذ عنيا جمع مف

ـ( كىي امرأة صالحة تعمـ الجكارم القرآف يطمؽ عمييا 1139ق/533: ت) (7)البغدادية
 (8)مسندة نيسابكر.

ما كانت زكجاتو تخمفو في تعميـ العمـك منيا ضؼ إلى ذلؾ أف ىناؾ مف العمماء 
ريحانة زكجة اإلماـ أحمد بف حنبؿ التي ساىمت في تعميـ النساء فركت عنو الحديث النبكم 

                                                           
 .334ط(، مكتبة القرآف لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ص جالؿ الدف السيكطي، نزىة الجمساء في أشعار النساء، )د، - (1)
 .334)د،ط(، مؤسسة الرسالة، بيركت ص ، 3ساء في عالمي العرب كاإلسالـ، جعمر رضا كحالة، أعالـ الن - (2)
 .138ة، مصدر سابؽ، ص عابف أبي أصبي - (3)
 .157، ص 70مصدر سابؽ، ج تاريخ  مدينة دمشؽ، ابف عساكر، – (4)
سمعت بمصر مف الشريؼ  تأة مف المعمراامر بنت داكد بنت محمد بف سعيد القرطبي العالمي الصكفية، كىي  ممكة – (5)

، تاريخ مدينة ف عساكراب)مف كريمة بنت أحمد  بمكةالشافعي ك  سنفأبي إبراىيـ أحمد بف القاسـ بف ميمكف الحسيني 
 .(127، ص 10، جمصدر سابؽ ،دمشؽ

 .127، ص 70مصدر سابؽ، ج ،ة دمشؽتاريخ مدين ابف عساكر،  – (6)
فر بف زعبؿ أبي عجالف البغدادية الزعبمية، كانت مف ظير فاطمة بنت عمي بف المخابنة زعبؿ البغدادية، ىي أـ ال – (7)

اني، معالس)مف حدث عنو  حدافر الفارسي فكانت أغة سنة، سمعت مف أبي الحسف عبد الأىؿ القرآف، عاشت أكثر مف مائ
 (.297، ص 2جر سابؽ، مصدساب، ناأل
 .625، ص 19ر أعالـ النبالء، مصدر سابؽ، جيالذىبي، س – (8)
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أـ البياء مثؿ ، ىذا كقد اتخذت الكثيرات منيف مكتبا خاصا لحمقات العمـ كالتكجيو (1)الشريؼ
ؿ القرآف كالحديث كقد ـ( كىي مف أى1144-1048ق/539-440)، (2)األصفيانية

 (3)اختصت بتعميـ الصيباف القرآف.
كبالتالي لـ يقتصر دكر المرأة ككنيا طالبة فحسب بؿ كانت أيضا مف األساتذة 

كاف األمراء كالسراة يتزاحمكف مزاحمة شديدة عمى أمثاليف في سبيؿ تعميـ قد ك ،  (4)المعتمديف
، (5)ف ليف جميع أنكاع اإلكراـ كاالحتراـتعميـ بناتيـ، فكانكا يقدركف أعماليف حؽ قدرىا كيبذلك 

، كلعؿ مف فضميات النساء مف كانت تمنح اإلجازات العممية لعدد مف عمماء (5)كاالحتراـ
ـ(، حيث أخذ 1212/ق609:، أشيرىف فاطمة بنت اإلماـ أحمد الرفاعي )توئكأدباالعصر 

 .(6)عنيا عدد مف رجاؿ العصر
فقطر "ر إلى درجة كبيرة بؿ كقد كصؿ المستكل الثقافي لممسممات في ىذا العص 
زكجة المعتضد أنشأت في قصرىا حمقة كانت تجتمع فييا األديبات الفاضالت كنكابغ  "الندل

 .(7)النساء ليتنافسف في المكاضع العممية كيتطارحف األسئمة العديدة
نصيبيا مف التعمـ كأبدعت في العمـ تماما مثؿ الرجؿ كما لـ تقصر  المرأةكىكذا نالت 

سكاء كىذا ما يشيد لو التاريخ بكمعممة معتمدة في التعميـ إلى جانب الرجؿ سكاءا  في كاجبيا
 اإلسالمي بصفة عامة كالعباسي بصفة خاصة.

                                                           
، ص 1986بيركت، ، ، دار الكتاب العربي1الحنابمة، ط طبقات محمد جميؿ بف عمر البغدادم ابف شطي، مختصر – (1)

25. 
امرأة صالحة  ، كىيأبي سميماف بفبي الفضؿ محمد بف أحمد بف الحسف أـ البياء األصفيانية: ىي فاطمة بنت أ – (2)

عبد الكريـ بف محمد بف ) كخ عصرىا كتفردت بالركاية عنيـمعمرة مسندة مكثرة مف الحديث، سمعت مف الكثير مف شي
، رئاسة 1، ط2ق(، التحيير في المعجـ الكبير، تح: منيرة ناجي سالـ، ج562:منصكر التميمي السمعاني المركزم )ت

 .(.432، ص 1975ديكاف األكقاؼ، بغداد، 
 .432، ص 2نفس المصدر، ج – (3)
 .131كاحدة مجيد األطرقجي، مرجع سابؽ، ص  – (4)
 .42ييؼ، مرجع سابؽ، ص أجاأحمد  - (5)
 .131كاحدة مجيد األطرقجي، مرجع سابؽ، ص  - (6)
 .49يؼ، مرجع سابؽ، ص ياجأحمد أ - (7)
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 اإلجازة العمميةالمبحث الخامس: 
مف التقاليد العممية التي بدأت كتطكرت بيف يدم العمماء المسمميف كالتي كاكبت  :تعريفيا-1

 حمؿ األمانة العممية كتكصيميا كطالبو الذيف كاف عمى عاتقيـ  ديويكمكر اىتماميـ بالعمـ 
ؿ في المغة معنى إعطاء اإلذف حمالتي ت (1)األجياؿ القادمة ىي االجازة العمميةى إل

 .(3)"أجاز أم سكغ لو"ادم ب، قاؿ الفيركز أ(2)كاإلباحة
ة كذا أك أما في االصطالح " اإلجازة ىي إذف كتسكيغ كأف نقكؿ أجزت فالف ركاي

  (4)".أذنت لو أك سكغت لو
كىي إذا إذف يمنحو الشيخ لمطالب يجيز فيو ركاية أحاديث معينة ركاىا أك يدرس 

 .(6)كتككف إما سماعا أك عرضا (5)كتابا ألفو
ىك أنيا شيادة عممية : ك  كمف ىذه التعاريؼ يمكف إعطاء تعريؼ شامؿ كممـ لإلجازة

ألحد طالبو، يشيد فييا أف الطالب المجاز كفئ فيما دراسية يمنحيا أحد أعالـ العمماء 
كتدبرا كمعرفة، كأنو مير في عمـ مف العمـك كأصبح أىال لمفتيا أك التدريس أك الركاية، كأنو 

 (7)أجاز أم صرح لو بمزاكلتيا.
بدأت اإلجازة منذ عيد مبكر مع عمـ الحديث بسبب ما نالو مف تحريؼ كتزييؼ، 

 .(8)صحة الناقؿ كالمنقكؿ عنو مف لمتأكدمثؿ ىذه القكاعد  فكظفت
مالئو فحسب بؿ  اكلـ يكف أمر اإلجازة العممية مقصكر   عمى ركاية الحديث كسماعو كا 

                                                           
 .254ركام، مرجع سابؽ، ص نبفتيحة ال - (1)
، دار قرطبة 1امدم، الكجازة في اإلثبات كاإلجازة، قر: زىير بف مصطفى الشاكيش، طغؿ حمداف الآبف سعد  بديا - (2)

 .21، ص 2007لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، 
 .506مصدر سابؽ، ص  ،الفيركز آبادم– (3)
 .327، ص 5مصدر سابؽ، ج لساف العرب،  ،رابف منظك - (4)
 .267ية اإلسالمية، مرجع سابؽ، ص ي، تاريخ التربمبأحمد ش - (5)
 .21دياب بف سعد آؿ حمداف الغامدم، مصدر سابؽ، ص  - (6)
 .56عبد اهلل بف أحمد بف عبد اهلل حركيؿ، مرجع سابؽ، ص  - (7)
 .211عمي بف محمد بف سعيد الزىراني، مرجع سابؽ، ص  - (8)
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، كقد تطكر نظاـ اإلجازة (1)تعدتو إلى العمـك األخرل دكف استثناء كاألدب كالطب كغيرىما
خ يجيز قبؿ كفاتو جميع إلى حد كبير في القرنيف الرابع كالخامس اليجرييف حتى صار الشي

أجزت ، إذ يقكؿ أحد العمماء: " (2)عصره مركياتو التي كاف يعرفيا أك كتبو التي ألفياي مسمم
ما سمعتو مف جميع الشيكخ كما أجيز لي مف جميع  -يقصد جميع المسمميف-أجزت ليـ

جميع المسمميف مف أىؿ  معالعمكـ عمى اختالفيا كلمف أحب الركاية عني مف غيرىـ 
 (3).السنة"

كانت اإلجازة في أكلى عيكدىا شفاىية كأكؿ مف منحيا ىك أبك ىريرة رضي اهلل عنو 
"....يا ىريرة إني كتبت عنؾ كتابا أفأركيو عنؾ؟ قاؿ: نعـ إلى بشير بف ميتؾ حيث قاؿ: 

، كبقيت مستمرة طريقة المشافية حتى في العصر العباسي إذ يركف أف (4)"عني أركيو
، في حيف (5)از أحد طالبو التدريس في مجمسو العممي مشافيةالشافعي عندما مرض أج

، كىي عبارة عف رخص ق(3العصر)ؽفي ىذا  تبقى اإلجازة التحريرية األكثر استعماال
ة منحيا الشيكخ لمف أباحكا ليـ الركاية عنيـ، بعد أف تأكد لدييـ صالح المستجيز في يخط

 .(6)عمـ مف العمـك
دفع أحمد بف عبد اهلل الرزاؽ إلى شيخ األدب أبك  ـ( عندما945ق/333ففي عاـ )

، كتككف (7)أحمد بف عبد السمـ بف الحسيف البصرم كتابا بخطو أجاز لو فيو جميع مركياتو
كتابة اإلجازة التحريرية عادة عمى الكتاب الذم درسو الطالب عمى شيخو، فتككف مقتبضة ال 

الشيخ المجيز معمكماتو عنيـ، كما قد  تحتكم طرؽ الركاية كال أسماء الشيكخ الذيف تمقى

                                                           
 .263، تاريخ التربية اإلسالمية، مرجع سابؽ، ص شمبيأحمد  - (1)
 .242، مرجع سابؽ، ص عسيرم ريزيفمريزيف سعيد م - (2)
أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل أبي بكر القضاعي ابف األبار، المعجـ في أصحاب القاضي اإلماـ أبي عمي  - (3)

 .161، ص 2000، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 1الصفدم، ط
 .101، ص الخطيب البغدادم، تقييد العمـ، مصدر سابؽ - (4)
 .63، ص 7ابف خمكاف، مصدر سابؽ، ج - (5)
 .23عبد اهلل فياض، مرجع سابؽ، ص  - (6)
 .414، ص 1982، دار الفكر العربي، القاىرة، 1محمد عبد اهلل عبد الحميد، تاريخ التعميـ في األندلس، ط - (7)
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، كفييا ينكه المجيز (1)تككف في كرقة مستقمة عف الكتاب مفصمة مشتممة عمى طرؽ الركاية
بكفاءة صاحب اإلجازة كمقدرتو العممية مع ذكر اسـ الشيخ الذم منحيا كالكتب التي أجاز 

 .(2)الطالب فييا
 أنكاع اإلجازة كضركبيا:-2
مثؿ أف يقكؿ: " أجزت لؾ الكتاب الفالني، أك ما اشتممت عميو ف: إجازة معيف لمعي-1

 فيرستي ىذه".
كأف يقكؿ: "أجزت لؾ أك لكـ جميع مسمكعاتي أك جميع  إجازة معيف في غير معيف:-2

 مركياتي".
: كمثاليا "أجزت لممسمميف، أك أجزت لكؿ احد، أك أجزت لمف أدرؾ إجازة المعمكـ-3

 زماني".
كمثؿ ذلؾ: " أجزت لفالف أف يركم عني كتاب السنف" كىي إجازة  ؿ:اإلجازة لممجيك-4

 فاسدة ال فائدة منيا ألنو لـ يعيف أم السنف يقصد ككتب السنة كثيرة.
ت لمف يكلد لفالف أك أجزت لفالف كلمف يكلد لو، ز كمثالو أف يقكؿ " أج اإلجازة لممعدكـ:-5

 يضا." كىي باطمة أتناسمكاأك أجزت لؾ كلكلدؾ كعقبؾ ما 
مثؿ أف يقكؿ الشيخ: " أجزت لؾ مجازاتي أك ركاية ما أجيز لي ركايتو"  إجازة المجاز:-6

 (3) كىذه األخيرة يصح العمؿ بيا.
 أقساـ اإلجازة بحسب الكظيفة:-3
 اإلجازة بالفتيا: -أ

كىي التي تتيح لصاحبيا في أف يفتي بعد حصكلو عمى ىذه اإلجازة التي تكتب عمى 
لرقاع، كيجيزىا أحد كبار العمماء لمف يؤىؿ ليا مف تالميذه بعد مالزمة كرؽ شامي بقمـ ا

                                                           
 .27-24عبد اهلل فياض، مرجع سابؽ، ص  - (1)
 .255ابؽ، ص فتيحة النبراكم، مرجع س - (2)
 .164 -151ابف الصالح، مصدر سابؽ، ص ص،  - (3)
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كبالتالي يحؽ لممجاز االفتاء  (1)دراسية طكيمة، كيتـ التصديؽ عمييا مف طرؼ قاضي القضاة
لمف قصده خطا كلفظا معتمدا عمى ما درسو في مذىبو دكف الخركج عنو بأمانة كصدؽ 

 .(2)ككفاية
                                                                :  بالتدريسة اإلجاز -ب

يجب عمى طالب العمـ المجاز لمتدريس أف يككف مخمصا كأىال لما حصؿ عميو مف 
، عندما يتـ دراسة عدد مف الكتب المقررة عمى (3)ألقاب تقديرية مع حصكلو عمى ىذه اإلجازة

كبالتالي يحؽ الخ يد أحد الشيكخ مثؿ كتاب البخارم أك سنف الترميذم أك مسند الشافعي....
 .(4)لو التدريس في العمـ الذم تفكؽ فيو

 إجازة عرض الكتب:-ج
فقد جرت العادة أف بعض الطمبة يحفظ كتابا في الفقو أك النحك أك غير ذلؾ مف 

لفنكف ثـ يعرضو عمى مشايخ العمـ الكبار فيقطع المعركض عميو ذلؾ الكتاب، كيفتح لو ا
ـ كاستدؿ تمعثأبكابا كمكاضع يستقرئو إياىا مف أم مكاف، فإذا مضى فييا مف غير تكقؼ كال 

كىذه الشيادة تدؿ عمى أف الطالب قد  (5)بحفظ تمؾ المكاضع حصؿ عمى إجازة عرض الكتب
 (10)أنظر: الممحؽ رقـ . (6)باذم يدكر حكلو الكتاستكعب المكضكع ال

 اإلجازة بالمركيات:-د
ىي مف أنكاع اإلجازة العامة، تككف بإرساؿ أحد طمبة العمـ المستجزيف إلى بعض 
الفقياء كالعمماء المختصيف كاألعالـ المشيكريف في بعض فركع العمـك استدعاءات خاصة 

مف حؽ الركاية أك السماح بالسماع عنيـ أك غير إجازتيـ عمى ما يطمبكنو  ؽيطمبكف فييا ح
                                                           

 .322، ص 14القمقشندم، مصدر سابؽ، ج - (1)
 .325ص ،14ج، المصدر نفسالقمقشندم ،  - (2)
، 1992، دار القمـ، الككيت، 1حياة ناصر الحجي، صكرة مف الحضارة العربية اإلسالمية في سمطنة المماليؾ، ط - (3)

 .187ص 
 .326، ص 14لقمقشندم، مصدر سابؽ، جا - (4)
 .327نفسو، ص  - (5)
 .102طرفة العبيكاف، مرجع سابؽ، ص  - (6)
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ىذا يكضح ثقة المستجيز ما داـ يحمؿ إجازة  (1)ذلؾ فتكتب ىذه اإلجازة كترسؿ إلى طالبيا
ـ( عف ابف لييفة 859ق/245ت: كقد ركل ىشاـ بف عامر ) (2)مف عالمة أكبر منو عمما

 .(3)بيذا النكع مف اإلجازة
بحضكر كؿ مف  ياتـ إال إذا كانت مستكفية لشركطكمما الشؾ فيو أف اإلجازة ال ت

كالمكضكع كأف يككف المجيز عالما لما يجيز بو معركفا بذلؾ ثقة في  ول المجيز كالمجاز
، كمف أىؿ العمـ حتى ال يكضع العمـ إال عند فالمجديدينو كركايتو كأف يككف المستجيز مف 

كلعؿ سمعة الشيخ  (4)ع اإلجازةأىمو كما يجب أف يعرؼ كؿ مف المجيز كالمستجيز لمكضك 
، فطالب العمـ (5)كمكانتو العممية مف الشركط الضركرية التي تتكقؼ عمييا قيمة اإلجازة

يسأؿ مف ىك أعمـ منو  أك الفتيا عندما يمتمس في نفسو الكفاءة العممية التي تؤىمو لمتدريس
 ترانيىؿ  يأعمـ منمف ىك سألت ما أجبت في الفتيا حتى ليسمح لو بذلؾ حيث قاؿ مالؾ "

ما أفتيت " :كقاؿ أيضامكضعا لذلؾ؟ فسألت ربيعة كسألت يحي بف سعيد فأمرني بذلؾ" 
 .(6)"حتى شيد لي سبعكف أني أىؿ لذلؾ

لـ تقتصر اإلجازة عند المسمميف عمى العمـك الدينية كما سبؽ كأف ذكرنا بؿ كاف 
انو مينة دقيقة قد تؤدم إلى عمـ الطب كامتي عتبارإفبلمعمـك الطبيعية نصيبا مف ذلؾ، 

أمر المقتدر بعقد امتحاف لمطالب يناؿ بعده ف ،ضياع أركاح الناس بسبب جيؿ مف يعانيو
ليؾ نمكذج مف شيادة حصؿ عمييا طبيب عربي مختص في (7)عمى شيادة مكتكبة ، كا 

 الجراحة.

                                                           
 .92، ص 1981، دمشؽ، 4عمر مكسى باشا، دكر العمـ: اإلجازة العممية، مجمة التراث العربي، العدد  - (1)
 .61يؿ، مرجع سابؽ، ص ك ر عبد اهلل بف أحمد بف عبد اهلل ح - (2)
 .196، ص 1راء، مصدر سابؽ، جقبي، معرفة الالذى - (3)
 .26 -23ص  آؿ حمداف الغامدم، مصدر سابؽ، صدياب بف سعد  - (4)
سعيد عبد الفتاح عاشكر، بحكث كدراسات في تاريخ العصكر الكسطى، )د،ط(، دار األحد البحيرم، بيركت،  - (5)

 .453، ص 1977
 .316، ص 6ة األكلياء، مصدر سابؽ، جياألصفياني، حم - (6)
 .269، تاريخ التربية اإلسالمية، مرجع سابؽ، ص يأحمد شمب - (7)
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لجراحة لما " بسـ اهلل الرحماف الرحيـ: بإذف اهلل البارم العظيـ نسمح لو بممارسة فف ا
 يعممو حؽ العمـ كيتقنو حؽ االتقاف،...كبناءا عمى ذلؾ فإف بإمكانو معالجة الجركحات
حتى تشفى، كبفتح الشراييف، كاستئصاؿ البكاسير، كقمع األسناف كتخييط الجركح كتطيير 
األطفاؿ...كعميو أيضا أف يتشاكر دكما مع رؤسائو كبأخذ النصح مف معمميو المكثكؽ 

 (1)".ـبيـ كبخبرتي
كىكذا تعتبر اإلجازة نكعا مف االمتحاف كىك بحؽ مجاز عسير ال يقتحمو إال األكفاء 
المقتدركف، كالطالب قد يحصؿ عمى إجازة في مكضكع تأىمو في حيف يظؿ طالبا لمكضكع 
آخر، ألف العمـ ال نياية لو كاإلجازة ال تعبر بأم حاؿ مف األحكاؿ عمى اكتفاء الطالب بما 

 ف عمـ.تحصؿ عميو م
 آداب المتعمـ المبحث السادس:

ىناؾ مجمكعة مف اآلداب يجب عمى المتعمـ أف يتحمى بيا، يمكف تقسيميا الى ثالثة أقساـ 
 كىي:

 كىي عديدة نذكر منيا: المتعمـ مع نفسو: آداب-1

ليصمح لقبكؿ العمـ كحفظو، كيقصد بتعممو كجو اهلل  األدناسأف يطير قمبو مف  -1
حياء ال إف في الجسد مضغة إذا صمحت شريعة لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ "كالعمؿ كا 

ذا فسدت فسد الجسد كمو أال كىي القمب تطبيب القمب " كقالكا: " صمح الجسد كمو كا 
ال فال ينمك كال يزكك  لمعمـ كتطبيب األرض لممزارعة، فبذلؾ ينمك كتظير بركتو كا 

 (2)".كالزرع في أرض بكر غير مطيبة
عميو مف العالئؽ الشاغمة كالعكائؽ المانعة عف تماـ الطمب ككماؿ  أف يقطع ما يقدر -2

ف كاف خمقا  ستراالجتياد كيرضى بما تيسر مف القكت كبما  مثمو مف المباس كا 

                                                           
 .238، ص بؽازيغريد ىكنكو، مرجع س - (1)
 .20(، آداب العمماء كالمتعمميف، )د،ط(، ص ق1049الحسيف ابف منصكر اليمني ) ت:  - (2)
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فبالصبر عمى ضيؽ العيش يناؿ سعة العمـ، كتتفجر ينابيع الحكمة، فالعمـ ال يعطيؾ 
 (1)بعضو حتى تعطيو كمؾ.

مف أىـ ما ينبغي لطالب العمـ، كالسيما لمف كثر لعبو أف يترؾ العشرة فإف تركيا  -3
اؽ كآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، كذىاب العرض كقمت فكرتو، فإف الطبع سر  

كالديف كالماؿ، كال يخالط الطالب العمـ إال مف يفيده أك يستفيد منو، كأف يككف 
المداراة، قميؿ  الصاحب صالحا دينا، تقيا كذكيا، كثير الخير قميؿ الشر، حسف

ف ضجر صبره.  (2)المماراة إف احتاج كاساه كا 
الحمـ كاألناة كالصبر كأف تككف ىمتو عالية فال يرضى باليسير مع إمكاف الكثير كال  -4

ف قمت.  (3)يسكؽ في اشتغالو كال يؤخر تحصيؿ فائدة كا 
كف كأف يك (4)حسف النية في طمب العمـ بأف يقصد بو كجو اهلل تعالى كجؿ العمؿ بو -5

ا عمى طمب العمـ كالتضحية في سبيؿ تحصيمو كتحمؿ المتاعب كالمشاؽ صحري
 (5)لنيمو.

تحقيؽ الصحة العامة لممتعمـ عف طريؽ االىتماـ بنكعية الغذاء الجيد المتكامؿ  -6
المحتكم عمى كؿ ما يحتاجو الجسـ البشرم حتى يقكل العقؿ كينشط الذىف كيسيؿ 

مطاعـ التي ىي مف أسباب البالدة كضعؼ كأف يقمؿ مف استعماؿ ال (6)التحصيؿ
كالباقمي كشرب الخؿ ككذلؾ ما يكثر استعمالو البمغـ  ضالحكاس، كالتفاح الحام

                                                           
 .44مصدر سابؽ، ص  أداب العالـ كالمتعمـ، النككم، - (1)
، الشركة العالمية لمكتاب، بيركت، 1دراسة كتحميؿ، ط: ر شمس الديف، الفكر التربكم عند ابف جماعةعبد األمي - (2)

 .114، 113، ص 1990
 .94 ص ،1999 األميف، البمد مكتبة ،1شرح الميذب، ط :النككم لكتاب المجمكع ـامحمد محمد تامر، مقدمة اإلم - (3)
 .49، ص 1986التراث، المدينة المنكرة،  ، مكتبة دار2ند ابف تيمية، طالني، الفكر التربكم عيماجد عرساف الك - (4)
، دار األندلس الخضراء لمنشر 1حسف بف عمي بف حسف الحجاجي، الفكر التربكم عند ابف رجب الحنبمي، ط - (5)

 .295، ص 1996كالتكزيع، جدة، 
مانة لمنشر، أ، منشكرات 1كتقكيما كمقاربة، ط الدراسة كتحمي :ليمى عبد الرشيد عطار، آراء ابف الجكزم التربكية - (6)

 .310، ص 1989ميرالند، 
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ار، قراءة ألكاح فد لمذىف المثقؿ لمبدف، كيتجنب ما يكرث النسياف مثؿ أكؿ سكر الالمبم  
لقاء العمؿ كنحك ذلؾ.  (1)القبكر كالدخكؿ بيف جمميف مقطكريف كا 

نكمو ما لـ يمحقو ضرر في بدنو كذىنو كال يزيد في نكمو في الميمة عمى  أف يقمؿ -7
ثمانية ساعات كىي ثمث الزماف فإف احتمؿ حالو أقؿ مف ذلؾ فعؿ كال بأس أف يريح 

 (2)نفسو كقمبو كذىنو كبصره.
الحذر مف ارتياد أماكف الميك كمنتديات السكء ألنو قد يصؿ في العمـ درجة كبيرة  -8

مة الشيء الكثير كينفتح قمبو لذلؾ لكنو بمجرد مركره عمى ىذه كيناؿ مف الحك
 .(3)عنو الحكمة لر تكااألماكف يختمط عميو العمـ كت

الكا:     أف يتكاضع لمعمـ كالمعمـ فبتكاضعو ينالو كقد أمرنا بالتكاضع مطمقا كقد ق -9
 . (4)"يكالسيؿ حرب لممكاف العال العمـ حرب لمفتى"

 :شيخو نذكر مى بيا المتعمـ معحمف اآلداب التي يجب أف يت يخو:آداب المتعمـ مع ش-2

أخذ العمـ عنو كيكتسب حسف يينبغي لمطالب أف يقدـ النظر كيستخير اهلل فيمف  -1
األخالؽ كاآلداب منو كليكف ممف كممت أىميتو كظيرت ديانتو كتحققت معرفتو 

و، كال يرغب تعميم حسفكعرفت عفتو، كاشتيرت صيانتو كسيادتو كظيرت مكدتو ك 
ىذا العمـ ديف فانظركا الطالب فيمف زاد عممو كنقص كرعو أك دينو، فعف السمؼ: "

 (5)"، كليحذر مف التقييد بالمشيكريف كترؾ األخذ عف الحامميف.عمف تأخذكف دينكـ
أف ينظر معممو بعيف االحتراـ كاإلجالؿ كاإلكراـ كيعتقد فيو كماؿ األىمية فإف ذلؾ  -2

الميـ استر لسمؼ إذا تكجو إلى شيخو تصدؽ بشيء كقاؿ: " ينفعو، ككاف بعض ا
 (6)".عيب معممي عني كال تذىب بركو عممو مني

                                                           
 .133الزرنكجي، مصدر سابؽ، ص  - (1)
 .122اليمني، مصدر سابؽ، ص  - (2)
، 1988، دار حافظ لمنشر كالتكزيع، الرياض، 1ف الحجاجي، الفكر التربكم عند ابف القيـ، طسحسف بف عمي بف ح - (3)

 .455ص 
 .90محمد تامر، مرجع سابؽ، ص محمد  - (4)
 .186ابف جماعة،  مصدر سابؽ،  ص  - (5)
 .64، 63العممكم،  مصدر سابؽ، ص  - (6)
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كال  وأف يبجمو في خطابو كجكابو في غيبتو كحضكره، كال يخاطبو بتاء الخطاب ككاف -3
يناديو مف بعد بؿ يقكؿ: يا سيدم كيا أستاذ، أك يا أييا العالـ أك الحافظ، كيخاطبو 

جمع، نحك ما تقمكف في كذا، كما رأيكـ في كذا، كال يسميو في غيبتو باسمو بصيغة ال
قاؿ الشيخ أك شيخنا أك سيدنا، أك شيخ إال مقركنا بما يشعر بالتعظيـ كقكلو: " 

كمراعاة حرمتو كىديو في غيبتو أك بعد مكتو  (1)"اإلسالـ أك حجة اإلسالـ، كنحك ذلؾ
رد غيبتو كيغضب ليا، كيراعي ذريتو كأقاربو فال يغفؿ عف الدعاء لو مدة حياتو، كي

بعد مكتو، كيتعاىد زيارة قبره كاالستغفار لو كالترحـ عميو كالصدقة عنو كيسمؾ 
 (2).مسمكو

أف يصبر عمى ىفكة تصدر مف شيخو أك جفكة أك سكء خمؽ كال يصده ذلؾ عف  -4
أحسف ـ عمى تأكؿ أفعالو التي ظاىرىا مذمك يمالزمتو، كحسف عقيدتو كاعتقاد كمالو، ك 

تأكيؿ فما يعجز عف ذلؾ إال قميؿ التكفيؽ، كيبدأ ىك عند جفكة الشيخ باالعتذار 
 .(3)كاالستغفار كينسب المكجب إليو كيكقع العتب عميو فإف ذلؾ أبقى لمكدة شيخو

أف ال يدخؿ الشيخ في غير المجمس العاـ بغير إذنو سكاء كاف الشيخ كحده أك معو  -5
ذف لو انصرؼ كال يكرر االستئذاف، فإف لـ يعمـ الشيخ يكرر غيره، فإف استأذف كلـ يأ

ف أذف ككانكا  تقدـ كأسنيـ لمدخكؿ ثـ التسميـ األفضؿ  جماعةثالث طرقات لمباب، كا 
 .(4)فاألفضؿ

إذا دخؿ عمى الشيخ فميدخؿ كامؿ الييئة فارغ القمب مف الشكاغؿ منشرح الصدر  -6
و كنعاسو كجكعو كعطشو كنحك ذلؾ صافي الذىف كال يقرأ عميو عند شغؿ قمبو كممم

ذا حضر مكاف الشيخ فمـ يجده انتظره كال يفكت عمى  مما يمنعو مف استيفاء الشرح، كا 
ف كاف نائ  (5)ا صبر حتى يستيقظ.منفسو درسو كا 

                                                           
 .65، ص نفس المصدر، العممكم - (1)
 .25اليمني، مصدر سابؽ، ص  - (2)
 .192مصدر سابؽ، ص  ،ابف جماعة - (3)
 .66العممكم، مصدر سابؽ، ص  - (4)
 .48، 47مصدر سابؽ، ص  لـ كالمتعمـ،أداب العا النككم، - (5)
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أف ال يسبؽ الشيخ إلى شرح مسألة أك جكاب سؤاؿ منو أك مف غيره كال يساكقو فيو  -7
 ينبغي أف يقطع عمى الشيخ كالمو بؿ يصبر حتى كال يظير إدراكو لو قبؿ الشيخ، كال

 .(1)يفرغ منو ثـ يتكمـ كال يتحدث مع غيره كالشيخ يتحدث معو أك مع جماعة المجمس
أف يككف جمكسو بيف يدم شيخو عمى ما قدـ تفصيمو كىيئتو في آدابو مع شيخو  -8

 .(2)يخكيحضر كتابو الذم يقرأ منو معو كيحممو بنفسو، كال يقرأ حتى يستأذف الش
ذا قاؿ  -9 أف ال يستحي مف السؤاؿ عما أشكؿ عميو بؿ يستكضحو أكمؿ استيضاح، كا 

الشيخ: أفيمت؟ فال يقؿ نعـ قبؿ أف يتضح لو المقصكد مف المسألة إيضاحا جميا لئال 
 (3)يكذب كال يستحي مف قكلو لـ أفيـ.

ذا ناكلو أمره بشيء بادر إليو كلـ يعاكده ف إفأف يككف ذىنو حاضرا مع الشيخ ف-10 يو كا 
ذا ناكؿ ىك شيخو شيئا ناكلو باليميف كأف يقـك بقياـ  (4)شيئا تناكلو التمميذ باليميف، كا 

كىك قائـ أك قاعد إال أف يككف كقت النـك كيأذف  يضطجعالشيخ كال يجمس كىك قائـ كال 
ذا مشى مع شيخو لقلو كيقكـ لو كمما كرد عميو كلك تكرر لزيادة التك  يال ير كاالحتراـ، كا 

 (5)فميكف أمامو أك نيارا فميكف كراءه إال أف يقتضي الحاؿ خالؼ ذلؾ لزحمة أك غيرىا.

 :مف آدابو في درسو كقراءتو نذكر آداب المتعمـ في درسو كقراءتو:-3

ا متقنا، فيك أصؿ العمكـ ظاهلل تعالى بحفظ كتاب اهلل العزيز حف ويبتدئ أكال مف كفق -1
ذا حفظو كأىميا ككاف السمؼ ال يعممك  ف الحديث كالفقو إال لمف حفظ القرآف، كا 

فميحذر مف االنشغاؿ عنو بالحديث كالفقو انشغاال ال يؤدم إلى نسياف شيء منو أك 
 (6)يعرضو لنسياف.

                                                           
 .225، 124عبد األمير شمس الديف، مرجع سابؽ، ص  - (1)
 .33اليمني، مصدر سابؽ، ص  - (2)
 .49، 48مصدر سابؽ، ص أداب العالـ كالمتعمـ، النككم،  - (3)
 .208مصدر سابؽ، ص  ،ابف جماعة - (4)
 .83، 73العممكم، مصدر سابؽ، ص  - (5)
 .96حمد تامر، مرجع سابؽ، ص محمد م - (6)
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يحفظ في كؿ فف مختصر، يجمع فيو بيف طرفيو كيقدـ األىـ فاألىـ كمف أىميا الفقو  -2
الباقي عمى ما تيسر ثـ يشتغؿ  كالنحك كالتصريؼ ثـ الحديث كعمكمو كاألصكؿ ثـ

بؿ يعتمد  ابتداءباستشراح محفكظاتو عمى المشايخ كليحذر مف االعتماد عمى الكتب 
 (1)مف الشيكخ في كؿ فف أكثرىـ تحقيقا فيو كتحصيال منو كأحسنيـ تعميما.

أف يعتني بتصفح درسو الذم يتحفظو قبؿ حفظو تصحيحا متقنا عمى شيخو أك عمى  -3
ف أىال لذلؾ، ثـ يكرر عميو بعد حفظو تكرارا جيدا، ثـ يعيف أكقات غيره، ممف يكك 

مف الكتب ألنو ربما يقع في التحريؼ  ابتداءلممكاضي ليرسخ رسكخا تاما كال يحفظ 
كر فييا كيعتني بما يحصؿ فييا مف فكأف يذاكر بمحفكظاتو كيديـ ال (2)كالتصحيؼ

مف عمره كأجكد األكقات لحفظ  الفكائد، كيقسـ أكقات ليمو كنياره كيغتنـ ما بقي
 (3)األسحار كلمبحث كاإلبكار كالكتابة كسط النيار كلممطالعة كالمذاكرة بالميؿ.

ر بسماع الحديث كال ييمؿ االشتغاؿ بو كبعمكمو كالنظر في إسناده كرجالو أف يبك   -4
 .(4)كمعانيو كأحكامو كفكائده كلغتو كتكاريخو

لعيا، كأف يحترص عمى كممة يحفظيا مف شيخو أف يعتني بركاية كتبو التي قرأىا كطا -5
أك شعر ينشده أك مؤلؼ يؤلفو ليركم ذلؾ عنو، كيجتيد عمى ركايات األمكر الميمة 
كالفقو، كالفكائد النفسية كالمسائؿ الرقيقة كالفركع الغريبة كحؿ المشكالت كالفركؽ في 

 (5)األحكاـ المتشابيات مف جميع األنكاع كيعمؽ ذلؾ بالكتابة.
ذا حضر مجمس  أف -6 يمـز حمقة شيخو في التدريس كاإلقراء كجميع مجالسو إذا أمكف، كا 

كراـ  الشيخ سمـ عمى الحاضريف بصكت يسمع جميعيـ كخص الشيخ بزيادة تحية كا 

                                                           
 .29اليمني، مصدر سابؽ، ص  - (1)
 .131عبد األمير شمس الديف، مرجع سابؽ، ص  - (2)
 .51مصدر سابؽ، ص  ،أداب العالـ كالمتعمـ النككم، - (3)
 .75، مصدر سابؽ، ص العممكم - (4)
 .132، 131عبد األمير شمس الديف، مرجع سابؽ، ص  - (5)
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ذا سمـ فال يتخطى رقاب الحاضريف إلى قرب الشيخ مف  ككذلؾ يسمـ إذا انصرؼ، كا 
 (1)جمس.لـ يكف منزلتو كذلؾ بؿ يجمس حيث أسمى بو الم

 (2)أف يتأدب مع حاضرم مجمس الشيخ، ففي ذلؾ أدب لشيخو كاحتراـ لمجمسو. -7
أف يرشد رفقتو كغيرىـ مف الطمبة إلى مكاطف االشتغاؿ كالفائدة كيذكر ليـ ما استفاده  -8

عمى جية النصيحة كالمذاكرة كبإرشادىـ يبارؾ لو عممو كيستنير قمبو كتتأكد المسائؿ 
ف معو مع جزيؿ الثكاب هلل  عز كجؿ، كمف بخؿ بذلؾ كاف بضده فال يثبت معو كا 

 .(3)ثبت لـ يثمر كال يحسد احدا كال يحقره كال يعجب بفيمو
ف أساء أحد  -9 إذا أساء بعض الطمبة أدبا عمى غيره لـ ينتيره غير الشيخ إال بإشارتو كا 

كفاء ف عمى الجماعة انتياره كرده كاالنتصار لمشيخ بقدر اإلمكاف أدبا عمى الشيخ تعي  
 .(4)لحقو

 الثكاب كالعقاب المبحث السابع:
يعتبر الثكاب كالعقاب مف بيف الطرؽ الميمة في التربية كالتعميـ في اإلسالـ، كىي 
طريقة معتمدة منذ القديـ ألنو ال يمكف االستغناء عنيا بأم حاؿ مف األحكاؿ لما ليا مف 

 مف جية أخرل. شأف عظيـ في تقكيـ سمكؾ المتعمـ مف جية كتشجيعو كتحفيزه
 العقاب:-1

لقد كجد العقاب في المؤسسات التعميمية السيما االبتدائية منيا )الكتاتيب كالمساجد( 
نما  كىذا عمى مر العصكر، إذ لـ تكف ميمة المعمـ مقصكرة عمى تعميـ األطفاؿ العمـ كا 

الشعبية ، كقد كاف المدرس يحؽ لو ذلؾ انطالقا مف المقكلة (5)يشتمؿ أيضا تقكيـ سمككيـ
" كبيذا أصبح لو كامؿ الحرية في عقاب ةن  جعصا المعمـ مف الالمشيكرة في ذلؾ الكقت "

                                                           
 .92تامر، مرجع سابؽ، ص محمد محمد  - (1)
 .135عبد األمير شمس الديف، مرجع سابؽ، ص  - (2)
 .52مصدر سابؽ، ص  ،أداب العالـ كالمتعمـ النككم، - (3)
 .68العممكم ، مصدر سابؽ، ص  - (4)
 .52أحمد، مرجع سابؽ، ص  تلطفي بركا - (5)
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، كمثاؿ ذلؾ كصية شريج لمعمـ كلده الذم كاف يترؾ الدراسة (1)أمر مف ذكييـباألطفاؿ بؿ ك 
 (2)كيمعب بالكالب فأمره بإتباع األساليب العقابية المتاحة لديو مف أجؿ تقكيـ سمككو.

مر العقكبة في المجتمع مطبؽ عمى الجميع دكف تميز طبقي لما امتاز بو خمفاء كاف أ
ف كصؿ األمر إلى فمذات  نصاؼ بيف كافة طبقات المجتمع حتى كا  بني العباس مف عدؿ كا 
أكبادىـ كيظير ذلؾ جميا في كصية الرشيد لمؤدب كلده األحمر النحكم: "...كقكمو ما 

 .(3)ا فعميؾ بالشدة كالغمظة"فإف أبيم كالمالينةاستطعت بالقرب 
كمما تجدر اإلشارة إليو أف أمر العقكبة أصبح ضركرم لكف بضكابط يجب عمى 

، فيبدأ باإلنذار فالتكبيخ (4)أف يمتـز شركط التدرج في تقكيـ الطالبكبيا د المدرس التقي
دة رب الخفيؼ، في حيف قاؿ آخركف بإباحة الضرب كالعقكبة الجسدية الشديضفالتشيير فال

ة أك إعاقة إذا ما تجاكز الطفؿ حدكد المعقكؿ لكف ليس بالعقكبة التي تؤدم إلى عم  
 .(5)مستديمة

كالعقكبة نكعاف منيا الجسدية كمنيا النفسية فأما ىذه األخيرة فتتمثؿ في أربع حاالت كما 
 قسميا عمماء التربية النفسية:

ذلؾ بالعبكس في الكجو كعدـ  بالجفاء كيككف هكىك إشعار المعمـ لتمميذ عدـ الرضا:-أ
 (6)إعطائو األىمية التي كاف يحتميا قبؿ ذلؾ.

 
 

                                                           
 .271، 270أحمد شمبي، تاريخ التربية اإلسالمية، مرجع سابؽ، ص  - (1)
 .167، ص 2جم،  مصدر سابؽ ،عيكف األخبارابف قتيبة،  - (2)
 .291، ص 3المسعكدم، مصدر سابؽ، ج - (3)
 .121حمد سمير المحمد العمكش، مرجع سابؽ، ص أ - (4)
 .193عبد اهلل عبد الدائـ، مرجع سابؽ، ص  - (5)
 .402خالد بف حامد الحازمي، مرجع سابؽ، ص  - (6)
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بأف يمجأ المربي إلى التجريح بالكالـ مف غير شتـ، حيث سئؿ أحد  التقريع:-ب
مالي أراؾ ال تحمؿ عصا؟ قاؿ: ال أحتاج إلييا، إنما المعمميف مف قبؿ الجاحظ قائال: " 

 .(1)"كف أصكاتيـ كىذا أبمغ مف العصاأقكؿ لمف يرفع صكتو أمو زانية فيحفظ
ب كال يمحؽ بو ضرر كأف يحبس المعمـ تمميذ ما حكىك منع المتربي مما ي الحرماف:-ج

 (2)مف الكقت في المكتب بعد انصراؼ اآلخريف. ابعض
فإف لـ ينتو  (3)رفقائو، اـيشترط أف يككف كؿ ذلؾ سرا كعمى انفراد لعدـ مكاشفتو أم

، أما إذا (4)ميظ لعمو يستحي، كيزجر ىك كغيره كيتأدب بو كؿ سامعنياه جيرا بالقكؿ الغ
لـ يجدم معو كؿ ذلؾ البد ىنا لممعمـ بالمجكء إلى النكع الثاني مف العقكبة الجسدية ك  أصر  

باستعماؿ العصا أم الضرب الخفيؼ عمى ما يعكد بالنفع عمى مصمحتو في الدنيا كاآلخرة 
متجنبا الرأس كالكجو  (5)لفمقة التي ال تزيد عف ثالثة ضرباتكذلؾ بأداة ممكنة رطبة كالدرة كا

، كما عميو أف يراعي أمر السف فمف غير المعقكؿ أف يضرب الطفؿ في (6)كأماكف المقاتؿ
مركا سف صغيرة أقؿ مف عشر سنكات ألنو ال يدرؾ ذلؾ لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ: "

ال يضرب الطالب كىك في سف متقدمة  " كماكاضربكىـ عمييا لعشر كالدكـ بالصالة لسبعأ
 (7)احتراما لو.

في حيف نجد أف ابف خمدكف ينيي عف العقكبة بالضرب نيائيا لما ليا مف مضرة في 
د نفس المتعمـ كجسده السيما في صغره، فكيؼ ال كىك يفسد معاني االنسانية عنده ألنو تعك  

                                                           
كالمغفميف، شرحو:  ىق(، أخبار الحمق597-508بغدادم، )ي الفرج عبد الرحماف بف الجكزم القرشي الأب فجماؿ الدي - (1)

 .150، ص 1997، دار الفكر المبناني، بيركت، 1عبد األمير مينا، ط
 .270، 269أحمد شمبي، تاريخ التربية اإلسالمية، مرجع سابؽ، ص  - (2)
 .50ابف مسككية، مصدر سابؽ، ص  - (3)
 .80، مصدر سابؽ، ص جماعةابف  - (4)
 .64عبد الحميد الصيد الزنتاني، مرجع سابؽ، ص  - (5)
 .219عبد اهلل زاىي الرشداف، مرجع سابؽ، ص  - (6)
 .228محمد منير مرسي، تاريخ التربية اإلسالمية في الشرؽ كالغرب، مرجع سابؽ، ص  - (7)
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فع القير عنو يكما بعد عف الفضائؿ أف يكسب الفضائؿ خكفا مف القير كالشدة كبالتالي إذا ر 
 .(1)كربما سمؾ طريؽ الرذيمة

كبيف ىذا كذاؾ يبقى أمر العقكبة ضركرم في تأديب المتعمـ سكاء ركحية كانت أك 
جسدية الف الحرية في بعض األحياف كالتغافؿ عف العقاب يفضي إلى الفكضى كالتمادم في 

 .(2)قت سياسة الترغيبخفىيب إذا ارتكاب األخطاء كالمخالفات، فالبد إذف مف التر 
 الثكاب:-2

باعتبار أف الثكاب حافز قكم لمتعميـ فقد اعتمد عميو كثيرا عمماء التربية كالتعميـ في 
المؤسسات التعميمية مف خالؿ استخداـ أسمكب الميف كالشفقة كالمغة السميمة في التخاطب، 

سمككا حسنا فالبد مف تكرميو  مف أصدر منوكالتكريمات المتنكعة، إذ يقكؿ ابف مسككب "
 (3)".عنو دكمدحو حتى يترسخ ذلؾ الخمؽ الجميؿ في نفسو كال يحي

حيث تعددت أساليب الثكاب التي يحصف بيا طالب العمـ فمنيا الجائزة كمنيا 
المكافئة، فالجائزة تككف نذير تفكؽ الطالب في مسابقة، أما المكافئة فتككف عند تحمي 

كتككف إما معنكية أك  (4)إظياره االىتماـ بالدراسة أك غير ذلؾالطالب بسمكؾ حسف أك 
مادية، فالمعنكية كالمدح كالتشجيع كأف يذكر المدرس لممتعمـ ما أعده اهلل مف الخير لمعمماء 

، كما ينبغي أف (5)في الدنيا كاآلخرة مف عمك منزلة كطيب عيش كحياة سعيدة كثكاب عظيـ
كمظاىر التكريـ أف  (6)ر كحسف ثناء كيكثر الدعاء ليـيتكدد لحاضرىـ كيذكر غائبيـ بخي

رتدل أزىى المالبس كيحيط بو إخكانو كأقرانو كيسير ييحمؿ الصبي عمى حصاف أك بعير، 
 (7)ذلؾ المككب في الشكارع اليامة بالمدينة.

                                                           
 .745ابف خمدكف، مصدر سابؽ، ص  - (1)
 .44مصدر سابؽ، ص ، القابسي - (2)
 .49ابف مسككية، مصدر سابؽ، ص  - (3)
 .196عبد اهلل عبد الدائـ، مرجع سابؽ، ص  - (4)
 .164شرؼ أحمد شيارم، مرجع سابؽ، ص  - (5)
 .80ابف جماعة، مصدر سابؽ، ص  - (6)
 .274أحمد شمبي، تاريخ التربية اإلسالمية، مرجع سابؽ، ص  - (7)
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أما المادية: فيي عبارة عف مكافئات أك جكائز مالية يجعمكف ليا حصيمة، كتجعؿ 
يقكؿ أبي حامد  (1)بيا بيف أقرانو كتعد بالنسبة لو تشجيعا لألحسف فاألحسفالطالب يفتخر 

ميما ظير مف الصبي مف خمؽ جميؿ كفعؿ محمكد فينبغي أف يكـر عميو الغزالي: " 
 .(2)"عميو بما يفكح بو كيمدح بو بيف أظير الناس لكيجاز 

  

 

 

 

                                                           
 .275، ص  ونفس – (1)
 .63، ص 1عمـك الديف، مصدر سابؽ، جالغزالي، إحياء  - (2)
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  :خاتمة
 :خالل ىذه الدراسة يمكننا إستنتاج مايمي   من
جالل العمماء دعا اإلسالم أول ما -1 ن رآمن خالل ما جاء في الق ظير إلى طمب العمم وا 

الكريم واألحاديث  النبوية التي تحض الناس عمى طمبو ألنو فريضة وغاية مقدسة ما جعميم 
 يبذلون ليا النفس والنفيس.

لقد كان الدافع الديني قويا بحيث إستطاع أن يدفع المسممين إلى شتى ميادين العمم  -2
ن رآالمسممون أن كل المعارف تزيدىم قربا إلى اهلل وبالتالي إتخذوا من القوالمعرفة إذ وجد 

  .وتعاليمو نقطة إنطالق ليم إلرتياد شتى ميادين العمم والمعرفة
من خمفاء  ة الواسع والممحوظ إىتمام رجال الدولة العباسيةأن وراء تطور الحركة العممي -3

وسالطين وأمراء ووزراء ووالة بالعمم وشئون العمماء لما يستحقونو من التشجيع والتكريم 
كيف ال وقد كان الخمفاء  ،المادي والمعنوي حتى يكون سببا في تيسير الحصول عميو وطمبو

 .العباسيين أنفسيم من محبي العمم ومريديو
تنوعت المؤسسات التعميمية في العصر العباسي فكان بعضيا ذا طابع عام يفتح أبوابو  -4

لكل الراغبين في العمم مثل الكتاتيب والمساجد بينما تمتع بعضيا ببعض الخصوصية مثل 
  .قصور المفاء ومنازل العمماء وحوانيت الوراقين

ستمرت إلى غاية العصر عرفت الكتاتيب في فترة مبكرة من حياة األمة اإلس -5 المية وا 
حيث كانت بمثابة مرحمة تعميم أولية يرسل إلييا الصبي وىو في سن صغيرة لتمقي  ،العباسي

ن كمادة أساسية فييا إلى جانب مواد أخرى مساعدة لو وىي بذلك تمثل المرحمة رآالق
  .اإلبتدائية تميد الصبي إلى مراحل متقدمة من التعميم

فإلى جانب دورىا الديني  ،أبرز مؤسسات التعميم في العصر العباسي تعد المساجد من -6
لعبت دورا ميما في إنتشار العمم والتعميم وظمت مكانا لو عمى مر العصور خاصة المساجد 
الجامعة التي كانت بمثابة جامعات متخصصة في مختمف العموم السيما تدريس القران 

  .والحديث والفقو
انب ميمتيا السياسية دورا بارزا في نشر العمم بين الناس اتخذت القصور إلى ج -7

يرسمون العمماء والفقياء واألدباء إلى  فقد كان خمفاء بني العباس ،والتشجيع عمى طمبو
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قصورىم ليتزودوا من عموميم وفنونيم حرصا في ذلك عمى تأديب أوالدىم حتى يستطيعوا أن 
 يتحمموا عبأ الخالفة  عمى أكمل وجو. 

العمماء بالتدريس في المساجد والكتاتيب بل نجد أكثرىم كانوا يعقدون حمقات ف يكت لم -8
خاصة وأن الطالب كانوا يسعون إلييم أينما كانوا معتبرين ذلك تكريما  ،درس في منازليم 
وال شك أن تمك الجمسات العممية الخاصة كانت حمقة ميمة من حمقات  ،لمعمم وتوقيرا لمعمماء

وتبادل األراء العممي التواصل العممي بين الطالب والشيخ وفرصة لممزيد من اإلحتكاك 
 واألفكار المختمفة بين الطمبة فيما بينيم.

 أسيمت المكتبات سواء العامة والخاصة في إثراء الحركة العممية لما أتاحتو من -9
تسييالت لطالب العمم في اإلطالع عمى مختمف العموم وتيسير الطرق عمييم في البحث 

ختصار المسافات وىي إن لم تكن أماكن درس بالمعنى الواسع إال أن نشاطيا  ،والتنقيب وا 
 العممي جعميا تحل محل الجامعات والمعاىد العممية في وقتنا الحالي.

اإلسالمي قديما منذ ظيور الكتابة وتطورت شيئا  أن مينة الوراقة عرفت في تاريخنا -11
ويعد العصر العباسي ىو بداية  ،فشيئا حتى وصمت إلى مرحمة النمو بعد صناعة الورق

حيث أنشأت ليا أسواق خاصة في  "حوانيت الوراقين"ظيور حوانيت ليذه المينة عرفت باسم 
نتشرت تمك  األسواق في األمصار الم كما إنتشر الوراقون من  ،ختمفةبغداد والشام وغيرىا وا 

عمماء ومحدثون وأدباء في البمدان المختمفة فكان ليم تأثير في الحياة الثقافية السائدة فييا 
الف المصنفات التي تعمر المكتبة اإلسالمية في آوتركوا ميراثا كبيرا وىذا ما تنطق بو 

 المجاالت المختمفة  وخاصة الحديث النبوي.
وسط ازدىار  نات إحدى المنشآت التي إىتم الخمفاء العباسيين بتشيدىاتعد البيمارستا -11

عممي غير مسبوق فكان من ثمارىا أن تطور الطب اإلسالمي وأصبح أكثر دقة ومينية 
جعميا معاىد  آخربإعتبار أنيا لم تكتفي بكونيا مشافي لمداواة المرضى بل اتخذت منحنى 

جراحون والكحالون كما يتخرجون اليوم من المعاىد عممية ومدارس يتخرج منيا المتطببون وال
 الطبية.

ظيرت المدارس اإلسالمية في العصر العباسي كمؤسسات تعميمية بحتة حيث اعتبرت  -12
مرحمة متطورة وأخيرة بالنسبة لممراحل التي مرت بيا المؤسسات التي سبقتيا ونجحت نجاحا 
ممحوظا في القرنين الرابع والخامس ىجري في تحقيق األغراض التي أنشات من أجميا لعل 
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لغرس العقيدة  ،في العالم اإلسالمي ونشر المذىب السنيتشيع ابرزىا ىو محاربة ال
 الصحيحة والفيم السميم لمتعميم اإلسالمي.

مرحمة أولية والتي كانت  ،عرف العصر العباسي مرحمتين ميمتين من مراحل التعميم -13
في الكتاتيب ومرحمة عالية كانت في باقي المؤسسات التعميمية ركز فييا العباسيون عمى 

ن وعموم الحديث أو دنيوية من طب وفمك ورياضيات دينية من قرآ ،ريس مناىج مختمفةتد
زدىار الحركة العممية في العصر العباسي.  وغيرىا من العموم التي أثرت إيجابيا في تطوير وا 

أن سن التعميم وأوقاتو إختمف تبعا إلختالف المؤسسات التعميمية وأوضاعيا  ومدى  -14
حيث وضع ليا توقيت منظم لتمقي  ،العمم عن غيره من الطالب قدرة إستعاب طالب 

الدروس التي كانت غالبا في الفترة الصباحية في الكتاتيب وحمقات المساجد في حين لم يكن 
 ليا وقت معين في باقي المؤسسات.

تطورت أساليب وطرق التدريس في العصر العباسي عبر مراحميا المختمفة تبعا لتنوع -15
عمى وسيمة واحدة بل كان  فأصبح المدرس ال يعتمد  ،التعميمية وتعدد العمومالمؤسسات 

ينتقل من طريقة إلى أخرى ويتفنن في إستعماليا حسب الموقف التعميمي المرتبط بإمكانياتو 
 فيما يراه مالئما لممادة التي يدرسيا وكذا حال الطالب والبيئة المحيطة بو. 

اب نجاح العممية التعميمية وال شك أن توفرىا وتنوعيا تعتبر وسائل التدريس من أسب -16
في العصر العباسي يعكس النيضة العممية التي شيدىا ىذا العصر ومن أبرز الوسائل التي 

 أستعممت القمم والدواة وغيرىا من الوسائل التي تنوعت مياميا بتنوع المؤسسات التعميمية.
طمب العمم عمى ماىو موجود في متناول  لم يتوقف الطالب خالل العصر العباسي في -17

أيدييم وفي أماكن إقامتيم بل قاموا بالترحال إلى البمدان أو المراكز العممية المختمفة لمقابمة 
مع  ،العمماء واألخذ من مناىميم والبحث واإلستقصاء عن شتى العموم من مصادرىا األصمية

إبتغاء الحصول عمى مرضات  ما في ذلك من مخاطر وجيد جسدي ومطالب مالية كل ذلك
 اهلل من جية والتفقو والنيوض بزادىم العممي من جية أخرى.

نالت المرأة المسممة في العصر العباسي حقيا من التعمم والتعميم طبقا لما أورده ديننا -18
الحنيف في المساواة بين الرجل والمرأة عمى حد سواء فبمغت مبمغا عظيما في تحصيل جميع 

ا ما لم تنمو معاصراتيا األوروبيات المواتي لم يكن يعترف بين حتى كمخموق وىذا العموم وىذ
عمى شيء فإنما يدل عمى اإلشراقة العظيمة التي عرفتيا نساء الشرق بعد ظيور  إن دل  
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اإلسالم والشاىد عمى ذلك ما تحممو بطون كتب التراجم من أخبار منثورة من ثناياىا عن 
 ول معرفية شتى.أسماء عالمات برعن في حق

تعد اإلجازة العممية من أىم العوامل التي تساعد عمى تطور ونمو الحركة العممية في  -19
فكانت سببا من  ،العصر العباسي من خالل إنتشار المؤلفات وتبادل الرسائل والمكاتبات

ا بين البمدان العالم اإلسالمي وطريقة من طرق الرواية وتدريس مؤلف مأسباب ىجرة الكتب 
ضف إلى ذلك أن في أصميا ىي ضمان بعمم الطالب وشيادة نجاحو في  ،في غياب مؤلفو
 عمم من العموم.

أن الجانب التعميمي ال يكتمل إال بوجود جانب أدبي يتحمى بو طالب العمم سواء مع  -21
نفسو أو مع أستاذه ودرسو يكون قائما عمى توجييات تربوية ىامة تساىم في سير العممية 

 يمية والتربوية عمى أكمل وجو.التعم
كأمران ضروريان في  "الثواب والعقاب"عرف العصر العباسي نظام التأديب بشقيو  -21

فالعقوبة سواء كانت روحية كانت   ،تأديب المتعمم لما لو من عالقة وشيخو بإلزامية التعميم
في إرتكاب األخطاء والتمادي  أو جسدية البد منيا ألن الحرية والتغافل يفضيان إلى الفوضى

والمخالفات كما اليمكن التغافل عن اإلثابة أو الثواب ألن من شأنو أن يجعل المتعمم يكبر 
 عمى العمل الصالح من تمقاء نفسو.
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احذي حلماث الذروش الخٍ كاًج حلمٍ فٍ احذي الوطاجذ فٍ العصر  :10 ملحق رقم

 العباضٍ

 

  

 

 

 

 

 

  .654، صهرجع ضابك ، خالذ بي ضلُواى بي علٍ الخىَطر -1
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 الجاهع األزهر اول جاهعت إضالهُت فٍ هصر :12ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .151عسالذَي فراج ، هرجع ضابك ،ص 1-

  



 139 

 : المكتباث في الحضارة اإلسالميــت.10ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .166ربحٍ هصطفً علُاى ، هرجع ضابك ،ص  -1
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 هكخبت بغذاد، دار الحكوـت. :10ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 162عس الذَي فراج ،هرجع ضابك ، ص  -1
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10

 

 

 

 .545زَغرَذ هىًكت ، هرجع ضابك ،ص -1
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .644ص ،،هرجع ضابكخالذ بي ضلُواى بي علٍ الخىَطر -1
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 أدواث الكخابــت. :10ملحق رقم 

 

 .616ٍ ، ص1651حح: عبذ الرزاق عبذ الىاحذ،)د،ط(،بغذاد، العربٍ، بذائع الخط ًاجٍ زَي الذَي الوصرف، -1
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 .ضكُي لبرٌ األلالم :10ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 .121خُر هللا ضعُذ ،هرجع ضابك ، ص  -1
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 فٍ هُذاى العلن الورأة العربُت :10ملحق رقم 

 

 

 .525زَغرَذ هىًكت ،هرجع ضابك ،ص -1
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هٌحها الشُخ شوص الذَي هحوذ بي عبذ الذائن ًوىرج اجازة عرض كخاب : 01ملحق رقم 

 411ٍضٌت 

 

 

 

 

 

 

 .443،ص  16الملمشٌذٌ ،هصذر ضابك ، ج -1



 

 

قائمة املصادر 

 واملراجع
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 قائمة المصادر و المراجع:
 .القران الكريم

 :المصادر-1
المعجم  ،ه(658:بو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن ابي بكر القضاعي )تأ :ابن األبار-1

 .2000 ،القاىرة ،مكتبة الثقافة ،1ط ،في أصحاب القاضي االمام أبي عمي الصفدي
 ،مطبوعات مجمع المغة العربية ،1ط ،صالح األشتر :تح ،إعتاب الكتاب ،(-،-)-2

 .1961 ،دمشق
أبي الحسن عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد  :ابن األثير-3

 ،بيروت ،دار ابن حزم ،1، ط2ج ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ه(630الشيباني)ت:
2012. 

دار الكتب  ،1ط، 8ج، 7ج،القاضي أبي الفداء عبد اهلل :تح  ،(، الكامل في التاريخ-،-)-4
 .1987 ،بيروت ،العممية

 :تع ،أخالق العمماء ،ه(360:أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد اهلل )ت :األجري-5
رئاسة إدارات البحوث العممية واإلفتاء والدعوة  ،ط(،)د ،إسماعيل بن محمد األنصاري

 .1978 ،السعودية ،لمنشر والتوزيع واإلرشاد
 ،إبراىيم زيدان :ىذبو ،محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبمغاء ،راغب :األصبياني-6
 .1902،مصر ،مطبعة اليالل ،ط(،)د
موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خميفة بن يونس السعدي  :ابن أبي أصبيعة-7

دار  ،1ط ،عامر النجار :تح ،عيون اإلنباء في طبقات األطباء،ه(668:الخزرجي )ت
 .1996 ،القاىرة ،لمعارفا
 ، 21، ج20، ج4ج ،األغاني ،ه(356:أبي الفرج عمي بن الحسين )ت :األصفياني-8
 .2008 ،بيروت ،دار صادر ،3ط ،إبراىيم السعافين واخرون ،إحسان عباس :تح
 ،حمية األولياء وطبقات األصفياء ،ه(430:أبي نعيم أحمد بن عبد اهلل )ت :األصفياني-9
 .1996 ،بيروت ،دار الفكر ،ط(،)د، 9، ج5ج
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تاريخ آل سمجوق أو زبدة النصرة ونخبة  ، عماد الدين محمد بن محمد :األصفياني-10
شركة  ،ط(،)د ،إختصار الشيخ اإلمام العالم بن عمي بن محمد البنداري األصفياني ،النصرة

 .1900 ،القاىرة ،طبع الكتب العربية
نزىة  ،ه(577:عبد الرحمان بن محمد )ت ابي البركات جمال الدين :ابن األنباري-11

 .1985 ،األردن ،مكتبة المنار ،3ط ،إبراىيم السامرائي :تح :األلباء في طبقات األدباء
، 6ج،التاريخ الكبير ،ه(256:أبي عبد اهلل إسماعيل بن إبراىيم الجعفي)ت :البخاري-12
  طبع تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان. ،ط(،)د
 .2002 ،بيروت ،دار إبن كثير ،1ط ،صحيح البخاري ،(-،-)-13
التاج المكمل من جواىر  ،ه(1308:محمد صديق حسن خان القنوجي )ت :البخاري-14

 .2007 ،قطر ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،1ط ،مآثر الطراز األول
 ،شوقي شعث :تح ،كنوز الذىب في تاريخ حمب  ،ه(884:بسط العجمي الحمبي )ت-15
 .1996 ،دار القمم العربي ،1، ط1ج،الح البكورف

دار الكتاب  ،1، ط1ج،ابراىيم األبياري :تح ،الصمة ،ه(578-494ابن بشكوال )-16
 .1989،مصر ،المصري

ابو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إبراىيم المواتي الطنجي  :ابن بطوطة-17
 :تح ،تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار :رحمة ابن بطوطة ،ه(779:)ت

 ،بيروت ،دار إحياء العموم ،1، ط1ج،مصطفى القصاص :مر ،محمد عبد المنعم العريان
1987. 

،  2ج ،1ج ،أسماء المؤلفين وأثار المصنفين :ىدية العارفين ،إسماعيل باشا :البغدادي-18
 .1951 ،بيروت ،دار إحياء الثراث العربي ،ط(،)د
عبد اهلل أنيس  :تح ،فتوح البمدان ،ابي العباس أحمد بن يحي بن جابر :البالذري-19

 .1987 ،بيروت ،مؤسسة المعارف لمطباعة والنشر ،ط(،)د ،الصباغ
السيد احمد  :تح ،مناقب الشافعي ،ه(458-384أبي بكر أحمد بن الحسن ) :البييقي-20

 .1970 ،القاىرة ،دار الثراث ،1، ط1ج ،صقر
دار  ،عبود الشبالجي :تح ،الفرج بعد الشدة ،أبي عمي المحسن بن عمي :التنوخي-21

 .1978 ،بيروت ،صادر
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عبد السالم  :تح ،نيالبيان والتبي ،ه(255-150أبي عثمان عمرو بن بحر ) :الجاحظ-22
 .1998 ،القاىرة ،مكتبة الخانجي لمطباعة والنشر والتوزيع ،7، ط2، ج1ج ،محمد ىارون

، مطبعة مصطفى البابي 2، ط1(، الحيوان، تح: عبد السالم محمد ىارون، ج-،-)-23
 .1965الحمبي، 

ه(، الكامل في ضعفاء الرجال، تح: الشيخ 365الجرجاني: أحمد عبد اهلل بن عدي)ت:-24
، )د،ط(، دار الكتب العممية، 2عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ عمي محمد معوض، ج

 بيروت.
 ،ج. برجستراسر:تح ،غاية النياية في طبقات القراء ،شمس الدين الدمشقي :ريابن الجز -25
 .2006 ،بيروت  ،دار الكتب العممية ،1ط ،2، ج1ج

طبقات األطباء  ،ه(377:ابي داود سميمان بن حسان األندلسي )ت :ابن جمجل-26
 .1985 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة لمنشر والتوزيع ،2ط ،فؤاد سيد :تح ،والحكماء

تذكرة  ،بدر الدين ابي عبد اهلل محمد بن محمد بن ابراىيم الكناني الشافعي :ابن جماعة-27
دار األثار لمنشر  ،1ط ،عبد السالم عمر عمي :تح ،السامع والمتكمم في أداب العالم والمتعمم

 .2005،القاىرة ،والتوزيع
، 1ج ،عقود الجوىر في تراجم من ليم خمسون فمائة فأكثر ،جميل بن مصطفى العظم-28
 .1908 ،بيروت ،المطبعة األىمية ،ط(،)د
  ،مصطفى السقا وآخرون :تح ،الوزراء والكتاب ،ابي عبد اهلل بن عبدوس :الجيشياري-29
 .1938 ،القاىرة ،مطبعة الباني الحمبي و أوالده ،1ط
 ،أخبار الحمقى والمغفمين ،ه( 597:)ت أبي الفرج بن عمي بن محمد :جوزيالابن -30

 .1990 ،بيروت ،دار الفكر المبناني ،1ط ،عبد األمير مينا :شرحو
شركة المطبوعات لمنشر  ،1ط ،المصباح المضيئ في خالفة المستضيء ،(-،-)-31

 .2000 ،بيروت ،والتوزيع
نعيم  :مر ،محمد عبد القادر عطا :تح ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم ،(-،-)-32

 بيروت. ،دار الكتب العممية ،ط(،، )د16ج ،13ج،زرزور
دار المعرفة  ،3ط ،14، ج10، ج4ج ،محمود فاخوري :تح ،صفة الصفوة ،(-،-)-33

 .2012،القاىرة ،مؤسسة ىنداوي لمتعميم والثقافة ،لمطباعة والنشر والتوزيع
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س بن المنذر التميمي أبي محمد عبد الرحمان بن أبي حاتم محمد بن إدري :الحنظمي-34
 دار الكتب العممية. ،1، ط4ج ،الجرح والتعديل ،ه(327:)ت
 ،عالم الكتب ،ط(،)د،أخبار القضاة ،ه(306:وكيع محمد بن خمف )ت :ابن حيان-35

 بيروت.
 ،الرحمة في طمب الحديث ،ه(462:أبي بكر أحمد بن ثابت )ت :الخطيب البغدادي-36
 .1975،دمشق ،دار الكتب العممية ،1ط،نور الدين عتر :تح
 ،1ط، 2ج ،عادل بن يوسف الغرازي ،أبو عبد الرحمان :تح ،الفقيو والمتفقو ،(-،-)-37

 .1996 ،السعودية ،دار إبن الجوزي لمنشر والتوزيع
 ط(.،)د،الكفاية في عمم الرواية ،(-،-)-38
دار الكتاب  ،ط(،)د، 16، ج13، ج10، ج9، ج7، ج2، ج1ج ،تاريخ بغداد ،(-،-)-39

 بيروت. ،العربي
 .2008 ،دار االستقامة ،1ط ،سعيد عبد الغفار عمي :تح ،تقييد العمم ،(-،-)-40
خميل  ،سييل زكار :مر ،ابن خمدون مقدمة،ه(808:عبد الرحمان) ت :ابن خمدون-41

 .2001 ،بيروت ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،شحادة
 ،ه(681-806أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ) :ابن خمكان-42

، 6، ج5، ج4، ج3، ج2، ج1ج ،إحسان عباس :تح ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان
 بيروت. ،دار صادر ،ط(،)د ،7ج

أكرم ضياء  :تح ،الطبقات ،ه(240:أبي عمر خميفة شباب العصفري )ت :ابن خياط -43
 ساعدت جامعة بغداد عمى نشره. ،ط(،)د ،العمري

العبر في  ،ه(748:شمس الدين ابي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )ت :الذىبي-44
دار الكتب  ،1،  ط2، ج1ج ،أبو ىاجر محمد السعيد بن بسيوني زغمول :تح ،خبر من غبر

 .1985 ،بيروت ،العممية
 ،عمر عبد السالم تدمري :تح ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم ،(-،-)-45
 .1991 ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،1ط ، 33، ج26ج ،18، ج10ج

 ،دار الكتب العممية ،1ط ،عبد الرحمان بن يحيى المعممي :تح ،تذكرة الحفاظ ،(-،-)-46
 بيروت.
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 ،أيمن سالمة ،غنيم عباس غنيم :تح ،تذىيب تيذيب الكمال في أسماء الرجال ،(-،-)-47
 .2004 ،القاىرة ،الفاروق الحديثة لمطباعة والنشر،1، ط3ج ،وأخرون

، 11، ج9، ج6، ج5، ج4ج ،مأمون الصاغرجي :تح ،سير أعالم النبالء ،(-،-)-48
 .1981 ،مؤسسة الرسالة ،1ط،  20، ج19، ج18، ج16، ج15، ج13، ج12ج

دار  ،1ط ،خميل بن محمد العربي :تع ،فوائد ونصائح وحكم  :طمب العمم ،(-،-)-49
 .2010 ،قطر ،اإلمام البخاري

، 1ج ،طيار ألي قوالج :تح  ،معرفة القراء الكبار عمى الطبقات واألعصار ،(-،-)-50
 .1965 ،استنبول ،مركز البحوث االسالمية  ،1ط
 ،ط(،، )د4، ج2ج ،عمي محمد البجاوي :تح ،ميزان اإلعتدال في نقد الرجال ،(-،-)-51

 بيروت. ،دار المعرفة
تاريخ  ،(379:أبي سممان محمد بن عبد اهلل بن أحمد بن زبر الدمشقي) ت :الربعي-52

 ،دار العاصمة ،1ط ،عبد اهلل بن أحمد بن سميمان أحمد :تح ،مولد العمماء ووفياتيم
 .1410 ،الرياض

محمد أبو الفضل  :تح ،طبقات النحويين والمغويين ،أبي بكر محمد بن الحسن :الزبيدي-53
 القاىرة. ،دار المعارف ،2ط ،إبراىيم
ابي  :تح ،إعالم الساجد بتاريخ المساجد ،ه(794-748محمد بن عبد اهلل ) :الزركشي-54

 .1996 ،القاىرة ،4ط ،الوفا مصطفى المراغي
الزركمي: خير الدين، األعالم: قاموس تراجم ألشير الرجال والنساء من العرب -55

 .2002دار العمم لمماليين، بيروت، ، 4، ط3، ج 2والمستعربين والمستشرقين، ج
المكتب  ،1ط ،مروان قباني :تح ،تعميم المتعمم طريق التعمم ،برىان االسالم :الزرنوجي-56

 .1981،بيروت ،االسالمي
ترتيب المدارك وتقريب المسالك  ،ه(544:عياض بن موسى بن عياض )ت :السبتي-57

المممكة  ،2، ط1ج ،يمحمد بن تاويت الطبخ :تح ،لمعرفة أعالم مذىب مالك
 .1983،المغربية



 قائمة المصادر والمراجع

 

 153 

 ،ه( 771:تاج الدين أبي بكر نصر عبد الوىاب بن عمي بن عبد الكافي )ت :السبكي-58
، 3، ج2ج ،محمود محمد الصناعي ،عبد الفتاح محمد الحمو :تح ،طبقات الشافعية الكبرى

 .1917 ،القاىرة ،دار إحياء الكتب العربية ،ط(،،  )د6، ج4ج
 .1986 ،لبنان ،مؤسسة الكتاب الثقافية ،1ط ،معيد النعم ومبيد النقم ،(-،-)-59
دار الكتب  ،2ط ،حسن حسني عبد الوىاب :تح ،أداب المعممين ،محمد :ابن سحنون-60

 .1972 ،تونس ،الشرقية
عمي  :تح ،الطبقات الكبرى ،(230:محمد بن سعد بن منيع الزىري )ت :ابن سعد-61

 .2001 ،القاىرة  ،مكتبة الخانجي لمنشر ،1، ط7، ج3ج ،محمد عمر
 :تح ،أدب االمالء واالستمالء ،ه(561:أبي سعد عبد الكريم بن محمد )ت :السمعاني-62

 .1993 ،جدة ،مطبعة المحمدية ،1، ط1ج ،أحمد محمد عبد الرحمان محمد محمود
تيمية، مكتبة ابن  ،1، ط11، ج5، ج3ج، 2ج ،ضبطو: رياض مراد ،األنساب ،(-،-)-63

 .1984القاىرة، 
رئاسة ديوان  ،1، ط2ج ،منيرة ناجي سالم :تح ،(، التحيير في المعجم الكبير-،-)-64

 .1975 ،بغداد ،األوقاف
 :تح ،أخبار النحويين البصريين ،ه(368:ابي سعيد الحسن بن عبد اهلل  )ت :السيرافي-65

 ،مصر ،ى البابي الحمبيمطبعة مصطف ،1ط ،محمد عبد المنعم الخفاجي ،طو محمد الزيتي
1955 . 

المزىر في عموم  (،ه911-849جالل الدين عبد الرحمان بن أبي بكر ) :السيوطي-66
منشورات المكتبة  ،ط(،، )د3، ج1ج ،محمد أبو الفضل إبراىيم وآخرون :تح ،المغة وأنواعيا

 بيروت. ،العصرية
، 1ج ،محمد أبو الفضل إبراىيم :تح ،بغية الوعاة في طبقات المغويين النحاة ،(-،-)-67
 .1965 ،مطبعة عيسى البابي الحمبي  ،1، ط2ج

 .2013،قطر ،دار المنياج ،2ط ،تاريخ الخمفاء ،(-،-)-68
 ،محمد أبي الفضل إبراىيم :تح ،حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة ،(-،-)-69
 .1،1968ط ،2ج
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دار الكتب  ،1ط ،راف الناشرلجنة من العمماء بإش :مر ،طبقات الحفاظ ،(-،-)-70
 .1983 ،بيروت ،العممية

 القاىرة. ،مكتبة القران لمنشر والتوزيع ،ط(،)د ،نزىة الجمساء في أشعار النساء ،(-،-)-71
دار الكتاب  ،1ط ،مختصر طبقات الحنابمة ،محمد جميل بن عمر البغدادي :ابن شطي-72

 .1986 ،بيروت ،العربي
 ،إحسان عباس :تح ،طبقات الفقياء ،ه(476-393أبي اسحاق الشافعي ) :الشيرازي-73
 بيروت. ،دار الرائد العربي ،ط(،)د
نياية الرتبة في طمب  ،ه(590:عبد الرحمان بن عبد اهلل بن نصر)ت :الشيرزي-74

دار الكتب  ،ط(،)د ،أحمد فريد المزيري ،محمد حسن محمد حسن اسماعيل :تح ،الحسبة
 بيروت. ،العممية

 ،بيروت ،ط(،)د ،طبقات األمم ،ه(462:أحمد بن صاعد األندلسي )ت :ابن صاعد-75
1912. 

طبقات  ،ه(744:أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عبد اليادي الدمشقي)ت :الصالحي-76
مؤسسة الرسالة لمطباعة  ،ط(،، )د2ج ،إبراىيم الزيبق ،أكرم البوشي :تح ،عمماء الحديث
 .1996 ،بيروت ،والنشر والتوزيع

أحمد  :تح ،الوافي بالوفيات ،ه(764:صالح الدين خميل بن أيبك )ت :الصفدي-77
دار  ،1ط ، 27، ج21، ج16، ج15، ج13، ج9، ج6، ج2ج ،تركي مصطفى ،األرناؤوط

 .2000 ،بيروت ،احياء التراث العربي
 ،نور الدين عتر :تح ،عموم الحديث ،عثمان بن عبد الرحمان الشيرزوري :ابن الصالح-78
 ط(.،)د
 :أخبار الراضي باهلل والمتقي باهلل ،ه(335:ابي بكر محمد بن يحيى )ت :الصولي-79

 ،ح. ىيورث :نشره ،ه من كتاب األوراق333إلى سنة  132تاريخ الدولة العباسية من سنة 
 .1979 ،بيروت ،دار المسيرة ،2ط
 ،القاىرة ،المطبعة السمفية ،(ط،)د ،محمد بيجة األثري :تع ،أدب الكتاب ،(-،-)-80

1923. 
 ط(.،)د ،قوت القموب ،أبو طالب المكي-81
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تاريخ الطبري: تاريخ الرسل ،ه(310-224أبي جعفر محمد بن جرير) :الطبري-82
 مصر. ،دار المعارف ،2ط ، 8ج،محمد أبو الفضل إبراىيم :والمموك، تح

الفخري في األداب السمطانية والدول  ،محمد بن عمي بن طباطبا :ابن الطقطقا-83
 بيروت. ،دار صادر ،ط(،)د ،اإلسالمية

محمد ابو الفضل  :تح ،مراتب النحويين ،عبد الواحد بن عمي :أبو الطيب المغوي-84
 .2009 ،بيروت ،المكتبة العصرية ،2ط ،إبراىيم
أبي  :تح ،جامع بيان العمم وفضمو ،ه(463:أبي عمر يوسف )ت :ابن عبد البر-85

 .1994 ،السعودية ،دار ابن الجوزي ،1، ط1ج ،األشبال الزىيري
محمود  ،حسين إسماعيل مروة  :تح ،مختصر جامع بيان العمم وفضمو ،(-،-)-86

 .1996 ،بيروت ،دار الخير ،1ط ،األرناؤوط
 ،المدخل البن الحاج،ه(838:أبو عبد اهلل محمد بن محمد المالكي الفاسي)ت :العبدري-87
 القاىرة. ،مكتبة دار الثراث ،ط(،، )د2ج

-499أبي القاسم عمي بن الحسن ابن ىبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي ) :ابن عساكر-88
، 32، ج25ج ،محب الدين أبي سعيد عمر بن عرامة :تح ،تاريخ مدينة دمشق ،ه(581

 .1996 ،بيروت ،دار الفكر ،ط(،، )د70ج
مطبعة  ،تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري ،(-،-)-89

 .1347 ،دمشق ،التوسمتي
 :تح ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،ه(856:أحمد بن عمي بن حجر) ت :العسقالني-90

 ،بيروت ،دار الكتب العممية ،1، ط1ج ،عمي محمد معوض ،عادل أحمد عبد الموجود
1995. 

، مطبعة مجمس دائرة المعارف النظامية، 1، ط11، ج6يذيب، ج(، تيذيب الت-،-)-91
 ه.1325اليند، 

المعيد في أدب المفيد  ،ه(981:عبد الباسط بن موسى بن محمد )ت :العمموي-92
 .1200،دمشق ،المكتبة العربية ،1ط ،والمستفيد
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-1036شياب الدين أبي الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد الفكري ) :ابن عماد-93
 ،محمود األرناؤوط ،عبد القادر األرناؤوط :تح ،شذرات الذىب في أخبار من ذىب ،(1089

 بيروت. ،دار إبن كثير ،ط(،)د، 5، ج4، ج3، ج2، ج1ج
 :تح ،اإلنباء في تاريخ الخمفاء ،ه(580:محمد بن عمي بن محمد )ت :ابن العمراني-94

 .1999 ،القاىرة ،دار األفاق العربية ،1ط ،قاسم السامرائي
، 1ج ،كتاب العمم :إحياء عموم الدين ،ه(505:الغزالي: أبي حامد محمد بن محمد )ت-95
 .2005 ،بيروت ،دار ابن حزم،1ط
 ،محمد حسن محمد إسماعيل :تح ،مقامات العمماء بين يدي الخمفاء واألمراء ،(-،-)-96

 .2000 ،بيروت ،دار الكتب العممية ،1ط ،محمد فريد الجزائري
 لبنان. ،ط( ،)د ،إحصاء العموم :الفارابي-97
 ،ابي الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد الحافظ :الفارسي-98

 :تح ،انتخبو إبراىيم بن محمد  بن األزىر الصريفيني ،المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور
 .1989 ،بيروت ،دار الكتب العممية ،1ط ،محمد أحمد عبد العزيز

الرسالة المفصمة ألحوال المتعممين وأحكام  ،ه(402-324أبو الحسن عمي ) :القابسي-99
 .1986 ،الشركة التونسية لمتوزيع ،1ط ،أحمد خالد :تح ،المعممين والمتعممين

 :تح ،المعارف ،ه(276-213أبي محمد عبد اهلل بن مسمم الدينوري ) :ابن قتيبة-100
 القاىرة. ،دار المعارف ،4ط ،ثروت عكاشة

 بيروت. ،دار الكتاب العربي ،ط(،)د، 2، مج1مج ،عيون األخبار ،(-،-)-101
 ،دار صادر ،ط(،)د ،أثار البالد وأخبار العباد ،زكريا بن محمد بن محمود :القزويني-102

 بيروت.
إنباه الرواة  ،ه(624:الوزير جمال الدين أبي الحسن عمي بن يوسف )ت :القفطي-103

 ،القاىرة ،دار الفكر العربي ،1ط، 3، ج2ج ،محمد أبو الفضل إبراىيم :تح ،عمى أنباه النحاة
1986. 
دار الكتب  ،1ط ،إبراىيم شمس الدين :تع ،أخبار العمماء بأخبار الحكماء ،(-،-)-104
 .2005 ،لبنان ،العممية
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القالنسي: أبي العز محمد بن الحسين بن بندار، الكفاية الكبرى في القراءات العشر، -105
 .2003، دار الصحابة لمنشر والتوزيع، طنطا، 1جمال الدين محمد شرف، طتع: 
، 5، ج3، ج2، ج1ج ،في كتابة اإلنشا صبح األعشى ،أبي العباس أحمد :القمقشندي-106

 .1922دار الكتب المصرية، القاىرة،  ،ط(،)د، 14ج
الرسالة المستطرفة لبيان  ،ه(1345:السيد الشريف محمد بن جعفر )ت :الكتاني-107

محمد المنتصر بن محمد  :كتب مقدماتيا ووضع فيارسيا ،مشيور كتب السنة المشرفة
 .1993 ،بيروت ،دار البشائر اإلسالمية ،5ط ،الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني

نظام الحكومة النبوية  ،السيد محمد بن عبد الحي اإلدريسي الحسيني الفاسي :الكتاني-108
دار األرقم بن أبي األرقم  ،2، ط2ج ،عبد اهلل الخالدي :تح ،المسمى التراتيب اإلدارية
 بيروت. ،لمطباعة والنشر والتوزيع

إحسان  :تح ،فوات الوفيات والذيل عمييا ،ه(764:محمود بن شاكر )ت :الكتبي-109
 .1973 ،بيروت ،دار صادر ،ط(،)د ،4، جعباس
البداية  ،ه(774:بن عمر القرشي الدمشقي )ت ابي الفداء اسماعيل :كثيرابن -110

دار ابن كثير لمنشر  ،2ط، 15ج، 12، ج10ج ،مجموعة من المؤلفين :تح ،والنياية
 .2010 ،دمشق ،والتوزيع

الكشكول لخاتمة األدباء وكعبة  ،أبي الحسن عمي بن محمد حبيب البصري :الماوردي-111
 ط(.،)د،لدين محمد بن الحسن العامميبياء ا :تر ،الظرفاء

 ،مؤسسة شباب الجامعة ،ط(،)دتح: فؤاد عبد المنعم أحمد،  ،نصيحة المموك(-،-)-112
 .1986 ،االسكندرية

-840يوسف بن الحسن بن عبد اليادي الدمشقي الصالحي الحنبمي ) :ابن المبرد-113
صالح بن  ،أبو المنذر األزىري :تح ،محض المرام في فضائل الزبير بن العوام ،ه(909

 .2013 ،القاىرة ،غراس لمنشر والتوزيع ،1ط ،محمد بن عبد الفتاح بن عبد الخالق
 :تح ،مروج الذىب ومعادن الجوىر ،ه(346:أبي الحسن بن عمي ) ت :المسعودي-114

 ،بيروت ،شركة أنباء شريف األنصاري لمنشر والتوزيع ،1ط، 4، ج3ج ،كمال حسن مرعي
2005. 
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 ،1ط ،نظر بن محمد الفاريابي أبو قتيبة :تح ،صحيح مسمم ،مسمم بن حجاح-115
2006. 
عبد الستار  :تح ،طبقات الشعراء ،ه(296:عبد اهلل بن محمد العباسي )ت :ابن معتز-116

 .1976 ،القاىرة ،دار المعارف ،3ط ،أحمد فراح
أحسن  ،ه(380:البشاري )تبو عبد اهلل شمس الدين محمد بن ابي بكر أ :المقدسي-117

 .1991 ،القاىرة ،مكتبة مذبولي ،القاسيم في معرفة األقاليم
 مكتبة الثقافة الدينية. ،ط(،)د، 1ج ،البدء والتاريخ ،مطير بن طاىر :المقدسي-118
إتعاظ الحنفا بأخبار  ،(ه845:تقي الدين أبي العباس أحمد بن عمي )ت :المقريزي-119
 .1996 ،القاىرة ،2، ط2ج ،جمال الدين الشيال :تح ،ئمة الفاطميين الخمفااأل

، 1ج ،المعروف بالخطط المقريزية :المواعظ واإلعتبار بذكر الخطط واألثار ،(-،-)-120
 .1987 ،القاىرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،2ط، 2ج

 بيروت. ،دار المعرفة لمطباعة والنشر ،ط(،)د،الفيرست ،ابن النديم-121
 :تح ،مختصر تاريخ دمشق البن عساكر ،ه(741:مد بن مكرم )تمح :ابن منظور-122

 .1984 ،دمشق ،دار الفكر ،1، ط3ج ،رياض عبد الحميد مراد واخرون
ه(، تكممة 629-579ابن نقطة: أبي بكر محمد عبد الغني البغدادي الحنبمي)-123

 .1989، جامعة أم القرى،1، ط3اإلكمال، تح: عبد القيوم عبد رب النبي، ج
أبي ناصر الدين الدمشقي: شمس الدين محمد بن عبد اهلل بن محمد القيسي -124
محمد  :تح ،توضيح المشتبو في ضبط أسماء الرواة وأنسابيم وألقابيم وكناىم ،ه(842:)ت

 مؤسسة الرسالة. ،ط(،)د، 5ج ،نعيم العرقسوسي
 ،المدارس الدارس في تاريخ ،ه(978:عبد القادر بن محمد الدمشقي )ت :النعيمي-125

 .1990 ،بيروت ،دار الكتب العممية ،1، ط1ج
أداب العالم والمتعمم والمفتي  ،ه(676:أبي زكريا محي الدين بن شرف )ت :النووي-126

ابو حنيفة إبراىيم بن  :مر ،مقدمة المجموع لإلمام النووي :والمستفتي وفضل طالب العمم
 .1987 ،طنطا ،مكتبة الصحابة ،1ط ،محمد
دار الكتب  ،ط(،، )د2، ج1ج ،شركة العمماء :تح ،تيذيب األسماء والمغات ،(-،-)-127
 بيروت. ،العممية
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مرآة الجنان  ،ه(768:أبي محمد عبد اهلل بن أسعد بن عمي بن سميمان )ت :اليافعي-128
 ،وضع حواشيو خميل المنصور ،في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان :وعبرة اليقضان

 .1997 ،بيروت ،دار الكتب العممية ،1، ط2ج
طبع في مدينة  ،ط(،)د ،البمدان ،أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكتب :اليعقوبي-129

 .1892 ،ليدن المحروسة بمطبعة بريا
 ط(.،)د ،أدب العمماء والمتعممين ،ه(1049:الحسين ابن منصور )ت :اليمني-130

 :المراجع-2
 .1987،دار الكتاب العالمي،بيروت،1السياسي،طإبراىيم أيوب، التاريخ العباسي -1
، منشورات 1إبراىيم يوسف عبد الرحيم، محمد الطيب التاوي، الحضارة اإلسالمية، ط-2

 مكتبة الوحدة العربية، المغرب.
، دار الغرب اإلسالمي، 1أبو القاسم سعد اهلل، بحوث في التاريخ العربي اإلسالمي، ط-3

 .2003بيروت،
 .1977ن، التربية في السنة النبوية، )د،ط(، دار المواء لمنشر، الرياض،أبو لبابة حسي-4
 أبي أنس ماجد إسالم البنكاني، رحمة العمماء في طمب العمم، )د،ط(، عجمان.-5
الحياة العممية زمن السمانيين:التاريخ الثقافي لخرسان وبالد ماوراء  إحسان ذنون الثامري،-6

 .2001،دار الطميعة،بيروت،1ع لميجرة،طالنير في القرنين الثالث والراب
أحمد أجاييف، حقوق المرأة في اإلسالم، تح: سميم قبعين، مؤسسة ىنداوي لمتعميم -7

 .2012والثقافة، القاىرة، 
، 7ط ،2،ج1جأحمد أمين، ضحى اإلسالم: نشأة العموم في العصر العباسي األول،-8

 .1935القاىرة، 
العربي، )د،ط(، دار نيضة مصر لمطباعة والنشر، أحمد حسن الزيات، تاريخ االدب -9

 القاىرة.
 .1966مكتبة النيضة المصرية، القاىرة،  ،3ط تاريخ التربية اإلسالمية، أحمد شمبي،-10
 .1981، دار الرائد العربي، بيروت، 2عيسى، تاريخ البيمارستانات، ط أحمد-11
 .1968ر المعارف، القاىرة، أحمد فؤاد األىواني، التربية في اإلسالم، )د،ط(، دا-12
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أحمد محمد زكي أحمد، أثار مصر اإلسالمية، )د،ط(، دار المعرفة الجامعية، مصر، -13
2012. 

أدم ميتز، الحضار اإلسالمية في القرن الرابع ىجري أو عصر النيضة في اإلسالم، -14
 ، دار الكتاب العربي، بيروت.5تح: محمد عبد اليادي أبو زيد، ط، 1ج

عموميم،آدابيم،أخالقيم،عاداتيم، )د،ط(، مطبعة  داغر، حضارة العرب: تاريخيم، أسعد-15
 .1919المقتطف، مصر، 

 أكرم ضياء العمري، عصر الخالفة الراشدة،)د،ط(، مكتبة العبيكان.-16
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 الملخص:

اهلل عميو وسمم وعمى الو  الحمد هلل والصالة والسالم عمى نبي المصطفى سيدنا محمد صمى
 وسمم تسميما كثيرا وبعد.وصحبو 

سمط خالليا  ،تناول المجالس التعميمية في العصر العباسي طيمة أربعة قرون ذا البحثفإن ى
وجاء في تمييد تناول أىمية العمم ومكانة  ،الضوء عمى مراحل نشأتيا في الدولة العباسية

العمماء في اإلسالم والمذين لعبوا دورا ىاما في حياة العباسيين، كما تناول تكريم الخمفاء 
العباسيين لمعمماء وتعريف المجمس، أما فصول البحث فقد كانت فصمين تنظميا عدد من 

ذكر فيو: أبرز  في الدولة العباسيةالمباحث، تناول الفصل األول منيا : المؤسسات التعميمية 
تمك المؤسسات التي ظيرت في العصر العباسي من كتاتيب ومساجد، قصور الخمفاء 
ومنازل العمماء، المكتبات وحوانيت الوراقين، البيمارستانات والمدارس، أما الفصل الثاني 

لتي كانت معتمدة ، فتحدث: عن النظام التعميمي في الدولة العباسية وذكرنا فيو: أىم النظم ا
ختمفت بإختالف  من مراحل ومناىج التعميم ، طرق ووسائل التدريس التي تعددت وا 
المؤسسات التعميمية ووظيفتيا، مدى أىمية الرحمة بالنسبة لطالب العمم وضرورة إلتزامو 

التي تعتبر تكميال لمجانب التعميمي واإلجازة العممية وأىميتيا في توضيح  اآلدابببعض 
أخيرا نظام التأديب بشقيو العقاب والثواب والذي كان ضروريا لتكتمل كفاءة الطالب و مدى 

 والتعميمية. المنظومة التربوية

أما الخاتمة فقد شممت أىم النتائج التي توصل إلييا البحث من خالل ىذه الدراسة وأبرزىا أن 
المؤسسات التعميمية سواء كانت خاصة أو عامة فقد لعبت دورا ىاما في إزدىار الحركة 

المحافطة عمى  التعميمية في الدولة العباسية بحكم وعي خمفائيا لدور العمم في بناء الدولة و
الراحة  م العمماء والطالب وتوفير كل سبلا فعمموا وبكل الطرق عمى تشجيعو وتكريكياني

التي تمكنيم من التعميم ، معتمدين في ذلك عمى مجموعة من المصادر التي افادت الدراسة 
ابن سحنون، أداب لعل أبرزىا: الذىبي، سير أعالم النبالء، السيوطي تاريخ الخمفاء، 

 كرة السامع والمتكمم وغيرىا .المعممين ابن جماعة، تذ
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Résumé:    

Louange à Allah et paix et salut sur le Prophète Mustafa Prophète 

Muhammad, paix soit sur lui et sa famille et ses compagnons et de la paix et la 

reconnaissance beaucoup plus tard.  

Cette recherche portait sur les conseils de l'éducation dans la période 

abbasside pendant quatre siècles, quelle lumière sur les étapes de sa création en 

l'état abbasside, est venu en ouvrant adressé l'importance de la science et des 

scientifiques dans la position de l'Islam et qui a joué un rôle important dans la 

vie des Abbassides, ont également abordé les califes abbassides honneur pour 

les scientifiques et la définition du conseil. 

 La recherche de chapitres a été organisée par un certain nombre de deux 

détectives. Le premier chapitre, y compris: les établissements d'enseignement 

dans l'état abbasside dans lequel il a déclaré: le plus important de ces institutions 

qui ont émergé à l'époque abbasside de Ktatib, mosquées, palais des califes et 

les maisons des scientifiques, des bibliothèques et des boutiques Aloracan, 

Alpemmarstanat . Le deuxième chapitre a parlé: sur le système éducatif dans 

l'état abbasside et nous l'avons mentionné: les systèmes les plus importants qui 

ont été certifiés, les étapes et les méthodes d'enseignement, les moyens 

d'enseignement variées et différentes pour différents types d'institutions et de la 

fonction d'enseignement, quelle est l'importance du voyage pour les étudiants en 

sciences et la nécessité de s'engager à certains des Arts, qui est un complément 

du côté éducatif, la science, la certification et leur importance dans la 

clarification de la mesure de l'efficacité de l'étudiant. Enfin, à la fois le système 

de punition et de récompense disciplinaire, qui était nécessaire pour compléter le 

système éducatif. 

La conclusion a inclus les résultats les plus importants de la recherche 

dans cette étude plus particulièrement que les établissements d'enseignement, 

public ou privé a joué un rôle important dans la prospérité du mouvement 

éducatif dans l'État abbasside en vertu de la prise de conscience des successeurs 

du rôle de la science dans la construction de l'Etat et de la ville sur l'entité et ils 

ont fait  tous les moyens d'encourager et d'honorer les scientifiques et les 

étudiants et de fournir tous les moyens de confort qui leur permettent de 

l'éducation en se fondant sur un éventail de sources, selon l'étude peut-être plus 

particulièrement: Golden, Sir Héraldique, histoire Suyuti des califes, le fils 

Sahnoun, Adab fils de groupe d'enseignants, l'auditeur et le billet de haut-

parleurs et d'autres. 
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Abstract:  

Praise be to Allah, and peace and salvation be upon the prophet Mustafa 

prophet Muhammad, peace be upon him and his family and companions and the 

peace and recognition much later. 

This research examined the boards of education in the Abbasid period for 

four centuries, what light on the stages of its creation in the Abbasid state, came 

addressed by opening the importance of science and scientists in the position of 

Islam And played an important role in the life of the Abbasids, also addressed 

the Abbasid caliphs honor for scientists and the Commission's definition. 

The chapters of research was organized by a number of detective The first 

chapter, including: educational institutions in the Abbasid state in which he said 

the most important of these institutions that emerged in the Abbasid era of 

Ktatib, mosques, palaces and houses of caliphs scientists , libraries and Aloracan 

shops, schools Alpemmarstanat, The second chapter has spoken about the 

education system in the Abbasid state and we said: the most important systems 

that have been certified, steps and teaching met hods, teaching various and 

different ways for different types of institutions and the teaching function, what 

is the importance of the trip for science students and the need to engage in some 

of the Arts, which is a complement of the education side،Scientific and 

certification and their importance in clarifying the extent of the student's 

efficiency .Finally, both the system of punishment and disciplinary reward, 

which was necessary to complete the education system. 

The conclusion includes the most important results of research in this 

study especially the educational institutions, public or private   has played an 

important role in the prosperity of the educational movement in the Abbasid 

State under the successors awareness of the role of science in the construction of 

the state and the city on the entity and they have done and all means to 

encourage and honor scientists and students and provide all means of comfort 

that allow them to education based on a range of sources, according to the 

studya، perhaps more particularly: Golden Sir Heraldry, Suyuti history of the 

caliphs, the son Sahnoun, Adab son of group of teachers, the listener and the 

speaker and other ticket. 
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 :اآلياتفيرس 
 الصفحـة اآلية

" سورة  يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العمم درجات" -1
 .11المجادلة، اآلية

 87-أ

" وعمم آدم األسماء كميا ثم عرضيم عمى المالئكة، فقال أنبئوني -2
بأسماء ىؤالء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك ال عمم لنا إال ما عممتنا 

 32-33"  سورة البقرة ، اآليةالحكيم إنك أنت العميم
88 

اقرأ باسم ربك األعمى الذي خمق، خمق اإلنسان من عمق، اقرأ " -3
 " سورة العلق، اآليةوربك األكرم الذي عمم بالقمم عمم اإلنسان ما لم يعمم

1-5. 
81 

 808-81 .1" سورة القلم، اآلية ن والقمم وما يسطرون"-4
 85 .42سورة النمل، اآلية   "مسممينوأتينا العمم من قبميا وكنا " -4
سورة البقرة،  "والحسد إن اهلل اصطفاه عميكم وزاده بسطة في العمم" -5

 .242اآلية 
87 

 88 .22سورة فاطر، اآلية  "" إنما يخشى اهلل من عباده العمماء-6
سورة النساء ، اآلية  "الرسول وأولي األمر منكم وأطيعوا اهلل وأطيعوا" -7

55. 
12 

سورة آل " أخذ اهلل ميثاق الذين أتوا الكتاب لمناس وال تكتمونوإذا " -8
 .122عمران، اآلية 

13 

نا لو لحافظون" -80  83 .35اآلية  ،سورة الحجر" إنا نحن نزلنا الذكرى وا 
سورة  "" كتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتو وليتذكر أولو األلباب-88

 .25ص،اآلية 
84 

رجاال نوحي إلييم فسألو أىل الذكر إن  "ما أرسمنا من قبمك إال-81
 .43سورة النحل، اآلية  " كنتم ال تعممون

87 

وال نفر من كل فرقة منيم طائفة ليتفقيو في الدين ولينذر مف "-31
 122سورة التوبة، اآلية" قوميم إذا رجعوا إلييم يحذرون

803 
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من عمل صالحا من ذكر او أنثى وىو مؤمن فمنحينو حياة طيبة "-83
 .52سورة النحل ، اآلية  "ولنجزينيم أجرىم بأحسن ماكانو يعممون

808 

فاستجاب ليم ربيم أني ال أضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى  "-84
 .155سورة آل عمران، اآلية  "بعضكم ببعض

880 
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 األحاديث:فيرس 
 الصفحـة الحديث

من أراد الدنيا فعميو بالعمم ، ومن أراد األخرة فعميو بالعمم ، ومن  "-1
 ."أرادىما معا فعميو بالعمم 

11 

 103-13 أطمبوا العمم ولو بالصين".  " -2
 14 " طمب العمم فريضة عمى كل مسمم". -3
اهلل عثرتي أىل تركت فيكم الثقمين لن تضموا ما تمسكتم بيما، كتاب  " -4

 بيتي".
17 

" إن العمماء ورثة األنبياء ورثوا العمم، ومن أخذه أخذ بحظ وافر،  -5
 ومن سمك طريقا يطمب عمما سيل اهلل لو طريقا إلى الجنة".

17 

إن المالئكة لتضع أجنحتيا لطالب العمم، وأن العالم ليستغفر لو من  " -6
 في السموات واألرض حتى الحيتان في الماء". 

18 

 18 " من ترك بيتو بحثا عن العمم إنما يسير في طريق اهلل". -7
 19 ."فضل العالم عمى العابد كفضمي عمى أدناىم " -8
 19 ".مجمس فقو خير من مجمس عبادة ستين سنة " -9
من جاء أجمو وىو يطمب عمما، ليحي اإلسالم لم تفضمو النبيون "  -10
 ".بدرجة إال

21 

صدقة  انقطع عنو عممو إال من ثالث: منإذا مات اإلنسان  " -11
 ".جارية، أو من عمم ينتفع بو أو ولد صالح يدعو لو

28 

 22 ."عالم لموت قبيمة أيسر من موت"  -12
 22  ."ليس بعالم ومتعمم " ال خير فمن كان أمي   -13
 22 ".الناس عالم ومتعمم والباقي ىمج" -14
يذىب بالعمماء،  ولكنو ال ينزع العمم من الناس بعد أن يؤتييم أياه -15

 ".فكمما ذىب بعالم ذىب بجامعو من العمم حتى يبقى من ال يعمم فيضمون
22 

السماء ييتدي بيا في  " إن مثل العمماء في األرض كمثل نجوم-16
 ."ظممات البر والبحر فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل اليداة

23 

 23 ."هللا من تواضع هلل رفعو ومن تكبر وضعو"  -17
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من سئل عن عمم نافع وكتمو جاء يوم القيامة ممجما بمجام من "  -18
 ".نار

24 

 24 .ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم""  -19
يقبض العمم إنتزاعا ينتزعو من العباد، ولكن يقبض العمم  إن اهلل ال"  -20

عالما اتخذ الناس رؤسا جياال، فسئموا  بقبض العمماء، حتى إذا لم يبق
 ."عمم، فضموا وأضموا فأتوا بغير

24 

 100 ."ال حكيم إال ذو تجربة"  -21
ومن مات وىو من سافر في طمب العمم كان مجاىدا في سبيل اهلل  " -22

فيو  الة المسمم أينما وجدىاضمسافر يطمب العمم كان شييدا، فالحكمة 
 ".أحق بيا

103 

فأحسن وأحسن تعميميا وأدبيا  أيما رجل كانت عنده وليدة فعمميا"  -23
 ."تأديبيا فمو أجران

110 

ذا فسدت فسد " -24 إن في الجسد مضغة إذا صمحت صمح الجسد كمو وا 
 ."الجسد كمو أال وىي القمب

120 

 128 .والدكم بالصالة لسبع واضربوىم عمييا لعشر"أ"مروا  -25
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 :فهرس المحتويات
 الصفحـة الـمكونات

 ط-أ المقدمة
 الفصل التمهيدي

 11-11 المبحث األول: أهمية العمم
 42-11 المبحث الثاني: مكانة العمماء في اإلسالم

 42-42 تكريم الخمفاء العباسيين لمعمماء المبحث الثالث:
 41-42 المبحث الرابع: تعريف المجمس

 التعليمية في الدولة العباسيةالفصل األول: المؤسسات 
 24-43 المبحث األول: الكتاتيب

 43 تعريفها-1
 24-24 نشأتها-4

 11-24 المساجد المبحث الثاني:
 22-24 تعريفها-1
 11-22 أشهر المساجد في العصر العباسي-4
 21-22 جامع عمرو بن العاص-أ

 21-24 المسجد األموي -ب
 24-21 جامع المنصور-ج
 23 الرصافةجامع -د
 11-23 جامع األزهر-ه

 12-11 : قصور الخمفاءلثالمبحث الثا
 44-12 منازل العمماء :رابعالمبحث ال
 44-44 : المكتبات خامسالمبحث ال

 44-41 المكتبات العامة -1
 44-44 المكتبات الخاصة-4
 41 مكتبات المساجد-4
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 41 مكتبات المشافي-2
 44 مكتبات المدارس-1

 11-44 : حوانيت الوراقينسادسال المبحث
 11-11 البيمارستانات :ابعبحث السمال
 14-11 تعريفها-1
 14 أنواع البيمارستانات-4
 11-14 نماذج عن أهم البيمارستانات-4

 41-11 المبحث الثامن: المدارس
 13-11 تعريفها-1
 44-13 أسباب نشأة المدارس في اإلسالم-4
 41-44 العباسيةنشأة المدارس في الدولة -4

 الفصل الثاني: نظام التعليم في المؤسسات التعليمية في الدولة العباسية
 31-41 المبحث األول: مراحل ومناهج التعميم

 43-41 مراحل التعميم-1
 31-43 مناهج التعميم-4

 144-34 المبحث الثاني:  طرق ووسائل التعميم
 141-34 طرق التعميم-1
 144-141 وسائل التعميم-4

 143-144 المبحث الثالث: الرحمة في طمب العمم
 112-143 المبحث الرابع : دور المرأة في التعمم والتعميم

 144-111 المبحث  الخامس: اإلجازة العممية
 111-111 تعريفها-1
 111 أنواع اإلجازة-4
 144-111 أقسام اإلجازة -4

 144-144 المبحث السادس: أداب المتعمم
 144-144 أداب المتعمم مع نفسه-1
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 142-144 أداب المتعمم مع شيخه-4
 144-142 أداب المتعمم في درسه-4

 144-144 المبحث السابع: الثواب والعقاب
 143-144 العقاب-1
 144-143 الثواب-4

 141-144 الخاتمة
 124-141 المالحق

 114-124 قائمة المصادر والمراجع
 111-111 الممخص

 144-113 فهرس اآليات
 144-141 فهرس األحاديث

 144-142 المحتوياتفهرس 
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