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ذروطػاضظذرػسيػطجضظػدراداتػطوصضغظ ػ
 -1جيب اف يكوف البحث املرسل اىل اجمللة غري منشور يف جمالت اخرى.
 -2االحباث اليت التتوافق مع ضوابط الكتابة والنشر يف جملة دراسات موصلية لن ترسل اىل التحكيم.
 -3البحث الذي يُدقَّق من احملرر على نظاـ تعقب األحباث ،ويقبل منه ،يرسل عرب النظػاـ نسهػه اىل منيك ػ
اثنػ علػػى األقػػل .ويف ضػػاؿ النػػرورل كػػن ثرسػػاله اىل أ وػػر مػػن منيك ػ  .ويتشػػذ الق ػرار الن ػػا بنشػػر
البحػػث عالعت ػػاد علػػى رأي أغلبيػػة احملك ػ  .ويتػػابع احملػػرر بدقػػة توصػػيات احملك ػ  .واجمللػػة ػػا ا ػػق يف
تعديل األحباث املرسلة الي ا .وقبوؿ النشر أو الرفض.
 -4يهتطيع الباضث االعرتاض على رأي احملك
ضرورل ،أرسل البحث اىل منيك آخرين.

بشرط تقدمي الػدليل .ويػدرس اػذا االعػرتاض ،وااا انػ

ذروطػاضصتابظ :ػ
 زبطيط الصسحة:
جيب أف تكتب األحباث على برانمج ( )Microsoft Wordوجيب أف زبطػط الصػسحة حبهػب املعػايري
التالية:
 -1طوؿ الصسحة :ع ودي .A4
 -2ا اشية العليا وا اشية الهسلى  2,5 :سم .
 -3ا اشية الي ىن وا اشية اليهرى 3 :سم.
 -4نوع اخلط (عللغة العربية)Traditional Arabic :
 -5نوع اخلط (. Times New Roman :)English
 -6ضجم خط النص العادي يف املنت .14 :
 -7العنواف علعربية.18 :
 -8العنواف عالنكلييية.16 :
 -9ا واش الهسلية  13لألحباث العربية.
رظوانػاضبحثػ:
 ينبغ اف يكوف عنواف البحث عللغت العربية واالنكلييية.
 جيب ترؾ سطر واضد فارغ قبل العنواف عللغة االنكلييية.
 جيب اف يكوف العنواف يف وسط الهطر.
 جيب اف تكتب ل ضروفه بريل عللوف الغامق (الساضم).
 مهافة التباعد ب العناوين (.)0

ادمػاضباحثػورظواظه:
 يكتب رب عنواف البحث :اسم الباضث ،درجته العل ية ،مكاف ع له فقط عللغت العربية واالنكلييية.
اضطضخص:

 جيػب اف يكػوف ملشػػص البحػث عللغتػ العربيػػة واالنكليييػة مػن  250-200ل ػػة ،ويوضػع امللشػص يف بدايػػة
البحث.
 يرتؾ فراغ سطر واضد قبل عنواف امللشص سواء أ اف عللغة العربية اـ عللغة االنكلييية.
 تكوف ل ة (امللشص) يف بداية الهطر.
اضصضطاتػاضطغتاحغظػ:
 جيب اف تهتشدـ يف البحث  5-3ل ات مستاضية.
 يكتب تر يب (الكل ات املستاضية) عريناً اىل الي .
 تكتب الكل ات املستاضية حبجم خط (.)14
 توضع فاصلة ( )،ب الكل ات املستاضية.
 توضع ( ).بعد الكل ة االخريل من الكل ات املستاضية.
اضطدخل:ػ
 جيب أف يبدأ البحث دبدخل يتن ن :ادؼ البحث ،ونطاقه ،ومقارعته  ،ومن جه.
 يكوف عنواف املدخل يف بداية الصسحة اليت تل صسحة امللشص.
 تكوف ل ة (املدخل) يف وسط الهطر ،وتكتب خبط (غامق) ضج ه ()14
ظصّػاضبحث:
 يكتب خبط (.)Traditional Arabic
 ضجم اخلط14 :
 تكوف املهافة ب الهطور واضدل ،ويكوف التباعد يف البداية ( )6وبعد الك (.)0

اضطظاوغنػاضغررغظ:
 تكتب العناوين السرعية اىل الي ضصراً.
 ضجم اخلط يف العناوين السرعية .16

األدسػاضططبػظػسيػادتخدامػاضخرائطػواألذصالػواضجداول:
 الرتقيم اآليل للشرا ط ،واالشكاؿ ،والصور والرسوـ.

 توضيح اذا الرتتيب يف نص البحث ،و تابة امسه فوقه ،واإلضالة اىل املصدر الذي أُخذ منه ثاا اف مأخوااً مػن
مصدر.

 يكت ػػب عنػػػواف م ػػا س ػػبق (ا ػػدوؿ ،1اخلريطػػػة  ،1الشػ ػػكل ( ))..علل ػػوف االس ػػود السح ػػم (الغ ػػامق) ،وتكتػػػب
التوضيحات الالضقة خبط ما ل يف الوسط.

االشتباداتػواالحاالت:
 يطبػػق يف البحػػث املرسػػل اىل جملػػة (دراسػػات موصػػلية) نظػػاـ االضالػػة نظػػاـ ( )APA-6األمريكػ
ضصرايً.

اضطصادر:
 يتبع يف األحباث املرسلة اىل جملتنا يف تابة املصادر نظاـ ()APA
 يتح ل الباضووف مهؤولية صحة املصادر.
 جيب التسريق ب املالضظات واملراجع.
 ترقم املالضظػات يف مػنت البحػث (تػرقيم آيل) .ويوضػع الػرقم يف لايػة البحػث حبهػب ترتيبػه يف مػنت
البحث.

خصوصغاتػأخرى:
 جيب أال يتجاوز البحث  20صسحة تش ل املالضظات ،ا داوؿ،األشكاؿ ،اخلرا ط ،واملصادر.
 لغات البحث املعت دل يف اجمللة :اللغة العربية  ،اللغة االنكلييية.
 ذبػ ػػب يف األحبػ ػػاث املرسػ ػػلة اىل اجمللػ ػػة مراعػ ػػال قواعػ ػػد اللغػ ػػة .ولػ ػػذلك يتح ػ ػػل الباضػ ػػث مهػ ػػؤولية
املشكالت واالنتقادات الناذبة عن الك.
 ضقػػوؽ فليػ ػ األحب ػػاث املرس ػػلة اىل جمل ػػة (دراسػػات موص ػػلية) تع ػػود اىل جمل ػػة (دراس ػػات موص ػػلية)
والجيوز نشراا ،وطبع ا يف مكاف آخر ،والجيوز استشدام ا دوف االضالة الي ا.
 يرسل البحث امالً على الربيد االلكرتوين التايل:
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المدارس الدينية الموصلية خالل الحكم الجليلي
6389-6271م
Mosul religious schools during the Galilee rule

أ.م.د .رروبة جميل محمود
قدم الدرادات التاريخية واالجتمارية /مركز درادات الموصل/
جامعة الموصل

االختصاص الدقيق :تاريخ العراق الحديث
Assist. Prof. Dr. Oruba Jameel Manhood Othman.
Historical and Sociological Department, Mosul studies
centre, Mosul University
Specialization: History of Modern Iraq

مجلة درادات موصلية ،العدد ( ،)26ايار  -4244ذوال 3665هـ
() 1

مجلة درادات موصلية
مجلة دورية رلمية محكمة ،تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية
ISSN. 1815-8854

ادللخص:

س ػ ػػعث انعون ػ ػػس ف ع ػ ػ س ػ ػ طرهتم عل ػ ػػث انع ػ ػراؽ عل ػ ػػث و ػ ػػر اؼب ػ ػػملدا اغبإح ػ ػ كازب ػ ػػملكا ػ ػ ػ ػ اؼب ػ ػ ارس ػ ػ ػ ل
انس ػػلت ن غ ػ ػ ف ػػسا سم غ ػ ػ نإ ػػس ان ػ ػ دة كا إ ػػسد ا س ػػر انورا ػػج ػ ػ ا ا ػ ػ ص نل ػ ػ ا ك ان سد ػػج عل ػػث نو ػ ػ
انعلػ ػػم ك إػ ػػسد اؼب ػ ػ ارس حل اؼب ػ ػ ف ان س عػ ػػج غبتنسػ ػػسا ك إسػ ػػس اؼب ػ ػػت ذ ػ ػ اؼب ػ ػ ارس ان اإ ػ ػػج ػ ػ ؿ اغبتػ ػػم اعبل ل ػ ػ
ابد نػ ػ ػػسـ ان ػ ػ ػ دة كدل نت ػ ػ ػ س ػ ػ ػ ل ا ػ ػ ػ ادا نلن ػ ػ ػ ارس انعر ػ ػ ػػج حل انع ػ ػ ػ ر ا س ػ ػ ػ جا ان ػ ػ ػ ػ ػ ػػسف ؽبػ ػ ػػس دكر سعػ ػ ػػت حل
حل ػ ػ ؿ ااس ػ ػػج عل سنػ ػػس حل ػ ػػيفة سػ ػػسد دػ ػػس اعبسػ ػػت كان ل ػ ػ ا
ػ ػػج انللػ ػػج انعر ػ ػػج كان ػ ػيفاث انعػ ػػرة ا س ػ ػ
ض ع نزكا اجمل ن دبس حي س ه علنسد كش خ ا د سف ؽبم دكر لري حل نعل م ا إسد اجمل ن اؼب ل .
الكلمات ادلفتاحية :مدارس ،احلكم اجلليلي ،والة ادلوصل ،العثمانيون.

Abstract:
After their control of Iraq, the Ottomans sough to open schools as
one the ways to achieve their goal .T he rulers and the rich families ,due to
their love of religion, competed and to encourage . learning and building
schools in their cities including Mosul ,when religious school received
the attention of the rulers during the Galilee rule and it was only an
extension of the Arab schools in the Islamic eras, which had an active
role in serving the Arabic language and the Arabic Islamic heritage by
preserving the community with what it needed from scholars and
eminent sheiks who had great role in educating the children of Mosuli
community.
Key words: Ottomans,schools ,Galilee rule,Islamic heritage,educating

ادلقدمة :
ن اذل علث تم اؼب ت حل ع ردس ان سرخي ػج ع اػ ػ انػ دة انػملا ػس ا ػ بلػت ا إس سػ ف نػس ػإسم
علث تنسس ا سرة اعبل ل ج ان شس تنسس ازددرا وريا حل اغبر ج انعلن ج ن ت ظس ر انتوري اؼب ارس ان اإ ج كد
ض ع حبوإس .
كاؽب ؼ ان راسج اظسسر ان ملر ان سرخي كانسل حل إسد اؼبػ ارس حل اإػج اؼب ػت ػحسس تػسا ن إػ ار عغػ ؿ انطللػج
حل ا اع كان ح ؽ كانإس ض حل ـب ل اجملسدت ن ث اتراخ دمله اؼب ارس يفة ان راسج (;6=89-6<7ـ).
كنتن امه ج انل ث حل نسل ط انض د علث اؼب ارس ان اإ ج اؼب ل ج ؿ اغبتم اعبل ل ان س ا وردس ل غج
ابؼبسس كاعب ا ا اك حل إساج نت ف س غلج كؾبسكرة نه علث شتت فر ج كا ة ض ع ذنك غ اغب بسم دا ل
نطللج انلرابدا كب كا س انلس وج عض اؼب سست حل انل ث كد ورة اؼبسدة كان راسست ؿ دملا اؼب ض ع إسس علث
سل ت اؼبوسؿ كن اغب ر سب إسس سب ا س سذ سع ان ا ه ا ارس اؼب ت حل انعس انعونسينا غ د س حل ا
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ؾبن ع انت سابت ااررة حل ا إ ج اإج اؼب ت ا صبعسس غ د س حل اعنسد عل انس ـ رؤكؼ ;6=89-6=7ا اؼب ت
ا دراسج سسدل عل انرزاؽ اضب ا سرس ـبط طست ت لج ا كبسؼ انعس ج حل اؼب ت )ا اعبزد
حل انعس انعونسينا انإ
انرا ( زائ اؼبت لج ا إ جا راد م ل ت اضب ا" ر ج انيف ج كان عل م " س عج اؼب ت اغبضسراج اجملل انرا اسس ت بسشس ا
اؼب ت حل انعس اعبل ل >67:1-668ق6=89-6<7; /ـ ا فبس ادل ذل نترار اؼبسدة انعلن ج كف سب وري
ا ر انعلن ج اػبس ج لك اؼب ارس آن ج نعني انو خ – اؼب رس حل دمله اؼب ارس دت سف نع إه ا م دبرس ـ رظب اك
لز س ابن را حل رسج س ا اك نه راج اد سر كان إغت ني اؼب ارس ا رل آ ملاؾا ض ع ف سب اؼبعل ست
ا سسس ج ان زبص انإ سـ ان عل ن اؼب ل حل نلك اؼب ارس .
ؿ ة
كب بسم انل ث ذل غ ج كث ثج ؿبسكرا نإسكؿ اا ر ا كؿ لملة اترخي ج ع اؼب ارس ان اإ ج حل اؼب ت
انل ث ا كرب ث اا ر انوسين ع اكبسؼ نلك اؼب ارس كمشت اا ر انوسنث اؼبت لست اؼبل غج هبمله اؼب ارس ك مث اػبسسبج
ان ضن ا رز سئج انل ث .

احملور األول  :نبذة اترخيية :

اكن ػ ان كنػػج انعونس ػػج اد نس ػػس ابن عل ػ م ان ػ اي( )6كعنل ػ علػػث وػػر اؼبػػملدا اغبإح ػ ( )7كسػػسر علػػث دػػمله انس سسػػج
اغبتػسـ اؼبػ نني ؽبػما كدػم اعبل ل ػ ف انػػملا ؽبػم اثػر حل انػ علم ع اػ ػ اؼبػ ارس كانػ سػإ ث عإسػس ا كن ػ رل اعبل لػػني
ان عل م ك وسد اؼب ارس ان اإ ج فبػس ادل ذل اف ن ػل اؼب ػت
اغبتم نس ني سإ ني (; 6=89-6<7ـ) اثر حل نو
( )8
.
اؼب ف ان نو ن سس انر سؿ ا اؤ مل علنسئسس كاس عسف هبم نل را
اؼب ارس كان سإ ث عإسس علث ك س أييت:
كظسرت حل عس دم ع ا
-3مدرسة العبدلية  :ان نغ دمله اؼب رسج حل س عل آؿ(ا ػ اؿ) إسدػس ان ػس ر اؼب ػل اغبػسج علػ اؿ ػ

ػطحث

عػػسـ 61=1ق6;;> /ـ شػػرع لإػػسد اؼب رسػػج عػػسـ 61=1ق6;;> /ـ ( )9كا سػػث ػ إسدػػس حل انسػػإج حسػػسس ك ل ػ ع ػ د
انلرؼ ان إسدس س اغسرب شب فرؼ نست انطللػج نلػملا ا رسػ ف هبػس ككبػ ؽبػم ػس اتحػ سما ك لػ عػ د انطللػج طبسػج
ػ اغبػػسج اػ اعبػ ادم(;)ا انوػ خ علػ انػػر م ػ علػ انلحػ ر
( ):ا ػػس اؼب رسػ ف حل دػػمله اؼبػ ارس دػ انوػ خ ػػر
ان ػػن ع اؼب ػ م عػػسـ 688:ق6>6;/ـ كاغبػػسج اضب ػ اعب ػراح اؼب ػ م عػػسـ  68<:ق6>:; /ـ ض ػ ع ػ ب ػػسـ ح ػ ه
حل ع ػػسـ
اػ ػ إ ػػسد اؼب رس ػػج حل ع ػػسـ 6668ق6<11/ـ ب ػػسـ اغب ػػسج ػػر
ػ ػ حيػ ػ ػ ػ علػ ػ اؿ
اغب ػػسج ػػر
6718ق 6<==/ـ س اؼب رسج ك ػ لإػسد فر ػج ا ػرل ن ػ را انعلػ ـ اؼب لحػج ا كحل اؼب رسػج زا ػج ػا طل عػج
كؿبح ظج (<) د اف سع ان ا ه حل س ه ا اؼب ت حل ـب ل انع ر ذ ر آ ر درس سس دػ اؼبر ػ ـ اضبػ
ا اعب ادم إسم علث سل ت
ا إ م اغبسج دمحم اعبراح ك ع ك سنه نعطت ان را سس ك طللج انو خ ر
اعبػ ادم ا دمحم ػ دعػ اع انغ ػسر اؼب ػػل
نػ اغب ػر كنػ ه دمحم سػع اعب ادم:دػ انعػسدل انحسضػت ا ػ انوػ خ ػػر
( =)
عل هللا ك .
ا سضت انعلنسد ا نه اسحسر ذل ل اد كدراسستا كنه انو خ ااضس انو خ عل
اع
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-4ادلدرسة ةةة اجلر ي ة ةةية :نغ ػ ػ اؼب رسػ ػػج حل س ػ ػ ؽ انوػ ػػعسرا حل ؿبلػ ػػج ابب انإ ػ ػ ان ػ ػ ظب ػ ػ ابظبػ ػػها كدل ن ػ ػ رد اؼب ػ ػػسدر
ػ ػ ػ إسد ػ ػػس كد تسف ػ ػػسا كفب ػ ػ ػ درس س ػ ػػس ؿبن ػ ػ ػ د ػ ػ ػ عل ػ ػ ػ ان د ػ ػػسب اؼب ػ ػ ػ م س ػ ػػإج 61=7ق6;<6/ـ(;)ا ك ل ػ ػ ػ ع ػ ػ ػ د

انطللج سس س ج (.)61

 -5دار القرآن اجلر ي ية  :ان ا وسدس ظبسع ت افس(ابشس )
انإ

ر

عل اعبل ت سإج >667ق6<6;/ـ ا كد اثين رسج
()66كد

غج ؼب رسج (ؿبضر ابش )

إسدس اعبل ل ف حل اؼب ت ك بعسس حل إ ب س
درس ا سس:
-6ؿبن د عل هللا اؼب م سإج 61=7ق6;<6/ـ
-7ا س انإسئا اؼب م سإج 6691ق6<7</ـ
>66<8-667ق/ـ كفب ا مل عإه ط ه دمحم ا ني
-8عل ان دسب سـ ضرة انإ ر
انعنرم .
-9انو خ دمحم طسدر انو خ عل هللا انح رم درس علث اغبسج اضب اعب ادم كا سده (. )68

()67

.كفب

ري هللا اػبط ا

 -9ادلدرس ة ة ةةة اخلليلي ة ة ةةة  :ان ػ ػ ػ نغ ػ ػ ػ اؼب رس ػ ػ ػػج حل ػ ػ ػػس ا ف ػ ػ ػ ات ان اب ػ ػ ػ حل س ػ ػ ػ ؽ ابب اعبس ػ ػ ػػر ا ذ إػ ػ ػػسه اعب ػ ػ ػػس
ل ػ ػ ػػت افػ ػ ػػس ػ ػ ػ عل ػ ػ ػ اعبل ػ ػ ػػت سػ ػ ػػإج 6669ق6<17/ـ ا كاع ػ ػ ػ ا ػ ػ ػػل ا إػ ػ ػػسد عل ػ ػ ػ اعبل ػ ػ ػػت اؼب ػ ػ ػ م 6677ق6<61/ـ
عػ ػ ػػسـ 6669ق6<17/ـ كعر ػ ػ ػ اؼب رسػ ػ ػػج ابظبػ ػ ػػه ك ػ ػ ػ ث ػ ػ ػ ث فػ ػ ػػرؼ نلطللػ ػ ػػج انػ ػ ػػملا ا رس ػ ػ ػ ف حل اؼب رسػ ػ ػػج كاكب ػ ػ ػ

ؽب ػػم ػػس اإحػ ػ علػ ػ سم كعل ػػث دا ػػج(  )36كدل نغ ػػر اؼبإ ػػسدج ان راسػ ػ ج حل د ػػمله اؼب رس ػػج عل ػػث علػ ػ ـ انغ ػػرآف كانلل ػػج انعر ػػج
ك منس مشل ان راسج عل ـ اؼبإط كانحلسحج كانعل ـ انرايض ج كانحلك كانطا كاؼب س غث (. )37

وادلدرسون يف هذه ادلدرسة :
رس ؿ انتردم ن م سإج 66>6ق 6<<</ـ .
 -6عل
 -7راد م رز عل اؼب ل ا اؼب م سإج 6716ق6==; /ـ .
عل ان ابغ اؼب م سإج =686ق6>11/ـ .
-8دمحم اغبسج س
 -8سل نسف ك راد ك اعبل ل كن سإج 67=1ق6=;8/ـ كاؼب م سػإج;687ق6>1=/ـ (; )6ا لػ عػ د انطللػج
انملا درس ا سس شبس ج عور طسنلس (<.)6
-7مدرسة امع الباشا سنة 3977م :ان

 6<::ـ كظب

ا وأدس دمحم ا ني ابشس

اغبسج سني ابشػس اعبل لػ سػإج >;66ق/

ابظبه(اؼب رسج ا إ ج) ذ نغ حل س انلسشس حل ابب ا نسػرام ()3:ا اكرد ايسػني انعنػرم حل ػ ادث

سإج >;66ق 6<::/ـ ":كحل دمله انسإج ا ث ان زار دمحم ا ني ابشػس م ػر ػ كانػ ه عنػسرة اعبػس

سػ حل سػ ؽ

سنه ك سؿ ا ه ان زار اغبسج سني ابشس اعبل ل .كاكب عل ػه(;" )3ا كاف دػملا اعبػس دل
اؼب ت ك نل عنسرنه  .إسه
ال علث سنه ك منس ث نل ػريات حل ػيفات د غػج ا حػ سػإج <6<:ـ نػ حل اغبػسج سػني ابشػس اعبل لػ ا كدػ
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اؼب رسػػج كاعػػسد نعنريدػػس اث ػػج سػػإج66>7ق6<<=/ـ علػػث ا ػ ان ػ ارل سػػل نسف ابشػػس اعبل ل ػ ػ دمحم ا ػػني ابشػػس اؼب ػ م
سس فر ج نلت ا كاكبػ عل سػس ؾبن عػج ح سػج ػ اؼب ط طػست ( )43كدكف علػث ػت

سإج6766ق6<>;/ـ( )42ا ك

ـبطػ ط إسػػس انعلػػسرة ان بح ػػج ادن ػػج "كبػ دػػملا انت ػػسب انػ زار اؽبنػػسـ ا ػػم ضػػرة سػػل نسف ابشػػس اعبل لػ نغلػػت هللا إػػه
سحل عنله ا ني سإج 66>7ق 6<<=/كعل ه نه ا كب ا علث ابب فر ج اؼبت لج ث ث ا ست شعراج إسس
وسد ؿبت انت ا سز سل نسف(.)44

نمل سز حل وسدس بل ار

د ػ ػ ػ ػ ذ ػ ػػر اظب ػػسد انػ ػػملا ن ن ػ ػ ا ا س ػػج اؼبت لػ ػػج ػػإسم ػ ػ بسس ػػم ػ ػ ل ػ ػ انط ػػا ا داػ ػػا اؼب ػػل سػ ػػإج
رس ػ ػ ػ سس ان ػ ػ ػ إسد ػ ػػس س ػ ػػل نسف ابش ػ ػػس كاؼب ػ ػ ػ م <671ق6<>7/ـ ك ػ ػػطحث ػ ػ ػ
66>7ق6<<=/ـ عإ ػ ػ ػ س ػ ػ ػ
رضبػ ػ ػػسين اؼبع ػ ػ ػػركؼ ابؽب ػ ػ ػ ارايت ػ ػ ػ ك سن ػ ػ ػػه س ػ ػ ػػإج 6769ق6=18/ـ حل عس ػ ػ ػ ان ػ ػ ػ ارل دمحم ابش ػ ػ ػػس ػ ػ ػ دمحم ا ػ ػ ػػني ابش ػ ػ ػػس
اعبل ل ػ ػ ػ ػ 6776-66<1ق6=6:-6<:;/ـ( )45ك ػ ػ ػ ػػسد ان عن ػ ػ ػ ػػري انوسن ػ ػ ػ ػػث كا ػ ػ ػ ػػري س ػ ػ ػ ػػإج67;1ق6=99/ـ اػ ػ ػ ػ ػ
عل انرضب ابشس اعبل ل اؼب م سإج 6869ق6=>;/ـ (.)46
كذ ر عإه حل ان ر اؼبتإ ف":سإج >;66ق 6<::/ا ا ا ني ابشس عنسرة اعبس اؼبوس ر ابؼب ت م ر كان ه حل
انس ؽ انتلري ا كؼبس مت كنتنت اكب عل ه صب ا سم ك رشه ابغب ر كانلسط ك عت ه رب ا()7:ا كحل زا ج انت ا
ان سس غ ا وسدس سل نسف ابشس دمحم ا ني ابشس اعبل ل سإج 66>7ق6<<=/ـ ـبط طست ح سج .كحل سإج
67=9ق 6=;< /ـ ل ظ ؽ ابب فر ج اؼب رس كد
نلسرؾ رب انعرش (ك )عل ه
كزارا ل ان غ ل كاؿ ذرا انع
ب عل ـ ابنح ائ صبج
اي اعطسه ض ؤر س

تر

ضب
سل نسف
كش ر
نلسشره ا
سل نسف

ور اعب د بسـ ؾب ّ دا
ان ا ؾب ا كسؤددا
س س ا
ؾ
انعلم اإو ه ابؽب ل

ا س اؼب رسج ك زا ج انت ا لم حي ت عل سنس ام نلري ك سزان حل سنج

اثنيا  :ادلدرسون يف هذه ادلدرسة:
ن ضسرب اآلراد حل اف اكؿ

درس سس

أوال -:مال امحد أجلميلي:كد اكؿ

عل اف

()48

ة

اؼب رسني

درس حل دمله اؼب رسج كن م سإج 66<1ق6<:; /ـ اك سف

اؼبع كدا ضلع س ابنعل ـ كاآلداب كفب ا مل عإه دمحم عل ان دسب س ا اؼبملدا الوهايب

اثنيا :الشيخ موسى احلدادي :درس ابؼب رسج ع ك سة اضب اعبل ل ا ذ اع
انعلنسد كدرس حل ع ة ارسا كفب زبرج عل ه .
ري ان ا انعنرم ك سف نه تس ج عإ دمحم ابشس
-6دمحم ا ني

()49

.

علنسد اؼب ت انعس لني كا مل عإه وري

اغبسج سني ابشس اعبل ل .
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ادر ل اؼب م سإج(;671ق6<>6/ـ )
ر
-7
-8انو خ ا س ان اعظ انر ضسين اؼب م سإج (6799ق6=7=/ـ) ( =. )7
اثلثا:ادلال ر يس االربلي

(>.)7

رابع ة ةةا:انوػ ػ ػ خ ا س ػ ػ انػ ػ ػ اعظ نػ ػ ػ م س ػ ػػإج 6799ق6=7>/ـ درس حل رس ػ ػػج انلسش ػ ػػس ا بسس ػ ػػم ػ ػ ػ ػ ػػسحل نػ ػ ػ م عػ ػ ػ
سإج 6718ق6<== /ـ انملم ا إس ؼبت لج رسج انلسشس (. )81

خام ا  :عل هللا ان ل

اؼب م سإج >67:ق6=98/ـ

ؿبن د
سادسا  :انو خ عل هللا ابشعسدل انعنرم(: )53د ر ان ا عل هللا دمحم عل هللا اضب
بسسم انعنرم ا اؼبوس ر عل هللا ابشعسدل ا كن حل اإج اؼب ت عسـ =671ق67>< /ـ.
اػبط ا

سابعا  :اغبسج ا

سث

اؼبح (: )87

اثمنا:ا ر درس سس كن ه عز ان ا اػبل حج ،)88 (.ك ل ع د انطللج حل دمله اؼب رسج عورة (. )89
كنط ػ ػ رت إ ػ ػػسدج ان راسػ ػػج حل نل ػ ػػك اؼب ػ ػ ارس ا غ ػ ػ انسػ ػػع عن ػ ػػس س ػ ػ عل ػ ػػه حل طل ػ ػ انعس ػ ػ انعون ػ ػػسين ذ دل
نغ ػ ػػر اؼب ػ ػ اد علػ ػػث عل ػ ػ ـ انغ ػ ػراف انتػ ػػر كانلل ػ ػػج انعر ػ ػػج ك منػ ػػس نإسكن ػ ػ ااضػ ػػس حل دراس ػ ػ سس عل ػ ػ ـ انعل ػ ػ ـ انرايض ػ ػ ج كعل ػ ػػم
اؼبإط كانحلسحج كانحلك كانطا كاؼب س غث ....اخل (.)8:
 -8ادلدرسة العثمانية :ان نغ حل س انرا ع ج ني شسر س ؽ ا كضبسـ بره عل () إسدس اغبسج عونسف ك اغب سئ ػ
سس اضب ا إ م انح ض ا كد
سل نسف ابشس اعبل ل (ن حل سإج 679:ق 6=7> /ـ ا ن ذل ان را
اف ت ل سس غل اذل دار سل نسف ك عل هللا ك اعبل ل (;. )8

-9دار القرآن الرابعية  :ان

نغ حل ؿبلج انرا ع ج ا وأهتس را عج سن ف إ

سن ج

انطللج

ظبسع ت ابشس اعبل ل ان ا نت إسؤدػس سػإج

66=1ق 6<;;/ـ كاكؿ درس هبس ش خ انغراد انو خ سع ان ا كال ك ا ه ػسف اػ رس انعلػ ـ اؼب لحػج حل دػملا انػ ار
درس سػػس انعل ػ ـ ػػطحث ان ػػلسغ ػ ا ػ ػ هللا ان ػػلسغ ذ اع ػ ػ
ػ انعل ػ ـ اؼب
ػػج ابنغػػرآف انتػػر ا كفب ػ ّ
علنػػسد اؼب ػػت ا ػػمل ع ػ عنػػه كن ػ م سػػإج 6711ق6<=:/ـا كالل ػ ع ػ د انت ػػا طبسػػني ػػساب د افػػس غل ػ ذل دار
اؼب رل سل نسف ك
عل هللا ك اعبل ل ( <) 8
-:ادلدرسة احملمدية :نغ حل س انزا اين برب

ت ابب انل ض كاسنث س ابب انل ض ا اغ حل

ت ابب

انل ض ا وسدس سل نسف ابشس دمحم ا ني ابشس اعبل ل سإج 66>8ق6<<>/ـ ك درس سس داؤد اضب ان ض ج كدل
عور علث ع د انط ب س ل طسنا كا كا ني ت لسس سف عل هللا انإعنج ار اؼب رسج ا س ج حل اؼب ت ا
(=.)8
انملم رنا ـبط طسهتس حل سرس ل ع ده س ازا ع ث شبسئج ـبط ط حل انللج انعر ج كانيف ج كانحسرس ج

; -مدرسة العراقدة  :ان نغ حل ؿبلج ضبسـ اؼبإغ شج  :بسـ لإسئسس
()91
(> )8ذ اكبح س عض انت ا كد دل نزؿ ؿبح ظج حل زا ج اؼب رسج

ج سن ف كعسئوج سن ف عسـ 66>9ق6<=1/ـ
كد س نزؿ ؿبح ظج حل زا ج اؼب رسػج.ا س إػسدج
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ان راسػػج دل نغ ػػر علػػث انغ ػراف انتػػر كانللػػج انعر ػػج ك منػػس درس ػ ػػملنك علػػم اؼبإط ػ كانعل ػ ـ انرايض ػ ج كانحلسػػحج كانطػػا
كاؼب س غث كانحلك ك س ادم انت ا ان را اؼبع ؿ عل سس ا ئمل عض انوركح ورح انونس ج اؼبط ؿ ا كشرح اؽب ااج
ك عض شركح ان كاكا ا د ج كشركح انحرائض كعلم اغبسسب حل رسسنج اغبسسب نللسسئ .ا س حل انطا تس ؤنحست
ادفرا ػ اؼبعرك ػػج ك ػػا ا ػ س ػ إس كا ػ داؤد كفريدػػس ػ ا طلػػسد كانت ػػسنني انعػػرب نع ػ اؼبر ػ ا سسس ػ نتػػت عر ػػج
طل ػػج( .)96كدل غػ علػػث اظبػػسد كعػ د انطػ ب انػػملا درسػ ا هبػػس( )97ا ػػس اؼب رسػ ف سػػس ػ انوػ خ :دمحم ا إػ م ان ػ حل
(.)98
ا س اؼب م سإج <<68ق6>:< /
اؼب م سإج 6896ق6>77/ـ ا كدمحم سع
 -32مدرس ة ةةة احل ة ةةا

ة ةةرا  :ان ػ ػ نغ ػ ػ حل ؿبل ػ ػػج ش ػ ػػسر س ػ ػ ؽ عل ػ ػػث مش ػ ػػسؿ انطرا ػ ػ اؼب ػ ػػؤدم ذل انل ػ ػػسب اعب ا ػ ػ ا

ش ػ ػ دس اغب ػ ػػسج ز ػ ػ ػراي ػ ػ ػ اغب ػ ػػسج اضبػ ػ ػ ان ػ ػػس ر س ػ ػػإج(6716ق6<=;/ـا كدػ ػ ػ ػ ػ ػ ف س ػ ػػس حل فر ػ ػػج طل ػ ػػج عل ػ ػػث
فر ػ ػ ػػج ان ػ ػ ػ را ا كاكب ػ ػ ػ عل سػ ػ ػػس لػ ػ ػػس كـبط طػ ػ ػػست ل ػ ػ ػ ع ػ ػ ػ ددس ػ ػ ػػس اغػ ػ ػػسرب ث شبسئػ ػ ػػج ؾبل ػ ػ ػ ا()99ا كاػ ػ ػػمل ر ان ػ ػ ػ ر
انت ا(. )9:
راد م ل ت اضب اف ان س ر اغبسج ز راي ب اكب عل سس سئ ؾبل
ك ا رز اؼب رسني سس اؼب حي اؼبزكرم اؼب م67:7ق6=8;/ـ)ا رل ك حه اػبط ا اؼب ل م ه "عسدل انعل ـ
ري هللا اػبط ا انعنرم انملم إ ؾبن عج
شغسؽ ك ل علنسد ا سؽا ك اشسر طللج دمله اؼب رسج ايسني
انت ا حل انعل ـ ان اإ ج كان سرخي ج كا د ج اؼب لحج(;. )9
كاس ػ ػػسن اس ػ ػػر ػ ػػل ج حل نو ػ ػ ا ػ ػػرل حل ر ػ ػػج و ػ ػػسد اؼب ػ ػ ارس كا و ػ ػػأ اغب ػ ػػسج ز ػ ػراي ان ػ ػػس ر رس ػ ػ ه حل
انت ا .
سإج ;=<6ـٍ ذ اكب عل سس سئ س ؾبل

 -33ادلدرسة االمحدية  :ان نغ حل ابب انسرام برالج

(<)9

س انعلسس

ا وأ دمله اؼب رسج اؼب اضب ا إ م

تر ا إ م عل اف اؼب ل عسـ 6716ق6<=;/ـ كحل عسـ 6717ق6<=; /ـ ا نت انلإسداك رؼ علث
عنسرهتس س اغسرب عورة ادؼ برش ك ي حل اؼب رسج فر س ا رس ف سس انطللج كفرؼ نست طللج اؼب رسج كاكب زا ج
ؿبن د ا س
ا نضم علث حسئ اؼب ط طست ك رس ا دملا اؼب رسج س ا علث انإ اآليت انو خ :ا س
ر ضسف انو خ عل هللا ان اعظ (ت <671ق  6<>7/ـ) كد اكؿ درس سس كا مل عإه انو خ عل هللا
ؿبن د انو خ ا س ان اعظ درس علث كان ه حل اؼب رسج
انس ا م ك مث نعسبا اكدده سس ا كا س
ادضب اج ك ع كان ه ن ذل ان را حل دمله اؼب رسج كزبرج عل ج اكدد ك ع ك سنه ن ذل دارة اؼب رسج كب اؼب رسج ا إه اضب
ؿبن د انو خ ا س ان اعظ( = )9ك ل ع د انطللج ا عور طسنلس.ا س
ك مث ن ذل إه ا ه ا س ا كا س
انت ا اؼب ب ج دا ت اؼب رسج دا ت اؼب رسج د انغراف انورا نحسري لري ؾبل اكؿ ا كاثين ا كاثنث ا كرا ا ك س ا
كانل ضسكم ؾبل كا ا كنحسري اغب ادم ؾبل كا ك نني س ج اث ج ؾبل كا ا ك نني س ج اثنوج ؾبل
ان ح ا ك ر
كا ....ا ا س ا غه اغبإح ج ل ا ابن رر انلرر ؾبل كا ا در اؼب سر ؾبل كا ا ؾبل اثين
انوراعج ؾبل كا (>.)9
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 -34مدرسة حممود ابشا اجلليلي :ان ا وأت حل س اان دا

دب لج زرج سإج 6767ق6<></ـ

ؿبن د

رس دمله اؼب رسج عل انرضب ا إ م اػبلسزا كنه ث ثج ط ب ا كحل اؼب رسج ت لج
ابشس دمحم ابشس اعبل ل ا
لرية ضن (=)7ـبط طج ا (> )6ساب طل عس اكاع أتد ت اؼب رسج حل انعسـ  6>6;-6>6:ا ل ع د طلل سس >6
طسنلس(.):1

-35اؼب رسج انإعنس ج :ان نغ اؼب رسج حل ؿبلج انسر س ج دا ت س

انإعنس ج غس ت س ؽ انلزؿ إسدس عنسف ابشس

سل نسف ابشس اعبل ل سإج 6768ق6<></ـ ابدشيفاؾ ا ه عسئوج سزل سإج 6768ق6<>=/ـ ذ نل
عنسرة اؼب رسج عسـ 6768ق6<>=/ـ ك س دمله اؼب رسج اب ت س ا لريا اعرؼ دبس انسر س ج كالل ع د
انطللج دمله اؼب رسج ني سلعج ذل شبس ج طللج .ك فب درس سس اغبسج اضب ا إ م عل ان دسب اعب ادم ا ك سف كان ه
رسس سس اثإسد أتس سسسا ك سس طللج ا ك سف سس ت لج ضن  711سب ك ::ـبط طس ا ك سف ؽبس اكبسؼ ورية
ضبسـ ان س د حل ؿبلج اػبسن ج) ( .) :6ع ا
إسس ارض انلئر انوسرية لس سف سح ابشس ان ابعج حل سكم اؼب ت ك
اؼب ر انسس ا ص 8;-8:؛سسنإس ج عسرؼ اؼب ت 686:ق6:<> /؛ اعبل ـبط طست اؼب ت ا ص<. 7

-36ادلدرسة احل نية  :نسنث رسج س ابشس نغ اؼب رسج حل ؿبلج انرا ع ج كد ؾبسكرة غبنسـ بره عل اػبسص
بلت ردكس سن ف إ حي افس اعبل ل ا كشسرؾ حل نو دس زك سس
غسم انإسسد ا إ سإج6787ق6=6;/ـ
ا إ م اؼبح ا مث ا إه دمحما ك س
س ابشس اعبل ل إسل ن ه( ):7ا ك نلن رسج اكبسؼ ورية ن ذل دارهتس ا
ت ل سس نضم ا ور  811سب ـب ـ عل سس " س رآه اؼب إ ف سإس س عإ هللا س " نت دمله اؼبت لج غل ذل
طحث ا ني كاعزل انسلا حل ذنك و ج عل سس انسربج كانض سع كنعلسس رب ن ذل رسج
دار اضب ا إ م
انسلطست انعونس ج ا دفس س كاسعج ا مث ازبملدس انعونس ف س وحث ؽبم حل اثإسد اغبرب
ا ائ ج سإج 6>16ـ
انعسؼب ج ا كذل كاع أتد لسس حل انعسـ ان راس 6>6;-6>6:ـ ا ك ل ع د طسنل سس  7:طسنلس (. ):8
 -37مدرسةة ىيةاب ابشةا اجلليلةةي :الة

إسدػس حيػ ابشػس ػ عنػسف ابشػػس اعبل لػ عػسـ 6796ق6=7:/ـ كنغػ حل ؿبلػػج

غج عبس انإعنس ج انملم إسه كان ه عنسف ابشس ض ع دار انغرآف ان اغبغسس ابؼب رسج ا كنضم دمله
انسر س ج
اؼب رسج علث ساب طل عج ك ل ع د ـبط طست  .8<7ل عػ د انطػ ب حل دػمله اؼب رسػج سػلعج طػ ب كاؼب رسػني سػس
عل ػ ان دػػسب ا إ ػ م(. ):9كنوػػنت اؼبإػػسدج ان راس ػ ج ان ػ نإسكن سػػس انعل ػ ـ انعغل ػػج كانإغل ػػج اؼب لحػػج ػػسنغرآف انتػػر كانحغػػه
كانرايض ست كانللج انعر ج كانطا كاؼبإطػ كانحلسػحج()::ا ك لػ عػ د انطللػج حل دػمله اؼب رسػج سػلعج طللػج(;):ا كديتػ سػرد
اؼب رسني حل دمله اؼب رسج علث ك س أييت
عل انرضب (-679:
درس سس ا كا إه طحث مث عل انلط
-6عل انرضب انت ؾ ح اؼب ت كد
6866ق6=>8-6=7>/ـ ) ا ك سحل اػبط ا(<. ):

-38مدرسة احلجيات  :ان نغ حل إطغج انغإطرة كد ذبسكر ضبسـ ابب انل ض ا وسهتس ت
اؼب م سإج 6796ق6=7:/ـ كاغبس ج

ج سن ف اؼب

م;679ق6=81/ـ(=):

ااسإ سف اغبس ج عسدنج

إ عل انح سح ابشس
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ابشس اعبل ل كاكبح ااسإ سف اغبس سف زا ج ا اؼب ط طست ذ ردس داؤد اعبل افس نلل س اغسرب ;81ـبط طج
ك طل ع اك الل ع د طللج دمله اؼب رسج عورة غطا كا رز درس سس د رض اين عل انلسب اعبل (> .):داؤد ا إ م
اضب ان ض ج كن اه طسنا كا دل ا نلنت لج سرسس إ م دملا انحسرس (.);1
كنوػػنت ااؼبإػػسدج ان راس ػ ج ان ػ نإسكن سػػس انعل ػ ـ انعغل ػػج كانإغل ػػج( );6ا عل ػ هللا انعل ػ رل كاكب ػ حل دػػمله اؼب رسػػج ػػس ػػسف
ا حل سإج >6=78/678ـ (.);7
دي لته

 -39مدرسة ةامع خةانون :نغػ حل ؿبلػج ػ ش اػبػسف ا وػسهتس ػر

ػسن ف إػ دمحم ابشػس اعبل لػ ا كا سػس د لػج ػسن ف

إ عل هللا سإج 6796ق 6=7:/ـا كا سر اف دمله اؼب رسج ك س عسػس بػ نضػرر حل اثإػسد ا ػسح شػسرع إػ ل إغلػ
سل نسف عل هللا اعبل ل ا ك سف آ ر رس سس د سع ا إ م شسسب انوسعرا كدػ سن ػج
ت ل سس ذل
انطللج حل يفة انعوراإست(.);8

احملور الثالث :أوقاف ادلدارس
الوقف لغة واصطالحا :

ان بػ نلػػج  :دػ اغبػػل كاؼبإػ ا ك ػ ره كبػ اغػ كبحػػس( );9ا كحل انوػػرع دػ ػػل انعػػني كان ػ ؽ ابؼبإحعػػج ا دبعػ
انإسس ( );:السع كد اويفل كد ا دػا كد اػ رث ػت ن ػرؼ إحع ػه كراعػه
ل ا ت اف ات ف فبل س
(;;)
حل اك ه اػبري اؼب ع دة كان ب حي ددس اؼب ب اك اطلغسس .
(<;)
ل ظ حل رسج انرا ع ج افس شرط ان ابحج نلن رس لللس ب ره ار عج بركش .
دل رب ث ا كبسؼ اد نسـ ان كنج انعونس ج كذنك د ولسؽبس ابن راعست انس سس ج كانإزعست ان ا ل ج ك منس سف ادد نسـ هبس
تسـ ا سرة اعبل لج  .ن ت افم اد ن ا لإسد اؼب ارس .
كفبس سل ذ ره اف ادم س انسم ه دملا انعس ا ه عرؼ سـ اؼب ارس اؼبس غلج يفة ان راسج اف ان بح ست وػح س ػج
ل اد نػسـ اعبل لػني ابن علػ م حل نػ ري س ػج سػلت انعلػم كان علػ م حل ارسػسم انػ وػسؤدس تػسف علػث ان ابػ اف اػإص
علث ع د انلرؼ ان رب اسس اؼب رسج كع غ ار س ص نتت إسس اؼبسؿ كركانا اؼب رسني كانطللج .
ا س خب ص غ ج اكبسؼ اؼب ارس لم نسعحإس اؼب سدر ان سرخي ج دبعل ست عإسس

احملور الثالث  :ادلكتبات:

نعريف  :اؼبت لج نلج كا ط

س:

ادلكتبة لغة :صبعسس ت لست ا كد
ان ذبن

تسف

انت ا كا دكات انت س ج ا ك تسف ح سس  :د اؼبؤسسست انحتراج

سس انت ا تس ج (=;) .
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أما اصطالحا :د

ؤسسج علن ج ا ثغس ج ك تراج كا نسع ج كنر اج د سس صبػ

ػسدر اؼبعل ػست كنإن سػس ابنطػرؽ

اؼب لحػػج ا وػػت انوػراد كان لػػسدؿ كا دػ اد كا اػ اع كنإ نسػػس ػ ػ ؿ سرسػ سس كنضػ حسس ا كنرن لسػػس علػػث انر ػ ؼ نػ
ن سست اسيف سعسس سس نج كحل اب ر كب فبت كنغ ـ سهتس عبن ا راد اجمل ن (>;).
كاكبح ت لج رسج انعراب ة عض انت ا كد دل نزؿ ؿبح ظج حل زا ج اؼب رسج (.)<1
نغ اكبح كبح ج س انلسشس سني كا ني ابشس ر عج ظبسع ت ابشس اعبل ل اعبس انملم ش نه حل شسر س ؽ
ع إ ا ا سس ا ني ابشس ن س ككضع بسع ة انركانا نونس ج عور كاشيفط اف لسم كعزؽبم إ ر ابؼب رلا
سس فر ج نلت ا كاكب عل سس ؾبن عج حس ج اؼب ط طست(. )<6
انت ا .
كاكب ؼب رسج اغبسج ز راي ا ؾبل
كحل اؼب رسػػج ادضب اػػج غػ اكبػ زا ػػج ػػا رب ػ م علػػث حػػسئ اؼب ط طػػست كانت ػػا اؼب ب ػػج دا ػػت اؼب رسػػج دػ
انغ ػراف انو ػرا  )<7 ( ...كاكبح ػ اؼب رسػػج اغبسػػإ ج اكبس ػػس وػػرية إسػػس زا ػػج ػػا ـبط طػػست ح سػػج حل ـب ل ػ انعل ػ ـ
كاآلداب .
ل ػػت افػػس ػ علػ اعبل ػػت علػػث اؼب رسػػج اػب ل ػػج ك ػ ثػ ث فػػرؼ نلطػ ب انػػملا ا رسػ ف حل اؼب رسػػج
نغػ اكبػ
( )<8
كاكبػ ؽبػػم ػػس اإحػ علػ سم كعلػػث دا ػػج اؼب رسػػج  .كاإطل ػ اغبػ اث علػػث اغبػػسج عونػػسف ػػك اغب ػػسئ ػ سػػل نسف
ا افس ؿبح ظج حل
ابشس اعبل ل علث اؼب رسج انعونس ج ذ اكب ؽبس لس ـب لحج ك س سف ب اكب حل دمله اؼب رسج
دار اؼب رل علث اعبس (. )<9
كنتو ػ كبح ػػست دػػمله نحػػيفة ع ػ ػ ل اد نػػسـ اعبل لػػني عإػػسا سم كاد نػػس سم ابنعلػػم كانعلنػػسد تػػسف ػ اؼبع ػػسد اف اػػإص
ان اب علث ع د اغب رات ان رب اسس رس ها كع غ ار س ص نتت إسس اؼبسؿ .

اخلامتة:

ا ض فبس نغ ـ س أييت :
ػ ػ ػ ااس ػ ػػج عل سن ػ ػػس
ػ ػػج انلل ػ ػػج انعر ػ ػػج كانػ ػ ػيفاث انع ػ ػػرة ا س ػ ػ ػ
 -6اف ؽب ػ ػػمله اؼب ػ ػ ػ ارس انػ ػ ػ كر انحسع ػ ػػت حل
حل يفة سسد اعبست كان ل حل انحتر.
حل نزكا اجمل ن دبس حي س ه علنسد .
 -7نع دمله اؼب ارس اؼب ر ا سسس كان
 -8ػ ػػسف ن ػ ػ ػ رل اعبل ل ػ ػػني اغبت ػ ػػم اث ػ ػػر حل نوػ ػ ػ كازدد ػ ػػسر ان عل ػ ػ ػ م حل ػ ػػيفة ان راس ػ ػػج ;6=89-6<7ـ فب ػ ػػس اس ػ ػػسم حل
وسد اؼب ارس ان اإ ج .
 -9اسسن دمله اؼب ارس حل نر ج ا إسد.
 -9ن ضن إسسج اؼب ارس ان اإ ج انللج انعر ج كانعل ـ ا س ج كانوراعج .
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قائمة ادلصادر وادلرا ع :
 -6راد م ل ت اضب ا" ر ج انيف ج كان علػ م" ا سػ عج اؼب ػت اغبضػسراج اجمللػ انرا ػ ا دار انت ػا نلطلسعػج كانإوػرا انطلعػج ا كذل ا( س عػج
اؼب ػػت ا )6>>7ا ص 88:؛ س ػ لج عل ػ انعزاػػز عل ػ هللا اغبػػسج ع ػ كم ا ا دارة انعونس ػػج حل اؼب ػػت ><=6>1=-6رسػػسنج س س ػ ري فػػري
إو رة ل ج اآلداب ا س عج اؼب ت 7117ا ص66<.
ج حل اؼب ػت

 -7سع ان ا ه ا ارس اؼب ت حل انعس انعونػسينا( اؼب ػتا)6>;9ا ص7؛ ذ ػ ف اػ انطػسئ ا ادذبسدػست ا ػ
اكا ر انعس انعونسين ك أتس اغبت ج ان طإ ج ا رسسنج س س ري ل ج اآلداب ا س عج اؼب ت ا 6>>1ا ص .89
-8اضب ا اؼب ر انسس ا ;.88
 -9ان ا ه ا اؼب ر انسس ا ص 68ا داؤد اعبل ا ـبط طست اؼب ت ا طلعج انحرات ا( ل اد ا <)6>7ا ص .6;9
 -:ل ػت علػ ػرادا "ان علػ م انػ اي حل اؼب ػت" احبػث فػري إوػ ر حل ر ػػز دراسػست اؼب ػت ا 7117اص 61؛ عػ كم ا اؼب ػ ر انسػػس ا
ص 671.
; -إست ظبسع ت سني انعل كااتراخ اػب ست ان بح ج حل اؼب ت >688<-679ق6>6=-6=89/ـ ا اطرك ج د راه ا ل ج انيف ػج
ا رش ا س عج ل اد ا 711:ا ص .7<:-7<9
<-اؼب ر حسه ا ص .7<:
=-ا ػػرـ عل ػ ان دػػسبا ا ػ اد شػػرح إ ػػج ا سػػإسد ا اعبػػزد انسػػسدسا دار ا ػ ا ثػػري نلطلسعػػج كانإورا إو ػ رات دار انعل ػ ـ انوػػرع ج اج=ا
(اؼب ت )711:ا:ا=.6
;-سس ت بسشس ا اؼب ت حل انعس اعبل ل >67:1-668ق6=89-6<7; /ـ ا انطلعج ا كذل ا طلعج انسسئ ا( ريكت ا )7161ا ص
878.
-61ع كم ا اؼب ر انسس ا ص 671.
-66سع ان ا ه ا ا اؼب ت حل ـب ل انع را ان ار انعر ج نلن س عست ا( ريكت ا )7169ا ص .6:9
عل ه انس ـ برب س ؽ انوعسرا ا د عنسرهتس ؿبن د ك ؿبضر ابش
 -67رسج ؿبن د ؿبضر ابش ا كذل:كد ؾبسكرة نلإ ر
ا كؽبػػمله
بلػػت سػػإج 67;9ق6=9</ـ .دػ رسػػج طػػه ا إػ م ؿبضػػر ابشػ (ت >6;7>-618ـ) نغػ ذل ػ ار انإػ ػػس انإػ ػػر
ك رس دمله اؼب رسج انو خ ا س انإسئا (ت66:1ق)6<8< /ا ك سحل ا إػ م اغبلػسر كانػملم ا ػ ص حل
ظب ابؼب رسج انإ ر
ن ػ را عل ػ ـ ب ػرادات انغ ػراف انتػػر .؛ عل ػ قبػػم ع ػ ا ػ ارس اؼب ػػت دراسػػج اترخي ػػج ضػػسراج اانطلعػػج ا كذل ا دار انت ػػا انعلن ػػجا(
ريكت ا ;)716اص.96
 -68سػػع انػ ا ه ػ ا ا ػ اؼب ػػت حل ـب لػ انع ػ را نغػ ا.د.اة سػػع انػ ا ه ػ ا انػ ار انعر ػػج نلن سػ عست ا انطلعػػج ا كذلا
ريكت 7169ا ا ص .6:9؛ بسشس ا اؼب ر انسس ا ص .87:-879
 -69ان ا ه ا ارس  ....ا <.6
-6:اضب ا اؼب ر انسس ا ص ;.88
;-6بسشس ا اؼب ر انسس ا ص 877.
<-6ان ا ه ا اؼب ر انسس ا ص <. 6
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= -6سسدل عل انرزاؽ ا سرس ـبط طست ت لج ا كبسؼ انعس ج حل اؼب ت ا اعبنس راج انعراب ج كزارة ا كبسؼ كانوؤكف ان اإ ج ا ج9ا( زائ
اؼبت لج اد إ ج حل س انلسشس ا انطلعج انوس ج إغ ػج ك زاػ ة ا(اؼب ػت )6>=7ا ص<؛ اضبػ ا اؼب ػ ر انسػس ا ص ;88؛ بسشػس؛ اؼب ػ ر
انسس ا ص <87؛ ع ا اؼب ر انسس ا ص.87
> -6بسشس؛ اؼب ر انسس ا ص 87<.
 -71انعنسئر ان اإ ػج حل اإػج اؼب ػت ا منػسذج ػ ان ث ػ اعبػزد انوسنػثا عػ اد اؼبت ػا وػسدات اؽبإ سػ ا شػراؼ ؾب ػ ػ شػرا ا
اؼبسإ س عل انتر ان سئ ا ص .;1
 -76عن ػػسد عل ػ انس ػ ـ رؤكؼ ا اؼب ػػت حل انعس ػ انعون ػػسين ا ص ؛( انإ ػ ا )6><:ا ص <96؛ انعل ػ ػػك ا اؼب ػ ر انس ػػس ا ص
7<<.
 -77آؿ رجا اؼب ر انسس ا ص 88؛ عل انرزاؽا اؼب ر انسس ا اؼب ر انسس ا ج  9ا ص <.
 -78آؿ رجا اؼب ر انسس ا ص 88.
-79اؼب ر حسه ا ص .88
 -7:غ د س حل ا ؾبن ع انت ػسابت ااػررة حل ا إ ػج اإػج اؼب ػت ا صبعسػس غػ د سػ حل ا عػي غ غسػس ك وػردس سػع انػ ا ه ػ ا طلعػج
شح ا( ل اد ا ;6>:ا ص ) ا. 687
;-7اؼب ر حسها ص 689.
 -49ان ا ه ا اؼب ر انسس اص 77؛ بسشس ااؼب ر انسس
=-7انعل ك ا اؼب ر انسس ا ص <<.7
>-7اؿ رج ا اؼب ر انسس ا ص 89؛ ا رـ عل ان دسب ا ا اد شرح إ
)7117اص ;.8

ا ص=. 87
ج ا سإسد ا اعبزد انسػسدسا دار انت ػا كان اثئػ ا( لػ اد ا

 -82ريس ػ

ن ػػا ا اؼب ػػت كاؼبؤر ػ ف اؼب ػػل ف حل انعس ػ اعبل لػ ػ ; 6=89-6<7ا نرصب ػػج ؿب ػػا اضبػ ػ اعبل ل ػ كف ػػسزل انعت ل ػ ا

را عج انيفصبج

ح سل م عل ا س عج اؼب تا ر ز دراسست اؼب ت ا <711ا ص661.

 -53د

ر ان ا عل هللا

دمحم

عل هللا

اضب

ؿبن د

سث اػبط ا

بسسم انعنػرم ا اؼبوػس ر علػ هللا ابشػعسدل ا كنػ

حل اإج اؼب ػت عػسـ =671ق67>< /ـ؛ آؿ ػرج ا اؼب ػ ر انسػس ا ص 89؛ علػ ان دػسب ا اؼب ػ ر انسػس ا اعبػزد انسػسدس ا( لػ اد ا

)7117اص 8;.
 -54د ا

نسؿ انػ ا ( إػ م ) اؼبلغػا دبحػ اؼب ػت حل كب ػه ا درس علػث شػ ه انع ػج علػ هللا ابشػعسدل كا ػمل كدرس حل رسػج

كدرس سػس عػ ك ػسة شػ ه انع ػج علػ هللا انعنػرم ؛ ا ػرـ علػ ان دػسب ا ػ اد شػرح
س انلسشس ك رسج انلسشس د اؼب رسج اد إ ػج ا ّ
إ ج ا سإسد ا إو رات دار انإ ر نلعل ـ انورع ج اج< ا (اؼب ت ا )7119اص ;;.
سني ااؿ رج ااؼبت لست انعس ج اؼب ل ج إػمل انغػرف انوػس عوػر ك ػ انغػرف انعوػرا ا دار ف ػ اد نلإوػر كان زاػ ا (عنػسف ا
 -88ب
)7167ا ص .89
-89ع كم ا اؼب ر انسس ا ص 671.
 -8:اضب ا اؼب ر انسس ا ص ; .88؛ ع ا اؼب ر انسس اص 91.
; -8بسشس ا اؼب ر انسس ا ص ;87؛ ان ا ه ا اؼب ر انسس ا ص 87;.
-59قاشا  ،ادلصدر ال ابق  ،ص 548.
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ا اؼب ر انسس ا ص .87

 -5:اؿ رج ا اؼب ر انسس ا ص ::؛ع
> -8ناا اؼب ر انسس ا ص 61>.
-91س ػػسدل علػ ػ ان ػػرزاؽ ا س ػػرس ـبط ط ػػست ت ل ػػج ا كب ػػسؼ انعس ػػج حل اؼب ػػت ا اعب ػػزد انو ػػسين ااؼب ػػت 6>=7ا ص )686؛ داؤد اعبلػ ػ ا
ـبط طست اؼب ت ا ص =:؛ س حل ا اؼب ر انسس ا ص 66<.
-96اضب ااؼب ر انسس ا ص ;88<.-88
 -97ان ا ه ا ارس اؼب ت ...ا ص79؛ انعل ك ا اتراخ اػب ست ان بح ج حل اؼب ت ا ص 77;.
-98عل انرزاؽا اؼب ر انسس ا ج7ا ص686ا س حلا اؼب ر انسس ا ص <66اان ا ه ا ارس اؼب ت  ...اص 7:-79اانعل
ك ا اتراخ اػب ست ان بح جا ص 7;;.
 -99ايسني ري هللا انعنرم اؼب ل فرائا ا ثر حل ادث ر انغرف انوسنث عورا نغ ك را عج ا س عز ان ا انس اضب ا طلعج
اـ انر عنيا 6>91ا ص=6؛ عل ا اؼب ر انسس اص 88.
 -9:اضب ا اؼب ر انسس ا ص 88<.
ري هللا انعنرم ا ز ة اآلاثر اعبل ج حل اغب ادث انعلن ج ا ا له داؤد اعبل ا غغه عنسد عل انس ـ رؤكؼ ا
; -9ايسني انعنرم
ا )6><9ا ص6<.
طلعج اآلداب ا( انإ
ا ا اؼب ت حل انعس انعونسين ااؼب ت ا68=9ق6>;9 /ـ ا ص 68>:ق :ا) 6><:ا 97؛عنسد عل
<-9سع ان ا ه
ادشرؼ ا )6><:ا ص <8
انس ـ رؤكؼ ا اؼب ت حل انعس انعونسين ;6=89-6<7ا انإ
= -9س حل ا اؼب ر انسس ا ص  ):6؛ع كم ا اؼب ر انسس اص671.
> -9انعل ك ا اؼب ر انسس ا ص <7:=.-7:
ا ارس اؼب ت ...ا ص <7؛ ع ا اؼب ر انسس ا ص 8:؛ عل انرزاؽا سرس اؼب ط طست اج<ا ص  76:ا
 -:1ان ا ه
779؛
-:6سسنإس ج عسرؼ اؼب ت 686:ق6=>< /ـ ا ص ><)6:؛ داؤد اعبل ا ـبط طست اؼب ت ص 779ا ست ظبسع ت انعل ك ؛
إستا اؼبراة اؼب ل ج كان ب حبث إو ر حل ؾبلج دراسست ل ج ا انع د<6ا اب <711ا ص  .=:ا عل قبم ع ا ارس اؼب ت ا
ص 8;.
 -:7بسشس ا اؼب ر انسس ا ص 97ا اعبل ا ـبط طست اؼب ت ا ص . 671
 -:8ان ا ه ا ارس اؼب ت...ا ص <7=-7؛ شملل ت رش انعل ما ا دارة انعونس ج حل اؼب ت حل عس ادربسداني ;-687
<688ق6>6=-6>1=/ـ ا رسسنج س س ري فري إو رة ل ج اآلداب ا س عج اؼب ت ا <>>6ا ص) >7؛( داكد اعبل ا اؼب ر
انسس ا ـبط طست اؼب تا ص 671.
 -:9اعبل ا ـبط طست اؼب ت ا ص <77؛ ع كم ا اؼب ر انسس ا ص 671.
-::اضب ا اؼب ر انسس ا ص . 88; -88:
;-:ع ا اؼب ر انسس ا ص .89
<-:ا رـ عل ان دسب ا اد اد حل شرح إ ج ادسإسدا ج<ا ص .<6
= -:سسنإس ج عسرؼ اؼب ت 686:ق6=></ـ ا ص .6:=1
>-:رؤكؼا اؼب ر انسس ا ص .977ع كم ا اؼب ر انسس ا ص 671؛ اضب ا اؼب ر انسس ا ص 88;.
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ان حس ت اإ ر :ص ان بح ج انعل ك ااتراخ اػب ست ....ا ص
 -;1بسشس ا اؼب ر انسس ا 7161ا ص . 898-897نلنزا
==.7
 -;6رؤكؼ ا اؼب ر انسس ا ص 977؛ اضب ا اؼب ر انسس اص ;.88
 -;7ع ا اؼب ر انسس اص8>.
 -;8دمحم را ك م ا دائرة عسرؼ انغرف انعورا ا اجملل انعسشر ا انطلعج انوسنوج ا دار اؼبعر ج ا( ريكت ا )6><6ا ص .<>:
-;9عل هللا عل ان عزاز انزاا م ا" ا رث انوغسحل نل ب حل اغبضسرة ا س ج "ا اكبسؼ ؾبلج ا انسإج انسسدسج ا انع د66ا ذم انعغ ة
< /697نل ;716ا ص =<<>.-
 -;:عل هللا ا ر انسل ع ا انغضسد كا كبسؼ حل ا سسد كانغط كبطر اثإسد اغبتم انعونسين ==6886-67ق6>68-6=<6/ـ
دراسج كاثئغ ج ا(انرايض ا )6>>1ا ص 676
ا س عج اؼبلك عل
;; -دكر ان ب حل ج ان إن ج انلوراج عل انع ر كب ؾب ن اؼبعر ج سلسلج دراسست ا ردس ر ز ا سج ا ع
انعزاز ا اد ار ان سس عور ا انرايض س عج اؼبلك عل انعزازا ص >.
<;-انعل كا اؼب ر انسس ا ص ==.6
=; -بس س اؼبعسين اعبس علث انرا ط
-;> https://www.almaany.com/ar/dict/arhttps://mawdoo3.com
https://e3arabi.com
-<1سسدل عل انرزاؽ ا ت لج ا كبسؼ انعس ج ا ص =:؛ س حل ا اؼب ر انسس ا ص <.66
 -<6رؤكؼ ا اؼب ر انسس ا ص <96؛ انعل ك ا اتراخ اػب ست ...اص 7<<.
 -<7انعل ك ا اؼب ر حسه اص <7:=-7:؛ان ا ه ا ارس اؼب ت ..اص 7=.
 -<8بسشس ا اؼب ر انسس ا ص6<.
 -<9بسشس ا اؼب ر حسه ا 87;.
 -<:آؿ رج ا اؼب ر انسس ا ص .;7
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:ادللخص

ىذا البحث كما يتضح من عنوانو يسعى اىل الوقوؼ على تطور اظتصنفات لعلماء اظتوصل فيما جاء يف متوف ما توفر
 كتصدر فكرة ىذا، ابتداءن من القرف الرابع كانتهاءن ابلقرف السابع اعتجريُت،من اشهرىا اك عناكينها يف أربعة قركف من الزمن
 كتبُت اف ىذه اضتقبة خلفت عددان ضخمان من اظتصنفات يصعب حصرىا،اظتوضوع عن ادراؾ لألمهية التارخيية كاظتنهجية لو
 اذ جيد الباحث منها اظتطبوع اظتتوفر كاظتخطوط الذم ينتظر التحقيق كالطبع كالنشر كاظتفقود الذم ال يعرؼ،كاالحاطة هبا
 بيد انو مت استحضار، فقد يقع الباحث يف حَتة حياعتا، كمنها ما ىو مغمور قد غَتتو حركؼ الدىر،عنو اال العنواف
،اعتدؼ من ىذه الدراسة الذم ىو بياف االسس العامة يف تطور اظتصنفات لعلماء اظتوصل يف قركف نشط فيها التصنيف
 لذا،كليس احصاء اظتؤلفات اك دراسة كل منها على حدة ؽتا جيعل البحث يطوؿ كيتشعب كردبا ضاع اعتدؼ من كرائو
. اثرت حتديد موضوع البحث كاقتصاره على اظتصنفات الدينية اليت اتيح اضتصوؿ على البعض منها يف ىذه اظترحلة
 علماء، تطور، اظتوصل، اظتصنفات:الكلمات ادلفتاحية

Abstract
This paper, as is clear from its title, endeavors to know the development
of the Workbooks of Mosul Scientists through what was written in bodies
of their most important ones or through their titles for a period of time
amounting to 4 centuries, starting from the 4th Century and extending to
the 7th Century. The notion of the paper stems from the realization of the
historical and the methodical importance of the topic. It has been shown
that this period of time yielded a large number of Workbooks which are
unlimited in number and difficult to know as a whole. The researcher has
found that some of them are ready and printed and some of them are
manuscripts that wait to be dealt with, printed, and distributed, in addition
to the lost ones which we don't know anything about except for the titles.
Moreover, some of them are unknown and are damaged through time. The
researcher can be doubtful about them; yet, the researcher has to recall the
objective of this study , which is to understand the general basis of of the
development of the Workbooks of Mosul Scientists through the centuries in
which the classification was at boom; still, there were neither any counting
of the works nor any study of any Workbook in isolation. Consequently,
research has become long and intermingled and the objective of the
research could be lost, this is the reason why I specified the topic of the
paper and made it restricted to religious Workbooks which I had access to
at this period of time
Key words : Workbooks, Mosul, development and scientists
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ادلقدمة:

من أىم ما دييز اضتضارة العربية االسالمية نتاجها اظتعريف ،كتعد اظتصنفات اليت أسهم العلماء اظتسلمُت يف تطورىا،
من االدلة اظتهمة على رقي السياؽ النقلي كالعقلي كتناميهما يف مضامُت تلك اظتصنفات ،كمل يكن االنتقاؿ من الثقافة
الشفاىية اىل الثقافة التحريرية خبطوة سريعة كاحدة ،امنا خبطوات متعددة ختضع للواقع السياسي كالفكرم كاالقتصادم ،إذ
كانت بدايتو منذ منتصف القرف الثاين للهجرة/الثامن للميالد ،كصوال اىل القركف العباسية اظتتأخرة كما بعدىا ،كمن مث ظهر
لدينا مصنفات لفنوف متعددة كقد كانت اظتوصل كىي حاضرة علمية كثقافية جزءان من ذلك التطور ،كقد أتيحت للحركة
العلمية فرصة التأثَت يف الفكر بعد معرفة الورؽ كصناعتو يف اظتشرؽ ،كساعد ظهور الورؽ كانتشاره بعد اكاسط القرف الثاين
للهجرة/القرف الثامن للميالد على التوسع يف الكتابة كرتع اظتؤلفات ذات اظتوضوع الواحد ،فضالن عن العمق الفكرم الذم
صاحب حركة الًترتة ،كتطور اضتضارة منح اظتؤلفُت السعة الكافية يف التأليف كالتدكين لذا ظهرت لذلك حركة علمية
كاسعة ،كمل تكن مدينة اظتوصل اف تعيش يف عزلة عن تلك اضتركة ،كامنا ظهر فيها كثَت من اظتؤلفات اليت أصاهبا التطور يف
مواضيعها كعناكينها عرب قركف عدة.
حيتاج اطتوض يف التاريخ الثقايف اىل متابعة كتب الًتاجم كحياة العلماء كمفردات حياهتم كتتبع مؤلفاهتم ؽتا جعل
البحث يف موضوع تطور اظتصنفات النقلية_ كمنها الدينية_ لعلماء اظتوصل يف غاية الصعوبة من حيث الوصوؿ اىل نتائج
دقيقة كحاشتة ،لعدـ كجود بياانت دقيقة للمصنفات كلها اليت قاـ بتأليفها علماء اظتوصل ،لذا تبقى نتائج البحث كىذا
استنتاج مسبق يف اطار التقرييب كالوصوؿ اىل نتائج عامة نوعا ما ،على الرغم من كجود دراسات كحبوث عن بعض العلماء
كمؤلفاهتم ،على سبيل اظتثاؿ كليس اضتصر منها :البحث اظتوسوـ ابن ابطيش اظتوصلي(العباجيي ،2102 ،العدد،73
ص )01-73كالبحث الثاين بعنواف دمحم بن ازتد اظتوصلي اظتعركؼ بشعلة اظتوصلي(الدابغ ،2103 ،العدد،57
ص.)72-70
كتتضح امهية البحث يف ابراز أثر النتاج التحريرم لعلماء اظتوصل دبؤلفاهتم كأتثَتىا على اضتضارة العربية االسالمية ،ألف
مدينة اظتوصل من اضتواضر اليت ال تقل امهية عن بغداد كدمشق كحلب كالقاىرة ،كالكشف عن تطور العلوـ الدينية اليت من
دكف شك كانت تتصدر اظتشهد التأليفي لعلماء اظتوصل الذم يقابلو الًتاجع النسيب للعلوـ العقلية ،كابلتايل ؾتد اف علم
اضتديث كالقراءات كالتفسَت ىي اليت كانت سائدة يف القركف االربعة اعتجرية االكىل ،يف حُت ظهرت مؤلفات النحو كالشعر
ما بعد القرف اطتامس للهجرة /اضتادم عشر للميالد ،كازدىرت بشكل ملفت للنظر بتشجيع امراء الدكلة الزنكية اليت
حكمت اظتوصل ما يربو عن قرف من الزمن.
اما اعتدؼ من البحث ىو رصد حركة التأليف للمصنفات الدينية يف اظتوصل يف عناكينها كطبيعة موضوعاهتا يف القركف
اظتتالحقة من اتريخ ىذه اظتدينة كلسعة اظتادة اقتصر البحث على ىذه اظتصنفات كارتينا اف نتحدث عن العلوـ االخرل يف
حبوث الحقة ،كللبحث مشكلتاف االكىل من ىو العامل اظتوصلي كاالعتماد من كلد كاقاـ ابظتوصل ،اكمن كفد اليها كاقاـ
كتويف فيها ،كتكمن اظتشكلة الثانية يف كيفية تناكؿ اظتوضوع ىل كفق اظتصنفات اليت مت احصاؤىا على كفق التسلسل
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التارخيي _ القركف _ لتلك اظتصنفات ككاف الدمج بُت االمرين ىو االؾتع اذ مت عرضو على كفق انواع اظتصنفات دبنهج
التسلسل الزمٍت التارخيي ،كقد قسم البحث على مقدمة كفقرات عديدة اكعتا علم القراءات ك التجويد ،مث علم التفسَت ،يف
حُت جاء بعد ذلك علم اضتديث كعلم الفقو ككتب التصوؼ كاضتق ابلبحث جدكؿ بعنواانت اظتصنفات اطتاصة ابلعلوـ
الدينية لعلماء اظتوصل ،مث اطتادتة اليت ضمت ابرز ما كصل اليو البحث من استنتاجات.

اوالً :علم القراءات والتجويد

لقد جاء تدكين اظتصنفات لدل علماء اظتسلمُت بعد مرحلة الثقافة الشفاىية ،اذ ذكر الذىيب(ت357ىػ0757/ـ):
"اف بداية تدكين العلوـ كاف يف سنة ثالثة كاربعُت كمئة_ حيث_ شرع علماء االسالـ يف ىذا العصر يف تدكين اضتديث
كالفقو كالتفسَت ...ككثر تدكين العلوـ كتبويبو كدكنت كتب العربية كاللغة كالتاريخ كاايـ الناس كقبل ىذا العصر كاف االئمة
يتكلموف من حفظهم اك يرككف العلم من صحف صحيحة غَت مرتبة "(،0073ج،0ص،)070ؽتا أاتح اجملاؿ الواسع
لعلماء اظتسلمُت كالسيما علماء اظتوصل اف أيلفوا كيدكنوا مصنفاهتم ،كسيتم تقسيم العلوـ الدينية ابتباع اظتنهج التارخيي على
كفق ما أييت:
ابلنسبة للقراءات ىو علم يبحث عن صور نظم كالـ هللا تعاىل من حيث كجوه االختالفات اظتتواترة كالغرض منو
حتصيل ملكة ضبط االختالفات اظتتواترة(حاجي خليفة،2117،ج،2ص ،)757إذ مر علم القراءات كغَته من العلوـ
اإلسالمية بفًتات ندر فيها طالبوه كقل راغبوه ،إال أنو كيف ( ؽ3ىػ07/ـ) بدأت هنضة العلوـ اإلسالمية من جديد كمن
بينها علم القراءات ككثر الراغبوف يف تعلم ىذا العلم كتلقيو ،كظهرت اظتصنفات اظتختلفة اليت تسهل ىذا العلم كتقربو لطالبو
إما بتهذيب كحتقيق اك الشرح ،كيف(ؽ5ىػ01/ـ) صنف ابو بكر دمحم بن اضتسن النقاش اظتوصلي (ت770ىػ062/ـ)
الذم كلد يف اظتوصل مث رحل اىل بغداد كتويف فيها(ابن الندمي ،2112 ،ص72؛ الذىيب ،0076 ،ج ،7ص )017صنف
كتب عدة كىي كتاب (اظتعجم الكبَت يف اشتاء القراء كقراءاهتم) ك(كتاب السبعة بعللها الكبَت) ك(كتاب السبعة
االكسط)ك(كتاب السبعة االصغر) كىي مفقودة(ابن الندمي،2112،ص، )72كما قاـ االديب النحوم ابو الفتح عثماف
بن جٍت اظتوصلي(702-771ىػ0110-050/ـ) كلد ابظتوصل كدرس ببغداد كبقي ىناؾ حىت كفاتو بشرح كتاب الشواذ
البن غتاىد(ت725ىػ076/ـ)يف القراءات كشتاه(احملتسب) كىو مفقود(كحالة ،0073 ،ج ،6ص ،)270كابلنسبة
ظتصنفات علم القراءات يف(ؽ3ىػ07/ـ)،كصنف ابو عبدهللا دمحم بن ازتد بن اضتسُت اظتوصلي اظتعركؼ بشعلة
اظتوصلي(676-627ىػ0277-0226/ـ) (ابن رجب،،ج،5ص ،)276كتاب (شرح الشاطبية) كىي قصيدة اظتسماة
(حرز االماين ككجو التهاين يف القراءات السبعة اظتثاين) للشيخ ايب القاسم الشاطيب(ابن مفلح،0001،ج ،2ص
777؛حاجي خليفة،2117،مج،0ص،)653كىو مطبوع ابسم(شرح شعلة على الشاطبية اظتسمى كنز اظتعاين يف شرح
الدرر يف النزكؿ
حرز االماين)( شعلة،2101،ص7؛ابن رجب،2117،ج،5ص،)276كىو مطبوع كػتقق ،ككتاب(يتيمة ُ
كآايت السور) كىو منظومة يف علم القراءات تتكوف من ( )76بيت يف ذكر كتعداد آايت سور القراف الكرمي كىو مطبوع
كػتقق( ،شعلة0520،ىػ،ص ،)27ككتاب (صفوة الراسخ يف علم اظتنسوخ كالناسخ) كالشهَت بكتاب(الناسخ كاظتنسوخ يف
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القرآف) كىو ػتقق (شعلة،0007،،ص ،)03ككتاب(نظم اختالؼ عدد اآلم برموز اصتمل) كاشتو(ذات الرشد يف اطتالؼ
بُت اىل العدد) كىو ػتقق كمطبوع (شعلة0520،ىػ،ص75؛كحالة،0073،ج،3ص،)705كلو كتاب(الشمعة يف
القراءات السبعة) ،ككتاب(ذات اضتال يف قراءة ايب عمرك بن العال) ك(كاشف اظترموز يف كقف مهزة على اظتهموز)،كىي
رتيعها ؼتطوطات ال نعلم مكاهنا(الدابغ،2103،العدد،57،ص ،)50كذلك ابو العباس ازتد بن يوسف بن اضتسن بن
رافع بن اضتسن بن سويداف موفق الدين الشيباين اظتوصلي الكواشي(671-700ىػ0270-0007/ـ) كاف قد كلد
ابظتوصل كرحل مث عاد كبقي فيها حىت كفاتو صنف كتاب(اظتطالع يف اظتبادئ كاظتقاطع ) ؼتطوط يف مكتبة القاىرة
(برككلماف،0070،ج،5ص)200كىو اختصار لكتاب (الوقوؼ) للكواشي (البغدادم،2117، ،ج ،2ص507؛
البغدادم،2117،ج ،0ص ،)01ككتاب(اظتواقف يف القراف)مفقود(حاجي خليفة،2117،ج،7ص،)720
ككتاب(اظتواقيت يف القرآف) مفقود(البغدادم،2117،ج،2ص ،)557ككتاب(عدد احزاب القراف) ؼتطوط ذكره برككلماف
كقاؿ عنو انو قسم القرآف اىل ( )021حزاب ك( )27جزءن (،0070ج،5ص ،)200ككتاب(متشابو القراف) ؼتطوط يف
برلُت برقم 307جيمع آايت القراف الكرمي اليت كردت معانيها مرة كاحدة مث اآلايت اليت كردت معانيها اكثر من مرة
(برككلماف ،0070 ،ج ،5ص.)200
اما ابلنسبة لعلم التجويد فهو معرفة ؼتارج اضتركؼ كمعرفة الصفات كاالحواؿ اظتختلفة لكل حرؼ من حركؼ اعتجاء
فهو كما قاؿ ابن اصتزرم زينة القراءة كحلة التالكة ( ،2117ج ،0ص ،)201فعلم التجويد ىو جزء من علم القراءات
كىناؾ مشًتكات عديدة بينهما كىو متتم لو  ،كمل يظهر اال بعد كقت طويل بدليل عند مراجعة كتاب الفهرست البن
الندمي (ت777ىػ007/ـ) كمل يذكر أم كتاب حيمل اسم التجويد اك ديكن اف يكوف موضوعو يف ىذا العلم على الرغم من
انو ذكر يف ىذا الفن الثالث من اظتقالة االكىل من كتابو مئات الكتب اظتؤلفة يف علوـ القرآف(،2112ص،)70ك مل تشتهر
كتبو حُت الف ابن الندمي كتابو الفهرست سنة(733ىػ073/ـ) يف ىذا العلم ،ؽتا يدؿ على اف علم التجويد مل يزؿ
يف(ؽ5ىػ 01/ـ) خيطو خطواتو االكىل ،بدليل ما ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنوف كىو يتحدث عن علم التجويد قاؿ
 ":كاكؿ من صنف يف التجويد موسى بن عبيد هللا اطتاقاين اظتقرم (ت727ىػ076/ـ)"( ،2117مج ،0ص ،)771كال
يعٍت أتخر ظهور اظتصنفات يف علم التجويد اف القراء كانوا ينطقوف القراف على غَت اصل كاضح كيبدك اف قراء القرآف كانوا
يعتنوف غاية االعتناء بتجويد االلفاظ كاعطاء اضتركؼ حقها منذ عصر الصحابة  ،يف حُت تطلبت اضتاجة اىل ظهور
اظتصنفات يف علم التجويد ابظتوصل كغَتىا يف(ؽ3ىػ07/ـ) اذ صنف ابو اظتعايل دمحم بن ايب الفرج فخر الدين اظتوصلي
(ت620ىػ0225/ـ)كتاب(نبذة اظتريد يف علم التجويد) كىو مفقود(ابن الفوطي،ج5ؽ،7ص ،)761ككتاب(الدر
اظترصوؼ يف كصف ؼتارج اضتركؼ) كىو ػتقق(فخر الدين،2112،ص ،)220-227،كصنف ابو عبدهللا دمحم اظتعركؼ
بشعلة (منظومة يف التجويد) كىي ؼتطوطة(عبد الرزاؽ،0072،ج،7ص،)265كصنف ابو اضتسن علي بن يعقوب بن
شجاع عماد الدين اظتوصلي اظتعركؼ اببن ايب زىراف اظتوصلي رحل اىل دمشق كبقي هبا حىت كفاتو سنة(672ىػ0277/ـ)
كتاب(التجريد يف التجويد)كىو مفقود (البغدادم،2117،ج ،0ص.)072
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اثنياً :علم التفسري كىو من أشرؼ العلوـ يفسر كالـ هللا تعاىل ،الغرض منو االعتصاـ ابلعركة الوثقى  ،فضال عن اضتاجة

اىل معرفة العلوـ الشرعية كالدينية لضركرهتا للمسلمُت(السيوطي،0035،ج،5ص )000ابلنسبة عتذا العلم ظهرت
مصنفاتو منذ (ؽ5ىػ01/ـ) لكنها مل تصلنا كبقيت معظمها مفقودة اك ؼتطوطة  ،ككاف قد صنف ابو بكر دمحم بن اضتسن
النقاش اظتوصلي(ت770ىػ062/ـ) :كتاب (اظتوضح يف القرآف كمعانيو) ،ككتاب(كتاب االشارة يف غريب القرآف)
كتاب(ارـ ذات العماد) كىي رتيعها مفقودة مل تصل الينا ،ككتاب التفسَت الكبَت اظتسمى(
ككتاب(االبواب يف القرآف) ك
َ
شفاء الصدكر) كىو ؼتطوط ال نعلم مكانو يقع يف اثنا عشر الف كرقة (ابن الندمي ،2112 ،ص72؛ برككلماف،0070 ،
ج ،5ص ،)03كيشَت ىذا اظتصنف الضخم حبد ذاتو اىل اف علماء اظتوصل من أىم اظتسامهُت يف ىذا العلم كاهنم كانوا
مرجعا ظتن بعدىم ،كما صنف ابو القاسم عبيد هللا بن جرك االسدم اظتوصلي(ت773ىػ003/ـ) كتااب يف تفسَت القراف مل
يتمو حبسب ما ذكره ايقوت اضتموم ،كانو فسر "بسمميحرلا نمحرلا هللا  " يف مائة كعشرين كجها( ،0000مج،5
ص.)731
كيف(ؽ6ىػ02/ـ) تطورت اظتصنفات يف ىذا العلم اذ صنف ابو غتد سعيد بن اظتبارؾ اظتعركؼ اببن الدىاف
(ت760ىػ0037/ـ)الذم قدـ اىل اظتوصل سنة(757ىػ0071/ـ) كبقي فيها حىت كفاتو ،كتاب (تفسَت القراف) يف اربع
غتلدات ،ككتاب(تفسَت  :قل ىو هللا احد) يف غتلد( ،تفسَت الفاحتة) يف غتلد(الصفدم ،0000،ج،07ص )076كىي
مصنفات مفقودة ،كيبدك أهنا مل تكن ابضتجم الكبَت بقدر ما ىي مصنفات هتتم دبا اشتهر من تفسَت بعض السور القرآنية،
كصنف غتد الدين بن االثَت كتاب( االنصاؼ يف تفسَت القرآف أك االنصاؼ يف اصتمع بُت الكشف كالكشاؼ يف تفسَت
القرآف) رتعو من كتاب(كشف البياف) اليب اسحق التغليب(ت523ىػ0177/ـ) ككتاب (الكشاؼ) اليب القاسم
الزؼتشرم(ت777ىػ0057/ـ) كىو مفقود(ايقوت اضتموم،0000،مج،6ص،)207كما صنف اضتسن بن علي بن
اضتسن بن علي بن عمار بن فهد الياسرم ػتي الدين اظتعركؼ اببن عمار اظتوصلي(ت622ىػ0227/ـ) مصنفان يف
التفسَت مل تذكر اظتصادر اشتو كىو مفقود(الصفدم ،0000 ،ج ،00ص26؛كحالة،0073،ج،7ص،)270كصنف أبو
دمحم اظتعاىف بن عمراف رتاؿ الدين اظتعركؼ اببن اضتدكس اظتوصلي(671-770ىػ0277-0076/ـ) الفقيو الشافعي
اظتفسر احملدث ،كاف قد كلد ابظتوصل كتفقو هبا ،لو كتاب(هناية البياف يف تفسَت القرآف) مطبوع كػتقق يقع يف ستة غتلدات
من سورة النجم اىل سورة اضتديد (كحالة،0073،ج،02ص،)710كما صنف ابو عمراف موسى بن يونس بن دمحم بن
منعة كماؿ الدين اظتوصلي(670-770ىػ0252-0076/ـ)الفقيو اظتفسر كتاب(كشف اظتشكالت كايضاح اظتعضالت
يف تفسَت القراف) كىو مفقود( كحالة،0073،ج،07ص،)70كصنف ابو دمحم عبد الرزاؽ بن رزؽ هللا بن ايب بكر بن
خلف بن ايب اعتيجاء الرسعٍت (660-770ىػ0267-0007/ـ) ككاف مولده براس عُت كىي مدينة كبَتة مشهورة من
مدف اصتزيرة الفراتية تقع بُت حراف كنصيبُت كدنيسر فيها عيوف كثَتة(ايقوت اضتموم،2100،مج،7ص )07مث كفد اىل
اظتوصل سنة(627ىػ0226/ـ) كاستقر فيها كصنف(كتاب القمر اظتنَت يف علم التفسَت)كىو مفقود(ابن الشعار،2117،
مج 7ج،5ص ،)006-007كصنف االماـ الكواشي(ت671ىػ0270/ـ)كتاب( تبصرة اظتتذكر كتذكَت اظتتبصر) كيبدك
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اف التصحيف كالتحريف قد أصاب عنواف ىذا الكتاب ،كنشر ابسم (تبصرة اظتتذكر كتذكرة اظتتبصر) كاشار اليو مؤلفو
قائال "فهذا ؼتتصر يف التفسَت حتريت ضتفظو سبيل التيسَت"()2116ج،0ص،)72كذكره حاجي خليفة ابسم(التبصرة يف
التفسَت) كىو تفسَته الكبَت ،مث طتصو يف غتلد كشتاه التلخيص فرغ من أتليفو سنة(650ىػ0270/ـ) كىو مطبوع خبمسة
أجزاء ( ،2117ج ،0ص577 ،763؛ كحالة،0073،ج،2ص،)210ككتاب(كشف اضتقائق يف التفسَت)(حاجي
خليفة،2117،ج،0ص ،)011ككتاب (ركضة الناظر كجنة اظتناظر) كمها مفقوداف (البغدادم،2117،ج،0ص)01

اثلثاً :علم احلديث من اكثر العلوـ اليت انلت اىتماـ اظتسلمُت ىو علم اضتديث ،كلعلماء اظتوصل نصيب من ىذا
االىتماـ كقد ظهر يف( ؽ5ىػ01/ـ) احملدث ابو زكراي االزدم اظتوصلي(ت775ىػ057/ـ) إذ كاف مغرما ابضتديث عن
احملدثُت كاراد ابراز دكرىم فصنف كتاب (يف طبقات احملدثُت) كىو مفقود( االزدم،0063،ج،2ص ،)710 ،00كال نعلم
عنو شيئا اال اشارات متناثرة يف بعض اظتصادر مثل اطتطيب البغدادم ،الذىيب ،كما صنف ابو دمحم عبد هللا بن جعفر بن
اسحاؽ بن جابر اظتوصلي اصتابرم(ت761ىػ030/ـ) كتاب(احاديث) كىو مفقود(سزكُت،0000،ج ،0ص ،)706ك
لو (جزء مشهور من احاديثو ) كىو ؼتطوط يوجد يف اظتكتبة اظتركزية /قسم اظتخطوطات  /جامعة االماـ دمحم بن سعود
االسالمية برقم(،3276:اصتابرم  ،د/ت،ص ،)2كصنف ابو الفتح دمحم بن اضتسُت بن ازتد االزدم
اظتوصلي(ت763ىػ033/ـ) اك سنة (735ىػ075/ـ) كذكر اطتطيب البغدادم انو "صنف كتبا يف علوـ اضتديث" كمل
يذكرىا(،2100ج،2ص )251كىذه الكتب ىي كتاب ( تسمية من كافق اشتو اسم ابيو من الصحابة كالتابعُت كمن
بعدىم من احملدثُت) كىو ؼتطوط يف مكتبة ليدف برقم (0173سزكُت،0000،ج،0ص ،)517-512ككتاب( اسم كل
صحايب ركل عن رسوؿ هللا) )امرا كهنيا كمن بعده من التابعُت كغَتىم ؽتن ال اخ لو يوافق اشتو من نقلة اضتديث من
رتيع االمصار) ؼتطوط يف مكتبة سرام ازتد الثالث برقم  ،2060ككتاب ( اظتخزكف يف علم اضتديث) كىو كتاب مرتب
على حركؼ اعتجاء يتناكؿ صحابة الرسوؿ( )مل يرد عنهم اال ركاية كاحدة  ،ؼتطوط ال نعلم مكانو ،ككتاب( احاديث
منتقاة كغرائب الفاظ رسوؿ هللا( )ؽتا حيتاج اىل استعمالو) كىو ؼتطوط يوجد يف اظتكتبة الظاىرية دبجموع حتت رقم 30
(سزكُت،0000،ج،0ص. )517-512
كيف (ؽ7ىػ 00/ـ) صنف ابو نصر دمحم بن علي بن عبيد هللا بن ازتد بن صاحل بن سليماف اظتوصلي اظتعركؼ اببن
كدعاف اظتوصلي(ت505ىػ0127/ـ) (االربعُت الودعانية) كىو ؼتطوط يف مكتبة االزىر حتت رقم  ،710526رتع فيو
اربعُت حديثا(حاجي خليفة،2117،ج،0ص)076ككتاب(عواؿ يف اضتديث)كىو مفقود كفق ما ذكره
كحالة(،0073ج،00ص،)26كيف هناية (ؽ6ىػ02/ـ) صنف غتد الدين بن االثَت(ت616ىػ0210/ـ) كتاب(جامع
االصوؿ يف أحاديث الرسوؿ) ( ابن االثَت،0077،ج،0ص )3ككتاب(مناؿ الطالب يف شرح طواؿ الغرائب)(ابن االثَت،
د/ت،ج،0ص )07ككتاب( النهاية يف غريب اضتديث كاالثر)(،2110ج،0ص )23كىذه اظتصنفات كصلتنا كىي مطبوعة
كػتققة ،كصنف هباء الدين بن شداد(ت672ىػ0275/ـ) (دركس يف اضتديث) كاف قد القاىا يف القاىرة حُت سافر اليها
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سفَتا سنة(620ىػ0270/ـ) كىو ؼتطوط ابظتكتبة البودليانية حتت رقم(( )7 :003 /0ابن شداد،2117،ص،)77ك
صنف ابن ابطيش كتاب( اظتصباح يف االحاديث الصحاح) كىو مفقود(، 0077ج،0ص)777
رابعاً :علم الفقه مل يكن ابظتوصل مدرسة يف الفقو مثل ما كاف يف اضتجاز كالكوفة ،كعلى الرغم من ذلك يوجد أتثَت
من الصعب رصده على اظتوصل من اظتدرستُت كحتديده يتطلب دراسة خاصة ابظتوضوع ،يف الوقت الذم ؾتد اف مصنفات
علماء اظتوصل يف الفقو ظهرت منذ بداية (ؽ5ىػ01/ـ)،اذ صنف زتيد بن زايد بن زتاد بن زايد الكويف
اظتوصلي(ت701ىػ022/ـ) ككاف مولده ابلكوفة مث انتقل اىل اظتوصل كسكنها كألف (اصتامع يف انواع الشرائع) ككتاب
(اطتمس) كمها مفقوداف(البغدادم،2117،ج،2ص007؛ كحالة،0073،ج  ،5ص،)77كيف(ؽ6ىػ00/ـ) صنف ابو
بكر حيِت بن عمر بن سعدكف بن دتاـ بن دمحم ضياء الدين القرطيب اظتوصلي (763-576ىػ0032-0107/ـ) الفقيو
اظتالكي اظتقرئ احملدث ،كالذم كلد بقرطبة كاستوطن اظتوصل ،كتعلم دبصر كبغداد كذلك سنة(703ىػ0027/ـ) كاقاـ
بدمشق مث عاد اىل اظتوصل كتويف فيها ،كجدان اف لو كتاب(دالئل االحكاـ) كىو مفقود (كحالة،0073،ج، 07
ص،)206كصنف ابو جعفر عمر بن دمحم بن خضر معُت الدين اظتوصلي(ت731ىػ0035/ـ) اظتولود كالنشأة مث توجو اىل
دمشق ،صنف كتاب(كسيلة اظتتعبدين يف سَتة سيد اظترسلُت)كىو مفقود كاف نور الدين ػتمود بن زنكي الشهيد
يعتقده(كحالة،717 /3كشف الظنوف)،كما صنف ابو اسحاؽ ابراىيم بن دمحم اظتوصلي(ت733ىػ0070/ـ) كتاب
(اصتواىر يف اظتواعظ) كىو مفقود (كحالة )،،017/0،كصنف غتد الدين بن االثَت كتاب( الشايف يف شرح مسند
الشافعي) كىو ػتقق كمطبوع(ابن االثَت،2117،ص )6كقاـ ابختصاره يف كتاب(مناقب االماـ الشافعي)كىو ػتقق
كمطبوع(ابن االثَت0517،ق،ص.)5
كيف(ؽ3ىػ07/ـ) صنف ابو جعفر دمحم بن ابراىيم بن دمحم بن عبد العزيز الرازم الفقيو اضتنفي(ت607ىػ0207/ـ)
نزؿ اظتوصل كاقاـ هبا كصنف كتاب(يف الفرائض) ،كتاب(يف مذىب االماـ ايب حنيفة) ،كتاب (النورم يف هتذيب ؼتتصر
القدر) عملو الاتبك نور الدين ارسالف شاه بن مسعود بن مودكد(613-770ىػ0201-0007/ـ) كرتيع ىذه
اظتصنفات مفقودة( ابن الشعار،2117 ،مج 7ج،6ص.)01
كصنف ابو اظتظفر دمحم بن علواف بن مهاجر شرؼ الدين اظتوصلي(607-752ىػ0207-0053/ـ) الفقيو الشافعي
لو تصانيف يف الفقو كاطتالؼ مل تصل الينا عناكينها( كحالة،0073،ج،01ص ،)207كصنف ابو حفص عمر بن بدر
بن سعيد الفقيو اضتنفي اظتوصلي(622-773ق0227-0060/ـ) اظتولد كالنشأة ،مث درس ببغداد لكن ال تتوفر
معلومات عن طلبتو حُت انو رحل اىل حلب كدمشق كحدث فيهما حىت كفاتو ،لو كتاب(العقيدة الصحيحة يف
اظتوضوعات الصرحية)كىو مفقود( ابن الشعار ،2117،مج 5ج،7ص  )271-220ككتاب( االنتصار كالًتجيح للمذىب
الصحيح مذىب ايب حنيفة) ك( اظتغٍت يف اضتفظ كالكتاب بقوعتم ال يصح معٌت ىذا الباب)كمها ايضا مفقوداف(كحالة،
 ،0073ج ،3ص ،)237كصنف دمحم بن علي اظتلقب ابإلماـ ابن بنت الرضي يونس الفقيو الشافعي
(ت622ىػ0227/ـ) كلد كتويف ابظتوصل كتاب (شرح الوجيز للغزايل) يف فركع الفقو الشافعي كىو مفقود  ،كىذا الكتاب
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لو سبعُت شرحا(كحالة ،0073 ،ج ،01ص ،)710كلعل ىذا النموذج يقدـ انطباعان عن أثر الغزايل كتوجهاتو على
علماء اظتوصل كمصنفاهتم كاف اكلئك العلماء جزء من منظومة الشرح عتذا الكتاب الذم قد يكوف من اظتواد اليت تدرس يف
مدارس اظتوصل من شيوخها.
كصنف ابو الفضل ازتد بن موسى بن يونس بن دمحم بن منعة االربلي االصل اظتوصلي (622-737ىػ-0030/
 0227ـ) الفقيو الشافعي لو كتاب(شرح التنبيو للشَتازم) يف فركع الفقو الشافعي ،ككتاب(اختصر احياء علوـ الدين
للغزايل) ؼتتصرين كبَت كصغَت( كحالة،0073،ج،2ص ،)001كىذا منوذج آخر على أثر الغزايل يف مصنفات علماء
اظتوصل،كما صنف اضتسن بن علي بن اضتسن بن علي بن عمار بن فهد الياسرم ػتي الدين اظتعركؼ اببن عمار
اظتوصلي(ت622ق0227/ـ) كلد كتويف ابظتوصل لو مصنف يف الفرائض ،مل تذكر اظتصادر اشتو(كحالة  ،270 /7راجع
الصفدم ).26/00
كقاـ الفقيو اضتنفي ابراىيم بن عبد الكرمي بن ايب السعادات اظتوصلي (ت627ىػ0270/ـ) (بشرح قطعة كبَتة من
القدكرم)(كحالة،0073،ج،0ص،)71كصنف اشتاعيل بن ابراىيم شرؼ الدين اظتوصلي الفقيو
اضتنفي(ت620ىػ0272/ـ) الذم كلد ابظتوصل كتوىل القضاء ،مث رحل اىل دمشق كسكنها حىت كفاتو لو(مقدمة يف
الفرائض)(كحالة،0073،ج،2ص ،)273كصنف ابو دمحم اظتعاىف بن عمراف رتاؿ الدين كيعرؼ اببن اضتدكس
اظتوصلي(671-770ىػ0277-0076/ـ) الفقيو الشافعي اظتفسر احملدث ،كلد ابظتوصل كتفقو فيها لو كتاب(انس
اظتنقطعُت) مطبوع (كحالة،073،ج،02ص،)710كصنف هباء الدين بن شداد كتاب(دالئل االحكاـ من احاديث
النيب( )يقع يف غتلدين( ،كحالة،0073،ج ،07ص،)200كذكر بعنواف (دالئل االحكاـ على التنبيو)،حتدث فيو ابن
شداد عن األحكاـ النبوية اظتستنبط منها االحكاـ كىو ؼتطوط ابظتكتبة الوطنية يف ابريس رقم  (،376ابن شداد،
 ،2117ص،) 77كيبدك لنا اف سبب تسميتو الثانية هبذا االسم كذلك الستنباط احكامو كفقا لكتاب (التنبيو) اليب
اسحاؽ الشَتازم كالذم قراه يف فًتة تعلمو ابظتوصل( ،اصتبورم،2111،ص)21،61كقد اختلف اظتؤرخوف يف عدد غتلداتو
فمنهم من ذكر ابنو يقع يف غتلدين (ابن شداد،2117،ص77؛حاجي خليفة،2117،ج،0ص،)370يف حُت ذكر
احدىم أبنو يقع يف أربعة غتلدات(ابن اصتزرم ،غاية ،ج ،2ص ،)706ككتاب(اظتوجز الباىر) يف الفقو الشافعي الفو ابن
شداد للملك الظاىر بن صالح الدين(ابن شداد،2117،ص،)77كتاب(اشتاء الرجاؿ الذين يف اظتهذب للشَتازم)
ؼتطوط دبكتبة كيل الدين جار هللا رقم  ،277كنسخة اخرل توجد دبعهد اظتخطوطات العربية ابلقاىرة التابع للجامعة
العربية(،ابن شداد ،2117،ص.)77
كصنف موسى بن يونس بن دمحم بن منعة كماؿ الدين اظتوصلي الشافعي(670-770ىػ0252-0076/ـ) كلد
ابظتوصل كدرس ببغداد ،مث عاد اىل اظتوصل كتويف فيها( ،شرح كتاب التنبيو) يف الفقو يقع يف غتلدين كىو مفقود(
كحالة،0073،ج،07ص،)70كيبدك اف كتاب التنبيو للشَتازم من أىم الكتب يف العصرين الزنكي كااليويب كتنافس
علماء اظتوصل على شرح مادتو كما حدث مع ابن شداد يف شرحو للكتاب.
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كصنف أبو اجملد اشتاعيل بن ىبة هللا بن سعيد بن ىبة هللا بن دمحم اظتوصلي عماد الدين اظتعركؼ اببن ابطيش الفقيو
الشافعي(677-737ىػ0273-0030/ـ) كلد ابظتوصل كشتع ببغداد كدمشق مث رحل اىل حلب كدرس ابظتدرسة النورية
اظتعركفة ابلنقرية كىي مدرسة انشاىا نور الدين ػتمود بن زنكي سنة(755ىػ0050/ـ) يف حلب(ابن
شداد،0077،ج ،0ؽ،0ص)010كبقي فيها حىت كفاتو ،لو كتاب(طبقات الفقهاء الشافعية)كىو مفقود(ابن
الشعار،2117،مج،3ج،0ص،275مج،7ج،6ص ،)212ككتاب(اظتغٍت يف شرح الفاظ اظتهذب كالكالـ عن رجالو
للشَتازم) (كحالة،0073،ج،2ص )207مطبوع ابسم(اظتغٍت يف االنباء عن غريب اظتهذب كاالشتاء) كقد اشار ابن
ابطيش يف مقدمتو" كلقد كانت النفس يف ريعاف الشباب تطالبٍت بكتاب ارتع فيو ما أشتمل عليو كتاب اظتهذب من
االلفاظ اظتشكلة  ،كمعاين االخبار ،كاشتاء رجالو كما اتفق فيو من اشتاء االماكن كابُت من ذلك ما حيتاج اىل البياف فاف
ىذا الفن خ ارج عن صنعة الفقهاء كقل اف يعرفو كثَت من مقدميهم" ككاف أتليفو سنة(617ىػ0217/ـ)(ابن
ابطيش،0000،ص،) 7كتاب(مشتبو التنبيو)،كتاب(شرح الفاظ اظتهذب)اليب اسحاؽ الشَتازم(ت536ىػ0177/ـ)
ككتاب (شرح التنبيو )لألخَت ايضا كىي مصنفات مفقودة مل تصلنا (كحالة،0073،ج،2ص،)207كصنف ابن شعلة
اظتوصلي (ت676ىػ 0277/ـ) يف الفقو اضتنبلي كتاب(نظم يف العبادات من اطترقي) كىو مفقود كىو اختصار
لكتاب(ؼتتصر اطترقي) اليب القاسم اطترقي(ت775ىػ057/ـ) ،كالف ابن شعلة يف الفقو اضتنبلي(كتاب فضائل االئمة
االربعة)اك (غاية االختصار يف مناقب االئمة االربعة ائمة االمصار)كيبدك اف حاجي خليفة كقف على نسخة منو اذ قاؿ:
"غاية االختصار يف فضائل االئمة االربعة ائمة االمصار ابو حنيفة كمالك كالشافعي كازتد...قاؿ رتعتو من كتب الناقلُت
كاىل االثر كرتبت ذكرىم"(،2117ج،2ص،)555كيالحظ اف ىذه الكتب ليس موضوعها الفقو امنا سَت كتراجم ظتن
تصدل من فقهاء االمة اظتشهورين ابلفقو ،كال نعلم اف كانت ىذه الكتب قد حتتوم على مضامُت مسائل يف الفقو اـ
فقط عرض فضائل االئمة االربعة  ،كاغلب الظن اف ىناؾ مسائل فقهية فيها.
كصنف أبو دمحم عبد الرزاؽ بن رزؽ هللا بن ايب بكر بن خلف بن ايب اعتيجاء الرسعٍت (660-770ىػ-0007/
 0267ـ) كتاب صنف (اظتنتصر يف شرح اظتختصر) يف الفقو اضتنبلي شرح بو ؼتتصر اطترقي ،ككتاب(اسٌت اظتذاىب يف
احاديث اظتذاىب)كمها مفقوداف( ابن الشعار ،2117،مج،7ج،5ص ،)006 -007كصنف ابو القاسم عبد الرحيم بن
دمحم بن دمحم بن يونس بن ربيعة اظتوصلي اتج الدين(630-707ىػ0232-0212/ـ) الفقيو الشافعي ،رحل اىل بغداد
كتوىل القضاء فيها حىت كفاتو ،لو كتاب(التعجيز يف ؼتتصر الوجيز للغزايل)(،التنبيو يف اختصار التنبيو للشَتازم) ككالمها يف
الفقو الشافعي(،ؼتتصر احملصل لفخر الدين الرازم يف اصوؿ الفقو)(شرح التعجيز مل يكمل)
(كحالة،0073،ج،7ص ،) 207كديكن اف جيزـ البحث على ما مت ذكره اف أىم كتابُت كاف لعلماء اظتوصل اىتماـ كبَت
هبما ىو كتاب( الوجيز) للغزايل ،ككتاب(التنبيو) للشَتازم ،كاف الفقو الشافعي ىو السائد يف مصنفات علماء اظتوصل ،كاف
الفقو اضتنبلي كمن بعده اظتالكي كاضتنفي مل ينل ذلك االىتماـ عندىم.
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كصنف ابو الفضل عبد هللا بن ػتمود بن مودكد بن ػتمود غتد الدين اظتوصلي(677-700ىػ0275-0217/ـ)
الفقيو اضتنفي ،كلد ابظتوصل كتوىل القضاء ابلكوفة كتويف ببغداد ،لو كتاب(شرح اصتامع الكبَت للشيباين) ،ككتاب (اظتشتمل
على مسائل اظتختصر) يف الفقو اضتنفي ،كمها مفقوداف ككتاب (اظتختار يف الفركع اضتنفية) الذم قاـ بشرحو كشتاه (االختيار
لتعليل اظتختار) كىو مطبوع ،ذكر فيو انو رتع يف شبابو ؼتتصران شتاه (اظتختار للفتول) كاختار فيو قوؿ االماـ ايب حنيفة
فتداكلتو االيدم فطلبوا منو شرحا فشرحو شرحا اشار فيو اىل علل اظتسائل كمعانيها(حاجي خليفة ،2117 ،ج،7
ص ، ) 217كصنف ابراىيم بن عبد الرزاؽ بن ايب بكر بن رزؽ هللا بن خلف اظتعركؼ اببن احملدث (-652
607ىػ0206-0255/ـ) كلد ابظتوصل مث رحل اىل دمشق صنف( شرح ؼتتصر القدكرم) (ت527ىػ0176/ـ) كمل
يتمو(كحالة ،0073،ج،0ص،)53ك صنف ابو اسحاؽ ابراىيم بن ازتد رتاؿ الدين الفقيو اضتنفي(ت311ىػ0710/ـ)
كتاب(توجيو اظتختار يف الفقو) كىو مطبوع شرح فيو كتاب (االختيار لتعليل اظتختار) لعبد هللا بن ػتمود بن مودكد
اظتوصلي اضتنفي(ت677ىػ0275/ـ) ،كذكر يف اكلو انو قراه على مؤلفو ابظتوصل سنة(672ىػ( )0275/كحالة،
 ،0073ج ،0ص ،)01ككتاب(ساللة اعتداية) ككتاب(شرح اظتنظومة)كمها مفقوداف(كحالة ،0،0073ج،0ص.)01
تبُت ؽتا سبق اف مصنفات علم الفقو يف( ؽ3ىػ07/ـ) أكثر من بقية القركف كذلك ألسباب عديدة أبرزىا التطورات
العقائدية كاالجتماعية ىي اليت فرضت على العلماء كاظتفكرين كاصحاب االختصاص كىم النخبة اظتتميزة بتأليف الكتب
الفقهية اك شرحها كاختصارىا(اظتصرم،0001،ص ،)7كشجعت السلطة السلجوقية اضتاكمة آنذاؾ كمن مث الزنكيوف
العلوـ الفقهية اكثر من بقية العلوـ.
خامساً :كتب التصوف :جيد اظتتابع لكتب التصوؼ كىي اليت رتعت ما بُت الوعظ كابراز سلوؾ الزىاد ،اف علماء
اظتوصل مل يكن عتم اىتماـ يف التصوؼ كفق ما مت إحصائو من عناكين على اقل تقدير ،على الرغم من كجود متصوفة يف
اظتوصل من اشهرىم الفتح اظتوصلي(ت067ىػ370/ـ) ،كلعل السبب اف غياب كفقداف اظتصنفات بشكل عاـ قد يعطي
انطباعان عن ىذا التطور ،يف حُت ؾتد اف يف القرنُت (6ك3ىػ02/ك07ـ) برزت عنواانت لعلماء اظتوصل تعٌت ابلتصوؼ
،اذ صنف ابو عبد هللا اضتسُت بن نصر بن دمحم اظتعركؼ اببن ستيس اظتوصلي(ت772ىػ0073/ـ) كتاب(اخبار
اظتنامات)( ،حترمي الغيبة) الذم ذكره الزركلي حتت عنواف(حترمي الغيبة كما فيها من العقوبة)(د/ت ،ج،2ص،)260
ككتاب(طبقات االكلياء)ككتاب( منهج التوحيد) (،منهج اظتريد)(البغدادم،2117،ج ،0ص )275كىي مصنفات مفقودة
رتيعها مل نعرؼ عنها شيئا سول اشتائها ،اما كتابو( مناقب االبرار كػتاسن االخيار) مطبوع كىو من أفضل الكتب اليت
تناكلت أخبار اظتتصوفة كاقواعتم السيما يف القركف الثالثة اعتجرية االكىل ،فضال عن القيمة التارخيية للكتاب ،فقد دكف فيو
اخبار اظتتصوفة اذ بعد اطالعو على ما رتعو السادة العلماء كاظتشايخ القدماء من اخبار الصاضتُت كاخبار االكلياء كاكدعوه
يف كتبهم ،قاؿ ":فوجدت كل كاحد من ىؤالء ...مل يستوؼ يف تصنيفو اخبارىم ،كال حصر مناقبهم كااثرىم ...فرأيت اف
افرغ سعي  ...كارتع كل ما يف ىذه اظتصنفات اظتشهورة ،كاضيف اليو زايدة عليها من مسموعايت اظتسطورة يف غَتىا ...يف
كتاب مفرد يرجع اليو  ،كيعتمد عليو"(ابن ستيس،2116،ج ،0ص)7
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كصنف غتد الدين بن االثَت كتاب( اظتصطفى كاظتختار يف االدعية كاالذكار) كىو مفقود(ايقوت اضتموم،
،)،0000ككتاب(اظتختار يف مناقب االخيار) مطبوع ،كىو من كتب الزىد كالرقائق بًترتة اظتؤلف لألخيار من الصحابة
كالتابعُت كاتبعي التابعُت كعرض اخبارىم كاقواعتم كمناقبهم اذ اشار اظتؤلف قائال ":كاين ظتا كقفت على ما كصل إيل من
اخبار خَتة هللا تعاىل من خلقو كاكليائو  ،فرأيتها ...احسن اخبارا كارتل ااثرا ...هتدم سامعها اىل الطريق
االرشد"(،2110ج،0ص)7
كصنف اعتركم (ت600ىػ0205/ـ) ككتاب(معيار الزماف يف معاشرة االخواف) (اعتركم 0032،ص، )003
ككتاب(االصوؿ) كمها من كتب اعتركم اظتفقودة اك اهنا غرقت يف البحر مع ما غرؽ من كتب اظتؤلف ،كصرح ىو بنفسو
بذلك( ،اعتركم،0077 ،ص ،)7ككتاب(اطتطب اعتركية) كىي عبارة عن عظات دينية كىي مطبوعة كملحقة
بكتاب(التذكرة اعتركية)( ،اعتركم ،0032،ص ،)000كصنف ابن اضتدكس اظتوصلي كتاب( اظتوجز يف الذكر) ككتاب
(اصدؽ االخبار يف اخالؽ االخيار)كمها مفقودين(كحالة ،0073 ،ج ،02ص ،)710كصنف ابن
ابطيش(ت677ىػ0273/ـ)كتاب (عدة السالكُت) ككتاب (مزيل الشبهات يف إثبات الكرامات)كمها مفقودين(ابن
ابطيش،،0077ج،0ص)777
اخلامتة :توصل البحث اىل نتائج عدة ابرزىا:

اوال :أثبت البحث اف علماء اظتوصل قد أسهموا يف حركة التأليف كاف نتاجهم العلمي كالسيما يف العلوـ الدينية ،ال يقل
امهية عن نتاج علماء ابقي اظتدف كاالمصار  ،كصنف علماؤىا على كفق ما كصلنا من عنواانت اكثر من مئة مصنف يف
العلوـ الدينية فقط ،ككصل ذتانية عشر كتاابن قد كصل الينا كمن مث حقق كطبع.

اثنياً :تبُت يف جدكؿ رقم ( ) 0كجود كتب يف علم القراءات ما يقرب من عشرين مصنفا  ،كيعد القرف السابع للهجرة/
الثالث عشر للميالد أكثر القركف انتاجا اذ كصلت فيو اظتصنفات ستسة عشر مصنفان لعلماء اظتوصل ،يف حُت اف علم
التفسَت كاف فيو عشركف مصنفا نصفها كاف من نتاج القرف السابع للهجرة /الثالث عشر للميالد ،كذلك ؾتد اف علم
اضتديث قد صنف فيو ثالثة عشر مصنفا نصفها كاف يف القرف الرابع للهجرة /العاشر للميالد ،كقد تراجع ما بعد ذلك
ألسباب عديدة من أمهها أنتشار اظتذىب الشافعي كتراجع اظتذىب اضتنبلي يف اظتوصل ،كمت احصاء اربعة كاربعوف كتااب يف
علم الفقو إذ الف معظمها يف القرف السابع للهجرة /الثالث عشر للميالد اذ بلغت سبعة كثالثُت كتااب كالسبب يف ذلك
التأثر بعلماء الشافعية كمن أبرزىم الغزايل كالشَتازم ،كمل يكن ظتصنفات التصوؼ اثر حىت القرف السابع للهجرة /الثالث
عشر للميالد ،كمت احصاء ما يقارب تسعة مصنفات كقسم منها كصلنا كمت طبعو يف عصران ىذا.
اثلثاً :من أىم تطور اظتصنفات الدينية لعلماء اظتوصل ظهور اعماؿ لشركحات كؼتتصرات ظتصنفات سابقة أك رتع بعضها
مع بعض على سبيل اظتثاؿ كليس اضتصر فقد قاـ ابو عبد هللا دمحم اظتعركؼ بشعلة بشرح الشاطبية بكتابو( شرح شعلة على
الشاطبية اظتسمى كنز اظتعاين يف شرح حرز االماين)،كصنف ابو دمحم الرسعٍت كتاب( اظتنتصر يف شرح اظتختصر)للخرقي،
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كاختصر اتج الدين بن منعة كتاب الوجيز للغزايل بكتاب( التعجيز ) ،كصنف غتد الدين بن االثَت كتاب(االنصاؼ يف
تفسَت القرآف) رتعو من كتاب(كشف البياف) اليب اسحق التغليب ،ككتاب (الكشاؼ) للزؼتشرم.

رابعاً :كصل البحث اىل كجود ذتانية عشر عاظتا من اظتوصل ثبت ابألدلة النصية اهنم صنفوا مؤلفاهتم كىو يف حاؿ اظتولد
كاالقامة كالوفاة يف اظتوصل ،يف حُت يوجد احد عشر عاظتا كانوا قد رحلوا من اظتوصل كعتم مؤلفات ك ال نعلم اف كاف
أتليفها يف اظتدينة اـ يف االمكنة اليت رحلوا اليها  ،لكن ما ىو مؤكد اهنم من علماء اظتوصل كثقافتها ،اما ما خيص القادموف
اىل اظتوصل فيوجد ستة علماء كيرجح اف مصنفاهتم قد أتثرت بثقافة مدينة اظتوصل كحركتها العلمية
جدول رقم ( )3ادلصنفات الدينية لعلماء ادلوصل ما بني القرنني الرابع والسابع اذلجريني
مقيم /
قادـ/ىاجر

اسم الكتاب

القركف

اسم العلم

اسم العامل

ؽ5ىػ01/ـ

علم
القراءات
كالتجويد

أبو بكر دمحم النقاش
ت770ىػ062/ـ

رحل اىل بغداد
كبقي فيها حىت
كفاتو

اظتصدر

مفقود /ؼتطوط/
ػتقق

اظتعجم الكبَت يف
اشتاء القراء
كقراءاهتم

مفقود

ابن الندمي،
 ،2112ص.72

كتاب السبعة
بعللها الكبَت

مفقود

ابن الندمي،
 ،2112ص72

كتاب السبعة
االكسط

مفقود

ابن الندمي،
 ،2112ص72

كتاب السبعة
األصغر

مفقود

ابن الندمي،
 ،2112ص72

ؽ5ىػ01/ـ

علم
القراءات

أبو الفتح عثماف بن
جٍت
ت702ىػ0110/ـ

رحل اىل بغداد
كبقي فيها حىت
كفاتو

شرح كتاب
الشواذ كشتاه
(احملتسب)

مفقود

كحالة،0073 ،
ج ،6ص270

ؽ3ىػ07/ـ

علم
القراءات

أبو عبد هللا اظتعركؼ
بشعلة ت 676ىػ
0277/ـ

مقيم

شرح شعلة على
الشاطبية

مطبوع

شعلة،2101 ،
ص7

يتيمة الدرر يف
النزكؿ كآايت
السور

مطبوع

شعلة،0520 ،
ص27

الناسخ كاظتنسوخ
يف القرآف

ػتقق

شعلة،0007 ،
ص.03

ذات الرشد يف
اطتالؼ بُت أىل

ػتقق

شعلة،
،0520ص.75

مجلظ درادات موصليظ ،الطدد ( ،)26ايار  -2022ذوال 3441هـ
()01

مجلظ درادات موصليظ
مجلظ دوريظ رلميظ محكمظ ،تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ
ISSN. 1815-8854
العدد
الشمعة يف
القراءات السبعة

ؼتطوط ال نعلم
مكاهنا

ابن رجب،
 ،0072ج،5
ص277

ذات اضتال يف

ؼتطوط ال نعلم

ابن رجب،

قراءة ايب عمرك
بن العال

مكاهنا

 ،0072ج،5
ص277

ؼتطوط ال نعلم
كاشف اظترموز
يف كقف مهزة على مكاهنا
اظتهموز
ؽ3ىػ07/ـ

التجويد

ؽ3ىػ07/ـ

علم
القراءات

ابن رجب،
 ،0072ج،5
ص277

نبذة اظتريد يف علم
التجويد

مفقود

ابن الفوطي،
 ،0062ج،5
ؽ ،7ص761

ابو اظتعايل فخر الدين
ت620ىػػ0225/ـ

مقيم

الدر اظترصوؼ يف
كصف ؼتارج
اضتركؼ

ػتقق

فخر الدين،
 ،2112ص227

ؼتطوط يف مكتبة
أكقاؼ اظتوصل

عبد الرزاؽ ،
 ،0072ج،7
265

اأك عبدهللا دمحم
اظتعركؼ بشعلة ت
676ىػ0277 /ـ

مقيم

منظومة يف
التجويد

برككلماف،
 ،0070ج،5
ص200

أبو العباس ازتد
الكواشي
ت671ىػ0270/ـ

مقيم

اظتطالع يف اظتبادئ
كاظتقاطع كىو
اختصار لكتاب
الوقوؼ

ؼتطوط يف مكتبة
القاىرة

اظتواقف يف القرآف

مفقود

حاجي خليفة،
 ،2117ج،7
ص572

اظتواقيت يف القرآف مفقود

حاجي خليفة،
 ،2117ج،7
ص572

متشابو القرآف

ؼتطوط يف برلُت

برككلماف،
 ،0070ج،5
ص200
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ؽ5ىػ01/ـ

علم التفسَت

ؽ6ىػ02/ـ

علم التفسَت

ؽ3ىػ07/ـ

عدد أحزاب
القرآف

ؼتطوط يف برلُت

برككلماف،
 ،0070ج،5
ص200

اظتوضح يف القرآف
كمعانيو

مفقود

ابن الندمي،
 ،2112ص72

اإلشارة يف غريب
القرآف

مفقود

ابن الندمي،
 ،2112ص72

األبواب يف القرآف

مفقود

ابن الندمي،
 ،2112ص72

إرـ ذات العماد

مفقود

ابن الندمي،
 ،2112ص72

شفاء الصدكر

ؼتطوط بدار
الكتب اظتصرية
ابلقاىرة

برككلماف،
 ،0070ج،0
ص.775

أبو بكر النقاش
ت770ىػ062/ـ

رحل إىل بغداد

أبو القاسم عبيد هللا
ت773ىػ 003/ـ

مقيم

لو كتاب يف
تفسَت القرآف مل
يتمو

سعيد بن اظتبارؾ
ت760ىػ0037/ـ

مقيم

ايقوت اضتموم،
 ،0000مج،5
ص731

تفسَت القرآف يف
اربعة غتلدات

مفقود

الصفدم،
 ،0000ج،07
ص .076

تفسَت قل ىو هللا
احد يف غتلد
كاحد

مفقود

الصفدم،0000،
ج،07ص .076

تفسَت الفاحتة يف
غتلد كاحد

مفقود

الصفدم،
 ،0000ج،07
ص .076

غتد الدين بن االثَت
ت616ىػ 0210/ـ

قادـ

االنصاؼ يف
تفسَت القراف

مفقود

ايقوت اضتموم،
،0000مج،5ص
731

اضتسن بن علي

مقيم

لو كتاب يف

مفقود

كحالة،0073 ،

التفسَت مل تذكر

اظتعركؼ اببن عمار

ج ،7ص270
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اظتصادر اشتو

ت622ىػ 0227/ـ
أبو دمحم اظتعركؼ اببن
اضتدكس ت671ق
ػ0272/ـ

مقيم

هناية البياف يف
تفسَت القراف يف
ستة غتلدات

ػتقق كمطبوع

ابن اضتدكس،
 ،2100ص .7

كماؿ الدين بن منعة

مقيم

كشف

مفقود

كحالة،0073 ،

ت670ىػ0252/ـ

ج ،07ص.70

اظتشكالت
كايضاح
اظتعضالت يف
تفسَت القرآف

أبو دمحم عبد الرزاؽ
الرسعٍت
ت660ىػ0267/ـ

قادـ

القمر اظتنَت يف
علم التفسَت

مفقود

ابن الشعار،
،2117
مج 7ج،5
ص007

أبو العباس ازتد
الكواشي
ت671ىػ0270/ـ

مقيم

اظتطالع يف اظتبادئ
كاظتقاطع اختصار
لكتاب الوقوؼ

ؼتطوط ال نعلم
مكانو

البغدادم،
 ،2117ج،2
ص.507

تبصرة اظتتذكر
كتذكرة اظتتبصر
كىو تفسَت كبَت
طتصو يف كتاب
(التلخيص)

ػتقق

الكواشي،
 ،2113ج،0
ص3

التلخيص

ػتقق يقع يف
ستسة أجزاء

كحالة،0073 ،
ج ،2ص210

كشف اضتقائق
يف التفسَت

مفقود

البغدادم،
 ،2117ج،0
ص01

الوقوؼ

مفقود

البغدادم،
 ،2117ج،0
ص01

ركضة الناظر
كجنة اظتناظر

مفقود

البغدادم،
 ،2117ج،0
ص01
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علم اضتديث أبو زكراي االزدم
ت775ىػ057/ـ

مقيم

طبقات ػتدثي
اظتوصل

مفقود

االزدم،0063 ،
ج ،2ص00

ؽ5ىػ01/ـ

ابو دمحم بن جابر
اظتوصلي
ت761ىػ031/ـ

مقيم

كتاب أحاديث

مفقود

سزكُت،0000 ،
ج ،0ص.706

جزء مشهور من
األحاديث

ؼتطوط يف اظتكتبة
اظتركزية

اصتابرم ،د/ت،
ص2

أبو الفتح دمحم االزدم
ت763ق 033/ـ

مقيم

تسمية من كافق
اشتو اسم ابيو من
الصحابة كالتابعُت
كمن بعدىم من
احملدثُت

ؼتطوط يف مكتبة
ليدف

سزكُت،0000،ج
،0ص.512

اسم كل صحايب
ركل عن الرسوؿ

ؼتطوط يف مكتبة
سرام أزتد

سزكُت،0000،ج
،0ص.512

اظتخزكف يف علم
اضتديث

ؼتطوط ال نعلم
مكانو

سزكُت،0000،ج
،0ص.512

أحاديث منتقاة
كغرائب الفاظ
رسوؿ هللا( )ؽتا
حيتاج اىل
استعمالو

ؼتطوط يف اظتكتبة
الظاىرية

سزكُت،0000،ج
،0ص.512

ؽ7ىػ00/ـ

أبو نصر ابن كداعاف
ت505ىػ0127/ـ

مقيم

األربعُت الودعانية

ؼتطوط يف مكتبة
األزىر

حاجي
خليفة،2117،ج
،0ص076

عواؿ يف اضتديث

مفقود

كحالة،0073 ،
ج،00ص.26

ؽ3ىػ07/ـ

غتد الدين بن االثَت
ت616ىػ0210/ـ

قادـ

جامع االصوؿ
يف احاديث
الرسوؿ

مطبوع

ابن االثَت،
،0077
ج،0ص06

مناؿ الطالب يف
شرح طواؿ
الغرائب

مطبوع

ابن االثَت،
د/ت،ج،0ص.7
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النهاية يف غريب
اضتديث كاالثر

ؽ5ىػ01/ـ

ؽ6ىػ02/ـ

ؽ3ىػ07/ـ

علم الفقو

ابن شداد
ت672ىػ0275/ـ

رحل اىل حلب
مرات عدة اخرىا
سنة
775ىػ0077/ـ

مطبوع

دركس يف اضتديث ؼتطوط يف اظتكتبة
البودليانية

ابن االثَت،
 ،2110ج،0
ص23
ابن شداد،
 ،2117ص.77

ابن ابطيش
ت677ىػ0273/ـ

رحل اىل حلب

اظتصباح يف
األحاديث
الصحاح

مفقود

ابن ابطيش ،ج،0
ص777

زتيد بن زايد اظتوصلي
ت701ىػ022/ـ

قادـ

اصتامع يف انواع
الشرائع

مفقود

كحالة،0073 ،
ج ،5ص77

كتاب اطتمس

مفقود

كحالة،0073 ،
ج ،5ص77

أبو بكر القرطيب
اظتالكي
ت763ىػ0030/ـ

قادـ

دالئل االحكاـ

مفقود

كحالة،0073 ،
ج ،07ص206

أبو جعفر اظتوصلي
الشافعي
ت731ىػ0035/ـ

رحل اىل دمشق

كسيلة اظتتعبدين
يف سَتة سيد
اظترسلُت

مفقود

كحالة،0073،ج
 ،3ص.717

أبو اسحاؽ اظتوصلي
ت733ىػ0070/ـ

مقيم

اصتواىر يف
اظتواعظ

مفقود

كحالة،0073 ،
ج،0ص017

غتد الدين بن االثَت
ت616ىػ0210/ـ

قادـ

الشايف يف شرح
مسند الشافعي

مطبوع

ابن االثَت،
،2117
ج0،201

مناقب االماـ
الشافعي

مطبوع

ابن االثَت،
0517ىػ ،ص07

أبو جعفر دمحم اضتنفي
ت607ق0207/ـ

قادـ

كتاب يف
الفرائض

مفقود

ابن الشعار،
 ،2117مج7
ج ،6ص01

كتاب يف مذىب
االماـ ايب حنيفة

مفقود

ابن الشعار،
 ،2117مج7
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ج،6ص01
النورم يف هتذيب
ؼتتصر القدر

مفقود

ابن الشعار،
 ،2117مج7
ج ،6ص01

أبو حفص عمر بن

رحل اىل دمشق

العقيدة الصحيحة مفقود

ابن الشعار،

بدر اظتوصلي اضتنفي
ت622ىػ0227/ـ

كتويف هبا

يف اظتوضوعات
الصرحية

 ،2117مج،5
ج ،7ص220

االنتصار كالًتجيح مفقود
للمذىب
الصحيح مذىب
أيب حنيفة

كحالة،،0073 ،
ج ،3ص.237

اظتغٍت يف اضتفظ
كالكتاب بقوعتم
ال يصح معٌت
ىذا الباب

مفقود

كحالة،،0073 ،
ج ،3ص.237

أبو الفضل ازتد بن
منعة الشافعي
ت622ىػ0227/ـ

مقيم

شرح التنبيو
للشَتازم

مفقود

كحالة،0073،ج
،2ص001

اختصر إحياء
علوـ الدين
للغزايل

مفقود

كحالة،0073 ،
ج ،2ص001

دمحم بن علي اظتلقب
ابإلماـ الشافعي
ت622ىػ0227/ـ

مقيم

شرح الوجيز يف
الفقو الشافعي

مفقود

كحالة،
،0073ج،01
ص.710

ابن عمار اظتوصلي
ت622ىػ0227/ـ

مقيم

لو مصنف يف
الفرائض مل تذكر
اظتصادر اشتو

مفقود

كحالة،0073 ،
ج ،7ص.270

ابراىيم بن عبد الكرمي
اضتنفي
ت627ىػ0271/ـ

مقيم

شرح قطعة كبَتة
من
القدكرم

مفقود

كحالة،0073 ،
ج ،0ص.71

إشتاعيل بن ابراىيم
اضتنفي ت620ىػ

رحل اىل دمشق
كبقي فيها حىت

لو مقدمة يف
الفرائض

مفقود

كحالة،0073 ،
ج ،2ص273
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0270/ـ

كفاتو

ابن اضتدكس اظتوصلي
الشافعي
ت671ىػ0272/ـ

مقيم

انس اظتنقطعُت

مطبوع

ابن اضتدكس،
ص77

ابن شداد

رحل اىل حلب

دالئل األحكاـ

ؼتطوط ابظتكتبة

ابن شداد،

على التنبيو

الوطنية يف ابريس

 ،2117ص.77

اظتوجز الباىر يف
الفقو الشافعي

مفقود

ابن شداد،
 ،2117ص77

اشتاء الرجاؿ
الذين يف اظتهذب
للشَتازم

ؼتطوط دبعهد
اظتخطوطات
العربية ابلقاىرة

ابن شداد،
 ،2117ص77

كماؿ الدين بن منعة
ت670ىػ0250/ـ

مقيم

شرح كتاب التنبيو

مفقود

كحالة ،ج،07
ص.70

ابن ابطيش
ت677ىػ0273/ـ

رحل اىل حلب
سنة622ىػ/
0223ـ

كتاب طبقات
الشافعية

مفقود

ابن الشعار،
 ،2117مج،3
ج ،0ص275

اظتغٍت يف االنباء
عن غريب
اظتهذب كاالشتاء

مطبوع

ابن ابطيش،
 ،0000ص7

مشتبو التنبيو

مفقود

كحالة،0073 ،
ج ،2ص207

شرح ألفاظ
اظتهذب

مفقود

كحالة،0073 ،
ج ،2ص207

شرح التنبيو

مفقود

كحالة،0073 ،
ج ،2ص207

أزتد اظتعركؼ بشعلة
ت676ىػ0277/ـ

مقيم

نظم يف العبادات
من اطترقي كىو
اختصار لكتاب
ؼتتصر اطترقي

مفقود

ابن رجب،
0072ج،5
ص07

ت672ىػ0275/ـ

غاية االختصار مفقود
يف مناقب
األئمة األربعة

حاجي خليفة،
 ،2117ج،2
ص555
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ائمة االمصار
اظتنتصر يف شرح مفقود
اظتختصر اطترقي

ابن الشعار،
 ،2117مج،7
ج007 ،5

أبو دمحم الرسعٍت
اضتنبلي ت660ىػ
0262/ـ

اسٌت اظتذاىب
يف احاديث
اظتذاىب

مفقود

ابن الشعار،
 ،2117مج،7
ج007 ،5

رحل اىل بغداد التعجيز يف
أبو القاسم اتج
ؼتتصر الوجيز
الدين الشافعي
للغزايل
ت630ىػ0232/
ـ

مفقود

كحالة0073،
،ج،7ص207

التنبيو يف
اختصار التنبيو

مفقود

كحالة0073،
،ج،7ص207

شرح التعجيز مل مفقود
يكملو

كحالة0073،
،ج،7ص207

ؼتتصر احملصل
لفخر الدين
الرازم يف
اصوؿ الفقو

مفقود

كحالة0073،
،ج،7ص207

رحل اىل بغداد شرح اصتامع
الكبَت للشيباين

مفقود

حاجي خليفة،
،2117ج،7
ص217

االختيار لتعليل مطبوع
اظتختار

ابن بلدجي،
،0073ج،0
ص7

مفقود

حاجي خليفة،
،2117ج،7
ص217

عبدهللا بن مودكد
اضتنفي ت677ىػ
0275/ـ

قادـ سنة
627ىػ/
0226ـ

اظتشتمل على
مسائل
اظتختصر
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ؽ3ىػ07/ـ

كتب
التصوؼ

إبراىيم بن عبد
الرزاؽ ت 607ق
0207/ـ

رحل اىل
دمشق

شرح ؼتتصر
القدكرم مل
يتمو

ابو اسحاؽ رتاؿ
الدين اضتنفي
ت311ىػ/
0231ـ

مقيم

غتد الدين بن
االثَت ت616ىػ
0210/ـ

اعتركم ت600ىػ
0205/ـ

ىاجر اىل
حلب

ابن اضتدكس
اظتوصلي ت

مقيم

كحالة0073،
،ج،0ص53

توجيو اظتختار
يف الفقو كىو
شرح لكتاب
االختيار

مطبوع

كحالة،
،0073
ج،0ص01

ساللة اعتداية

مفقود

كحالة0073،
،ج،0ص01

شرح اظتنظومة
النسفي

مفقود

كحالة0073،
،ج،0ص01

اظتصطفى
كاظتختار يف
األدعية
كاألذكار

مفقود

ايقوت اضتموم،
،0000مج،5
ص731

اظتختار يف
مناقب االخيار

مطبوع

ابن االثَت،
،2110ج،0
ص07

معيار الزماف
يف معاشرة
األخواف

مفقود

اعتركم،0077،
ص7

كتاب االصوؿ مفقود

اعتركم،0077،
ص7

اطتطب اعتركية

مطبوع

أصدؽ األخبار مفقود
يف أخالؽ

اعتركم،
،0032
ص000
كحالة0073،
،ج،02ص

مجلظ درادات موصليظ ،الطدد ( ،)26ايار  -2022ذوال 3441هـ
()21

مجلظ درادات موصليظ
مجلظ دوريظ رلميظ محكمظ ،تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ
ISSN. 1815-8854

671ىػ 0272/ـ

ابن ابطيش
ت677ىػ
0270/ـ

ىاجر

األخيار

710

اظتوجز يف الذكر مفقود

كحالة0073،
،ج،02ص
710

مفقود

ابن ابطيش،
،0077ج،0
ص20

عدة السالكُت

مزيل الشبهات مفقود
يف اثبات
الكرامات
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قائمة ادلصادر وادلراجع
أوال -ادلخطوطات :
 -0اصتابرم ،ابو دمحم عبد هللا بن جعفر بن اسحق اظتوصلي(،ت761ىػ030/ـ)(.د/ت) .جزء مشهور من أحاديث اصتابرم ،ؼتطوط ،يف
اظتكتبة اظتركزية ،قسم اظتخطوطات ،السعودية :جامعة االماـ دمحم بن سعود االسالمية رقم 3276.
 -2ابن كدعاف ،أبو نصر دمحم بن علي بن عبيد هللا بن ازتد(،ت505ىػ0127/ـ).االربعُت الودعانية ،ؼتطوط  ،مصر :مكتبة االزىر رقم
.710526
اثنياً-ادلصادر العربية:
-0ابن االثَت ،غتد الدين أبو السعادات اظتبارؾ بن دمحم بن عبد الكرمي( ،ت616ىػ 0210/ـ) .)0077(.جامع األصوؿ من أحاديث
الرسوؿ،ط،7حتقيق:دمحم حامد القفي ،بَتكت :دار احياء الًتاث العريب.
-2ابن االثَت ،غتد الدين أبو السعادات اظتبارؾ بن دمحم بن عبد الكرمي( ،ت616ىػ0210/ـ).)2117(.الشايف يف شرح مسند
الشافعي،ط،0حتقيق:ازتد بن سليماف كايب دتيم ايسر بن ابراىيم ،الرايض :مكتبة الرشد.
-7ابن االثَت ،غتد الدين أبو السعادات اظتبارؾ بن دمحم بن عبد الكرمي( ،ت616ىػ0210/ـ) .)2110(.اظتختار من مناقب
األخيار،ط،0بَتكت :دار الكتب العلمية.
-5ابن االثَت ،غتد الدين أبو السعادات اظتبارؾ بن دمحم بن عبد الكرمي( ،ت616ىػ0210/ـ)0517(.ق).مناقب اإلماـ الشافعي ،حتقيق :د.
خليل إبراىيم مال خاطر ،جدة :دار القبلة للثقافة االسالمية
 -7ابن االثَت ،غتد الدين أبو السعادات اظتبارؾ بن دمحم بن عبد الكرمي( ،ت616ىػ0210/ـ)(.د/ت).مناؿ الطالب يف شرح طواؿ الغرائب،
حتقيق :ػتمود دمحم الطناحي ،السعودية :دار اظتأموف للًتاث.
-6ابن االثَت ،غتد الدين أبو السعادات اظتبارؾ بن دمحم بن عبد الكرمي( ،ت616ىػ 0210/ـ).)2110(.النهاية يف غريب اضتديث
كاألثر،ط ،7حتقيق :الشيخ خليل مأموف شيحا ،بَتكت :دار اظتعرفة.
-3ابن ابطيش ،إشتاعيل بن ىبة هللا بن سعيد بن ىبة هللا(.ت677ىػ0273/ـ).)0077(.التمييز كالفصل بُت اظتتفق يف اطتط كالنقط
كالشكل ،حتقيق :عبد اضتفيظ منصور ،مصر :الدار العربية للكتاب.
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-7برككلماف ،كارؿ .)0070(.اتريخ األدب العريب ،ط،7نقلو اىل العربية :عبد اضتليم النجار،ط،7القاىرة:دار اظتعارؼ(اتريخ العمل
االصلي.)0057:
-0البغدادم ،إشتاعيل ابشا بن دمحم أمُت بن مَت سليم(،ت0770ىػ .)2117(.)0021/ىدية العارفُت،ط،0اعتٌت بو :دمحم عبد القادر عطا،
بَتكت :دار الكتب العلمية.
-01ابن بلدجي ،عبدهللا بن مودكد(ت677ىػ0275/ـ).)0073(.االختيار لتعليل اظتختار،ط ،7حتقيق :ػتمود ابو دقيقة ،بَتكت :دار
اظتعرفة للطباعة كالنشر.
 -00اصتبورم ،سفانة جاسم دمحم.) 2111(،هباء الدين بن شداد ككتابو النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسيفية ،رسالة ماجستَت غَت منشورة،
جامعة اظتوصل :كلية الًتبية.
 -02ابن اصتزرم ،أبو اطتَت دمحم بن دمحم (،ت777ىػ0520/ـ) .)0071(.غاية النهاية يف طبقات القراء ،ط،2بَتكت:دار الكتب العلمية.
-07ابن اصتزرم ،أبو اطتَت دمحم بن دمحم(،ت777ىػ0520/ـ)0757(.ىػ).النشر يف القراءات العشر ،دمشق :مطبعة التوفيق.
-05حاجي خليفة ،مصطفى بن عبدهللا كاتب جليب(،ت0163ىػ0673/ـ) .)2117(.كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف ،ط،0
اعتٌت بو :دمحم عبد القادر عطا ،بَتكت :دار الكتب العلمية.
-07اطتطيب البغدادم ،أبو بكر ازتد بن علي(،ت567ىػ0131/ـ).)2100(.اتريخ بغداد اك مدينة السالـ،ط،7حتقيق:مصطفى عبد
القادر عطا ،لبناف :دار الكتب العلمية.
 -06ابن ستيس ،اضتسُت بن نصر(،ت772ىػ0073/ـ).)2116(.مناقب األبرار كػتاسن األخيار،ط ،0حتقيق :دمحم اديب اصتادر ،االمارات
العربية اظتتحدة :مركز زايد للًتاث كالتاريخ.
-03الدابغ ،دمحم نزار،2103،دمحم بن أزتد اظتوصلي اظتعركؼ بشعلة (ت676ىػػ0277/ـ) .دراسة يف نشاطو العلمي ،رللة دراسات
موصلية ،العدد(،)57جامعة اظتوصل :مركز دراسات اظتوصل،ص.70-70
-07الذىيب ،مشس الدين دمحم بن أزتد بن عثماف(،ت357ىػ0753/ـ).)0076(.تذكرة اضتفاظ ،بَتكت :دار احياء الًتاث العريب.
-00ابن رجب ،زين الدين أبو الفرج عبد الرزتن بن شهاب الدين ازتد (،ت307ىػ0767/ىػ) .)0072(.الذيل على طبقات اضتنابلة،
بَتكت :دار اظتعرفة.

 -02الزركلي ،خَت الدين(،د/ت) .االعالـ ،بَتكت :دار العلم للماليُت.

-20سزكُت ،فؤاد ،اتريخ الًتاث العريب )0000(.،نقلو إىل العربية :د :عرفة مصطفى ،السعودية :دار الثقافة(اتريخ العمل االصلي .)0030
-22السيوطي ،جالؿ الدين عبد الرزتن(،ت000ىػ0717/ـ) .) 0035(.اإلتقاف يف علوـ القرآف ،حتقيق :دمحم بن ايب الفضل ابراىيم ،مصر:
اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب.
 –27ابن شداد ،هباء الدين يوسف بن رافع بن دتيم(،ت672ىػ0275/ـ) .)2117(.النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية،ط ،0حتقيق :ازتد
ايبش ،دمشق :دار األكائل للنشر.

 -02ابن شداد ،عز الدين دمحم بن علي بن ابراىيم(،ت 675ىػ0277/ـ).)0077(.األعالؽ اطتطَتة يف ذكر أمراء الشاـ كاصتزيرة،
حتقيق :حيِت زكراي عبارة ،دمشق :منشورات كزارة الثقافة.
-27ابن الشعار ،كماؿ الدين ابو الربكات اظتبارؾ(،ت675ىػ0276/ـ) .)2117(.قالئد اصتماف يف فرائد شعراء ىذا الزماف،ط ،0حتقيق:
كامل سلماف اصتبورم ،بَتكت :دار الكتب العلمية.
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-26شعلة ،أبو عبد هللا مشس الدين دمحم بن ازتد(،ت676ىػػ0277/ـ) .)0520(.يتيمة الدرر يف النزكؿ كآايت السور،ط ،0حتقيق :دمحم بن
صاحل الرباؾ ،الدماـ :دار ابن اصتوزم.
 -23شعلة ،أبو عبد هللا مشس الدين دمحم بن ازتد(،ت676ىػػ0277/ـ) .) 2101(.شرح شعلة على الشاطبية اظتسمى كنز اظتعاين شرح
حرز األماين ،مصر :عامل الكتب للطباعة كالنشر.
-27شعلة ،أبو عبد هللا مشس الدين دمحم بن ازتد(،ت676ىػػ0277/ـ).)0007(.صفوة الراسخ ،حتقيق :دمحم ابراىيم عبد الرزتن فارس،
القاىرة :مكتبة الثقافة الدينية.
-20االصفدم ،صالح الدين خليل بن ايبك(،ت365ىػ0767/ـ).)0000(.الوايف ابلوفيات ،حتقيق :ازتد االرانككط كتركي مصطفى،
بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب
-71العباجيي ،ميسوف ذنوف. )2102(.ابن ابطيش اظتوصلي (ت677ىػ0273/ـ) ككتابو طبقات الفقهاء الشافعية .رللة دراسات موصلية،
العدد( ،)73جامعة اظتوصل :مركز دراسات اظتوصل،ص01.-73
-70عبد الرزاؽ ،سامل .)0072(.فهرس ؼتطوطات مكتبة االكقاؼ يف اظتوصل،ط،2اظتوصل :دار ابن االثَت للطباعة كالنشر.
-72ابن الفوطي ،كماؿ الدين ابو الفضل عبد الرزاؽ(،ت327ىػػ0727/ـ)،)0062(.تلخيص غتمع اآلداب يف معجم األلقاب ،حتقيق:
مصطفى جواد ،دمشق :اظتطبعة اعتامشية.
-77كحالة ،عمر رضا ،)0073(،معجم اظتؤلفُت تراجم مصنفي الكتب العربية ،دمشق :دار إحياء الًتاث العريب.
-75ابن مفلح ،برىاف الدين إبراىيم بن دمحم بن عبد هللا(،ت775ىػ0571/ـ).)0001(.اظتقصد االرشد يف ذكر أصحاب األماـ أزتد،ط،0
حتقيق :عبد الرزتن بن سليماف العثيمُت ،الرايض :مكتبة الرشد.
-77ابن الندمي ،أبو الفرج دمحم بن ايب يعقوب اسحاؽ(،ت771ىػ001/ـ).)2112(.ط،2ضبطو:د.يوسف علي طويل ،بَتكت :دار الكتب
العلمية.
-76اعتركم ،أبو اضتسن علي بن أيب بكر(،ت600ىػ0205/ـ).)0077(.اإلشارات اىل معرفة الزايرات ،حتقيق :جانُت سورديل -طومُت،
دمشق :اظتعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية.
-73اعتركم ،ابو اضتسن علي بن ايب بكر(،ت600ىػ0205/ـ) .)0032(.التذكرة اعتركية يف اضتيل اضتربية ،حتقيق :مطيع اظترابط ،دمشق:
منشورات كزارة الثقافة.
-77ايقوت اضتموم ،شهاب الدين أبو عبد هللا 626(،ىػ0227/ـ).)0000(.معجم األدابء،ط ،0حتقيق :عمر فاركؽ الطباع ،بَتكت:
مؤسسة اظتعارؼ.
 -70ايقوت اضتموم ،شهاب الدين أبو عبد هللا 626(،ىػ0227/ـ).)2100(.معجم البلداف،ط،2حتقيق:زيد عبد العزيز اصتندم ،بَتكت:
دار الكتب العلمية.
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اتريخ استالم البحث4244 /6 /3 :

ى

اتريخ قبول النشر4244/6/42 :

كتابىالوافيىبالوفواتىللصغدي(ت467هـ2661/م)ى ى
مصدراًىلدرادظىالصالتىالطلموظىبونىالموصلىوبعداد
ىفيىالػرنونىالدادسىوالدابعىالؼجروون .ى
)،AL-Wafee Bill Wafiyat‚ Book by Al Safadee (764AH/1362AD
as a Reference for Studying the Scientific Relations between
Mosul and Baghdad in the 6 th and 7th Centuries AH.

أم.د.هدىىوادونىالدباغ

ى

قدمىالدراداتىالتاروخوظىواالجتماروظ/ىمركزىدراداتىالموصل /ى
ىجامطظىالموصل

االختصاصىالدقوق:ىحضارةىرربوظىادالموظ
Assist.Prof.Dr.Huda Yaseen Al-Dabaagh
Department of Historical and Sociological Studies
Mosul Studies Center /University of Mosul
Specialization: Arabic And Islamic Civilization
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ادلخلص

ى

:

تعد مدينتا بغداد كا١توصل من بُت أىم اٟتواضر العربية اإلسالمية اليت حظيت ٔتكانة متميزة على مر العصور
اإلسالمية ،ككاف ىناؾ العديد من الصالت العلمية بُت ىاتُت ا١تدينتُت ،السيما يف القرنُت السادس كالسابع
ا٢تجريُت/الثاين عشر كالثالث عشر ا١تيالديُت ،كمن بُت ا١تصادر اليت تناكلت الصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد،
كتاب(الوايف ابلوفيات) للصفدم(ت767ق3166/ـ) الذم يعد أحد أىم كأبرز كتب الًتاجم .كقد تعددت أنواع تلك
الصالت منها ما كاف لغرض لقاء الشيوخ كالعلماء كالسماع منهم ،ككذلك التدريس اب١تدرسة النظامية يف بغداد ،كاقامة
اٟتلقات العلمية كغَتىا من أكجو الصالت العلمية.
الكخلمات ادلفتاحية :الصفدم؛ الوايف ابلوفيات؛ الصالت العلمية ؛ا١توصل؛ بغداد.

Abstract

Both Baghdad and Mosul are of the important Arabic and Islamic
Metropolises that had a prestigious status through the Islamic ages.there were
many scientific relations between the two cities especially during the 6 th and
7 th centuries AH /the 12 th AD .On of the references that dealt with the
scientific relations between Mosul and Baghdad is،AL-Wafee Bil Wafiyat‚ by
AL-Safadee(764AH/1362AD),which is one of the most important and
prominent biography books. These relations were of various types :som were
to regulate the meetings of Sheikhs and scientists so as to learn from them,to
teach at the regular school in Baghdad and to hold scientific seminars and
other kinds of scientific relations.

Key Words :AL-Safadee ,AL-Wafee Bill Wafiyat ,scientific relations
,Mosul , Baghdad.

ادلقدمة

٘تثل الصالت العلمية بُت العلماء كطالب العلم يف ٥تتلف األقطار كالبلداف لوانن من ألواف النشاط العلمي
كمظهران من مظاىر التوسع الفكرم ،كللصالت العلمية بُت العلماء آاثرىا العلمية اٞتليلة،كفوائدىا اإلجيابية الكبَتة ،كنظران
للمكانة العلمية ا١تتميزة اليت إحتلتها مدينيت بغداد كا١توصل بُت أكاسط ا١تدف العلمية ا١تشهورة يف العامل اإلسالمي كاف ىناؾ
صالت علمية بينهما،كمن بُت ا١تصادر التارخيية الىت ٖتدثت عن ىذا ا١توضوع ،كتاب (الوايف ابلوفيات)
للصفدم(ت767ق3166/ـ) الذم يعد كاحدان من بُت أىم كأبرز كتب الًتاجم.
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ى

كعلى الرغم من أف الصفدم،كاف شامالن يف تر ِ
اٚتو كمل يقتصر على فئة معينة أك قرف ٤تدد أك بقعة جغرافية
معينة ،اإلّ أننا أقتصران على ذكر الصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد يف القرنُت السادس كالسابع ا٢تجريُت/الثاين عشر
ا١تيالديُت ،كذلك لسعة ا١توضوع .ك٦تا ٕتدر اإلشارة إليو أننا قد ذكران الشخصيات اليت توجهت من مدينة ا١توصل إىل
بغداد ،كابلعكس ،تلك الشخصيات اليت توجهت من مدينة بغدد إىل ا١توصل اليت كانت ٢تا صالت علمية فحسب،
كأمهلنا الشخصيات اليت انتقلت ألغراض أخرل غَت علمية .كأتيت أمهية ىذهِ الدراسة يف عدـ كجود دراسة مستقلة ٖتدثت
عن الصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد من خالؿ كتاب (الوايف ابلوفيات) للصفدم يف الفًتة موضوعة البحث ،الذم
حاكلنا من ِ
خاللو التعرؼ على العديد من اٞتوانب ا١تهمة ا١تتعلقة هبذا ا١توضوع منها على سبيل ا١تثاؿ ،أعداد الشخصيات
اليت انتقلت من ا١توصل إىل بغداد كابلعكس من بغداد إىل ا١توصل ،كماىي أكجو الصالت العلمية بُت الطرفُت؟ كما ىي
نوع الصالت العلمية اليت جاءت اكالن ؟ كقد ٘تت االستعانة بعدد من ا١تصادر كا١تراجع التارخيية من أجل توضيح الصورة.
كأخَتان البد من اإلشارة إىل أننا قد أكردان الشخصيات يف البحث ْتسب التسلسل الزمٍت لوفياهتم ،كْتسب التقسيمات
الواردة يف البحث.
كلقد قسم البحث إىل مقدمة كعدد من الفقرات الرئيسة كىي ،أكالن :نظرة موجزة عن حياة الصفدم ،اثنيان:
مؤلفاتو كنبذة عن ِ
كتابو الوايف ابلوفيات ،اثلثان :الصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد يف القرنُت السادس كالسابع ا٢تجريُت
ُ
.كىذهِ النقطة قسمت إىل  -3االنتقاؿ من ا١توصل إىل بغداد ،كمشلت :أ -لقاء الشيوخ كالعلماء كالسماع منهم،ب -
الدراسة كالتدريس يف ا١تدرسة النظامية يف بغداد -6 .االنتقاؿ من بغداد إىل ا١توصل كضمت :أ -لقاء الشيوخ كالعلماء
كالسماع منهم ،ب -مصاحبة شخصيات بعينها للحصوؿ على اإلجازات العلمية .رابعان :االنتقاؿ من ا١توصل إىل بغداد
كابلعكس من أجل دراسة القرآف الكرمي ،كمؤلفات العلماء كإقامة اٟتلقات العلمية كالتعليم .كأخَتان ا٠تا٘تة.

أوالً :نظرة موجزة عن حياة الصفدي:

ىو خليل بن آيبك بن عبد هللا ،صالح الدين أبو الصفا األلبكي الصفدم(السبكي،3996 ،ج ،5ص31؛
السالمي،3983،ج،6ص669؛ ابن قاضي شهبة،3986 ،ج،1ص ،) 89كلد سنة 696ق3696/ـ ٔتدينة صفد
بفلسطُت كإليها نسبتوُ(.السبكي،3996،ج،5ص31؛ ابن قاضي شهبة ،3986 ،ج ،1ص89؛
الزركلي،6116،ج،6ص )135نشأ الصفدم ٖتت عناية كالدهِ كالذم منعوُ من اإلشتغاؿ حىت استوىف عشرين سنة (ابن
حجر العسقالين،3976،ج،6ص617؛ الشوكاين ،د.ت،ج،3ص ،)671كلعل ذلك يعود إىل أف كالدهُ قد كفر لوُ سبل
التعليم يف ا١تنزؿ كمل يتح لوُ السعي كراء الشيوخ لتلقي العلم كاٟتصوؿ على إجازاهتم (.العبادم ،6163،ص.)35
عٍت الصفدم ابٟتديث كقرأهُ كٝتع من العديد من الشيوخ كمنهم ،القاضي بدر الدين ابن
ٚتاعة(ت711ق3111/ـ) ،كالزـ اٟتافظ أاب الفتح بن سيد الناس(ت717ق3111/ـ) ،كٝتع بدمشق من اٟتافظُت أيب
كحدث بدمشق كحلب ،كقرأ الفقو
اٟتجاج ا١تزم(ت776ق3173/ـ) ،كأيب عبد هللا الذىيب(ت 778ق3177/ـ)،
ّ
أيضان ،كمن شيوخو اآلخرين الذين أخذ عنهم العلم القاضي تقي الدين السبكي(ت773ق3169/ـ) ،كٝتع ٔتصر من
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يونس الدبوس(ت769ق3168/ـ)(.السبكي،3996،ج ،5ص31؛ ابن قاضي شهبة،3986،ج ،1ص89؛ ابن حجر
العسقالين،3976،ج،6ص 617؛ابن العماد اٟتنبلي،3986 ،ج،3ص ،))67ك٦تا يذكر أف السبكي كالذىيب كاان
ِ
معاصرين للصفدم ،أما السبكي فقد التقى بو ،ككاف بُت اإلثنُت صداقة كما ذكر ذلك يف الًتٚتة اليت قدمها لو،ك٦تا قالوُ
السبكي3996(:ق،ج،5ص)31عنوُ..(( :كانت بيٍت كبينو صداقة منذ كنت صغَتان فإنوُ كاف يًتدد إىل كالدم فصحبتو
آخر..((:كنت أصحبوُ منذ كنت دكف سن البلوغ ككاف
كمل يزؿ مصاحبان يل إىل أف قضى ٨تبوُ ،))...كقاؿ يف موضع
ُ
ِ
رغبت يف األدب. ))..أما الذىيب(،3988ج،3ص )93فقد ترجم ىو اآلخر للصفدم ،كٝتع أحدمها
يكاتبٍت كأكاتبوُ كبو ُ
الصفدم األدب عن الشهاب ٤تمود(ت765ق3167/ـ) كالزموُ ،كعن ابن
من اآلخر .كأخذ
نباتة(ت751ق3179/ـ)حبب إليو األدب كبرع ِ
فيو نظمان كنثران ككتابةن كٚتعان،ككتب ا٠تط اٞتيد ،كقاؿ الشعر
اٟتسن،كأكثر من النظم كالنثر كالًتسل(السبكي،3996،ج ،5ص31؛ابن قاضي شهبة،3986،ج ،1ص89؛ ابن حجر
العسقالين،3976،ج،6ص.)617
تنقل الصفدم بُت مصر كبالد الشاـ كشغل العديد من ا١تناصب اإلدارية ا١تهمة كالرفيعة يف ىذين البلدين،
كأكؿ ما كيل كتابة الدرج بصفد مث ابلقاىرة،ككاتب الدرج ىو الذم يكتب ا١تكاتبات كالوالايت ٦تا يكتب عن
السلطاف(القلقشندم ،د.ت ،ج،5ص .)717كرٔتا شاركهم يف ذلك كاتب الدست ،كىو الذم جيلس مع كاتب السر
بدار العدؿ أماـ السلطاف أك النائب ٔتملكة من ا١تمالك ،كيوقع على القصص( .القلقشندم ،د.ت،ج،5ص،)716
كابشر الصفدم ،بكتابة السر ْتلب ،ككاتب السر ىو صاحب ديواف اإلنشاء(القلقشندم ،د.ت،ج،5ص ،)716كما
توىل الصفدم التوقيع بدمشق ،كىو الكتابة على الرقاع كالقصص ٔتا يعتمدهُ الكاتب من أمر الوالايت كا١تكاتبات يف
األمور ا١تتعلقة اب١تملكة كالتحدث يف ا١تظامل ،كىو أمر جليل كما أشار القلقشندم(د.ت،ج،3ص،)375ككاف يتوالهُ يف
ابتداء األمر ا٠تلفاء( (.السبكي،3996،ج ،5ص31؛ابن قاضي شهبة،3986،ج،1ص89؛ ابن حجر
العسقالين،3976،ج،6ص617؛ ابن العماد اٟتنبلي،3986،ج،3ص. )67
كمن الوظائف اإلدارية األخرل ا١تهمة اليت شغلها الصفدم كتابة اإلنشاء ٔتصر كدمشق ،مث ككالة بيت ا١تاؿ
كمشًتايتو من أراضي كدكر كغَت ذلك ،كىذهِ
ِ
بدمشق ،كىي كظيفة رفيعة تتمثل ابلتحدث فيما يتعلق ٔتبيعات بيت ا١تاؿ
الوظيفة ال تسند اإل لذكم العلم كالداينة(.القلقشندم ،د.ت،ج،33ص ،)631ككذلك توىل كتابة الدست كأستمر هبما
إىل أف تويف ،ككاف الصفدم قد توىل التدريس ابٞتامع األموم بدمشق ،كٝتع منوُ أشياخوُ الذىيب كابن كثَت كاٟتسيٍت،
كحدث بدمشق كحلب(.الذىيب،3988 ،ج،3ص93؛ السبكي،3996،ج،5ص31؛ابن قاضي
شهبة،3986،ج،1ص89؛ ابن حجر العسقالين،3976،ج ،6ص .)617تويف الصفدم ليلة العاشر من شواؿ سنة
ِ
إبصابتو ابلطاعوف.
767ق3166/ـ،متأثران
كقد أشاد العديد من ا١تؤرخُت ابلصفدم كمنهم الذىيب(،3988ج،3ص)93الذم قاؿ عنوُ ...((:اإلماـ العامل
األديب البليغ األكمل...طلب العلم كشارؾ يف الفضائل كساد يف علم الرسائل كقرأ اٟتديث ))..كالسبكي(،3996ج،5
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ص )31الذم كاف معاصران للصفدم كالتقى بو ك٦تا قالوُ عنوُ(( :اإلماـ األديب الناظم الناثر أديب العصر ،))..كقاؿ عنوُ
ابن قاضي شهبة(،3986ج ،1ص...((:) 89العالمة األديب البليغ البارع ا١تفنن))..أما الشوكاين(د.ت،ج،3ص671
)فقاؿ عنو...(( :كاف حسن ا١تعاشرة ٚتيل ا١تركءة ككاف إليو ا١تنتهى يف مكارـ األخالؽ ك٤تاسن الشيم.))...

اثنياً :مؤلفاتهُ ونبذة عن ِ
كتابه الوايف ابلوفيات:

صنف الصفدم الكثَت من ا١تؤلفات يف ٣تاؿ التاريخ كالًتاجم كاألدب(.السبكي،3996 ،ج،5ص ،)31كقد
أشارت ا١ت صادر التارخيية إىل كثرة مؤلفات الصفدم كتنوعها،قاؿ السبكي...(( :كصنف الكثَت يف التاريخ كاألدب قاؿ يل
أنوُ كتب أزيد من ستمائة ٣تلد تصنيفان.))...كقاؿ ابن حجر العسقالين(،3976،ج،6ص((:)617كتب ما يقارب مئتُت
من اجمللدات ...كلعل الذم كتبوُ يف ديواف اإلنشاء ضعف ذلك . ))..كمن بُت ىذهِ ا١تؤلفات كتاب(أعواف النصر يف
اعياف العصر)يف ستة ٣تلدات ،ك(شرح المية العجم) ،ك(أٟتاف السواجع بُت ا١تبادئ كا١تراجع)٣تلداف(،التنبيو على
التشبيو)ك(جر الذيل يف كصف ا٠تيل)(،ترشيح الًتشيح)(،ككشف اٟتاؿ يف كصف ا٠تاؿ)(،جناف اٞتناس)(،كفض ا٠تتاـ
عن التورية كاالستخداـ)(،كجلوة ا١تذاكرة يف خلوة احملاضرة)(،الركض الباسم) (،الشعور ابلعور) (،نكت ا٢تمياف يف نكت
العمياف)كالذم ترجم ِ
فيو لفضالء العمياف،كىي رسائلوُ لبعض معاصر ِيو مرتبة أٝتاءىم على حركؼ ا١تعجم(ابن حجر
العسقالين،3976،ج،6ص617؛الزركلي ،6116،ج،6ص.) 135كقد أشار السبكي( ،3996ج،5ص) 31اىل
إستشارة الصفدم لوُ يف ا١تؤلفات اليت كاف يكتبها كما ٖتتاج إليو تلك ا١تؤلفات ،كأنوُ أشار على الصفدم بتأليف
كتاب أعياف العصر فقاؿ...(( :ككانت لوُ مهة يف التحصيل فما صنف كتاابن إال كسألٍت ِ
فيو عما حيتاج إليو من فقو
عليو ِ
كحديث كأصوؿ ك٨تو السيما أعياف العصر فأان أشرت ِ
بعملو مث أستعاف يب يف أكثرهِ .))...
كمن بُت ا١تؤلفات التارخيية الشهَتة للصفدم كتاب (الوايف ابلوفيات)الذم ضم تراجم األعالـ منذ القرف األكؿ
للهجرة/السابع للميالد كحىت القرف الثامن للهجرة /الرابع عشر للميالدٚ .تع ِ
فيو تراجم األعياف من كقع عليهم اختيارهُ،
فذكر ا٠تلفاء الراشدين كأعياف الصحابة كالتابعُت كا١تلوؾ كاألمراء ،كالقضاة ،كالوزراء ،كالعماؿ كالقراء كاحملدثُت ،كالفقهاء،
كا١تشايخ كالصلحاء كاألكلياء كالنحاة كاألدابء كالشعراء كاألطباء كاٟتكماء ،كأصحاب النحل كالبدع كاألراء ،كذلك ترجم
حياتو أك أخذ عنهم،أك كانوا يف ِ
لألعالـ الذين أدركهم أك لقيهم يف ِ
زمانو أك عاصرىم يف الصفدم،6111،ج،3ص66؛
ابن العماد اٟتنبلي،3986 ،ج،3ص67؛ العبادم،6163،ص ،)57كالكتاب يقع يف(٣ )69تلدان مرتب على حركؼ
ا١تعجم .كقد أشار الصفدم( ،6111ج،3ص )66يف مقدمة كتابو إىل األسباب اليت دفعتو إىل أتليف ِ
كتابو الوايف
ابلوفيات ك٦تا قالو...(( :ككجدت النفس تسًتكح إىل مطالعة أخبار من تقدـ كمراجعة أاثر من ضرب ربع عمرهِ كهتدـ
كمنازعة أحواؿ من غرب يف الزماف كما ترؾ للشعراء من مًتدـ إذ ىو فن ال ديل من إاثرهِ دفائن دفاتره،كال تبل جوانح من
ألفو إال ٔتواطن مواطره ...كأف التاريخ للزماف مرآة كتراجم العامل للمشاركة يف ا١تشاىدة مرقاة.))...كقد بدأ الصفدم كتابوُ،
ِ
فيمن أٝتوُ دمحم مبتدأن بذكر سيدان دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص) مث ذكر من جاء بعدهُ من احملمدين إىل عصرهِ
كزمانو ،مث رتب تراجم الكتاب
ترتيبان ىجائيان ،فبدأ من األلف إىل الياء ،كمل خيُصص الصفدم النساء يف ابب مستقل ،بل جاءت تراٚتهن يف مواضعها من
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الكتاب ،كيف هناية كل حرؼ يذكر الصفدم األلقاب ،فيذكر األعياف الذين أشتهركا أبلقاهبم كأحياانن ال
يذكر(.الصفدم،6111،ج،3ص66؛ العبادم،6163،ص.)57

اثلثاً :الصالت العخلمية بني ادلوصل وبغداد يف القرنني السادس والسابع اذلجريني:.

ديثل القرانف السادس كالسابع ا٢تجرايف/الثاين عشر كالثالث عشر ا١تيالدايف عصر إحياء للفكر كالثقافة
اإلسالمية كالعربية ،ك٘تثل ىذا اإلحياء يف اإلىتماـ ابلقرآف كاٟتديث اىتمامان ابلغان،كشجع اٟتكاـ ،العلماء كتسابقوا إىل
تقريب الفقهاء كاٟتفاظ كالقراء كغَتىم ،ككثر بناء ا١تدارس كدكر اٟتديث كالفقو كبذؿ اٟتكاـ كل ما يف كسعهم لتوفَت
األساتذة من أقطار العامل اإلسالمي شرقان كغرابن كأصبحت العديد من مدف العامل اإلسالمي كمنها مدينيت بغداد كا١توصل
قبلة القصاد من سائر بلداف العامل العريب كاإلسالمي يف ا١تشرؽ كا١تغرب ،ك٘تيزت اغلب مدف الدكلة العربية اإلسالمية بتوفَت
األجواء ا١تناسبة للعلماء ،لكي يعملوا كيقدموا نتاجاهتم العلمية فيها ،فمدينة بغداد كانت قبلة طالب العلم كالعلماء من
ا١تدف كاألقطار اإلسالمية ا١تختلفة،كقصدكىا للتزكد العلمي كالتلقي عن علمائها،كالدراسة يف مدارسها،كبلغت عظمة ىذهِ
ا١تدينة كمكانتها الراسخة حدان مل تستطع معوُ حاضرة إسالمية أخرل أف تنافسها ،كاقًتنت مدينة بغداد بعظمة اٟتضارة
العربية اإلسالمية،لدكرىا ا١تتميز على صعيد العلم كالثقافة كالفنوف كالعمراف كاإلزدىار اٟتضارم .كحفلت مدينة بغداد
ّتمهرة من العلماء من ذكم األصالة كالعمق يف ٥تتلف فركع ا١تعرفة السائدة كقتذاؾ ،كانتشرت فيها ا١تراكز التعليمية ابتداءان
من الكتاتيب كانتهاءان ابلتدريس العايل(.سالـ ،3968 ،ص76؛ كماؿ الدين ،3985 ،ص،31ص39؛ آؿ ايسُت،
،3979ص،165ص .)168أما مدينة ا١توصل فقد شهدت ازدىاران فكراين كعلميان كثقافيان ال تقل أمهيتها عن أكرب مراكز
العلم يف البالد اإلسالمية كرافق ذلك توسع عمراين كبَت مشل إنشاء العديد من مراكز العلم كدكر اٟتديث كا١تدارس
كا١تساجد السيما يف العصر األاتبكي ،كاغدقوا عليها األمواؿ ،كأكقفوا عليها األكقاؼ الكثَتة لإلنفاؽ عليها ،ككانت مدينة
ا١توصل مركز جذب للعلماء بسبب تطورىا اٟتضارم ٦تا شجع الكثَت من العلماء على الرحلة إليها أك السكن فيها،
كتبعهم يف ذلك أحفادىم فنسبوا إليها ْتكم اٟتقبة الزمنية الطويلة اليت عاشوا فيها( .اٞتميلي ،3975 ،ص؛ جرجيس،
 ،6113ص.)61
أما فيما يتعلق ابلصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد يف القرنُت السادس كالسابع ا٢تجريُت .فمما الشك فيو أهنا
كانت من أجل تلقي العلم كٔتختلف اجملاالت السيما يف اجملاالت الدينية كما يتعلق هبا من علوـ القرآف كالفقو كاٟتديث
ككذلك يف ٣تاؿ العلوـ العقلية مثل الطب كاٟتساب كغَتىا ،ككذلك يف ٣تاؿ األدب كالشعر كغَتىا .ككاف يتم لقاء
ا١تشايخ كالعلماء كالسماع منهم ،ككاف األشخاص من خالؿ تلك الصالت العلمية كالتنقل بُت ا١تدف مثل ا١توصل كبغداد
كابلعكس ينقلوف إىل مدهنم كطالهبم ما حصلوا ِ
عليو كما إكتسبوه من علم كمعلومات كمعارؼ كخربات .كقد ذكر
الصفدم الصالت العلمية يف القرنُت السادس كالسابع ا٢تجريُت ،كذلك من خالؿ ترٚتتو للعديد من الشخصيات من
مدينيت ا١توصل كبغداد .اٞتدكؿ رقم ( )3كجدكؿ رقم ()6
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جدول رقم ( )3الشصصيات اليت انتقخلت من ادلوصل ل ى بغداد مرتبة حس سنوات الوفيات
التسخلسل

الوفاة

األسم

-3

ظافر بن جابر بن منصور أبو حكيم السكرم

-6

كاف حيان سنة 786ق3189/ـ

عبد هللا بن القاسم مرتضى الدين الشهرزكرم عبد هللا بن ت563ق3367/ـ
القاسم بن ا١تظفر بن علي أبو دمحم الشهرزكرم

-1

أبو نصر ا١توصلي أٛتد بن دمحم بن عبد القاىر الطوسي

ت565ق3311/ـ

-7

أبو الربكات ابن ٜتيس دمحم بن دمحم بن اٟتسُت

513ق3316/ـ

-5

دمحم بن القاسم بن مظفر بن علي الشهرزكرم قاضي ت518ق3371/ـ
ا٠تافقُت

-6

اٟتسُت بن نصر ابو عبد هللا ا١توصلي

556ق3357/ـ

-7

كماؿ الدين الشهرزكرم دمحم بن عبد هللا ا١توصلي

576ق3376/ـ

-8

اٟتسن بن نقيش أبو علي ا١تؤدب

عاش يف ؽ6ق

-9

ابن الشَتجي الشافعي عبد هللا بن ا٠تضر بن اٟتسُت أبو ت577ق3378/ـ
الربكات الفقيو
576ق3381 /ـ

-31

أبو الرضا الشهرزكرم سعيد بن عبد هللا ابو الرضا ا١توصلي

-33

أبو العز ا١توصلي يوسف بن دمحم بن علي ابو العز ا١توصلي ت576ق3381/ـ
البغدادم

-36

رضي الدين الشافعي يونس بن دمحم بن منعة بن مالك كالد ت579ق3381/ـ
الشيخ عماد الدين دمحم كالشيخ كماؿ الدين موسى

-37

ا١توصلي الكاتب أٛتد بن عمرك

معاصر للعماد األصفهاين

-35

٧تم الدين أبو اٟتسن علي ا١توصلي

عاش يف ؽ 6ق33/ـ،معاصران للعماد
األصفهاين

-36

عماد الدين دمحم بن يونس بن دمحم بن منعة

ت618ق3633/ـ

-37

إبراىيم بن نصر بن عسكر ظهَت الدين(قاضي السالمية)

631ق3631/ـ

-38

ابن مهاجر ا١توصلي دمحم بن علواف

ت635ق3638/ـ

-39

أبو ا١تعايل دمحم بن ايب الفرج بن معايل ابو ١تعايل ا١توصلي

ت663ق3667/ـ

-61

ابن يونس أٛتد بن موسى بن دمحم بن منعة

ت666ق3665/ـ
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-63

الربين أبو اسحاؽ الواعظ ابراىيم بن ا١تظفر بن ابراىيم

ت666ق3665/ـ

-66

عبد اللطيف بن يرسف ا١توصلي البغدادم

ت669ق3613/ـ

-61

ابن شداد

ت 616ق3617/ـ

-67

تقي الدين بن الصالح عثماف بن عبد الرٛتن

ت671ق3675/ـ

-65

ابن خركؼ اٟتنبلي دمحم بن علي بن أيب القاسم ا١تقرئ

كلد 671ق3676/ـ ك ت 767ق
3166/ـ

-66

عماد الدين بن ابطيش

ت655ق3657/ـ

-67

اتج الدين عبد الرحيم بن دمحم بن يونس

ت673ق3676/ـ

-68

ابن شيخ العوينة

كلد ،سنة 683ق3686/ـ ،ككاف
معاصرا للصفدم

جدول رقم ( )4الشصصيات اليت انتقخلت من بغداد ل ى ادلوصل مرتبة حبس سنوات الوفيات
التسخلسل

الوفاة

األسم

-3

أبو الربكات ابن الطوسي دمحم بن دمحم بن عبد القاىر

ت538ق3367/ـ

-6

دمحم بن اٟتسُت بن علي اٞتفٍت

ت587ق3388/ـ

-1

أبو الفضل خطيب ا١توصل عبد هللا بن أٛتد بن دمحم بن عبد ت587ق3393/ـ
القاىر ا٠تطيب أبو الفضل بن أيب نصر الطوسي

-7

علي بن انصر بن مكي أبو اٟتسن ا١تدائٍت

كاف حيا سنة 597ق3397 /ـ

-5

ابن الطوابيقي القاسم بن اٟتسُت أبو شجاع البغدادم

ت596ق3399 /ـ

-6

ابن األبلة العراقي يوسف بن دمحم أبو ا١تظفر البغدادم

ت597ق3611/ـ

-7

أبو طاىر ا٠تطيب الطوسي،اٛتد بن عبد هللا

ت613ق3617/ـ

-8

إٝتاعيل بن علي اٟتظَتم أبو دمحم اٟتظَتم

ت611ق3616/ـ

-9

ابن ىبل علي بن أٛتد بن ىبل أبو مهذب الدين البغدادم

ت631ق3631/ـ

-31

أبو بكر ا١تؤدب األزجي أٛتد بن دمحم بن عمر البغدادم

ت636ق3639/ـ
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-33

خلف بن دمحم بن خلف أبو الذخر ا١تقرئ البغدادم

ت669ق3613/ـ

-36

جعفر بن مكي اٟتاجب الشافعي

ت611ق3616/ـ

-31

٧تم الدين البادرائي الشافعي عبد هللا بن دمحم بن أيب الوفاء أبو كاف حيان سنة 655ق3657 /ـ
دمحم البادرائي البغدادم

-37

معاصر لعبد هللا بن
الطوسي(ت587ق3393/ـ )

ابن ا١تليح الشافعي يوسف بن دمحم بن الفضل الكرخي

أٛتد

تبُت من خالؿ اٞتدكلُت أعاله أف ٣تموع الشخصيات اليت كاف ٢تا صالت علمية بُت مدينيت بغداد كا١توصل
يف القرنُت السادس كالسابع ا٢تجريُت /الثاين عشر كالثالث عشر ا١تيالديُت ،كمن خالؿ ما ذكره الصفدم بلغ
عددىم()76أثناف كأربعوف شخصية،كمن خالؿ اٞتدكؿ رقم( )3تبُت أف عدد الشخصيات اليت انتقلت من مدينة ا١توصل
إىل بغداد بلغ عددىم (ٙ )68تاف كعشركف شخصية ،يف حُت أف عدد الشخصيات اليت انتقلت من مدينة بغداد إىل
ا١توصل كما ىو موضح يف اٞتدكؿ رقم ( )6كاف ( )37اربع عشرة شخصية .كال نستطيع اٞتزـ أبف ىذا العدد ديثل العدد
الكلي كالنهائي جملموع الشخصيات ،كمن ا١ترجح أف ىناؾ اعدادان أخرل من تلك الشخصيات اليت كاف ٢تا صالت علمية
كلكن ما كرد لدل الصفدم كاف للشخصيات األشهر منها .أما سبب كثرة عدد الشخصيات اليت انتقلت من ا١توصل
إىل بغداد قياسان ابلشخصيات اليت انتقلت من بغداد إىل ا١توصل ،فلعل ذلك يعود إىل ما ذكرانهُ أنفان عن مكانة مدينة
بغداد كأمهيتها يف تلك اٟتقبة التارخيية قياسان ببقية ا١تدف األخرل ،إذ كانت تعد قبلة العامل اإلسالمي ككانت تشد إليها
الرحاؿ من ٥تتلف اٟتواضر اإلسالمية ،ككانت مركز اٟتضارة كالعلم كالثقافة ،فضال عن كوهنا عاصمة ا٠تالفة العباسية.
كديكن تقسيم الصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد على النحو اآليت:
 :-3االنتقال من ادلوصل ل ى بغداد

أ -لقاء الشيوخ والعخلماء والسماع منهم :

ذكر ال صفدم العديد من الشخصيات اليت أنتقلت من ا١توصل إىل بغداد يف القرنُت السادس كالسابع
ا٢تجريُت/الثاين عشر كالثالث عشر ا١تيالديُت ،من أجل طلب العلم كلقاء الشيوخ كالسماع منهم ،السيما يف ٣تاؿ العلوـ
الدينية ،كٖتديدان يف ٣تاؿ الفقو كاٟتديث النبوم الشريف كالوعظ ،كمنهم على سبيل ا١تثاؿ :عبد هللا بن القاسم مرتضى
الدين الشهرزكرم ا١تنعوت اب١ترتضى ،ككاف كاعظان كأديبان كشاعران ،كعظ يف بغداد مدة كأشتغل كذلك ابلفقو كاٟتديث،
كرجع إىل ا١توصل كتوىل هبا القضاء ،كركل هبا اٟتديث(الصفدم ،6111،ج،37ص ،)638ك٦تا ٕتدر اإلشارة إليو أف
العديد من أبناء أسرة الشهرزكرم توجهوا إىل بغداد من أجل طلب العلم أك القياـ ٔتهاـ إدارية معينة ،كقد أشتهر أفراد ىذهِ
األسرة ابلعلم كالقضاء ،كتولو مناصب سياسية كادارية كثَتة ككانوا مقربُت من ا٠تلفاء كاألمراء(أٛتد،3988،ص)371
.كأٛتد بن دمحم أبو نصر ا١توصلي الشافعي الذم قدـ بغداد ،كدرس الفقو على الشيخ أيب إسحاؽ
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الشَتازم(ت776ق3181/ـ) كالزمو إىل حُت ِ
كفاتو ،كٝتع أيضان من أٛتد بن دمحم بن النقور(ت771ق3177/ـ)،فضالن
ُ
عن ِ
ٝتاعو من شخصيات أخرل(.الصفدم ،6111،ج،8ص.)18ككذلك أبو الربكات ابن ٜتيس دمحم بن دمحم بن اٟتسُت
الذم كاف من أىل ا١توصل كينتمي لبيت مشهور ابلعلم كالركاية كما ذكر الصفدم،6111(.ج،3ص )316سافر إىل
بغداد كحدث هبا ،كٝتع منوُ أبو اٟتسُت ىبة هللا بن اٟتسن بن ىبة هللا الدمشقي( ت561ق3367 /ـ) ،كأبو الفضل دمحم
بن عبد هللا كماؿ الدين بن الشهرزكرم(ت576ق )3376 /كركاي عنوُ.
كمن الشخصيات األخرل الشهَتة اليت تنتمي إىل عائلة الشهرزكرم كاليت توجهت من ا١توصل إىل بغداد ،دمحم بن
القاسم بن مظفر بن علي أبو بكر الشهرزكرم ا١توصلي الذم توىل القضاء يف بلداف عدة يف بالد الشاـ كاٞتزيرة،كما أنو
توجو إىل بغداد كتويف هبا سنة 518ق 3371/ـ  .كخالؿ تواجدهِ يف بغداد تفقو على الشيخ أيب إسحاؽ الشَتازم ،كٝتع
اٟتديث من أيب القاسم عبد العزيز بن األمناطي(ت773ق3178 /ـ) ،كأيب نصر دمحم بن دمحم الزينيب( 779ق3186/ـ)
(الصفدم،6111،ج،7ص ،)673أما اٟتسُت بن نصر بن دمحم أبو عبد هللا ا١توصلي فقد دخل بغداد سنة 781ق/
3187ـ ،كقرأ الفقو على الغزايل (ت515ق3333/ـ) ،كٝتع من النقيب طراد الزينيب(ت518ق3371/ـ) ،كغَتىم،
ككاف اٟتسُت بن نصر قد ٝتع اب١توصل ،مث توىل قضاء رحبة مالك بن طوؽ ،كىي بُت الرقة كبغداد على شاطئ الفرات
أسفل قرقيسيا ،بينها كبُت دمشق ٙتانية أايـ كمن حلب ٜتسة أايـ( ايقوت اٟتموم،3995،ج،6ص ،)17مث رجع إىل
ا١توصل ،كتوجو مرة أخرل إىل بغداد كحدث هبا ،ككانت لوُ مصنفات كمؤلفات عديدة يف ٣تاؿ العلوـ الدينية منها منهج
التوحيد ،كمنهج ا١تريد ،أخبار ا١تنامات ،كلؤلؤة ا١تناسك ،مناقب األبرار ك٤تاسن األخيار،
كغَتىا(،الصفدم،6111،ج،31ص ،)53كال نعلم فيما اذا كانت ىذهِ ا١تؤلفات قد ألفها يف ا١توصل أـ يف بغداد .كمن
أفراد عائلة الشهرزكرم ا١تشهورين الذين انتقلوا من ا١توصل إىل بغداد من أجل طلب العلم السيما العلوـ الدينية القاضي
كماؿ الدين الشهرزكرم دمحم بن عبد هللا ،كالذم ينتمي إىل أسرة أبناء الشهرزكرم ا١تعركفُت الذم تفقو ببغداد على أسعد
ا١تهيٍت(ت567ق3316/ـ)،كٝتع اٟتديث كما أنوُ حدث ببغداد(.الصفدم ،6111،ج،1ص.)666
كمن اٞتدير ابلذكر ،أف ىناؾ شخصيات كاف ٢تا دكر يف اجملاؿ السياسي كتوجهت من ا١توصل إىل بغداد للقياـ
ٔتهاـ معينة كقامت أيضان بركاية اٟتديث يف بغداد ،كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ ،أبو الرضا الشهرزكرم ا١توصلي سعيد بن
عبد هللا بن القاسم ،الذم عمل سفَتان بُت بغداد كا١توصل مراران،كٝتع اٟتديث من زاىر الشحامي(ت579ق3357/ـ)
كحدث ىناؾ سنة 576ق3381/ـ(.الصفدم ،6111،ج ،35ص375؛ جرجيس ،6113 ،ص .)16أما أبو العز
ا١توصلي البغدادم الصويف يوسف بن دمحم بن علي بن أيب سعد،فقد صحب الشيخ النجيب
السهركردم(ت561ق3367/ـ) كتفقو ِ
عليو كٝتع معوُ اٟتديث من ٚتاعة ،كقرأ على العديد من الشيوخ كما أشار
الصفدم( ،6111ج ،69ص )377كٝتع كحدثٝ ،تع منوُ القاضي ابو احملاسن عمر بن علي
القرشي(ت575ق ،)3379/كأخرج عنوُ حديثان يف معجم شيوخو كصفوُ ابلصدؽ كالثقة (.الصفدم ،ج ،69ص،)377
أما الشيخ رضي الدين الشافعي يونس بن دمحم بن منعة ،تفقو اب١توصل على يد العديد من الشيوخ ،مث إ٨تدر إىل بغداد
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كتفقو هبا على الشيخ أيب علي بن منصور بن سعد ا١تعركؼ اببن الرزاز(ت569ق3377/ـ) مدرس النظامية ،مث عاد إىل
ا١توصل كصادؼ هبا قبوالن عظيمان عند صاحبها األمَت زين الدين علي بن بكتكُت(ت561ق3367/ـ) ،كفوض إليوِ
تدريس مسجده ،ككاف يدرس كيفيت كيناظر كقصده الطلبة لألشتغاؿ ِ
عليو ،6111(.ج ،69ص.)386ك٦تا ٕتدر االشارة
ُ
ُ
إليو،أف أسرة ابناء منعة من األسر العلمية العريقة ،كذاع صيتهم يف ا١توصل خالؿ القرنُت السادس كالسابع للهجرة /الثاين
عشر كالثالث عشر للميالد ،كيونس بن دمحم بن منعة ىو جد بيت ابناء منعة الذين ينتسبوف ِ
اليو(جرجيس،6113 ،
ص.)73أما أٛتد بن عمرك ا١توصلي فقد نشأ ببغداد كخدـ ا٠تلفاء كما ذكر الصفدم( ،6111ج ،7ص )375كقاؿ
الكتاب كظرفائهم ،كثَت احملفوظ ٦تتع اجملالسة معركفان ابلعفة كالنزاىة كلوُ شعر
أيضان..((:كاف شيخان من فضالء
ّ
كرسائل .))...ك٦تن توجو من ا١توصل إىل بغداد من أجل تلقي العلم إبراىيم بن نصر بن عسكر الفقيو الشافعي ا١توصلي
الذم قدـ بغداد كٝتع هبا من ٚتاعة كعاد إىل بلدهِ(الصفدم،6111،ج،6ص.)99
كىناؾ شخصيات تنقلت بُت ا١توصل كبغداد كمنهم من أجل طلب العلم ،كمنهم أبو إسحاؽ الربين الواعظ،
إبراىيم بن ا١تظفر بن إبراىيم ،سافر كالدهُ إىل ا١توصل فولد هبا ،قدـ بغداد كنشأ هبا كتفقو على مذىب اإلماـ أٛتد بن
حنبل(ت673ق855/ـ) ،كٝتع من شهدة الكاتبة(ت577ق3378/ـ) كمن شيوخ آخرين ،كخرج من بغداد كىو
شاب ،كأقاـ اب١توصل مث انتقل إىل سنجار ،كعاد إىل ا١توصل ،ككاف يعظ الناس ىناؾ(ت666ق3665/ـ)ك٦تن أخذ عنو
العلم ٤تب الدين بن النجار البغدادم(ت671ق3675 /ـ) .أما العامل ا١توسوعي عبد اللطيف بن يوسف بن دمحم ا١توصلي
البغدادم ،فأصلوُ من ا١توصل كنشأ ببغداد فقد تلقى العلم على يد العديد من الشيوخ ا١تعركفُت يف بغداد آنذاؾ ،كمن
ذلك على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصرٝ :تع اٟتديث من أيب الفتح دمحم بن عبد الباقي ا١تعركؼ اببن
البطي(ت567ق3368/ـ) ،كأيب زرعة طاىر بن دمحم ا١تقدسي (ت566ق3371/ـ) ،كأيب القاسم حيِت بن اثبت الوكيل
ا١تسند العامل(ت566ق3371/ـ) ،كتعلم البغدادم ا٠تط كحفظ القرآف الكرمي فضالن عن كتب أخرل يف الفقو كالنحو
كدكاكين الشعر .كإستمر البغدادم بطلب العلم يف بغداد كحفظ العديد من الكتب كا١تختصرات السيما يف ٣تاؿ اللغة
كالنحو كاألدب كعلوـ القرآف .كمن ذلك مثالن كتاب (اللمع) البن جٍت(ت196ق3113/ـ)(،كأدب الكاتب) البن
قتيبة الدينورم(ت671ق881 /ـ)(.الصفدم،6111،ج ،39ص.)71
ِ
مدينتو األـ ا١توصل ،كفيها
كمن اٞتدير ابلذكر أف عبد اللطيف البغدادم بعد أف استكمل علموُ ببغداد توجو إىل
التقى بعالػم ا١توصل الشهَت كماؿ الدين ابن يونس(ت619ىػ3673 /ـ) .فأخذ البغدادم من ِ
علمو كال سيما يف علػوـ
الرايضيات كمػا منحو كماؿ الديػن بن يونس إجازة علمية يف ٣تاؿ الرايضيات كالفقو ،إذ كاف دينح مثل تلك اإلجازات
للعلماء الذين كانوا يدرسوف عليو(الصفدم،6111،ج،39ص71؛ جرجيس،6113،ص .)316كأثناء كجػوده اب١توصل
اليت ٖتتها
عرضت عليو العديػد من ا١تناصب ،فإختػار منها مدرسػة ابن مهاجر ،كدار اٟتديث
(الصفدم،6111،ج،39ص ،)71كا١تدرسة بناىا أبو القاسم علواف بن مهاجر بن علي ابن مهاجر للفقهاء يف سكة بٍت
٧تيح ،كيعتقد أف مكاهنا ىو مسجد (شط اٞتومي) كالذم يقع على الطريق ا١تؤدم من ا١تيداف اٟتالية اىل مدرسة ابن
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يونس ،كال يعرؼ مىت بنيت ا١تدرسة  .كأف دار اٟتديث ا١تهاجرية كانت مبنية سنة  556ىػ3357/ـ ،كعلى ىذا
فا١تدرسة بنيت بعد ىذا التاريخ .أما دار اٟتديث فقد أنشأىا أبو القاسم علي بن علواف بن مهاجر ا١توصلي ،ككاف من
أكالد األ كابر كالوزارة ،بٌت اب١توصل يف سكة( بٍت ٧تيح) دار اٟتديث ككقف عليها األكقاؼ كالكتب النفيسة  (.ابن
الفوطي ،3961 ،ج ،7ؽ ،3ص391؛ معركؼ ،3971 ،ص357 ،351؛ الديوه جي ،3986 ،ج ،3ص151؛
جرجيس ،6113 ،ص .)317كأبناء مهاجر من األسر العلمية اليت كانت اب١توصل ،كظهر دكرىم اٟتضارم خالؿ القرنُت
السادس كالسابع للهجرة/الثاين عشر كالثالث عشر للميالد ،ككاف أبوىم اتجران فنشأ أكالده ٕتاران كعلماء كأنشاؤا العديد من
ا١تؤسسات التعليمية كتزامن ظهورىم مع أسرة أبناء الشهرزكرم كأسرة أبناء منعة .كشيدكا يف ا١توصل دار حديث كفوقها
مدرسة ،كدر ّسوا فيها(ابن الفوطي ،3961 ،ج ،7ؽ ،6ص675؛ معركؼ ،3971 ،ص351 ،356؛ الديوه جي،
 ،3986ج ،3ص ،) 151كاستمر البغدادم يعمل ليل هنار .كقػد أقاـ البغدادم اب١توصل مدة سنة ،انتقل بعدىا إىل بالد
الشاـ (الصفدم ،6111 ،ج ،39ص.)71
كمن احملدثُت كالفقهاء ا١تشهورين الذين توجهوا من ا١توصل إىل بغداد احملدث كالفقيو تقي الدين بن الصالح
الشهرزكرم ا١توصلي اليت رحل إليها يف العشرينات من عمرهِ كٝتع من ابن سكينة(ت539ق3365/ـ) ،كأيب حفص بن
طربزد(ت611ق3631/ـ)(.الصفدم،6111،ج ،61ص ،)66كمن الشخصيات ا١توصلية األخرل اليت توجهت إىل
بغداد كٝتعت من علمائها كشيوخها،عماد الدين ابن ابطيش الشافعي الذم رحل إىل بغداد كٝتع من ٚتاؿ الدين ايب
الفرج ابن اٞتوزم(ت597ق3611/ـ) ،كابن سكينة كغَتىم(.الصفدم،6111،ج ،9ص ،)371أما ا١تفيت كالعالمة
الفقيو النحوم بن شيخ العوينة ا١توصلي علي بن اٟتسُت بن القاسم،فقد نشأ اب١توصل كتوجو إىل بغداد كقرأ هبا القرآف
على الشيخ عبد هللا الواسطي الضرير(كاف حيان سنة 769ق3176/ـ) ،كغَتهُ من الشيوخ.
مل تقتصر الصالت العلمية كلقاء الشيوخ كالعلماء كالسماع منهم على العلوـ الدينية كإمنا يف ٣تاؿ العلوـ العقلية
أيضان ،كلكن بشكل أقل سواء أكاف ابلنسبة للعلماء كالشيوخ الذين انتقلوا من ا١توصل إىل بغداد أك العكس الذين انتقلوا
من بغداد إىل ا١توصل ،،كمن ذلك مثالن ظافر بن جابر بن منصور أبو حكيم السكرم ا١توصلي الطبيب الذم كاف متميزان
يف ٣تاؿ الطب ككاف متقنان للحكمة توجو إىل بغداد ،كالتقى أبيب الفرج بن الطيب(ت715ق3171/ـ)،كأشتغل ِ
عليو
(.الصفدم،6111،ج،36ص .)111أما عبد اللطيف ا١توصلي البغدادم ،فلم يقتصر على تعلم علوـ القراف كاٟتديث
كالنحو كاللغة كاألدب يف بغداد كما أشران آنفان ،كإمنا عٍت عناية كبَتة بدراسة الطب يف بغداد كمارسوُ فيما بعد ،كبرع
ِ
فيو،كمن شيوخو الذين درس عليهم كانتفع منهم يف ىذا اجملاؿ ،ابن التلميذ(ت561ق3367/ـ) .ككاف األخَت رئيس
كفاتو ،ككاف كحيد ِ
األطباء ببغداد إىل حُت ِ
زمانو يف صناعة الطب يف تلك اٟتقبة التارخيية كما أشار ابن أيب
أصيبعة(،3965ص )685كقد أمتدحو البغدادم كاثٌت ِ
عليو كثَتان حىت اهتمو ابن أيب أصيبعة ابلتعصب للعراقيُت.

ب -الدراسة والتدريس يف ادلدرسة النظامية يف بغداد:
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من أشكاؿ الصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد ىو الدراسة كالتدريس يف ا١تدارس ،كيف مقدمتها ا١تدرسة
النظامية ،كىي ا١تدرسة اليت أنشأىا الوزير نظاـ ا١تلك أبو علي اٟتسن بن علي بن إسحاؽ ت(786ق3191/ـ)إذ شرع
ِ
مدرستو ببغداد سنة 757ق3167/ـ كاكتمل بناءىا يف سنة 759ق3166/ـ(ابن خلكاف ،ج ،6ص،)369ك
يف بناء
كانت ىذهِ ا١تدرسة قبلة طالب العلم كحلم اجملتهدين منهم آنذاؾ  .كقد ذكر الصفدم العديد من الشخصيات ا١توصلية
من كاف يقيم فيها من العلماء للدراسة كالسماع من
اليت توجهت إىل بغداد كٖتديدان إىل ا١تدرسة النظامية فيها ،كأشار إىل ّ
العلماء كالشيوخ كذكر من كاف مدرسان ،كمن كاف معيدان فيها آنذاؾ .ك٦تا ٕتدر اإلشارة ِ
اليو ،اف ا١تدرسُت كانوا على
ّ
ّ
طبقتُت مدرسُت كمعيدين ،فا١تدرس ىو من يتصدل لتدريس العلم من تفسَت كحديث كفقو ك٨تو كغَت ذلك ،أما ا١تعيد
فيلي رتبة ا١تدرس فإذا ألقى ا١تدرس الدرس كانصرؼ ،أعاد للطلبة ما ألقاهُ ا١تدرس إليهم ليفهموهُ ،فكاف يبسط العلم،
ِ
سامعيو فمن احتاج إىل إيضاح شئ أك فهمو عاد إىل ا١تعيد
كيوضح الغامض منو ليفهموهُ،فكاف ا١تدرس درسوه على
كلذلك كاف ا١تعيد جيلس إىل جانب ا١تدرس ليعرؼ سَت الدرس فيوضح ما خفي منوُ (.بدكم ،د.ت ،ص)86
درست يف ا١تدرسة النظامية يف بغداد علي ا١توصلي أبو اٟتسن ٧تم الدين الذم
كمن الشخصيات ا١توصلية اليت
ّ
كاف فقيهان اب١تدرسة النظامية ببغداد(الصفدم ،6111،ج،66ص .)666كدمحم بن علواف بن مهاجر بن علي بن مهاجر
الفقيو الشافعي كالذم ينتمي إىل عائلة أبناء مهاجر الشهَتة يف ا١توصل الذم تردد على بغداد ألكثر من مرة ،فقدـ بغداد
حاجان ،فحج كعاد إليها كأقاـ اب١تدرسة النظامية ،كدرس فيها العلوـ الدينية على يوسف الدمشقي(ت666ق3665/ـ)
كبرع فيهما مث أصبح معيدان اب١تدرسة ،مث عاد إىل ا١توصل ،كدرس ٔتسجد ىناؾ ٣تاكر ِ
لبيتو ،كفوض إليو التدريس بعدة
ّ
مدارس ،مث عاد إىل بغداد حاجان مرة أخرل،كجاكر مكة سنة مث عاد إىل بغداد كأقاـ هبا إىل أف تويف سنة
درس
635ق3638/ـ.كمن األسر ا١توصلية الشهَتة األخرل اليت درس أفرادىا يف ا١تدرسة النظامية أسرة أبناء منعة ك٦تن َ
فيها ،عماد الدين دمحم بن يونس بن دمحم بن منعة العالمة عماد الدين أبو حامد بن يونس الفقيو الشافعي تفقو اب١توصل
على كالدهِ ،مث توجو إىل بغداد كتفقو اب١تدرسة النظامية على السديد السلماسي(ت577ق3378/ـ) ،كأيب عبد الرٛتن
الكشمهيٍت(ت578ق3386/ـ) ،كغَتمها من الشيوخ ،كٝتع اٟتديث كعاد إىل ا١توصل( الصفدم ،6111 ،ج،5
درس يف عدة مدارس يف ا١توصل
ص391؛ جرجيس،6113،ص ،)76كمن ا١ترجح أنوُ قد أفاد ٦تا تلقاهُ من علوـ دينية،إذ ّ
كعال صيتوُ كشاع ذكرهُ ،كصنف العديد من الكتب كنظران للمكانة الرفيعة اليت كصل اليها عماد الدين بن يونس بن منعة،
فقد توجو رسوالن من قبل صاحب ا١توصل ،نور الدين أرسالف شاه بن عز الدين مسعود(617-589ق-3391/
3631ـ)اىل ا٠تالفة يف بغداد كألكثر من مرة ،ككذلك كيل قضاء ا١توصل (الصفدم،6111،ج،5ص .)391ك٦تن تفقو
اب١تدرسة النظامية يف بغداد من الشخصيات ا١توصلية٧،تم الدين أبو اٟتسن علي ا١توصلي الذم كاف فقيهان اب١تدرسة
النظامية ببغداد،كذكر الصفدم( ،6111ج،66ص )666أف العماد األصفهاين الكاتب(ت596ق3611/ـ)أشار إىل
أف ٧تم الدين أبو اٟتسن كاف فقيهان معهم اب١تدرسة النظامية .ككذلك أبو ا١تعايل دمحم بن أيب الفرج بن معايل بن بركة ابو
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ا١تعايل ا١توصلي ا١تقرئ الفقيو الشافعي الذم قدـ بغداد كقرأ األدب على ايب الربكات ابن األنبارم ،كتفقو اب١تدرسة النظامية
كبرع يف الفقو كا٠تالؼ كاألصوؿ كصار معيدان هبا ككاف لوُ العديد من ا١تصنفات(الصفدم،6111،ج،7ص)666
أما يوسف بن رافع بن ٘تيم ا١تعركؼ اببن شداد ،فهو من الشخصيات ا١توصلية الشهَتة كاليت كاف ٢تا صالت
علمية مع بغداد ،كقد أشار الصفدم(،6111ج ،69ص )86إىل ِ
تلقيو العلم ببغداد فسمع اٟتديث من شهدة الكاتبة مث
درس بعدىا على يد الشيخ أيب ا١تغيث(ت581ق3387/ـ) ،كبعد أف تلقى ابن شداد علموُ ببغداد اب١تدرسة النظامية اليت
أقاـ فيها ٨تو أربع سنوات،كبعد ِ
أتىلو أصبح معيدأن هبا ،كتزامن كجودهُ فيها مع كجود عدد من الشيوخ على كرسي
التدريس فيها ،كأك٢تم كاف أبو نصر أٛتد بن عبد هللا بن دمحم الشاشي الذم توىل التدريس فيها سنة (566ق3371/ـ)،مث
عزؿ عنها يف هناية سنة(569ق3371/ـ) ،فجاء بعدهُ كالشيخ رضي الدين القزكيٍت(ت591ق3391/ـ) مدرس
النظامية ،ككذلك عاصر ابن شداد يف النظامية ببغداد معيدان آخر كىو السديد السلماسي(ت577ق/
3378ـ)(الصفدم،6111،ج ،69ص86؛ اٞتبورم،6111،ص.)66مث عاد ابن شداد إىل ا١توصل ،كذكر
ِ
عودتو إىل ا١توصل فقاؿ:
الصفدم(،6111ج،69ص )86مدل أتثر ابن شداد أبىل بغداد ككضعهم كمراسيمهم بعد
((...ككاف القاضي هباء الدين قد سلك طريق البغاددة يف ترتيبهم كأكضاعهم حىت أنوُ كاف يلبس ملبوسهم كزيهم ككاف
الرؤساء الذين يًتددكف إىل ِ
اببو ينزلوف عن دكاهبم على قدر أكضاعهم كل منهم لو مكاف ال يتعداهُ. ))...كىذا يعٍت أنوُ قد
أتثر على الرغم من ذلك نرل أبف أاب دمحم عبد العزيز بن عمر الفقاعي ا١توصلي ،قد أنشدهُ ابن شداد أحد أبيات شعرهِ
فيما بعد ،كالذم يدؿ على أنو مل يكن يرل أف البغداديُت كانوا صادقي الود ِ
بقولو:
ُ
ِ
ِ
كمنحتوُ مٍت صميم فؤادم
كلقد صح ُ
بت من الزماف رئيسوُ
فعلمت أف كدادهُ بغدادم( .الصفدم،6111،ج،69ص86؛
ُ
حىت إذا جربتوُ كعرفتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوُ
اٞتبورم ،6111،ص ،)61ك٦تن درس اب١تدرسة النظامية من الشخصيات ا١توصلية،عبد هللا بن ا٠تضر بن اٟتسُت بن
اٟتسن ا١تعركؼ اببن الشَتجي أبو الربكات الفقيو الشافعي الذم قدـ بغداد كتفقو اب١تدرسة النظامية كٝتع هبا من ٚتاعة
كحدث(.الصفدم،6111،ج،37ص.)87
من العلماء
ّ

 :-4اإلنتقال من بغداد ل ى ادلوصل:

أ -لقاء الشيوخ والعخلماء والسماع منهم :

ذكر الصفدم شخصيات ترددت ألكثر من مرة بُت بغداد كا١توصل من أجل طلب العلم يف ٣تاؿ الفقو
كاٟتديث كالوعظ ،كمن ذلك مثالن العديد من أفراد أسرة الطوسي،كىي من األسر اليت أشتهر أفرادىا ابلعلم كالفضل
كينتسبوف إىل جدىم أيب نصر أٛتد الطوسي،كتولو ا٠تطابة اب١توصل كتزامن ظهورىم مع أسرة أبناء الشهرزكرم،كأسرة ابناء
األثَت(جرجيس ،6113،ص،) 15كمنهم أبو الربكات ابن الطوسي دمحم بن دمحم بن عبد القاىر الذم قرأ الفقو ببغداد على
أيب أسحاؽ الشَتازم كٝتع اٟتديث من أيب اٟتسُت ،كأيب بكر دمحم الناطحي النيسابورم كغَتمها ،كإنتقل إىل ا١توصل من
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بغداد ككاف يًتدد إليها ،كحدث كما أشار الصفدم(،6111ج ،3ص )319كركل عنو العديد من الشخصيات،كمنهم
أبو ا١تعمر ا١تبارؾ األنصارم ،كإبراىيم بن علي الفقيو الشافعي الفراء ،كأبو القاسم بن يونس،ككاف بينو كبُت األبيوردم
مكاتبات(ت538ق3367/ـ) كدمحم بن اٟتسُت بن علي اٞتفٍت أبو الفرج اللغوم البغدادم كاف أديبان،كتصدر إلقراء
خركجو إىل ا١توصل كمن مث ِ
ِ
عودتو إىل بغداد ككفاتو فيها سنة
النحو كاللغة مدة ،كأشار الصفدم(،6111ج،1ص )6إىل
587ق3388 /ـ ،كرٔتا كاف خركجو للموصل ٢تدؼ علمي كىو من أجل طلب العلم فيها كلقاء الشيوخ كالعلماء ىناؾ،
السيما يف ٣تاؿ النحو كاللغة كاألدب .كمن الشخصيات الشهَتة اليت انتقلت من بغداد كإستقرت يف ا١توصل ،أبو الفضل
عبد هللا بن أٛتد بن دمحم أبو الفضل بن أيب نصر الطوسي نزيل ا١توصل ،كخطيبها تفقو على كالدهِ كٝتع من العديد من
ِ
شيوخو الكيا ا٢تراسي(ت517ق3331/ـ)،
الشيوخ ،كمن ذلك مثالن ،قرأ الفقو كالفرائض كاٟتساب كاألدب كمن
كاٟتريرم(ت536ق3366/ـ) كغَتىم ،كبلغ أبو الفضل بن أيب نصر الطوسي مكانة مرموقة يف ٣تاؿ العلم كما أشار
الصفدم(،6111ج،37ص ،)66إذ علت سنو كتفرد أبكثر مسموعاتو ،كشيوخو ،فقصده طلبة العلم من ٥تتلف
البلداف(ت587ق3393/ـ) .كأيضان علي بن انصر بن مكي أبو اٟتسن ا١تدائٍت البغدادم كاف أديبان شاعران سافر إىل
ا١توصل ،مث مضى إىل مكة كدخل إىل مصر ،كأشار الصفدم(،6111ج ،66ص )366إىل أنوُ كاف ديتدح الناس ،كمن
ا١ترجح أنوُ عند كجودهِ يف ا١توصل قد التقى ابألدابء كالشعراء ىناؾ كرٔتا مدح بعض الشخصيات ىناؾ .أما القاسم بن
اٟتسُت بن الطوابيقي أبو شجاع البغدادم الشاعر فقد سافر إىل ا١توصل كمدح هبا ا١تلوؾ كبداير ربيعة ،ركل عنو عثماف
البلطي(ت599ق3616/ـ) النحوم ا١توصلي شيئان من شعره( .الصفدم،6111،ج،67ص .)87كمن أفراد عائلة
الطوسي ،أبو طاىر أٛتد بن عبد هللا بن أٛتد،الذم كلد ببغداد سنة 537ق3361 /ـ،كسافر مع ِ
أىلو إىل ا١توصل كٝتع
ِ
ٝتاعو من شيوخ اخرين٘ ،تيز يف ٣تاؿ األدب كالشعر
فيها من أيب الربكات بن ٜتيس(ت513ق3316/ـ)،فضالن عن
ككاف ينشئ ا٠تطب ،توىل ا٠تطابة ْتمص مدة مث عاد إىل ا١توصل ككاف من الشهود ا١تعدلُت هبا،كاستمرت إقامتوُ يف
ا١توصل حىت كفاتوُ فيها(.الصفدم،6111،ج،7ص.)55
كمن الشخصيات البغدادية األخرل اليت توجهت من بغداد إىل ا١توصل كاستقرت فيها ،أبو دمحم إٝتاعيل بن علي
اٟتظَتم،الذم قرأ األدب على أبن ا٠تشاب(ت566ق3371/ـ)،كغَتهُ من الشيوخ ،كما قرأ اللغة ،ك٘تيز كبرع فيها كأنشأ
ا٠تطب كالرسائل كمن الكتب اليت صنفها كتاابن ٝتاهُ (ٖترير اٞتواب كتقرير الصواب)ككاف زاىدان ككرعان سكن ا١توصل كتويف
ِ
فيها،كلو كتاب يف القراءات،ك٦تا الشك ِ
بعطائو العلمي كا١تعريف يف
فيو أف أاب دمحم إٝتاعيل بن علي اٟتظَتم قد إستمر
ُ
مدينة ا١توصل كأفاد منوُ طلبة العلم كالناس ىناؾ( .الصفدم ،6111،ج ،9ص .)98ككذلك خلف بن دمحم بن خلف ااب
الذخر ا١تقرئ البغدادم الذم حفظ القرآف الكرمي ،كسافر إىل ا١توصل كأقاـ هبا كٝتع من العديد من الشيوخ كمنهم أيب
الفضل عبد هللا بن أٛتد بن دمحم الطوسي ،كحيِت بن ٤تمود الثقفي األصبهاين ،كأقرأ القرآف ككتب الناس عنوُ ،كإستمرت
إقامتو اب١توصل حىت كفاتو سنة 669ق3613/ـ(الصفدم،6111،ج،31ص)667
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كمن الشخصيات اليت ٘تيزت كإشتهرت يف اجملاؿ الطيب ،كتوجهت من بغداد إىل ا١توصل أبن ىبل الطبيب علي
بن أٛتد بن ىبل أبو اٟتسن مهذب الدين البغدادم ،الذم كاف عالمة ِ
زمانو يف ٣تاؿ الطب كيف العلوـ اٟتكمية(ابن أيب
أصيبعة،3965،ص )718قرأ األدب على ٣تموعة من الشيوخ ،كقرأ الطب كبرع ِ
فيو ،مث خرج من بغداد كدخل إىل بالد
الركـ كأصبح طبيب السلطاف ىناؾ ،مث سكن خالط كتوجو إىل ا١توصل كأستقر فيها إىل أف تويف
سنة631ق3631/ـ(،الصفدم،6111،ج،61ص،)333ككاف ابن ىبل قد لزـ منزلوُ بسكة أيب ٧تيح ككاف جيلس على
سرير كيقصده ا١تشتغلوف ِ
عليو ابلطب كغَتهُ كما ذكر(.ابن أيب أصيبعة،3965،ص .)718أما ٧تم الدين البادرائي
ُ
الشافعي عبد هللا بن دمحم بن أيب الوفاء البغدادم الشافعي فقد تفقو ببغداد كأرسل من ا٠تالفة العباسية رسوالن إىل مدف
عدة كألكثر من مرة ،كحدث ابلعديد من ا١تدف مثل مدينة حلب كدمشق كمصر كبغداد كما أنوُ بٌت بدمشق مدرسة
كبَتة ،كيف سنة 677ق3676/ـ ،مر اب١توصل رسوالن إىل حلب ،كيف مدة كجودهِ يف ا١توصل،سأؿ الفقهاء هبا عن إحدل
ا١تسائل الفقهية ككانت بصيغة أبيات شعرية فأجابوه عن سؤ ِ
الو  .فقاؿ(:الصفدم،6111،ج،37ص.)131
ُ
ِ
من ٥ت ِرب
عن إمرإة حلت لصاحبها عقدان
أال ايفُقهاءَ العصر ىل ّ
ثالثةُ اقر ِاء حددف ٢تا حدا
إذا طلقت بعد الدخوؿ تربصت
ِ
بقرء من األقر ِاء أتيت ِبو فردا
كإف مات عنها زكجها فاعتدادىا
فأجابوُ ابن يونس(ت618ق3633/ـ)(صاحب التعجيز)من الطويل:
ككنا عهدان النجم يهدم بنورهِ
فما ابلوُ قد أهبم العلم الفردا
أقرب ِ
برؽ إف نكحت عمدا.
سألت فخذ عٍت فتلك لقيطةُ

ب -مصاحبة شصصيات بعينها لخلحصول عخلى اإلجازات العخلمية:

من أشكاؿ الصالت العلمية بُت بغداد كا١توصل ىي مصاحبة شخصيات بعينها عرفت أك ٘تيزت يف ٣تاؿ من
اجملاالت الدينية أك العلمية كبلغت تلك الشخصية مكانة مرموقة من العلم كا١تعرفة جعلتها مقصد طالب العلم ،ككذلك
من أشكاؿ الصالت العلمية ،اٟتصوؿ على اإلجازات العلمية ،كاليت كانت ٘تنح من لدف الشيخ إىل طالب العلم الذم
درس ِ
عليو ،الف االجازة العلمية تعد اٟتصيلة النهائية للدراسة على ذلك الشيخ،كاليت يستطيع بواسطتها طالب العلم
علمو كاألبداع ِ
التصرؼ يف ِ
فيو ألهنا إعًتافان من الشيخ ابإلمكانية العلمية اليت يتمتع هبا الطالب ،كأف تلميذهُ قد أصبح
مؤىالن ٢تذا النوع من العلوـ كا١تعارؼ(.السبعاكم،6131،ص87؛ أٛتد،6131،ص.)366
كمن الشخصيات اليت إنتقلت من بغداد إىل ا١توصل من أجل السماع من شخص ِ
بعينو ،يوسف بن دمحم بن
ٓتتيار بن عبد هللا أبو ا١تظفر البغدادم كىو ابن األبلة الشاعر ا١تشهور كما ذكر الصفدم(،6111ج،69ص)353
الذم طلب اٟتديث كٝتع الكثَت ،كقرأ األدب كالنحو،كما أنوُ سافر إىل ا١توصل كٝتع هبا من أيب طاىر أٛتد بن عبد هللا
بن الطوسي(ت613ق3617/ـ)،كأيب دمحم عبد القادر بن عبد هللا الرىاكم(ت636ق3635/ـ) ،كاألخَت من
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الشخصيات ا١تشهورة اليت ٘تيزت يف ٣تاؿ اٟتديث ككانت لو رحلة كاسعة من أجل ِ
طلبو ،ككصف أبنوُ عامل حافظ ككصف
أيضان أبنوُ ٤تدث اٞتزيرة( ،الذىيب ،6113،ص318؛ السيوطي،3971،ص.)789
أما أٛتد بن دمحم بن عمر بن عبد هللا األزجي أبو بكر ا١تؤدب البغدادم ،فقد تفقو على يد العديد من الشيوخ
ٔتدينة بغداد،كٝتع اٟتديث الكثَت مث سافر إىل ا١توصل كصحب شيخها عبد القادر الرىاكم ككتب ِ
ٓتطو كثَتان
(ت636ق 3638/ـ) ،ككذلك جعفر بن مكي بن علي بن سعيد أبو دمحم البغدادم الذم ٘تيز يف العديد من العلوـ
الدينية كاألدبية الذم حفظ القرآف يف صباهُ كقرأ على ٚتاعة من الشيوخ ابلركاايت ،كما قرأ الفقو الشافعي ككاف ملمان
اب١تنطق كأشتغل ابألدب كما ذكر الصفدم(،6111ج ،33ص ،)339مث سافر إىل ا١توصل كأقاـ هبا عند أيب حامد دمحم
بن يونس(ت 618ق3633/ـ)الفقيو كىو االبن األكرب لرضي الدين بن منعة قرأ ِ
عليو مث عاد إىل بغداد كأقاـ اب١تدرسة
النظامية ،كمن ا١ترجح أف أاب دمحم البغدادم قد أفاد ٦تا حصل عليو من علم كمن معلومات بقر ِ
اءتو على الشخصية ا١توصلية
ِ
الشهَتة أيب حامد يونس،كأنو قد نقل ما حصل ِ
طالبو يف ا١تدرسة النظامية اليت كاف مقيمان هبا ،كمن
عليو من علم إىل
اٞتدير ابلذكر أف جعفر بن مكي أبو دمحم البغدادم كاف من الشخصيات اليت كاف ٢تا مكانة متميزة يف مدينة بغداد
كجالس الوزراء كاندـ ا٠تلفاء كتوىل مناصب رفيعة ،إذ كاف ينشد يف ٣تالس الوزراء كعُت على الربيد كاندـ ا٠تليفة الناصر
لدين هللا(666-575ق3665-3379/ـ)،مث عزؿ عن الربيد كأصبح حاجبان يف الديواف ،مث ارتفع منصبو كما أشار
الصفدم(،6111ج،33ص)339كأصبح حاجبا بباب ا١تراتب ،ك٦تا الشك ِ
فيو أنوُ قد امتلك من العلم كالكفاءة كمن
ا١تواصفات ما أىلو لتويل مثل ىذهِ ا١تناصب ا١تهمة .
كمن األمثلة على الصالت العلمية بُت بغداد كا١توصل ىو اٟتصوؿ على اإلجازة العلمية من العلماء أك الشيوخ
كما أشران آنفان ،كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ ،يوسف بن دمحم بن يوسف بن الفضل بن ا١تليح الكرخي الذم أجازهُ أيب
الفضل عبد هللا بن أٛتد الطوسي خطيب ا١توصل ،ككاف ابن ا١تليح الكرخي فقيهان شافعيان،حفظ القرآف ،كتعلم ا٠تط كتفقو
اب١تدرسة النظامية،كصحب الصوفية،كانقطع يف ِ
بيتو ينسخ الكتب كيعتاش منها،ككاف كما ذكر الصفدم
(،6111ج،69ص )355ال يقبل من بر السالطُت شيئان.

رابعاً :دراسة وقراءة القرآن الكرمي ومؤلفات العخلماء ولقامة احلخلقات العخلمية والتعخليم:

تعد دراسة كقراءة القرآف الكرمي كمؤلفات العلماء كإقامة اٟتلقات العلمية كالتعليم ،أحد أكجو الصالت العلمية
بُت ا١توصل كبغداد كابلعكس،كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ :ابن خركؼ اٟتنبلي دمحم بن علي بن أيب القاسم ا١تقرئ أبو عبد
هللا ا١توصلي اٟتنبلي الذم رحل إىل بغداد كطلب العلم سنة 666ق3661/ـ ،فتال كتب عدة على الشيخ عبد الصمد،
كٝتع من ٚتاعة كقرأ كتبان كباران كما ذكر الصفدم(،6111ج،7ص )363فقرأ تفسَت الكواشي (ت681ق3683/ـ)
على ا١تصنف،كٝتو منو العديد من طالب العلم كالشيوخ  .كأحياانن كاف العلماء يستفادكف من كتب كمؤلفات من سبقهم
ُ
بدراستها كقراءهتا أك كضع تعليقات كحواشي عليها أك شرحها ،كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ :أٛتد بن موسى بن يونس بن
دمحم بن منعة الذم كاف لو العديد من ا١تصنفات كما أنوُ شرح بعض ا١تؤلفات كاختصر البعض اآلخر فقاؿ عنو
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الصفدم…)):كاف إمامان فقيهان مصنفان عامالن شرح كتاب التنبيو فأجاد كإختصر اإلحياء للغزايل مرتُت ككاف يلقي اإلحياء
حفظو كىو غزير ا١تادة كثَت احملفوظ ٗترج ِ
ِ
عليو ٚتاعة.))..كذلك قاـ أٛتد بن يونس بن منعة بنقل اٟتواشي
دركسان من
لكتاب التنبيو ألحد الشيوخ الذين كانوا يدرسو ّف يف ا١تدرسة النظامية ببغداد،كعن ذلك قاؿ الصفدم...(( :ككاف مبدأ
شركعو يف شرح التنبيو أبربل...كرأيتو بعد ذلك كقد نقل اٟتواشي كلها يف ِ
ِ
شرحو كالفاضل الذم كانت النسخة كاٟتواشي
ُ
ِ
ٓتطو ىو الشيخ رضي الدين أبو داؤد سليماف بن مظفر بن غاًل اٞتيلي الشافعي ا١تفيت ا١تدرس ابلنظامية يف
بغداد(.))...الصفدم ،6111،ج ،8ص)313
كمن العلماء ا١توسوعيُت الذين طلبوا العلم يف بغداد على يد العديد من الشيوخ فضالن عن ٝتاع ا١تؤلفات ،العامل
ا١توسوعي عبد اللطيف ا١توصلي البغدادم ،الذم حفظ عددان من الكتب كا١تختصرات ،كالسيما يف اللغة كالنحو كاألدب
كعلوـ القرآف يف بغداد ،كمنها على سبيل ا١تثاؿ كتايب اللمع البن جٍت(ت196ق3113/ـ) ،كأدب الكاتب البن قتيبة
الدينورم(ت671ق881/ـ) ،ككذلك حفظ اإليضاح أليب علي الفارسي(ت177ق987/ـ) فضال عن كتب أخرل،
كالشخصية األخرل اليت قرأت أنواعان ٥تتلفة من العلوـ على يد العديد من العلماء كالشيوخ ،ابن شيخ العوينة علي بن
اٟتسُت الذم قرأ القرآف الكرمي يف بغداد على الشيخ عبد الواسطي الضرير ،كقرأ كتاب (اللمع)البن جٍت ببغداد على
مهذب الدين النحوم،فضالن عن قر ِ
اءتو للعربية كاٟتساب كالطب على يد عدد من الشيوخ ،كأجاز لو ٚتاعة منهم الشيخ
اتج الدين بن بلدجي اٟتنفي(681ق3687/ـ ت) الصفدم،6111،ج،63ص.)19
كذلك ٘تثلت الصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد بتدريس كتعليم الصبياف ،كمن اٞتدير ابلذكر ،أف الصبياف
كانوا يتلقوف تعليمهم يف ا١تكاتب ،كيبدؤكف دراستهم ْتفظ السور القصار من القرآف بطريق التلقُت كما كاف متبعان يف
معظم البلداف اإلسالمية آنذاؾ ككذلك تعلم ا٠تط،ككاف ا١تؤدب يدرس تعاليم الدين اإلسالمي كاٟتساب (.بدكم،
د.ت،ص .)86كمن الشخصيات اليت عملت يف ىذا اجملاؿ،اٟتسن بن نقيش أبو علي ا١تؤدب ا١توصلي الذم أقاـ ببغداد
يعلم الصبياف ككاف كما ذكر الصفدم(،6111ج،36ص )375أديبان فاضالن شاعران ،كذلك عملت شخصيات موصلية
يف ٣تاؿ التدريس يف ا١تدارس يف بغداد كمنهم،عبد الرحيم بن دمحم بن يونس بن دمحم بن منعة العالمة اتج الدين الذم قدـ
بغداد ،كتوىل قضاء اٞتانب الغريب ككذلك توىل التدريس يف ا١تدرسة البشَتية ،كىي اليت أنشأهتا جارية ا٠تليفة ا١تستعصم
ابهلل (656-671ق3658-3676/ـ) ا١تعركفة بباب بشَت نسبة إىل خادـ ابهبا ا١تسمى بشَت(ت656ق3657/ـ)،تقع
يف اٞتانب الغريب من بغداد،فرغ من بنائها سنة(651ق3655/ـ) كأُنشئت لتدريس ا١تذاىب األربعة(.ابن
الفوطي،3955،ص177؛كماؿ الدين،3985 ،ص )67ككذلك خلع على عبد الرحيم بن دمحم بن يونس يف ىذهِ
ا١تدرسة(.الصفدم ،6111 ،ج،38ص) 618
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اخلامتة
-3
-6

-1

-7
-5
-6

بعد ىذهِ الرحلة البحثية توصل البحث اىل النتائج اآلتية:
تبُت من خالؿ البحث تنوع الصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد كابلعكس يف القرنُت السادس كالسابع للهجريُت/
الثاين عشر كالثالث عشر ا١تيالديُت.
تعد كل من مدينة بغداد من أىم اٟتواضر العربية اإلسالمية اليت كانت تشد إليها الرحاؿ بوصفها مركز اٟتضارة
كالعلم كا١تعرفة كال ثقافة ،ككذلك مدينة ا١توصل كانت من بُت أىم ا١تدف العربية اإلسالمية اليت كاف يقصدىا الناس من
كل مكاف.
بلغ ٣تموع الشخصيات اليت كردت لدل الصفدم كاليت أشار فيها إىل الصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد يف
القرنُت السادس كالسابع ا٢تجريُت()76شخصية ،كعدد الشخصيات اليت انتقلت من ا١توصل إىل بغداد()68
شخصية ،بينما بلغ عدد الشخصيات اليت انتقلت من بغداد إىل ا١توصل ( )37شخصية .كلعل السبب يف ذلك
يعود إىل ما ذكرانه آنفا عن مكانة مدينيت بغداد كا١توصل.
أغلب الصالت العلمية بُت بغداد كا١توصل ٘تثلت بلقاء الشيوخ كالعلماء كالسماع منهم .
من أشكاؿ الصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد ىو الدراسة كالتدريس يف ا١تدارس كيف مقدمتها ا١تدرسة النظامية يف
بغداد.
كمن أكجو الصالت العلمية األخرل بُت ا١توصل كبغداد ىو دراسة كقراءة القرآف الكرمي كمؤلفات العلماء كإقامة
اٟتلقات العلمية كالتعليم.

قائمة ادلصادر وادلراجع:

 -3أٛتد .عبد اٞتبار حامد.)3988(.أبناء الشهرزكرم كدكرىم السياسي كالقضائي كالعلمي يف القرف السادس
ا٢تجرم/الثاين عشر ا١تيالدم)٣.تلة آداب الرافدين.ع .38كلية اآلداب .جامعة ا١توصل.
 -6أٛتد .عبد اٞتبار حامد.)6131(.اٟتياة الفكرية يف ا١توصل يف القرنُت الرابع كا٠تامس للهجرة /العاشر كاٟتادم
عشر للميالد .ا١توصل :دار ابن األثَت للطباعة كالنشر.
 -1ابن أيب أصيبعة .موفق الدين أٛتد بن القاسم(.ت668ق3669/ـ).)3965( .عيوف األنباء يف طبقات
األطباءٖ(.تقيق :نزار رضا).بَتكت :منشورات دار مكتبة اٟتياة.
 -7بدكم .أٛتد أٛتد(.د.ت) .اٟت ياة العلمية يف عصر اٟتركب الصليبية ٔتصر كالشاـ .القاىرة  :مطبعة هنضة مصر
الفجالة.
 -5ابن حجر العسقالين .أبو الفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد (.ت856ق3778/ـ).)3976(.الدرر الكامنة
يف أعياف ا١تائة الثامنةٖ(.تقيق :دمحم عبد ا١تعيد ضاف)ا٢تند٣ :تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية .
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 -6ابن خلكاف .أبو العباس مشس الدين أٛتد بن دمحم(ت683ق3686/ـ).)3968( .كفيات األعياف كانباء أبناء
الزمافٖ(.تقيق :احساف عباس).بَتكت :دار صادر.
 -7اٞتبورم .سفانة جاسم دمحم.)6111(.هباء الدين بن شداد ككتابوُ النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية-519
616ق3617-3377/ـ.رسالة ماجستَت غَت منشورة .كلية الًتبية .جامعة ا١توصل.
 -8جرجيس .مها سعيد ٛتيد.) 6113( .الدكر التعليمي لألسر العلمية يف ا١توصل من القرف ا٠تامس إىل هناية القرف
السابع ا٢تجرم .رسالة ماجستَت غَت منشورة .كلية اآلداب .جامعة ا١توصل.
 -9اٞتميلي .رشيد.)3975(.دكلة األاتبكة يف ا١توصل بعد عماد الدين زنكي.613-573بَتكت :دار النهضة العربية.
 -31الديوه جي .سعيد.)3986(.اتريخ ا١توصل .بغداد :مطبوعات اجملمع العلمي العراقي.
 -33الذىيب .مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قادياز(.ت778ق3177/ـ) .)3988(.ا١تعجم
ا١تختص ابحملدثُتٖ(.تقيق :دمحم اٟتبيب ا٢تيلة)الطائف :مكتبة الصديق.
 -36الذىيب .مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قادياز(.ت778ق3177/ـ).)6113( .اتريخ اإلسالـ
ككفيات ا١تشاىَت كاألعالـ حوادث ككفيات 661-633قٖ(.تقيق :عمر عبد السالـ تدمرم).بَتكت :دار الكتاب
العريب
 -31الزركلي .خَت الدين بن ٤تمود بن دمحم بن علي بن فارس(.ت3196ق3976 /ـ).)6116( .األعالـ .بَتكت :دار
العلم للماليُت.
 -37السبعاكم .حناف عبد ا٠تالق علي.)6131(.ا١تنهج التارخيي عند ابن الشعار ا١توصلي(ت657ق)يف ِ
كتابو (قالئد
اٞتُماف يف فرائد شعراء ىذا الزماف).أطركحة دكتوراه غَت منشورة .كلية اآلداب .جامعة ا١توصل.
 -35السبكي .اتج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين(.ت773ق3169/ـ).)3996(.طبقات الشافعيةٖ(.تقيق٤ :تمود
دمحم الطناحي كعبد الفتاح اٟتلو).القاىرة :ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع.
 -36سالـ .دمحم زغلوؿ .)3968(.األدب يف العصر األيويب .مصر :دار ا١تعارؼ
 -37السالمي .تقي الدين دمحم بن ىجرس بن رافع(777ق3176/ـ) .)3983 (.الوفياتٖ(.تقيق :صاحل مهدم عباس
كبشار عواد معركؼ).بَتكت :مؤسسة الرسالة.
 -38السيوطي .جالؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر(.ت933ق3515/ـ).)3971(.طبقات اٟتفاظٖ(.تقيق :علي دمحم
عمر).القاىرة :مطبعة اإلستقالؿ الكربل.
 -39الشوكاين .دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا(.ت3651ق3817 /ـ ) (.د.ت).البدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف
السابع .بَتكت :دار ا١تعرفة.
 -61الصفدم .صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا767(.ق3166/ـ).)6111(.الوايف ابلوفياتٖ(.تقيق :أٛتد
األرانؤكط كتركي مصطفى).بَتكت :دار أحياء الًتاث.

مجلظىدراداتىموصلوظ،ىالطددى(،)26ىاوارى -4244ذوالى3665هـ
()45

مجلظىدراداتىموصلوظ ى
مجلظىدوروظىرلموظىمحكمظ،ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلومىاالندانوظ ى
ISSN. 1815-8854

ى

 -63العبادم .هناؿ عبد الوىاب حامد.)6163(.الوظائف اإلدارية كالعلمية يف العصر ا١تملوكي من خالؿ كتاب الوايف
ابلوفيات للصفدم(ت767ق3166/ـ)دراسة كمية .أطركحة دكتوراه غَت منشورة .كلية اآلداب.جامعة ا١توصل.
 -66ابن العماد اٟتنبلي .عبد اٟتي بن أٛتد بن دمحم أبو الفالح(.ت3189ق3678/ـ ).)3986( .شذرات الذىب يف
أخبار من ذىبٖ(.تقيق٤ :تمود األرانؤكط).دمشق :دار ابن كثَت.
 -61ابن الفوطي .كماؿ الدين أبو الفضل عبد الرزاؽ بن اتج الدين أٛتد(.ت716ق3113 /ـ).)3961 (.تلخيص
٣تمع اآلداب يف معجم األلقابٖ(.تقيق :مصطفى جواد).دمشق :ا١تطبعة ا٢تامشية.
 -67ابن الفوطي .كماؿ الدين أبو الفضل عبد الرزاؽ بن اتج الدين أٛتد(ت716ق3113/ـ).)3955( .اٟتوادث
ِ
تصحيحو :مصطفى جواد).بغداد :مطبعة الفرات.
اٞتامعة كالتجارب النافعة يف ا١تائة السابعة(.كقف على
 -65ابن قاضي شهبة .أبو بكر بن أٛتد بن دمحم بن عمر األسدم الدمشقي(.ت853ق3777/ـ).
(3717ق).طبقات الشافعيةٖ(.تقيق :اٟتافظ عبد العليم خاف) .بَتكت :عامل الكتب.
 -66القلقشندم .أٛتد بن علي بن أٛتد(.ت863ق3738/ـ)(.د.ػت).صبح األعشى يف صناعة اإلنشا .بَتكت :دار
الكتب العلمية
 -67كماؿ الدين .جليل.)3985(.بغداد مركز العلم كالثقافة العا١تية يف القركف الوسطى .بغداد :مطبعة إشبيلة اٟتديثة .
 -68معركؼ .انجي .)3971(.علماء النظاميات كمدارس ا١تشرؽ اإلسالمي .بغداد :مطبعة اإلرشاد.
 -69آؿ ايسُت .دمحم مفيد(.)3979اٟتياة الفكرية يف العراؽ يف القرف السابع ا٢تجرم .بغداد :الدار العربية للطباعة.
 -11ايقوت اٟتموم ،شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الركمي(.ت666ق3668 /ـ ).)3995(.معجم
البلداف .بَتكت :دار صادر.
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املخلص

...

اغبمد هلل رب العاؼبُت ضبدا كثَتا ،والصالة والسالم على اشرف خلق هللا نبينا دمحم ابن عبد هللا الصادق االمُت ،أما
بعد -:
يشتمل ىذا البحث على دراسة الشخصيات النسائية يف رواية سقوط سرداب واليت تعد منوذجا للرواية اؼبوصلية اغبديثة،
وبيان أمهية دور اؼبرأة يف األدب عامة والرواية خاصة ونظرة الروائي ؽبا من خالل ادراج شخصيات نسائية عديدة ،وىل
اؼبرأة تعد ؿبركا لؤلحداث أم مازالت ادوار البطولة مقتصرة على الشخصيات من الذكور فقط ،بدأ البحث بتمهيد عن
أمهية موضوع اؼبرأة يف الرواية ،ومبحثُت يتناول اؼببحث االول  :صورة اؼبرأة يف الرواية واؼببحث الثاين  :يتحدث عن
الشخصيات النسائية يف رواية سقوط سرداب ودورىا يف احداث الرواية وأبعادىا ،ومن مث خاسبة أبىم النتائج وقائمة
اؼبصادر واؼبراجع .
الكخلمات املفتاحية  :الرواية اؼبوصلية ،سقوط سرداب ،اؼبرأة ،الشخصيات.

Abstract:
This study is about the female characters in the novel of suqut sirdab
(fall of Basement ) It is a sample of the modern Mosulian novels. It shows
the significance of women role at literature in general and in novel in
specific. It is more on the novelist perspective throug including many
female characters. It wonders if the female character is an event motive or
still championships confined of the males. Research consists of an
introduction about the importance of women subject in novel and two
parts. First part is about women image. The Second part is about the
female character in the novel of suqut sirdaab along with her role in novel
events and implications. Finally, there is the conclusion of findings and
alist of the bibliography.
Key words: female characters , Mosulian novel ,suqut sirdab , nouzat
shamdeen.

 التمهيد ...
مدخل نظري اىل توظيف شخصية اؼبرأة يف الرواية -:

يعد موضوع اؼبرأة يف االدب عامة والرواية خاصة من اؼبواضيع اؼبهمة اليت ربتاج اىل الوقوف عندىا ودراستها
وتسليط الضوء عليها ،وىناك دراسات عديدة تركز على دراسة وجود اؼبرأة يف االدب سواء كان يف الشعر ام النثر،
والبحث عن الصورة اليت تظهر هبا اؼبرأة او الشخصية النسائية يف النصوص األدبية ،ليس شخصية اؼبرأة فقط امنا
الشخصية عامة من العناصر الضرورية يف الرواية وتعد " احملرك الرئيسي الذي يدفع بتطور االحداث داخل العمل الروائي
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"( )1وكبن ىنا كباول ان نكشف دور اؼبرأة يف الرواية اؼبوصلية  ،وقبيب عن بعض األسئلة ومنها ،ىل شخصية اؼبرأة
اخذت مساحة كافية ؽبا داخل الرواية ،وربديدا الرواية اؼبوصلية اليت تعد قليلة نوعا ما أم يقتصر دورىا فقط على االدوار
الثانوية اليت أتيت مكملة لؤلدوار الرئيسة ؟ وأتيت امهية الًتكيز على ىذه النقطة ألن الرواية تعكس واقعا اجتماعيا معاشا
ودورىا يف الرواية يعكس دورىا يف اغبياة ويف اجملتمع،و" لعل الرواية من اكثر الفنون انسجاما مع نفسية اؼبرأة إذ اهنا تعطي
اجملال للبوح واالسًتسال عما يعتمل يف نفسية اؼبرأة من مهوم وىواجس وقضااي دومنا قيد"( ،)2وكذلك يكشف لنا نظرة
االدابء ؽبا اليت تفصح عن النظرة العامة للمرأة واالعًتاف بدورىا يف تسيَت األحداث ،و" اؼبرأة يف الرواية ربتل نصيبا اوىف
وأوفر"( )3ألهنا كما قلنا تعكس واقع اغبال ،فال غٌت لكاتب الرواية عن وجود اؼبرأة ابلرغم من اختالف شكل ىذا الوجود
وحجمو  ،فهي تسَت جنبا اىل جنب مع الرجل يف رسم ؾبرى اغبدث ،ومنذ ظهور الرواية يف الوطن العريب مل يهمل الروائيُت
وجودىا يف الرواية دون التوقف عند اؼبستوى الفٍت ولكنهم اعطوا ؽبا مساحة كبَتة ضمن مؤلفاهتم ،مثل الرواية االوىل عربيا
اليت ظبيت ابسم امرأة وىي رواية زينب( )4وانتصار اؼبرأة داخل الرواية يعد انتصارا ؽبا خارجها يف ارض الواقع على
اؼبعتقدات واألفكار اػباطئة والراسخة عن اؼبرأة ،فاؼبرأة ىي اليت تتحمل نتائج اغبروب اليت خيوضها الرجال تقف شاـبة
أمام االزمات ،وال ديكن امهال دورىا فهي االم واألخت والزوجة واالبنة واغببيبة ودورىا مصَتي يف االحداث من حولنا.
وال يقتصر امهية دور اؼبرأة يف الرواية على كوهنا شخصيات تعرض يف الرواية امنا يف االسس واؼببادئ اليت تعيشها ورباول
ايصاؽبا اىل اجملتمع ،فالشخصيات النسائية يف الرواايت اليت ربمل طابع القوة واالستقاللية واالنتماء العائلي وربافظ على
ذاهتا تنقل اىل القارئ صورة اجيابية عن دور اؼبرأة االجتماعي ،ومن مث العكس من ىذا عرض اؼبرأة بشكل ضعيف وعلى
ىامش األحداث ينقل صورة سلبية عنها الصورة اليت حارهبا العديد من الكتاب يف رواايهتم مثل قبيب ؿبفوظ الذي كان
يعرض يف بعض رواايتو منوذج اؼبرأة العربية اؼبضطهدة واؼبسلوبة الرأي ،مثل ثالثية بُت القصرين لتخرج اؼبرأة اىل اغبياة بعيدا
عن ىذا الرداء.
فرسم مالمح الشخصية النسائية ال خيتلف امهية عن رسم مالمح الشخصيات االخرى ؼبا ؽبا من اثر يف الفكر والوعي
االجتماعي ،فهي عالقة متبادلة بُت الفن والواقع ،وال ديكن ان يبقى دور اؼبرأة ؿبصورا يف دور األم اليت تتفرج فقط وال دور
ؽبا يف حياة عائلتها ،أو االخت اليت تتحسر على التفرقة بينها وبُت الذكور يف البيت أو االبنة اليت ال تستطيع ان تقول ال
بوجو العائلة واجملتمع ،ال يقتصر دورىا يف دفن االحالم ،حلم التعليم والسفر والعمل وحلم اػبروج من اؼبنزل حلم التعبَت
عن الرأي ،ال يقتصر دورىا على اغببيبة اليت تعيش يف الظل واؼبنبوذة من اجملتمع الذي يراىا متمرة على عاداتو ،ىي أم قوية
وأخت انجحة وابنة مثقفة حاؼبة واىل آخره من النساء الاليت يغَتن خط سَت اجملتمعات  .وإذا توقفنا عند الرواية اؼبوصلية
اليت بدأت  1919مع الروائي سليمان الفيضي الذي كتب الرواية االيقاظية( )5ومن مث توالت اؼبؤلفات بعدىا تنشر يف
ىذا اعبانب والبحث عن دور اؼبرأة يف ىذه الرواايت وىذا يتطلب عمال كثَتا ودراسة واسعة والوقوف عند اغلب ىذه
الرواايت ،ولكن نقول انو على عاتق ىذه الرواايت يقع تقدمي اؼبرأة اؼبوصلية ابلشكل اؼبالئم وتكريس صفحات كثَتة منها
للدفاع عن حقوقها واغبديث عن دورىا داخل اجملتمع ويف مواجهة التحدايت والصعوابت اليت واجهتها اؼبدينة على مدى
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ازمنة ـبتلفة من اترخيها ،ألن " الروائي يسعى اىل اظهار اؼبرأة كإنسان حر يسهم يف بناء الوطن على قدم اؼبساواة مع
الرجل"( )6وال تنتظر ان يقدم ؽبا اغبياة جاىزة لتعيشها امنا ىي تعمل على أتسيس ىذه اغبياة بكل تفاصيلها وربدي
الصعوابت اليت تواجهها ،ومن مهمة االدب بكل انواعو أن يبُت أمهية دور اؼبرأة ويظهر اؼبهمات اليت تؤديها ويسلط الضوء
على األعباء اليت تقوم هبا داخل وخارج اؼبنزل  .وىناك رواايت عربية كثَتة اىتمت هبذه الفكرة وطرحت قضااي اؼبرأة وصورة
اؼبرأة العربية بشكل ملفت للنظر ،رواايت ربمل طابع التحدي أمام اجملتمع الذي كان لوقت قريب ال يرى يف اؼبرأة إال
الضعف وعدم ربمل اؼبسؤولية )7(،وال يقتصر دور الروائي على اغبديث عن اؼبرأة داخل اؼبنزل فقط وإمنا تسليط الضوء
على اعبانب الفكري والسياسي واؼبهٍت فضال عن وضعها االجتماعي ألنو من أىم القضااي اليت تشغل اؼبرأة ىي قضية
التعليم والعمل وفبارسة الوظيفة اليت ترغب هبا والنشاطات اليت تثبت قدرهتا وتبُت موىبتها ،فضال عن ىذا فهناك الوقوف
عند اعبانب السليب ايضا وتقدمي شخصيات نسائية سبثل النساء الاليت يتخلُت عن اؼببادئ و القيم يف سبيل ربقيق
أىدافهن والنساء االاننيات وغَتىا ،ىذا التنوع يف الشخصيات النسائية داخل الرواايت سيعطي قيمة أكرب لؤلحداث
وكذلك للرواايت ألنو يعكس التنوع اؼبوجود يف الواقع واغبقيقة .
 رواية سقوط سرداب  -:من الرواايت العراقية اغبديثة واليت ازبذت من مدينة اؼبوصل مسرحا الحداثها ،صدرت عن
اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر ،فرباير  2١15ب  173صفحة ،ربكي عن شاب من مدينة اؼبوصل اظبو اثئر
قتل والده العميد يف اعبيش العراقي خالل حرب الثمانينات ،وألنو الوحيد بُت طبس بنات زبشى والدتو أن يلقى
مصَت والده فتخفيو يف سرداب اؼبنزل قبل انطالق حرب الكويت أبايم قليلة.
وىناك العديد من اؼبقاالت اليت كتبت عن ىذه الرواية منشورة يف بعض اجملالت والصفحات االلكًتونية منها،
 مرتكزات بناء الشخصية السردية وتطورىا يف رواية سقوط سرداب ل خضر عواد اػبزاعي .ورواية سقوط سردابشهادة لزمن االهنيارات ل صبال العتايب مقالة منشورة يف صحيفة اؼبثقف االلكًتونية ،و استالب الذات واألمكنة يف
رواية سقوط سرداب للعراقي نوزت مشدين ل غزوان عطية الوردي مقالة منشورة يف موقع العامل اعبديد االلكًتوين* .

 صورة املرأة يف رواية سقوط سرداب

نتوقف عند رواية  -سقوط سرداب  -لنبحث عن اؼبرأة فيها والشخصيات النسائية اليت ضمنتها األحداث اليت تدور
يف مدينة اؼبوصل من شبانينات القرن العشرين اىل سنة  2١١3عن شاب يعيش يف أجواء وبيئة زبتلف عن اقرانو ،ومدى
أتثَت االحداث من حولو على حياتو وخاصة اغبرب والوضع السياسي الذي كان يؤدي دورا رئيسا يف حياة اجملتمع العراقي
بشكل كبَت ،ورصد ردود أفعالو ومواقفو ذباه ما حيصل اليت كانت انذبة عن مدى أتثَت أمو عليو وعلى شخصيتو ،وىنا
نتوقف عند الشخصية األىم يف الرواية وىي شخصية األم اليت جعلت منها اغبرب وخوفها على ولدىا الوحيد على طبس
بنات آلة ودرع ضباية ودفاع ،أم أجربهتا اغبياة على ازباذ التدابَت والبقاء على أىبة االستعداد للوقوف بوجو اػبطر وضباية
عائلتها من كل الصعاب اليت تواجو العائالت العراقية أايم اغبرب الطويلة اؼبستمرة منذ عقود ،ىذه األم سبثل األمهات
العراقيات خبوفهن وقوهتن وصربىن واحتوائهن للعائلة فهن السند للزوج والدرع لؤلوالد ،ال ؾبال للشكوى والتذمر
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واالستسالم ألن اغبرب ال ترحم وال تستثٍت أحدا من اؼبوت ،بل تتطلب اؼبواجهة واالنتصار ،فهذه االم قررت ان زببئ
ابنها يف سرداب منزؽبا لكي ال يذىب للقتال وزبطفو منها آلة اؼبوت كما فعلت مع زوجها ،ال تريد ان تكون ام الشهيد
كما حيصل لؤلمهات من حوؽبا ،فاؼبرأة العراقية البد أن تكون زوجة شهيد أو ابنة شهيد أو أم شهيد أو اخت شهيد،
وشجاعة كبَتة من احداىن أن ترفض ىذا الشيء وتقوم دبا ىو أكربمن طاقتها لتحمي ابنها ،يف ىذه الرواية نرى اؼبرأة
اؼبوصلية االم واعبدة واألخت واغببيبة ،وىن النساء الاليت كن يف حياة بطل الرواية اثئر الولد الوحيد على طبس أخوات،
الولد الذي جعلت منو امو ضعيف الشخصية عاجز عن ازباذ القرارات اؼبهمة يف حياتو ويف اؼبقابل نرى امو اليت اجربهتا
ظروف اغبياة وخاصة بعد غياب زوجها العسكري من البيت على تدبر أمور البيت وتوفَت ما يلزم بناهتا وابنها دبساعدة
اعبدة اليت أسهمت مع االم يف انشاء ىذه الشخصية وكذلك االسهام يف اغبدث األىم يف الرواية وىو اخفاء اثئر يف
السرداب واالدعاء أبنو سافر خارج البلد ىراب من العسكرية واؼبشاركة يف اغبرب " الساعة الواحدة وشبانية عشر دقيقة من
ظهر يوم اعبمعة  11كانون الثاين سنة  ،1991يف ىذا الوقت كنت اىبط درجات السرداب السبع وأان متيبس من
اػبوف وحواسي تنطفئ واحدة بعد االخرى "( )8وكان ىذا ىو اغبدث االىم يف الرواية وقد خططت لو ونفذتو األم اليت
يقول عنها الروائي على لسان االبن " مل يكن اختبائي يف السرداب صدفة حياتية طارئة أو نزوة شاب قرر فجأة العيش يف
قلب الظالم ،بل كانت خطة طوارئ ؿبكمة وضعتها أمي ،ارملة الشهيد اػبائفة على وحيدىا بُت طبس بنات"( )9فال
ؾبال للتفكَت انو وقت التنفيذ ،وقت الوصول اىل اؽبدف بكل السبل حىت لو كان بتحويل السرداب اىل ـببأ يضم اثئر بُت
جدرانو سنُت عدة غَتت من شخصيتو وأفكاره ونظرتو اىل اغبياة  .مل تفكر االم بعواقب االمر او النتيجة فما يشغلها ىو
حياة ابنها الذي ال تريد ان زبسره بسبب اغبرب او اغبروب اؼبتوالية حراب بعد حرب .
ولنتعرف على شخصية االم اكثر جيب ان نعرف كيف كان ينظر اليها اثئر كيف كان يراىا ،يقول يف حديثو عنها
"كانت امي القائد اؼبيداين يف اؼبنزل والعقل اؼبدبر لشؤونو بسبب انشغال ايب اؼبستمر يف اغبروب( )1١نرى اهنا اخذت دور
االب واألم يف اؼبنزل تقرر كل شيء بنفسها ،مصَت االوالد وأسلوب حياهتم دون فسح اجملال أمامهم للخروج عن ىذا
العامل الذي أحاطتهم بو عامل اؼبنزل ،ومن اؼبعروف أن ىو ىذا دور اؼبرأة العراقية عامة فهي اليت تدير اؼبنزل وتدبر الشؤون
اػباصة ابألوالد والزوج ،وربمل على عاتقها ضبايتهم من كل أذى وخاصة اغبروب وما تًتكو من نتائج سلبية يف اجملتمع،
فهي الزوجة اؼبطيعة لزوجها يف كل الظروف حىت عند غيابو عن البيت وبعد وفاتو فهي تنفذ ارادتو على أوالدىا " ،قالت
وىي ذبهش ابلبكاء ،اثئر ال تكرىٍت اان انفذ وصية والدك"( )11نرى أن اؼبرأة ىنا خاضعة لزوجها خضوعا اتما تنفذ ما يريد
دون نقاش " حيث الصورة السائدة للمرأة التقليدية يف ؾبتمعنا العريب أهنا ابنة اجملتمع االبوي اػباضعة لعاداتو وتقاليده
اؼبتشربة قيمو تؤمن بدونية اؼبرأة وتفوق الرجل وتعد الرجل ؿبور حياهتا بوصفو اؼبلجأ واؼبعيل الوحيد ؽبا"( ،)12حىت البنات
مقرر مصَتىن من قبل األب وال ديكن اػبروج عن طاعتو حىت بعد وفاتو"،كن فبنوعات من مواصلة الدراسة بقرار قدمي من
ايب جعل بو الصف السادس االبتدائي هناية لطموحهن"( )13وىذا ما حيصل يف أغلب البيوت اؼبوصلية حيث السلطة
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اؼبطلقة لؤلب ولو وحده حق تقرير مصَت العائلة وليس للنساء إال التنفيذ حىت يف قرار الزواج يفرض عليها فرضا وال يتم
األمر ابختيارىا .
وننتقل اىل الصورة الثانية من صور اؼبرأة اؼبوجودة يف الرواية وىي صورة اغببيبة ايظبُت اليت تعرف عليها اثئر يف اعبامعة،
وىذا ىو االسلوب التقليدي اؼبتعارف عليو يف اجملتمع اؼبوصلي حيث أغلب قصص اغبب تتم يف اعبامعة " احسست
ابلضوء اكثر توىجا مع عبد اغبليم حافظ وىو جيرين معو أبغنية زي اؽبوى اىل حيث ايظبُت ،تذكرت مالمح وجهها
الطفويل وعينيها الغارقتُت خبضرة ربيعية وثياب الفراشات اليت ترتديها ،وخفقان قليب وىي ربلق امامي يف اروقة كلية
القانون ،وكيف افقد سيطريت على اطرايف عندما تضعنا الصدفة وجها لوجو ،وتسكت االصوات كلها عندما يزقزق عصفور
صوهتا داخل قاعة الصف الذي صبعنا سوية ألربعة اعوام كاملة دون ان نتبادل وال حىت كلمة واحدة "( )14حب من
طرف واحد دون مبادرة ابإلعالن والبوح بو امام اغببيبة اليت ردبا مل تالحظ وجوده ،ولكنو كان مغرما هبا ومهتما بكل
تفاصيلها متتبعا خطواهتا ولكن بدون امل ،وكانت ىذه اغببيبة السرية امال لو يف سجنو داخل السرداب ومتنفسا يف االايم
الصعبة ،وبقاء ىذا اغبب مكتوما كان نتيجة للًتبية اليت تلقاىا البطل من أمو اليت جعلت منو منطواي على نفسو انعزاليا
وؽبذا السبب كان اثئر يتلقى السخرية اينما ذىب بسبب شخصيتو اؼبتذبذبة "،ربذيرات امي وجديت بعدم االختالط
ابلطالب وعدم منحي الثقة ألي كان مل تكن وحدىا اليت منعتٍت من االعًتاف حبيب الكبَت لياظبُت ،بل خوف داخلي من
ان يوقفٍت تلعثمي وجيعلٍت ترديدي الببغاوي لبعض الكلمات اضحوكة تسرد نكاهتا فيما بعد لصديقاهتا"( )15وكل ىذا انبع
من أتثَت والدتو عليو وفرض شخصيتها عليو حبجة ابقاءه امنا وقريبا منها ،ولكن ىذا كان لو أتثَت سليب على حياة اثئر اىل
درجة انو بقي دون حبيبة وكتم حبو داخلو لسنوات ومل يتمكن من التغلب على ـباوفو وضعف شخصيتو "،كنت اشعر
بنظراهتم الساخرة مٍت وردبا اؼبشفقة وىم ديرون بقريب أو ديدون يل بورقة توقيع اغبضور اليومية او عندما أيخذوىا ،حىت
االساتذة كانوا يتعاملون معي بطريقة ـبتلفة عن اليت يعاملون هبا ابقي الطالب"( )16كل ىذه الضغوطات عليو واألحداث
اليت عاش ها قبل الدخول اىل السرداب كانت سبر عليو يف شريط ذكرايتو ويعيد ىذه اؼبشاىد ويغَت فيها كما كان يتمٌت أن
تكون .
وىكذا نرى أن البطل ؿباط ابلنساء من حولو كل واحدة تقوم بدورىا وؽبا أتثَت يف حياتو وتكوين شخصيتو وذكرايتو
واغبياة الرمزية اليت عاشها يف السرداب ىذا اؼبكان الذي عاش فيو اثئر كما يريد ىو ال كما يريد اآلخرون ،اؼبكان الذي
كان يضم سرا كبَتا بُت جدرانو اكتشفو اثئر فيما بعد وكان ىو ىذا اغبدث األىم الذي غَت ؾبرى األحداث وحىت ىذا
السر وىذا اغبدث كان من صنع شخصية نسائية داخل الرواية وىي األم اليت دفنت زوجها يف السرداب الذي خبأت فيو
ابنها " وجدت ترااب يغطي حوض اسفل الدرجات ابرتفاع طبس طابوقات ،جلبت الفانوس واجملرفة من اغبجرة االوىل
وأخذت احفر رافضا اىل االصغاء اىل نصائح الصوت الذي يشبو صويت ،وعند مستوى ارتفاع الطابوقة الثانية رفع اؼبعول
عظمة من رفات ايب"( )17كان ىذا اغبدث صدمة لثائر الذي جعلو يكتشف ما كانت زببأه امو عنو وعن اخواتو سنوات
عديدة .
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ومن صور الشخصيات النسائية يف الرواية واليت نستطيع ان نقول عنها الشخصية السلبية ىي اعبارة الفضولية ام يعقوب
اليت ربشر نفسها يف كل شيء وتتقصى االخبار من بيوت اعبَتان وتوصلها اىل زوجها ،فهي مثال للنساء الفضوليات
الاليت حيركهن فضوؽبن لتدخل يف شؤون الغَت ومراقبة من حوؽبا بطريقة غَت صحيحة وغَت مقبولة "،أما زايرات جارتنا أم
يعقوب اؼبفاجئة فلم تكن زبتلف عن مدامهات رجال اغبكومة ،اذ كانت مليئة ابألسئلة والرصد البصري لكل صغَتة وكبَتة
يف اؼبنزل لتنقل تقارير بشأهنا اىل زوجها ومن مث تكون الفرقة اغبزبية يف اؼبنطقة مطمئنة ان ال شيء حيدث من خلف
ظهرىا "( )18فهي منوذج لفئة من اجملتمع الذي يعتاش ويكرب على نقل األخبار ورصد حركات اآلخرين دون االلتفات اىل
االذى الذي يسببونو لآلخرين .
وكذلك اشارة اىل اغبياة االجتماعية اؼبعروفة يف اؼبدينة حيث ال اسرار بُت اعبَتان ويبقى اعبار مطلع على احوال
وإخبار جاره حىت لو اختارت بعض العوائل العزلة والبعد إال ان ىناك اشخاصا ال زبفى عنهم األخبار ،وكذلك اشارة اىل
الوضع السياسي لتلك الفًتة وكيف تغَت ىذا الوضع بعد سنوات طويلة من اغبرب ،وىكذا تظل اؼبرأة العراقية يف مواجهة
االزمات صامدة ومدبرة مهما كلفها األمر حىت لو اضطرت أن تكذب أو زبالف القانون ،أشاعت امي يف اغبي أنٍت
تركت البيت مطرودا ألهنا مل ربتمل فكرة وجود ىارب من العسكرية معها ربت سقف واحد .....،وأخذت معها نسوة
من اغبي بينهن ام يعقوب زوجة اؼبسئول اغبزيب للمنطقة وذىنب اىل مقر الفرقة اغبزبية( )19اضطرت ىذه األم القلق قلبها
على ابنها الوحيد ان تقوم دبسرحية أمام اؼبتنفذين يف النظام وجعلت من ام يعقوب شاىد عليها لكي يصدقوا كالمها
ويصل اػبرب اىل السلطات ويتوقف البحث عن اثئر.

 رسم الشصصيات النسائية يف الرواية ..

نرى أن الكاتب قدم أنواعا من الشخصيات النسائية منها ذات دور كبَت يف الرواية مثل األم واليت قدمها لنا أبكثر من
صيغة ،فهو يتحدث عنها ويقدمها لنا ابألسلوب اؼبباشر أو يستخدم االسلوب غَت اؼبباشر " فاؼبؤلف ىو الذي يتوىل
تقدمي الشخصيات يف صبيع االحوال ،إال انو يتبع يف ذلك اكثر من وسيلة فهو احياان يقدمها براويو سواء أكان الراوي
العليم ام الراوي  -الشخصية فبا يؤدي اىل سيادة االخبار اؼبتحصل من الراوي ويف ىذه اغبالة يلم القارئ ابلشخصية
مباشرة ،وقد اصطلح على ىذا التقدمي ابلتقدمي اؼبباشر ،واإلخباري والتحليلي والتقريري وقد يعمد الرواي يف أحيان أخرى
اىل تقدمي الشخصية ابلشخصية نفسها أو غَتىا من الشخصيات وىذا ما اصطلح عليو ابلتقدمي غَت اؼبباشر واالظهاري
والتمثيلي والتصويري"( )2١حيث يًتكنا نتعرف عليها من خالل أفعاؽبا وردود فعلها على االحداث من حوؽبا " ،كانت أمي
قد توصلت اىل قرارات مصَتية للتخفيف من اغبصار فجلبت ستة عمال مع مطارق كبَتة كسروا هبا كونكريت اؼبلجأ يف
اغبديقة اػبلفية ،واستخرجوا منو اربعة اطنان من حديد التسليح اشًتاىا اتجر خردوات"( )21فنراه دائما يتحدث عن امو
بفخر وكيف اهنا تدير أمور البيت بقوة ومل تضعف ابدا رغم كل اغبروب واألحداث اليت مرت ،وربملت بعد وفاة زوجها
دفة القيادة وتصدير االوامر على الرغم من وجود العمة أم زوجها الذي جاء دورىا اثنواي يف األحداث كما ىو يف البيت
حيث أييت دورىا بعد األم وىي ال رأي ؽبا سوى اؼبشاركة مع زوجة ابنها يف تنفيذ اػبطط " ،تبادلنا االدوار أان وجديت
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خالل زايراهتا القليلة يل يف السرداب ،ؼبرض امل أبمي او طارئ اشغلها عٍت حكيت ؽبا قصصا كثَتة عن الوطن كنت امهس
قارائ ؽبا مقتطفات من كتاب وبيننا الفانوس فتصغي وهتز رأسها وأحياان تقاطعٍت وتكمل ىي بعض االحداث ،تبتسم
كاشفة عن ؼبعة اسناهنا االربع الذىبية متذكرة جدي اغباج صبيل الذي كان يلقنها التاريخ بقراءات مستمرة دوخها هبا
لعقود"( )22فهذه اعبدة نرى منها يف االغلب البيوت اؼبوصلية فاعبدات يتشاهبن بطيبة القلب واػبوف على االوالد
واألحفاد ويتميزن ابلقلب اؼبليء ابإلديان ،وكذلك التعلق الكبَت ابلعائلة وخاصة الزوج الذي تتأثر بو وبطباعو على مر
السنُت لتبقى تعيش على ذكرايتو .
ومن حوار بينو وبُت امو نكتشف عن نظرهتا اىل االحداث اليت تقع من حوؽبم فيتقول االم  ":اغبصار دمر الناس والرئيس
االمريكي جورج بوش اكرب غيب يف العامل ،فصدام لن جيوع ولن يبيع شيئا من فبتلكاتو اؼبنزلية يف سوق ابب الطوب ليشًتي
اػببز والطماطم"( )23ىذا التحليل البسيط مل جيري من حوؽبا يطلعنا على جزء من شخصيتها اليت رغم بساطتها إال اهنا
كانت ملمة ابلوضع السياسي وسبتلك نظرة ورأي لتقولو فقط امام ابنها فهذا الكالم فبنوع ان يقولو أحد خارج منزلو .
وكانت امو ىي حلقة الوصل بينو وبُت العامل اػبارجي واألحداث اليت تقع خارج السرداب وحديثهما اؼبتواصل كان
يكشف الكثَت فبا يف داخلو وداخلها " كانت متحمسة إلعالمي عن ما يدور يف العامل اػبارجي ،لذا مل هتتم كثَتا بفوضى
اغبقائب يف اغبجرة الثالثة كما اهنا مل تبد اي مالحظة عن نظافيت اعبسدية ،وضعت رأسي يف حجرىا بعد ان جلست
على فراشي مسندة ظهرىا جبدار اػبشب إلراحة فقراهتا ،وسلمت شعري لنبش اصابعها كما اعتادت على فعلو معي يف
اغبياة ما قبل السرداب ،ذكرت ان معظم االىايل عادوا من القرى والبلدات الصغَتة اليت اختبئوا فيها خالل الشهر االول
من اندالع اغبرب وإنٍت الذكر الوحيد الباقي يف اغبي بدون واجبات امنية"( )24كانت حاضرة يف كل تفاصيلو وصوهتا
الصوت الوحيد الذي يسمعو يف ـببأه ورغم ىذا مل يذكر لنا الراوي تفاصيل مواصفاهتا اػبارجية ومل يتحدث عن البعد
اعبسمي ؽبا او عبدتو او واحدة من اخواتو وكأنو هبذا يلتزم ابلعادات والتقاليد االجتماعية اليت ربظر على الرجل اغبديث
عن النساء وذكر مواصفاهتا الشكلية واعبسمية وأظباءىا امام الناس ،فنعرف عنهن االبعاد النفسية واالجتماعية فقط.
حيث معروف أن الشخصيات الروائية ؽبا ابعاد عدة منها البعد اعبسمي او الشكلي (اػبارجي) والبعد النفسي
واالجتماعي (الداخلي) ،ويتمثل البعد اعبسمي يف اعبنس ويف صفات اعبسم اؼبختلفة طول وقصر وكبافة وبدانة واؼبظهر
العام للشخصية وكأنو صورة فوتوغرافية للشخصية( )25ويعد الراوي  -الشخصية  -مصدر معلوماتنا الوحيد وديثل وسيلة
او اداة تقنية يستخدمها الروائي ليكشف هبا عن عامل روايتو( )26وخيربان عن اخواتو عن طريق السرد واغبديث عن ذكرايتو
معهن وما خيربان ىو عبارة عن ذكرايت مشًتكة بينهم وردود افعاؽبن لغيابو وأسلوب امو يف التعامل معهن الذي يفرق عن
اسلوهبا معو دون الدخول يف تفاصيل ذكر البعد اعبسمي والنفسي ؽبن" ،أصبحت سلطة امي مطلقة وانفردت ابلقرارات
مكتفية دبنح امي دور اؼبساعد واؼبشاور غَت اؼبلزم يف قضااي ؿبدودة ،وحىت قبل ذلك عاملت اخوايت سندس ومشس وإسراء
ونسمة وسعاد اللوايت يكربنٍت سنا صبيعهن على اهنن دمى ربركهن خبيوط سلطتها كما تشاء ،فكربن نسخا تطابق احداىن
االخرى وبقُت سنوات مثل سبيمات معلقات يف اؼبنزل ال تصل اىل اي منهن يد خاطب"( )27مل يعطهن الكاتب دورا كبَتا
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يف احداث الرواية ولكن وجودىن كان تربيرا اضافيا إلحاطة االم ابنها هبالة من اػبوف واغبرص والتشديد ،فهو الولد
الوحيد على طبس بنات وىذه النقطة يف الرواية تعكس واقعا اجتماعيا كان سائدا بدرجة كبَتة وردبا اىل يومنا ىذا يف
اجملتمع العريب بشكل عام من خالل تفضيل الذكور على االانث.
أما عن اسلوب تقدمي شخصية ايظبُت اغببيبة فقد استخدم أسلوب التقدمي من خالل اغبديث عنها وذكر تفاصيل
حبو ؽبا يف اعبامعة الن مل جير بينهما أي حوار وال نرى صوات ؽبا إال من خاللو ىو وكأهنا شخصية خيالية غَت موجودة يف
الواقع بل ىو رظبها وحاك لنفسو قصة حب يعيشها بينو وبُت نفسو ،واليت كانت من أىم القصص اليت كانت تشغلو اثناء
فًتة اقامتو اعبربية يف العزلة " ،وضعت لياظبُت رسالة ورقية على شكل قلب يف كتاب القانون اؼبدين ،لوحت يل يف حفل
زبرجنا وسط اؼبركز الطاليب"( )28يعد ىذا الكالم جزء من احالم اثئر يف السرداب فكانت ايظبُت من ضمن خيالو مع اىلو
واألشخاص الذين تعرف عليهم من طفولتو واىل غبظة نزولو اىل السرداب ،وعلى عكس من امو وأخواتو فهو يتطرق اىل
البعد اعبسمي لياظبُت اغببيبة ويذكر بعضا من اوصافها اػبارجية "،كل ما درستو يف كلية القانون كان قد تبخر ومل يبق من
سنواهتا االربع سوى وجو زميليت اعبميلة ايظبُت اليت اختزنت آالفا من صورىا يف ذاكريت ،تظهر فيها صبيعا وىي تنظر اىل
شيء اخر غَت عدسة روحي"( )29ويف موضع اخر يتحدث عن مالؿبها ويصفو ابلطفويل وعن خضرة عينيها ولكن بكل
براءة دون اػبوض يف تفاصيل جسدية اخرى .
ام ا اعبارة أم يعقوب فقد تعرفنا عليها من خالل حديث الراوي ( الشخصية ) عنها يف اكثر من موقف ومن يقرأ
كالمو يعرف كم ىي فضولية وعبارة عن الة عبمع االخبار ونقلها ونشرىا بُت الناس " ،جارتنا ام يعقوب كانت تصطادين
خارجا من اؼبنزل أو عائدا اليو تقًتب أبنفها اؼبعقوف مدققة النظر يف جيب قميصي ومقياس انتفاخ حقيبيت ،مث تطرح
الكثَت من االسئلة عن كيفية ادارة امي لشؤون اؼبنزل اؼبالية وما منلكو خارج حدود معرفتها"( )3١دون ان يعطينا تفاصيل
شخصية عنها مثال عمرىا او صفاهتا اػبارجية او حىت اظبها الصريح فقط عرفناىا بكنيتها اليت اختارىا الكاتب ألهنا من
االظباء الشائعة يف اؼبدينة .
ان ترك الروائي للبعد اعبسمي والنفسي لبعض الشخصيات وعدم سردىا للقارئ يًتك امامو اجملال للخيال واؼبشاركة يف
رسم أبعاد ىذه الشخصيات من خالل ما يقدمو من معلومات مع بعض االضافات من القارئ الذي حيق لو اؼبشاركة يف
خلق وابتداع ما ينقص الشخصية من معلومات.
ومت اختيار الشخصيات من خالل عالقتهم ابؼبكان الذي يعد بؤرة النص وىو السرداب ىذا اؼبكان اؼبغلق الذي صبع
اؼباضي ابغباضر واغباضر ابؼبستقبل ،ففي ىذا اؼبكان اكتشف البطل الكثَت من األمور واألسرار منها سر والده اؼبخبأ منذ
سنُت واالىم من ىذا اكتشف نفسو وسر وجوده يف اغبياة ،تغَتت شخصيتو ويف ىذا اؼبكان ازبذ اول قرار مصَتي يف
حياتو معارضا قرار والدتو ،قرر مصَته بنفسو " سلمت نفسي عباذبية السرداب اليت سحبتٍت اليو ابشتياق فهبطت الدركة
االوىل والثانية وتوقفت يف الثالثة والتفت اىل امي اؼبتسمرة خلفي مع اخوايت ازحت الشعر عن وجهي قليال ،وقلت ؽبا
بصوت فيو غلظة  :اغلقيو ورائي"( )31اختار أن يكمل حياتو يف ىذا اؼبكان الذي حيتوي على االحالم والصور والتاريخ
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والذكرايت واآلالم واألصوات ،اختار أن يكون شاىدا على سنوات كثَتة من اغبرب والدمار واغبزن والفرح اليت عاشتها
مدينتو مدينة اؼبوصل .
 اخلامتة ...

تعد الرواية من أكثر الفنون النثرية اتساعا واحتماال للشخصيات ،فالنص الروائي الواحد يتجمع فيو العديد من
الشخصيات اؼبختلفة يف ادوارىا وأبعادىا وأنواعها ،وال خيفى دور الشخصية النسائية يف العديد من الرواايت العربية على
اختالف انواع ىذه الرواايت حيث قدمت الشخصية النسائية أبشكال متنوعة فنجد الشخصيات االجيابية والسلبية اليت
تقدم صورة عن اؼبرأة العربية عموما ،أما يف حبثنا والذي توقفنا فيو عند رواية موصلية حديثة تعد سَتة ذاتية لشخصية
اختارىا اؼب ؤلف وقدم لنا حياهتا من الطفولة وضمت عقودا من الزمن وتوقفنا عند الشخصيات النسائية اليت وردت يف
الرواية وكانت النتائج كما أييت -:
 -1رسم الشخصية مرتبط ابلواقع واجملتمع فالروائي يستحضرىا من واقعو الذي يعيشو ومن مث ديزجها ابػبيال لتظهر
الشخصية بشكلها النهائي يف الرواية .
 -2صورة اؼبرأة اليت قدمها الكاتب يف رواية سقوط سرداب تعد منوذجا للعديد من النساء اؼبوصليات ،وتعيش
الظروف واألحداث اليت عاشرهتا اؼبرأة اؼبوصلية على مر سنوات ـبتلفة .
 -3دور اؼبرأة يف ىذه الرواية ليس مكمال او اثنواي امنا اعطى الكاتب ؽبا دورا رئيسا متطورا تتطور مع األحداث
بل ىي اليت تقوم بفعل بعض ىذه االحداث ضمن نطاق عائلتها واجملتمع .
 -4التزم الكاتب نوزت مشدين ابلتقاليد اجملتمعية يف روايتو وكانت واضحة العادات اليت يلتزم هبا اجملتمع اؼبوصلي
ضمن االحداث .
 -5مل يتطرق الكاتب اىل البعد اعبسمي اال اندرا للشخصيات يف الرواية واكتفى ابلبعد االجتماعي والنفسي .
اؽبوامش -:
*ينظر -:موقع صحيفة العرب االلكًتونية ،صحيفة اؼبثقف االلكًتونية ،موقع العامل اعبديد االكًتوين.
 .1بنية الشخصية يف رواية االجنحة اؼبتكسرة عبربان خليل جربان ،ليلى سعودي ،رسالة ماجستَت ،كلية االداب واللغات – جامعة دمحم بو
ضياف ،اعبزائر8 : 2١17 ،
 .2صورة اؼبرأة يف رواايت حنان الشيخ  ،ران اضبد عبد الفتاح ،رسالة ماجستَت ،كلية الدراسات العليا  -اعبامعة االردنية6 : 2١1١ ،
 .3اؼبرأة يف الرواية اعبزائرية ،مفقودة صاحل ،ط _  ،2١١9 _2اعبزائر 9 :
 .4العديد من اؼبصادر اليت ربدثت عن الرواية صنفتها الرواية االوىل عربيا وىي رواية حملمد حسنُت ىيكل الفها سنة  1919م
 .5ينظر  :فن القصة والرواية يف اؼبوصل ما بُت عامي (  )1988 – 1968نوري دمحم طاىر ،اطروحة دكتوراه ،كلية الًتبية – جامعة
تكريت12١ : 2١١3 ،
 .6اؼبرأة يف رواايت سحر خليفة 18 :
 .7ينظر  :اؼبصدر نفسو 17 – 16 :
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رواية سقوط سرداب  ،نوزت مشدين ،اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بَتوت – لبنان ،ط – 15 : 2١15 -1
اؼبصدر نفسو 5 :
اؼبصدر نفسو 9 :
اؼبصدر نفسو 15 :
صورة اؼبرأة يف رواايت حنان الشيخ 17 :
سقوط سرداب 44 :
اؼبصدر نفسو 47 :
اؼبصدر نفسو 48 :
سقوط سرداب 48 :
اؼبصدر نفسو 144 :
سقوط سرداب 14 :
ينظر  :اؼبصدر نفسو 17 :
اؼبصدر نفسو 25 :
نفسو 49 :
نفسو 17١ :
نفسو 59 :
ينظر :بنية الشخصية يف رواية االجنحة اؼبتكسرة عبربان خليل جربان 24 :
نظام الشخصية يف رواايت ط اىر وطار البناء والداللة ،طيبون فرايل ،اطروحة دكتوراه ،كلية االداب واللغات والفنون – جامعة جياليل
ليباس ،2١16-2١15 ،اعبزائر 46 :
سقوط سرداب 9 :
نفسو 27 :
نفسو 49 :
نفسو 17١ :

 قائمة املصادر واملراجع ...
 -1بنية الشخصية يف رواية االجنحة اؼبتكسرة عبربان خليل جربان ،ليلى سعودي ،رسالة ماجستَت ،كلية االداب واللغات – جامعة دمحم بو
ضياف ،اعبزائر2١17 ،
 -2تقدمي الشخصية العراقية يف الرواية العراقية – دراسة فنية – اثَت عادل شواي ،رسالة ماجستَت ،كلية االداب – جامعة بغداد. 2١١5 ،
 -3رواية سقوط سرداب ،نوزت مشدين ،اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بَتوت – لبنان ،ط .2١15 -1-
 -4صورة اؼبرأة يف رواايت حنان الشيخ ،ران اضبد عبد الفتاح ،رسالة ماجستَت ،كلية الدراسات العليا ،اعبامعة االردنية. 2١1١ ،
 -5فن القصة والرواية يف اؼبوصل ما بُت عامي (  ) 1988 – 1968نوري دمحم طاىر ،اطروحة دكتوراه ،كلية الًتبية – جامعة تكريت،
. 2١١3
 -6اؼبرأة يف الرواية اعبزائرية ،مفقودة صاحل ،ط – اعبزائر. 2١١9 ،
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 -7اؼبرأة يف رواايت سحر خليفة ،غدير رضوان طوطح ،رسالة ماجستَت ،كلية االداب – جامعة بَت زيت. 2١١6 ،
 -8نظام الشخصية يف رواايت الطاىر وطار – البناء والداللة – طيبون فرايل ،اطروحة دكتوراه ،كلية االداب واللغات والفنون – جامعة
جياليل ليباس ،اعبزائر. 2١16 – 2١15 ،
 -9شبكة اؼبعلومات العنكبوتية ( االنًتنت ) موقع كتارا – جائزة كتارا للرواية العربية .
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تصميم برنامج تربوي مقترح وفقاً لنظريظ
( في تطديل نضوب األناBAUMEISTER)
لدى طلبظ جامطظ الموصل
Designing an educational program according to
Baumeister's theory in modifying ego depletion among
students of the University of Mosul
م االء ربد الجبار الدبوني.م
 جامطظ/  كليظ التربيظ للطلوم االندانيظ/ قدم الطلوم التربويظ والنفديظ
الموصل
رلم النفس التربوي:االختصاص الدقيق
Assist. Instructor Alaa Abduljbar Aldubony
University of Mosul / College of Education for Humanities
Dept. of Educational & Psychological Sciences
Specialization :
Educational & Psychological Science
 ندى فتاح الطباجي.د.أ
/  كليظ التربيظ للطلوم االندانيظ/ قدم الطلوم التربويظ والنفديظ
جامطظ الموصل
رلم النفس التربوي:االختصاص الدقيق
Prof. Dr. Nada Fatah Al-Abyaji
University of Mosul / College of Education for Humanities
Dept. of Educational & Psychological Sciences
Specialization :Educational & Psychological Science
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ادللخص

يه ػدؼ البحػػا ايلػػىل ام م ػػانمج وػػاً ل ظري ػىلً لسرتاي ػ ظ م ػ معػػدين وبػػألان اوً ظلحتػػاض ربيم ػ ذل ػ
) درسػىلً محت ػػع دوعػػىلد وبػػألان اوً ظبع السبػػألان الا ػػمأللألإلعت السبػػألان ابإلتانػػىل عت السبػػألان02 قىل ػ البىلحثتػػىلف وبسػػىل
)02 السا ػػع ابواعػػىل ت السبػػألان اوعػػا )ت ظ ح ػػىلان عػػدؽ الػػوً ل وعاخل ػ بػػغ عانأل ػ ػ ا ػوا البػػىلل ػػددبج
إلىل ع اوألعػن لبعػىلـ
) طىللبىلً ظطىللب02 خبرياًت ظ دبج إإلاا ات البحا بع قمىلـ البىلحثتىلف وتجاو إست ال م بغ
) بػػدر إم عار ػ دبػػج العيبػػىلت ال ػ ظمنك ػ دف متعػػاض بػػىل البىلحثتػػىلف دهمسػػىل ميػػدظمهج لبػػوً ل0200-0202 الدراسػػع
:التألعمىلت ظ سهىل

ً ظ ظخلع البىلحثتىلف ددا. ظكىلو وتىلئل البحا بع م انمج الوً ل ال وألي و محتت السهىلئم

. طبب اجلىل ع
 بغ إدارة اجلىل ع االستاىلدة درظس الوً ل وت بمي بغ مسىلت خمتبا) كانىل إق اح دراس وعسألاف دهما الوً ل اوي ح معدين وبألان اوً لدى طبب إلىل ع اوألعنً *وبألان او.  *ورتاي ظي. *الوً ل ال وألي:الكلمات ادلفتاحية

Abstract:
The current study aimed at designing a program according to
Baomister's theory to modify the ego depletion. In order to achieve this, the
two researchers constructed (20) lessons that cover the dimension of ego
depletion, which involve (the physiological depletion, the social depletion,
the psychological-emotional depletion and the cognitive depletion . the
validity of the program was calculated by submitting it to a group of
experts (25 experts). The most important procedures of the research is that
the two researchers conducted an exploratory experiment on (30) male and
female students at Mosul University for the academic year (2021/2022).
This experiment aimed at identifying the most important obstacles that the
researchers might encounter during the presentation of the program. The
results of the research was represented by designing the educational
program. The researchers put forward a set of recommendations, most
prominent of which are:
- Mosul university management should make use of the lessons of the
program by applying it to various samples of university students and
eventually the effect of this program will be evident in term of their
psychological health.
- A study entitled: (The effect of the proposed program on modifying the
ego depletion for the student of Mosul University).
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Keyword: * the educational program. Baomister's theory. * ego
depletion.

مشكلة البحث:

ضمدث وبألان اوً كستمج لساىلد الألقألد اوخ حما مسبب ال ىلق وشنكن مدرصمع ظال يساد هنىلئمىلًحما يبيغ
ال ىلق الالزـ لبيمىلـ.وببط آلذات سد إاثرة دارعمت  .ظدشىلر وعض البىلحثني ام دف مسىلظؿ إلا
لدى الااد كانم
ددا الااد اوسبألان)(Baumeister & ELghamdy, 2014, 148
النكبألكألز ظمنكس اف ضم
يتانثن اورتها اوسىلسع لسبألان اوً ازماىلض اودا لبيمىلـ دبهىلـ خلبط الذات الالحي لبانهان اوظم دبىل
يىلظ الدظارع آوثريةت كانىل مشانن او ااض اوخاى التعب ظابإلهىلد
ذل ازماىلض اليدرة بغ ازبىلذ الياارت ظععألو
الذايت ظال ببم ذبىله الذات .ومسانىل سبمن ال بألكمىلت اوامب وسبألان اوً ام دف م بح دكثا مبيىلئم ظمعتاند بغ العانبمىلت
اوعارم التبيىلئم ).(Farncis,2014, 2
يع ُّد وبألان اوً  .اوشنكالت السا م ال بىل أتهمري سببمىل بغ الااد ظمتبخص اوشنكب إبح ىلس البىلحثتىلف
معدين وبألان اوً لدى طبب إلىل ع اوألعن.
وباظرة م انمج واً ل ماوألي قىلئج بغ ورتاي ظ م

أمهية البحث

زاد اببتانىلـ الا ة اوخرية ودراس طبب اجلىل ع ت رهج ظمثبألف س ااً هانىلً اجملتانع ظيألاإل وعبىلً سهج حديثىلً
كثرياً ابغاا ات ظالبحتألط.ظال اا ىلت ال مؤهما بغ حمىلهتج أتهمرياً سببمىلًت.ظوتمج بزماىلض قدرهتج بغ خلبط الذات
يىلظ بذه ال اا ىلت ظابغاا ات ظالدظارع الداخبم ظاورنكىلر ظاوشىل ا دمىل م بب اوحتانىلسهج
رهج صمدظف ععألو
ل بألكمىلت غري ال ألي ظ سهىل آرمنكىلمهج جلاائج اليتن ظال اق ظالعس ظمسىلظؿ النكحألؿ ظابد ىلف ظابغت ىلان ظال بألؾ
العدظاين ظالنكذان ظاليب ظا ألؼ ظابكتئىلان ظغريبىلت كانىل م تسزؼ يىلظ ظكبح ثن بذه ال بألكمىلت ظاورنكىلر ظاوشىل ا
قدراً طىلق اوً دمىل يؤدي ام إرااغ خزف ال ىلق الداخبم احملدظدة رم ىلان الااد وسبألان اوً(Duckworth & .
)Seligman,2005,939-944
يعد اهألـ وبألان اوً اواىلبمج ال استحألذت بغ ابتانىلـ البىلحثني بج الساس ظيعد ظ م دظؿ
قدرة الذات ظبأل يعتو ال بب الائم ع
ابزماىلض اوؤق
بح وبألان اوً ظالذي يشري ام حىلل
عىلغ
لألوش ابإلاا م ظاوتهىلؾ اليألاوني ظال بألكمىلت الشىلذة ظالشعألر لذوب ظا جن(Tangney, et al, .
)2004,279-282
ظإلد البىلحثألف دو دي ظق ضمىلظؿ رم الااد دف طمتىلر دظ يتجىلظز دظ يتألق دظ يحتري حىللت اوزاإلم دظ
ظقد َ
رغبىلم دظ مانكريه دظ سبألك رإف ذل ظمنك دف َيؤدي ام إستسزاؼ ظ لتىل رإو َسمؤدي ام سم اة دَخلع بغ الذات
او ا الذي يؤهما ودظره بغ ابرادة ايلاة)(Baumeister et al., 1998,1258

مجلظ درادات موصليظ ،الطدد ( ،)26ايار  -4244ذوال 3665هـ
()55

مجلظ درادات موصليظ
مجلظ دوريظ رلميظ محكمظ ،تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ
ISSN. 1815-8854

ظلسبألان اوً دظر عسع الياارات ا ىلطئ ل بب اجلىل ع رإف طبب اجلىل ع ييأل ألف إبزبىلذ قاارات وشأف
ىلرات الياغبألبىل الحيىلً ظقد ينكألف ال عب محتمري بذا او ىلر ظق الح
معبمانهج ظقد مبعهج بذه الياارات
ظقد منكألف بذه الياارات غري ثىللم دمىل يؤدي ام شىلكن ظ دـ رخلىل الحيىلًت وف عسع الياار ظقألة ابرادة يعتانداف بغ
اوعتىلدت ظبسىلؾ
ألردا لب ىلق حمدظد ظلذل سد ىل يتعاض ال بب وألاق عمس ظبج تسزرني منكألف قااراهتج دقن ثىللم
إخلعىلؼ ال ىلق ظبع ابإلهىلد ػ ػ قب السألـ ػ ػ سأل التحتذي ) & (Duckworth
دة ألا ن م هج
) Seligman,2005,939-944ت ظو ألرة ىل يبدظ اورااد او تسزرني يتحانبألف خمىلطا دكو ظي سعألف قاارات
دريا ظياشبألف السرتا مجمع البدائن ويىلرو ع اورااد غري او تسزرني)(Muraven,2010,175
ظدهمب ديبألوأل ظز الئ ) (2011ذباوتني بغ طبب اجلىل ع اف مس خلبط الساس بىل دشمم كبرية امبىلع
اوعىليري ابإلتانىل م ظمبني اف اورااد الذي استسزر قألهتج لببط الساس دقن احتانىلالً لأللتزاـ وعىليري ابإلتانىل م ت دمىل يؤدي
ام سبألكمىلت خمىللا لبانعىليري االإلتانىل م ت ربدث بغ سبمن اوثىلؿ حاـ اجلىل عىلت( Debono, et al. .
)2011,143-144
دظهات اوحبىلث دداً ال بألكمىلت قد مؤدي ودظربىل ام وبألان اوًت ظبسىلؾ عىلؿ اجملىلالت اوهان
احملددة بأل طبمع التاىل ن وني اوشخىلصت بغ سبمن اوثىلؿ دهمب ) (Vohsظز الئ  0222دف السىلس الذي دإلوظا بغ
دف ييد ألا دوا هج وشنكن سىلقض ل بىل هج لعدد السىلس الحتا كىلوألا دقن قدرة بغ مسرتمج اواعىلالهتج ظخلبط دوا هج
اوهان الالحي ويىلرو ع اورااد الذي طبب سهج الت اؼ وشنكن طبمعع ظبذا يدؿ بغ اف ابزمااط التاىل الت
الشخ م ال عب مؤدي ام إستسزاؼ ظوبألان اوً(Vohs, et al. 2005,32) .
ألارد خلبط الساست
ظيشري ألررني ظمشأل ظواكبع  )0222أبف العالج وبألان اوً ضمتىلج ام اوزيد
اي اف التسرتمج الذايت بغ الاغج دف الشخص تسزؼ لاعن رإو سألؼ ضمتىلج ام اوزيد اوألاردت دمىل صمعب دكثا
استسزارىلً وعد ذل ت ظالذي ظمنك دف يسعنكس اودا البعم الحيىلً(Muraven et al.,2006,265).
يتج خلبط وبألان اوً وشنكن مدرصمع طاي ال م اة بغ التانكري ظالتأهمري بغ التسرتمج ظابرادة ظخلبط
اوعىليري ابإلتانىل م ظاوعىلجل اوعارم ت ظبذه اوهىلـ إذا إستانا العانن مهىل مؤدي إم وبألان الذات دمىل صمعن مسىلقص اليألة
طاي اوهىلـ ال ال مت بب التحنكج
ظاودا ظازماىلض طىلق الااد اوهىلـ الالحي ت ظظمنك التحنكج رمهىل و ألرة و م
الذايت خالؿ ميدمي التسىلزالت(Hagger et al., 2010: 495-525).
هىلـ حمىلم ىلمل ينك لدي قألة ابرادة ظخبىلع ً اوهىلـ غري احملبب إلم ت
دي هان
ال ظمنك لإلو ىلف دف ضمي َّ
ظ خالؿ قألة ابرادة يتعبج الااد كم يببط ذام ون يتحتج بم او ا دف يتعبج كم يبين قألة ابرادة ظكم ضمىلرظ
بمهىل البحرتىلت ال عب رعبم دف يبع دبدارىلً عحمح ظي تعانن دربن التيسمىلت ايلديث وااقب ااحن الت ألر لدي
ينكألف ىلدات عحمح لذام ت رت بح قألة ابرادة دسهن لدي ظبذا
ظدبجاد دف يتعبج الااد بذه التيسمىلت وشنكن عحمح ّ
يت بب ظإلألد طىلق لدى الااد حىت يتجسب ال عأل ت ال مألاإله ). ( Baumeister, et al. 2006,411

مجلظ درادات موصليظ ،الطدد ( ،)26ايار  -4244ذوال 3665هـ
()57

مجلظ درادات موصليظ
مجلظ دوريظ رلميظ محكمظ ،تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ
ISSN. 1815-8854

إف اوهىلـ ال منكألف حمبب لبااد ال مت بب قألة ابرادة لعانبهىلت إذ اف قألة االرادة ضمتىلإلهىل الااد سد دمىلرس اوهىلـ
خ ىلئ هىل منكألف غري
غري احملبب لذام دظ خلد رغبىلم لمحي مهىل بح ىل دظ بدؼ عني ظبع قدرة ذبسم وا م
اثوت دبيدار حمدد ظقىلوب لبزايدة ظمتأهما لعألاط )(Baumeister, et al. 2006,421
رىلورااد الذي لديهج قألة إرادة العانن ظالدراس ظاو تألى ال حع ظايلمىلة وشنكن ىلـ ينكألف ددائهج دربن
قألة ابرادة لدي عو ظقدرة ربانن
اورااد الذي ال يتانتعألف ويألة ابرادة ظبذه وتمج س يم ران يتانتع وس ب ىللم
خلانسهىل
بغ ابإلهىلد ظالتعب ظ ابغاا نكس يبع د ىلـ رغبىلم الألقتم ظيتجىلبن الستىلئل او تيبن ال
حدظث وبألان اوً )(Baumeister, et al. 2007,351
أىداف البحث:

معدين وبألان اوً لدى طبب إلىل ع اوألعن)

يهدؼ البحا إم م انمج واً ل ماوألي ظريىلً لسرتاي ظ م

حدود البحث
ميكن حتديد حدود البحث بـ:

 .3احلدود البشرية :ظمشانن طبب إلىل ع اوألعن

 .4احلدود الزمانية :ظمشانن العىلـ الدراسع )0200-0202
 .5احلدود ادلكانية :كبمىلت إلىل ع اوألعن

 .6احلدود ادلعرفية :م انمج واً ل ظريىلً لسرتاي ظ م

لتعدين وبألان اوً

حتديد ادلصطلحات
الربانمج الرتبوي
ار كن :

-3الربزجني()4232
اوسىلبل الدراسم د دهتىل البىلحث ظر ورتاي حمددة لحتاض ربيم
الدرظس ظاووش او تيب
"بأل عانأل
بدؼ حمدد بيىلً دهمسىل دة ز سم حمددة" الوزذمعت)22 :0222
-4طو ()4243

اووش ظا وات ميد هىل
"عانأل البيىل ات ال وألي اوبىلشاة اوخ ط بىل ظاوسرتان ز سمىلً ظمشانن سب ب
خالؿ درظس معبمانم ظ ألاق ق م أبسبألان شألؽ ي هج إاثرة التعبج ظالتانكري خالؿ التاىل الت
البىلحث
ظااتح ايلاي " ط ت)02 :0202
التعريف النظري للربانمج -:
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"عانأل
ا وات ظاووش اوخ ط بىل ظاوبسم بغ دسس بانم ربالً
دإلن ربيم بدؼ الوً ل"
بغ ورتاي ظ م ميدـ لب بب

د ثب ظسبىلري تسأل

ب تانىلد

التعريف اإلجرائي للربانمج -:

الدرظس ظاو ثب ظالامديألات ظسبىلري حمددة قىل
"بأل عانأل
ا ىلع ظ لتىل ربيم ابدؼ العىلـ لبوً ل"

البىلحث وت انمانهىل لتحيم دبداؼ الدرظس

نضوب األانEgo depletion
عرفها كل من:

 .3ابوميسرت )(Baumeister, 1998
مسىلقص ىلدر ال ىلق السا م السىلمل ابسااؼ قمىلـ خلبط الذات دظ سد ألاإله ععألو دة
"ح ىلل
االوتبىله رمؤدي ام دـ اليدرة خلبط الذات ظالشعألر بستسزاؼ"
مشت
)(Baumeister,1998: 1252-1253
 .4ابوميسرت وفوس )(Baumeister & Vohs , 2007
االزماىلض اوؤق لب ىلق الالز لببط الذات ت ظال يتج استهالكهىل وشنكن طبمعع دهمسىل ددا الذات
"حىلل
لألظىلئاهىل التسامذي ت ظال متانثن عانأل دوش كىللتسرتمج الذايت ظاوبىلدرة السش ظاالختمىلر ال عبت ظبذه ال ىلق بىل
)(Baumeister &Vohs,2007: 116
اوألارد احملدظدة معتاند بمهىل"
عانأل
 .5ىاكر وود وستف وجاتزارانتس )(Hagger, Wood , Stiff & Chatzisarantis ,2010
مسىلقص طىلق الااد السا م ال ربدد قدرم بغ التحنكج دبشىل اه ظاواعىلالم ظال م اة بغ ردظد درعىلل
"حىلل
ظا بألع لبتأهمريات ال ببم ظالتعب ظخلع ابدراؾ")(Hagger et al., 2010, 459

 .6سادلون واديرانسي ودي فيت وفانيس ودي ريدر (Salmon, Adriaanes, De Vet, Fennis
)& De Rideer, 2014
"استساىلد اليألة ال متحتبب بغ اورنكىلر غري اواغألان مهىل ظاوشىل ا ظاالودرىلع ال بألؾ ظظمنك دف م بب خمتب
ال انىلت اوز ج " ))Salmon et al., 2014: 205
 .7إيكر ))Ekker, 2015

"إستساىلد او در الداخبع لألً ظالالزـ ب داد ابرادة ظخلبط الذات ل ىلق الالز بدا اوهىلـ اوختبا "
)(Ekker, 2015: 8
التعريف النظري لنضوب األان
إ تاندت البىلحثتىلف معاي رظي م )( Roy Baumeister 1998
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التعريف اإلجرائي لنضوب األان
بع الدرإلىلت ال ضم ن بمهىل ال ىللب

خالؿ إإلىلوت بغ يمىلس وبألان اوً الذي قىلـ وبسىلئ البىلحثىلف).

 نظرية روي ابوميسرت)( Roy Baumeister’s theory 1998بح وبألان اوً العىلمل السا ع الااو ع رظي ظ تري ىلـ  2992ت ظدشىلر ظ م إم دف
دظؿ ظخلع
رنكاة قألة اوً معتاند بغ ىلدر حمدظدة ت ظماإلع إم العىلمل السا ع راظيدت الذي د تيد أبف اوً ربتىلج إم كانم
ابزماىلض
وبألان اوً أبو حىلل
ال ىلق بسبىلـ هىل هىل ظربيم االستياار وني ابأل ظاوً او بغ ت ظ و ظ م
إستهالؾ ال ىلق السا ع)(Baumeister et al., 1998,4
قألة ابرادة السىلذب
اوؤق
يسشأ وبألان االً ا تيىلد اورااد أبهنج دكانبألا اوهىلـ اوألكب إلمهج مث وعد ذل يتبني ظإلألد هىلـ دخاى
بمهج دف ييأل ألا مهىل وعد اوهىلـ اوظم ت رمين دداؤبجت)(Hagger et al., 2010, 14-15
اوهىلـ اجل دي ظالسا م ظاوعارم كألهنىل مت بب خلب ىل ذاممىل ظ
ظضمدث وبألان اوً سد قمىلـ الااد دبجانأل
خالؿ بذه اوهىلـ ظاورعىلؿ ظمنك التعاؼ بغ وبألان اوً ظربديده ظقمىلس ت ظبذا يدؿ بغ دف اورااد الذي لديهج
وبألان يرتهاظف دـ قدرهتج بغ إكانىلؿ وعض اوهىلـ ظاورعىلؿ ال ربتىلج ام الببط الذايت دظ التحنكج الذايت كىلوهىلـ
البدوم ظالتحنكج ال بألؾ العدظاين ظحن اولحتىلز (Allmond, 2013, 15).
إف ابسااؼ إستعانىلؿ العانبمىلت اوعارم ظالسا م اوختبا يؤدي إم إستسزاؼ ال ىلق السا م ظضمدث وبألان
اوًت ظضمتىلج الااد ام كانم كبرية ال ىلق حىت ي م ا بم ت ظ ع ابسااؼ ابستهالؾ متسىلقص بذه ال ىلق مدرصممىل
در حمدظد ظظمنك دف مبع ظمسبب وتمج
) .(Maranger, 2014, 8-9دكد راظيد دف طىلق اوً مسبع
ال اا ىلت ظالببط اونكث ظاليانع الداخبع لبذات)(Baumeister, et al. 1998,5

أنواع نضوب األان
ي س وبألان اوً بغ دروع دوألاع :
 .2السبألان الب مط :ار رااو مس "ر ات ق رية السبألان م تانا وني  ) 2-0دقمي يعيبهىل ر ة ابوتعىلش
لبااد او ىلان ظبأل دقن ظاو ط دوألاع السبألان ظظمنك ال م اة بم ظالشاىل س و هألل " (Francis, 2014,
)15
 .0السبألان اوعتدؿ :ظضمدث وعد دَدا اورااد وهان ىل ضمتىلج رمهىل إم خلبط الذاتت.ظيسشأ وعد ددا اوهان بىلشاة
بذا السألع كألف دغبب اوشخىلص
 ) 22-2دقمي ت.ظإف دكثا البحألث ظالدراسىلت ربدهم
ظي اظح ظقت
طاي
لديهج وبألان تألسط اظ ىل ي انغ لسبألان اوعتدؿ ) ظظمنك التخام س ظال م اة بغ حدم
التحامز ظ التعزيز اوعا ت ظإف ظ م ظدخاي  ) 0222ظإلدظا خالؿ الدراسىلت ال دإلاظبىل بغ عانأل
السبألان خالؿ زايدة تألى ال نكا الدـ رإو ييبع بغ
اواحألعني دو ظمنك عىلجل بذه ايلىلل
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تألى ال نكا

الدـ ت ظالتحامز ظالتعزيز

السبألان اوتألسطت السبألان اوعتدؿ دظ اوتألسط يامبط بىلشاة إبزماىلض
اوعا ييبن زايدة شدة السبألان (Ainsowrth, et al. 2014).
 .0السبألان الشديد :يسشأ وعد دَدا الااد لعدة هىلـ رت تسزؼ اوً ظمسبب ت ظمنكألف ر ة حدظهم دطألؿ اوظؿ ت
ال عب بزظمت دظ الت دي الم ظ ألاإلهت .
ظبأل دشد ظدقألى اوعتدؿ ظي عب التحتبب بم ظكذل
 .2السبألان اوز  :بأل دَشد دوألاع السبألان ظدععبهىل ظيتزا ع او ااض اوز س ت ظبذا السألع السبألان يعاقن
ظيعم اورااد التان إببدارهج ظيامبط وبع ال بألؾ اوألإل لبهدؼ(Wang, et al. 2015).

أعراض نضوب األان :

.2
.0
.0
.2

ظإلألد رغب لبااد إواىلؽ اوىلؿ إبودرىل م ظهتألر
إرماىلع و ب ال بألكمىلت العدظاوم .
التشىلؤـت ظازماىلض النكاىل ة الذامم .
تألى اودا  -ابرمالؿ اوخالقع ظ
إزماىلض
ابوتبىله(Baumeister & Vohs,2016, 77).

عس
.2

ظ م ظلألوز  ) 2015 :عىلالت وبألان االً ام ىل اييت :
السبألان ابإلتانىل ع :مرتها داثر السبألان ال بألكمىلت ابإلتانىل م ظإف رغب اورااد ودا اورعىلؿ ال مت بب
اوشىلرك ابإلتانىل م مسخاضت ظيتانثن السبألان ابإلتانىل ع ابو حىلان ابإلتانىل ع ظ دـ اوشىلرك ظإزماىلض
العالقىلت الشخ م ظسأل العالق ابإلتانىل م .
السبألان السا ع  :صمد اورااد ععألو ربدي ظ يىلظ رغبىلت ابأل ظإمبىلع قألا د اوً او بغ ال متانثن العىلدات
ظالتيىللمد ظاليألاوني ظالبانري ت ظيتانثن السبألان السا ع إزماىلض ال ىلق ال مألاإل الاغبىلتت ظال اا ىلتت ظاوثرياتت
ظكب الدظارعت ظالشعألر بهنىلؾ السا عت ظععألو خلبط الذات ت ظ دـ اليدرة بغ إزبىلذ الياارات ت ظازماىلض
ىل دة اآلخاي .
الاغب
السبألان الا مأللألإلع :إف ابزمااط ال بألكمىلت الشىلذة ظابخل اا ت اجلس م ال ييألـ رمهىل الااد لعدـ ظإلألد إرادة
كىلرم لببط ذام ت ظيتانثن السبألان الا مأللألإلع ععألو ددا اوهان الثىلوم كألهنىل ربتىلج خلب ىل ذاممىل اوهىلـ
اوزدظإل ت ظشعألر الااد بإلهىلد ظضم ن ل إرماىلع خلحتط الدـ ظايلا ىلف السألـ ظزايدة خلا ت اليبب ظازماىلض
النكبألكألز الدـ.
أببدارهج
دة د ألر سهىل ععألو التان
السبألان اوعا  :يألاإل اورااد الذي لديهج وبألان اوً ععأل ت
الشخ م ظ دـ ابح ىلس لز ظالاشن الدراسع ظالتانكري ال بيب ظالتىلخري الدراسعت ظيتانثن السبألان اوعا

مىلف اوظا ا  - .التانكري اوب اان ظ دـ

أبعاد نضوب األان :

.0

.0

.2
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ابزماىلض الألاخلح قدرة اورااد سد قمىل هج وعانبمىلت عارم يبم خمتبا كىلبوتبىله ظابدراؾ ظغريبىل ظععألو حن
اوشنكالت ال مألاإلههج ظععألو ابختمىلر ظال كمز )( Baumister & Lopez, 2015, 44

دراس ـات سابقة

وعد البحا قبن البىلحثتىلف ظ بغ حد بانهانىل مل معثاا بغ دراسىلت اوم دظ دإلسبم ذبايبم ت ظلنك ح ب
بغ دراسىلت ظعام شىلمه لعمس البحا.

أوالً :دراسات عربية

دراسة عبد الاله ونبيل()4232

(عالقة نضوب األان بكل من النوع والعمر لدى عينة من طالب اجلامعة)

السألع ظالعانا لدى طالان اجلىل ع ت
يهدؼ بذا البحا إم التعاؼ بغ وبألان اوً ظدهماه بغ كن
 )022طالان إلىل ع سألبىلجت دم م اظح د انىلربج ىلوني  )02-29سس ت ظاستخدـ
ظمنكألو مس البحا
البحا يمىلس وبألان اوً إ داد البىلحث )ت ظدساات الستىلئل ظإلألد راظؽ ذات دالل إح ىلئم ألإلب وني تألس ىلت
ظإلألد
 )02-29سس ت كانىل كشا
درإلىلت د انىلر مس الدراس بغ يمىلس وبألان اوً كنكن ل ىلحل العانا
راظؽ ذات دالل إح ىلئم وني تألس ع درإلىلت مس البحا اجلس ني بغ يمىلس وبألان اوً ظكىلو بذه الااظؽ
ل ىلحل الذكألر.
بد الاله ظدخاظفت )0229

اثنياً :دراسات أجنبية

دراسة ()Dang, et al, 2014
) (The role of organizing tasks in mitigating the impact of ego depletion

"دور تنظيم ادلهام يف التخفيف من أتثري نضوب األان لدى طالب اجلامعة"

)22
بدر الدراس ام التعاؼ بغ دظر مسرتمج اوهىلـ زبام آاثر وبألان اوًتظأتلا مس الدراس
طىللبىلً ظطىللب ً ظاشتانب بغ  )02ذكا ظ )09إًثتظاشتانب الدراس بغ يمىلس مألإلم الاعن ظ يمىلس خلبط الذات
ا داد .)Jostman & Koole, 2007ظ يمىلس رحص اوزاج اوخت ا .ظمألعب الدراس لبستىلئل اآلمم  :مل
يتأهما ددا اورااد هىلـ خلبط الذات الثىلوم وعد ددا هىلـ خلبط الذات اوظمت إف الااد اذا قىلـ وتسرتمج هىل ي بح دقن
معاخلىلً لإلعىلو وسبألان اوً)Dang, et al, 2014( .
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إجراءات البحث

 .1رلتمع البحث Populaction of Research
العسىلعا ال ي عغ البىلحا إم دف يعانج بمهىل الستىلئل اوامب
يي د دبجتانع البحا اجملانأل النكبم
وشنكب اودرظس ألدةت 2990ت  .) 229يتحدد عتانع البحا مجمع كبمىلت إلىل ع اوألعن ال بىلحم ) ظالبىللحت )02
كبم .
 .6عينة البحثResearch Saample

عتانع البحات ظدمثب لعسىلعا اجملتانع دربن سبثمن) بىلس
مس البحا بع إلز
ظمنك معاي
ظآخاظفت0229ت )020ت ظيي د مهىل العمس ال سمتج م بم الوً ل ال وألي بمهىل ربالً اجملانأل البىلو ت حما
قىل البىلحثتىلف وتجاو إست ال م بغ  )02طىللبىلً ظطىللب ً إلىل ع اوألعن لبعىلـ الدراسع )0200-0202

تصميم الربانمج

دإلن معدين وبألان اوً لدى طبب اجلىل ع
عانان البىلحثتىلف واًعىلً ماوألايً تسداً ام ورتاي ظ م
كأحد دبداؼ بذا البحات ظ دإلن بذه الحتىلي دطبع البىلحثتىلف بغ اودان ال وألي ظالدراسىلت ال ىلوي ال مسىلظل
م انمج واً ل ماوألي رألإلد دف سمىلذج م انمج الوا ل ال وألي تعددة ظ بغ الاغج بذا التعددت إال اهنىل مجمعىلً متا بغ
وعض ا ألات
ظ اوسس ال إ تاندهتىل البىلحثتىلف م انمج الوً ل ال وألي:
معدين وبألان اوً
 .1االستسىلد ام ورتاي ظي
 .2اا ىلة بدد التسرتمج ال منكأللألإلع ظاوس يع متىلوع الوً ل
 .3التسألع اووش ظاالس اممجمىلت مدريس حمتألى الوً ل
 .4اا ىلة خ ىلئص ال بب
 .5ال ىللب بأل حمألر دسىلسع الوً ل ال وألي لذل ال ود ال كمز بغ ددظاره ظاشااك خمتب دوش ظرعىللمىلت
الوً ل.

الفئة ادلستهدفة ابلرانمج

ربديد الائ او تهدر لوً ل ظبج طبب إلىل ع اوألعن.

وصف الربانمج

يتنكألف الوً ل

 )02درس ظكن درس ظمثن ظاحدة

 -الدرس اوظؿ :التعىلرؼ وني البىلحثتىلف ظال بب

اووعىلد ال دكد بمهىل ظ م ) ظبع:

 -الدرس الثىلين :ىلبع اوً ظدمىل متنكألف

مجلظ درادات موصليظ ،الطدد ( ،)26ايار  -4244ذوال 3665هـ
()78

مجلظ درادات موصليظ
مجلظ دوريظ رلميظ محكمظ ،تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ
ISSN. 1815-8854

 -الدرس الثىللا :وبألان اوً

 -الدرس الااوع :السبألان الا مأللألإلع

 الدرس ا ىل س ظال ىلدس :السبألان السا ع ابواعىل -الدرس ال ىلوع ظالثىل  :السبألان ابإلتانىل ع

 -الدرس التىلسع ظالعىلشا ظايلىلدي شا :السبألان اوعا

 الدرس الثىلين شا ظالثىللا شا ظالااوع شا :قألة ابرادة الدرس ا ىل س شا :كم ميألي إرادم -ال ىلدس شا:االس خىل

 -الدرس ال ىلوع شا ظالثىل

شا :مسرتمج الألق

 -الدرس التىلسع شا :كم منكألف بدع

إدارة ظمسرتمج الألق

 الدرس العشاظف :ا تىل عظيتبان الوً ل ظسىلئن سهىل احملىلخلاة ظاوسىلقش ظاو ثب ظسبىلري االس خىل ت لحتاض ربيم دبداؼ الوً ل
منكألو الدرظس دمىل تأيت:
 .2سألاف الدرس
 .0االبداؼ العىل
بدؼ الدرس اآلخا
 .0االبداؼ ا ىلع ظلنكن درس بدؼ طمتب
ألخلألع الدرس
 .2اويد  :ا ىل يد
 .2ا ىل ا ثب ظق ص ح ب ألخلألع الدرس
 .2اوسىلقش  :ا ىل اسئب ظرتح ان السيىلش ايلا ع مجمع ال بب
 .7العانبم
 .2سبىلري االس خىل  :م ىلبج م ام الذب ظرب ني اوزاج
 .9الألاإلب البم  :يتج ا ىل اسئب لب الان لإلإلىلو بمهىل ظ سىلقشتهىل وداي الدرس الالح
 .22سبىلري ال خىل يع غ ع الألاإلب البم
الامديألات
قسىلة
ارأتت البىلحث اليمىلـ وتيدمي وعض الامديألات التثيمام ال وألي ظال مد ج درظس الوً ل اويد
المألممألان
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ثىلؿ وحد الدرظس

الدرس اخلامس :النضوب النفسي االنفعايل
االهنىلؾ السا ع ظاالواعىل ظالعىلطاع مسجج
ظبع حىلل
يشعا الشخص بربىلؽ ظينكألف غري قىلدر بغ مببم او ىللب اوتألاعب ).

االإلهىلد اوااط ظاو ألؿ .ظضمدث ذل

سد ىل

اذلدف العام

معاي ال بب دباهألـ وبألان السا ع االواعىل

اذلدف اخلاص

دف يعاؼ ال ىللب السبألان السا ع االواعىل ظكمام معديب .

ادلقدمة

االهنىلؾ السا ع ظالعىلطاع مسجج االإلهىلد اوااط ظاو ألؿ ظضمدث ذل سد ىل
السبألان السا ع بأل حىلل
يشعا ال شخص بربىلؽ وتمج واظره خبوات غري سىلرة اظ شنكالت تعددة رمحس أبو غري قىلدر بغ مببم او ىللب
اوتألاعب  .ربالً دهنىل ميبن ابوتىلإلم ظال ىلق ت اترك الشخص وشعألر العجز ظالمأس ظاالستمىل ت ربال
ابح ىلس وعدـ اليدرة بغ االتحانن دكثا دمىل قد ربانن ال ىلو
مث ــال

دحد الاإلىلؿ مألرم اوست الألحمدة ال ضمبهىل كثريا ظبع وعانا  )22سس وداي اال ا مل يرتها حزو ظدو ون
دخذ ي ىل د السىلس ظيذبب ام اجلىل ع ظيزاظؿ انب إال دف السىلس احملم ني و كىلوألا دائانىل ي ألألو بن دو خبري ت بن ربتىلج
شمئىل  .ظكأو يذكاظو وألرىلة اوست حىت ظعن و اال ا ام دو مل يعد يتحانن اوشمىل ظاو ىلك ظاوشخىلص الذي يذكاظو مهىل
ام اف ظعن ام حد مل معد ل طىلق لم تانا يلمىلة العىلدي ت ظكأو خ ا كن طىلقت ت لذا قار ال اا ام د ىلك دخاى
لالس خىل لشهألر ظإ ىلدة وسىل طىلقت السا م

ادلناقشة

حىلل ح ألؿ ظرىلة دحد اوياوني وادينكج :
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 .1بن بغ الشخص اف طماع حزو ؟
 .2دـ بم دف يعو حزو أبي طايي كىلو
 .3بن االس خىل سم ىل ده بغ استعىلدة طىلقت السا م
العملية

خالؿ اوثىلؿ ظاوسىلقش ظمنك دف وتألعن ام اف ايلاىلظ بغ طىلق االً م بب اف يعو االو ىلف
ظحزو وف كب اوشىل ا م بب اخل اا ت وا م قد ال يتحانبهىل االو ىلف
مترين االسرتخاء النفسي (عضالت الظهر)
اهم ظهاؾ حمىلظال وس دعىلوع قد م أبعىلوع يدي حىت مشعا لش ّد
لبألخلعم ال بمعم .

شىل اه

بالت الرتها مث اس خ ظ د ورتهاؾ

الواجب البييت

م بب البىلحث

ددا

كن طىللب دف ينكتب بغ در الألاإلب البم

مترين يساعد على االسرتخاء

 اركع بغ إحدى ركبتم
ظالنكىلحن دسان الاكب

ح د ىل

 .خلع اليدـ اويىلوب

 استانا بغ مب الألخلعم دظ دمنكأ لأل ىلـ لتحيم اوزيد
بغ اف ال متعدى ركبت بغ كىلحب ) .

اوألاق ايلمىلمم ال

حما م بح الاخذ او ىل م ألازي لألرخلم ت

التاندد ت

خالؿ د رخذي رمأل اورخلم

بغ اجلىلوب وا الذي سبتد بم ركبت د بغ اورخلم .
 ظلتحيم سبديد د ان ت د ذرا
 استانا بغ مب الألخلعم ودى م اظح  22- 02اثوم ت مث ودؿ إلىلوبم ظكار التاناي .
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صدق الربانمج

ا تاندت البىلحثتىلف ال دؽ الرتىلباي عار دى عدؽ الوً لت رعاض الوً ل و محتت اوظلم اوتنكألو
احملنكانني ال وم ظ بج الساس لبمىلف ارائهج دى عالحم الوً ل حما حمتألى
 )02درسىلً بغ عانأل
الدرظس ظالامديألات ظاودا ارائهج ظ الحرتىلهتج كن درس ظمعدين ىلياظو سىلسبىلً اخلىلر دظ حذرىلً وي الدرظس ظقد
دودى احملنكانألف الحرتىلهتج ظسب اوألاري بغ مجمع درظس الوً ل.

التجربة اإلستطالعية للربانمج

دإلات البىلحثتىلف ذباو است ال م وت بم درظس الوً ل ال وألي وألاقع مخ درظس وسبألع بغ )02
خىلرج العمس اوسىلسم إختمىلربج كبم ابسدس ق ج النكها لبوً ل ظالحتىلي س التعاؼ بغ
طىللبىلً ظطىللب
ظخلألح الدرظس ظ دى ميبن ال بب لبانألخلألع ظكذل لببط ز الدرس رألإلدت البىلحثتىلف قبألالً كبرياً سد ال بب ت ظ
خالؿ التجاو االست ال م ظإلد اف ز م بم الدرس الألاحد ي تحتاؽ  )22-22دقمي .

الصورة النهائية للربانمج
يتنكألف الوً ل و محتت السهىلئم
 )02درسىلً ظكن درس ضمتألي دبدارىلً ىل ظخىلع ظ يد لبانألخلألع ربالً
او ثب ظالامديألات ظالتاناي ظالألاإلب البم ت ظمهذا ينكألف الوً ل عىليلىلً لبت بم ظالتجاو .

ووضعت الباحثتان عدداً من التوصيات ومنها:

طبب اجلىل ع .
 بغ إدارة اجلىل ع االستاىلدة درظس الوً ل وت بمي بغ مسىلت خمتبا -كانىل إق اح دراس وعسألاف دهما الوً ل اوي ح معدين وبألان اوً لدى طبب إلىل ع اوألعن)

ادلص ـ ــادر:


ادلصادر العربية

 .3الوزذمػعت لمبػػغ بػػع ثانػىلف انػػا )0222ت فاعليــة بــرانمج تربــوي مســتند إت نظريــة تــوم بــوزان يف تنميــة التفكــري ا ــوري لــدى طلبــة
ادلرحلة االعداديةت رسىلل ىلإل تري

.4
.5
.6
.7

بج الساس ال وأليتكبم ال وم ت إلىل ع منكاي .

طػ ت دوػألار غػػىل ضمػ )0202تأثــر بــرانمج تربــوي يف تنميــة فــلف الــتعلم والتفكــري ادلفعــم ابألمــل لــدى طالبــات ادلرحلــة ادلتوســطة يف
مدينة ادلوصل،دطاظح دكتألراه غري سشألرة)ت كبم ال وم ت إلىل ع اوألعن.

بىلست دمحم خبمن ظدخاظف )0229ت مدخل إت مناىج البحث يف الرتبية وعلم النفس ،دار اوم اةت انىلفت اوردف.

بػػد الػػالهت يألس ػ

بػػد ال ػػبألر ظآخػػاظف )0229ت الق ػ وبػػألان اوً ونكػػن ػ السػػألع ظالعانػػا لػػدى مس ػ ػ طػػالان اجلىل ع ػ ت رللــة

الشباب الباحثني يف العلوم الرتبوية ،العدد )2ت اجملبد )2ت كبم ال وم إلىل ع سألبىلج.

ألدةت دمحػد سػبانىلف ظرتحػع ح ػ بنكػىلظي )2990ت أساسـيات البحـث العلمـي يف الرتبيـة والعلـوم اإلنسـانية ،ط0ت نكتبػ النكتػىلينت
درود.
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