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علماء مدینة الموصل والذي لم یحظ تسلیط الضوء على سیرة أحد یحاول هذا البحث   
وهو صاحب أول ) م٩٥٥/هـ٣٤٤( :علي بن احمد العمراني الموصلي تبدراسة مستقلة أال وهو 

ً تألیفا وتدریسا من ة العلمیاهتماماته مع التعریف ب،خزانة كتب في العلوم الطبیعیة في الموصل ً
  .خالل استعراض وتحلیل كتبه وعالقته العلمیة بأحد تالمذته

Ali bin Ahmed Al-Omrani Al-Mosuli D: 344 AH/ 955 AD 
A Study in his Scientific Activities 

Assistant. Professor Dr.Mohammad Nazar AL-Dabbagh/  
Department of literary studies and Documentation 

University of Mosul / Mosul Studies Center                                           
Abstract 

This research attempts to shed light on the biography of one of 
the scientists of the city of Mosul, who did not have an independent 
study, namely Ali bin Ahmad Al-Omrani Al-Mosuli, who died in 344 
AH/ 955 AD. He is the owner of the first bookcase in the natural 
sciences in Mosul. And his scientific interwsts with one of his pupils. 

 
تعد مدینة الموصل إحدى الحواضر العربیة اإلسالمیة التي امتازت بتاریخها العریق   

 زیادة على أنه برز ،ي األصیلً فضال عن موروثها الثقاف،وحسن أبنیتها وعمارتها،وموقعها المتمیز
فیها علماء في شتى المعارف واآلداب والعلوم سطرت كتب التراجم ووثقت سیر حیاتهم وطلبهم 

ً فضال عن تألیفهم للكتب ،للعلم وقیامهم برحالت بین مدن األمصار واألقالیم ألخذ العلم عن الشیوخ

                                         
 . مركز دراسات الموصل،جامعة الموصل، قسم الدراسات األدبیة والتوثیق،أستاذ مساعد* *
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ًائن الكتب الشخصیة التي كانت منهال وتدریسها في دور العلم والمدارس وامتالكهم للمكتبات وخز
  .لطالب العلم من كافة األصقاع والبلدان

ومن هذا المنطلق جاء الهدف من هذا البحث لیتناول سیرة أحد علمـاء مدینـة الموصـل ممـن   
) م٩٥٥/هـــ٣٤٤(:توهــو علــي بــن أحمــد العمرانــي الموصــلي ) م١٠-٩/هـــ٤-٣(عــاش بــین القــرنین 

وتبــرز أهمیــة البحــث فــي محاولــة الغــوص فــي ســیرة هــذا العــالم الــذي ال .  ة العلمیــإهتماماتــهودراســة 
نعلــم عنــه إال القلیــل مــن خــالل بعــض النــصوص التــي وصــلتنا عنــه وعــن مؤلفاتــه وخزانــة كتبــه فــي 

علمـــاء بـــین وقـــد بـــرزت فكـــرة كتابـــة هـــذا البحـــث مـــن خـــالل كـــون العمرانـــي احـــد المتفـــردین .الموصـــل
والطبیعیة منها على وجه الخـصوص وهـذا مـا بعامة باهتماماته العلمیة المدینة في الفترة التي عاشها 

نالحظه من عناوین مؤلفاته وخزانته التـي تمیـزت بأنهـا خزانـة كتـب فـي العلـوم الطبیعیـة علـى العكـس 
مـــن خـــزائن الكتـــب األخـــرى التـــي كانـــت موجـــودة فـــي الموصـــل فـــي نفـــس المـــدة والتـــي كـــان معظمهـــا 

  .ة العربیة یحتوي على كتب األدب واللغ
 األول علـــى ذكـــر اســـم ونـــسب حـــور أشـــتمل الم، وخاتمـــةمحـــورینقـــسم البحـــث الـــى مقدمـــة و  

 الخـاص ةاالهتمامـات العلمیـفقـد درس  الثـاني حورأما الم العمراني مع اإلشارة الى شيء من عصره،
دیث والحــ ،بـشكل مركـزتحلیـل عنــاوین مؤلفاتـه علـى مـع الوقـوف  ، العلـوم بــرع مـنبـالعمراني وفـي أيٍ

 ثـم تنـاول خزانـة كتبـه العلمیـة التـي كــان ،ًعـن عالقتـه العلمیـة بأحـد طلبتـه تدریـسا فـي مدینـة الموصـل
    .یرتادها طلبة العلم من كل مكان

 
ت ً وورد لقبـه تــصحیفا فـي أحـدى نــشرات كتـاب الفهرســ،هـو العـالم الجلیــل علـي بـن أحمــد العمرانـي   

ویـرجح أن هنـاك خطــأ . دون أي توضـیح یـذكر )١())المعرانــي((بإسـم ) م٩٩٠/هــ٣٨٠(البـن النـدیم ت
 فربمــا قـدم حــرف المـیم علــى حــرف ،فـي نــسخ االسـم مــن قبـل الناســخ أو مـن قــام بـإخراج هــذه الطبعـة

 لــم نجــد لهــا فــالمعراني ، المنــسوب إلیــه لقبــهســبب الخطــأ فــيوهــذا یبــین ) المعرانــي(العــین فأصــبحت 
ًا أو اصطالحیا نسبة الى بلد أو مكانمعروفًلغویا  ًاشتقاقا    على الـرغم مـن قـرب إشـتقاق هـذا االسـم،ً

بین حلب وحماة ممـا لـم نجـده فـي كتـب المعـاجم الى المعرة أو معرة النعمان وهي بلدة في بالد الشام 
أكثــر مــن شخــصیة ألنــه قــد یكــون هنــاك ) المعرانــي( وهنــاك احتمــال آخــر بخــصوص لقبــه )٢(البلدانیــة

ًحملت لقب المعـري وأغلـب الظـن أن نـسبه بـالمعراني تمییـزا لـه عـن مـا هـو معـروف أن مـن ینتـسبون 
الن ومــن المــستبعد أن تكــون نــسبته الیهــا  ؛)٣()المعریــون ومفردهــا المعــري(الــى المعــرة یطلــق علــیهم 

فجعـل مــن )  المحققـةغیــر(هنـاك خطـأ طبـاعي فــي هـذه النـشرة المتقدمـة كونهــا مـن النـشرات التجاریـة 
 نـسبة للعمرانیـة وهـي قریـة تقـع فـي ))العمرانـي(( والـصواب هـو ،وهـو وهـم واضـح) المعراني(العمراني 
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 )٦())مـــن أهـــل الموصـــل((، وفـــي روایـــة أخــرى )٥())الموصـــلي((، وهــو )٤(شــرق الموصـــل فنـــسب الیهـــا
ثیــق یتــضح مــن عــد ابــن  وأســلوب التو،واللقبــین المتقــدمین یؤیــدان والدتــه وعیــشه فــي مدینــة الموصــل

عــدم علمنــا بتــاریخ والدتــه والتــي لــم تــذكر مــن رغم علــى الــ، )٧())مــن أهــل الموصــل((النــدیم للعمرانــي 
 حدیثــة تــرجح أنــه ولــد فــي ة إال أن هنــاك دراســ،ًفــضال عــن فتــرة حیاتــه المبكــرة ،ًالمــصادر عنهــا شــیئا

، باالسـتناد علـى مـا ذكـره )٩( في نهایتهأو )٨()التاسع المیالدي/الثالث الهجري(الربع األخیر من القرن 
، والمفـــردة األخیـــرة )١٠())الـــشیخ((بصـــاحب كتـــاب الفهرســـت ممـــا یمكـــن أن یـــضاف الـــى ألقابـــه بنعتـــه 

ًفي أحـد معانیهـا مـا یطلـق عرفانـا علـى كبـار الـسن وكـذلك علـى العلمـاءتوحي اصطالحا  وربمـا بلـغ  ،ِ
فـي أحـد معانیـه حـول معنـى -لـذي قدمـه الزمخـشريًإستنادا الى التـصریف اللغـوي ا !الستین من العمر

المـسنین اعتبـرت عمـر أن بدایـة  إذ ،))وهو شـیخ...شاخ شیخوخة : شیخ:(( قال-ُالشیخ المرتبط بالعمر
 ومــن األلقــاب والــصفات األخــرى التــي ذكرهــا ابــن النــدیم أنــه )١١(فــي اَألعــم األغلــبســنة ) ٦٥-٦٠(
مــن ((وفــي بعــض الدراســات الحدیثــة بأنــه )١٢())لموصــليالفاضــل ا((ب وعــده الجلبــي ،))ًكــان فاضــال((

 واإلشــتقاقات المتقدمــة جــاءت بتــصرف مــن أصــل الوصــف الــذي نعتــه بــه ابــن )١٣())أفاضــل الموصــل
وربما أن هذه المفردة تنسحب على فضله فـي خلقـه أو حـسن تعاملـه مـع اآلخـرین أو أنـه كـان  ،الندیم

ــــاك إشــــا، علمــــهًفــــضال عــــن ،مــــن أصــــحاب الفــــضل أبــــو (( بــــذكر كنیتــــه وهــــو رة وحیــــدة انفــــردت وهن
  . مما لم نجده في أي مصدر آخر )١٤())الحسن

علـي بـن ((بالتعریـف فـي أحـد المـصادر الفارسـیة والـذي نعتـه ) أل(ًوقد ورد اسمه مجردا مـن 
ًولعـل وروده مجـردا مــن  )١٥())احمـد عمرانـي موصــلي  التــي فـي كــالم ةَجمـُ العالتعریـف یرجــع الـى)أل(ُ

ًوجــاء لــدى كحالــة فــي معجمــه مقتــصرا علــى ،التعریف) أل(ب ال نجــدهم یــضیفون أو ینطقــون العجــم إذ
ــــه فهــــو ــــي العمرانــــي((اســــمه األول ولقب بالكــــسر ((وعــــن األصــــل االشــــتقاقي للقبــــه األخیــــر  ،)١٦())عل

نـسبة الـى ) انـيَمرِالع(-))بكسر العین المهملة وسـكون المـیم وفـتح الـراء آخرهـا نـون((و )١٧())والسكون
 مــن دون االســتناد )١٩())ُالعمــري الموصـلي((، وقــد وقــع أحـد المــؤلفین فــي خطـأ إذ جعلــه )١٨(عمرانیـةال

  .الى نص معلوم
 قـد اكتـسبت االسـم بعـد أن اتخـذتها هـا العمرانیة فنجـد أنبالعمراني فهو مشتق من وعن نسبه 

 ومــن المعلــوم أن ،ا بعــدًمــستقرا لهــا فــي إدارة المنطقــة كإقطاعیــة فیمــ-أي أســرة العمرانــي–هــذه األســرة 
ر المتنفــذة خــالل العــصور اإلســالمیة َســزدیــین وكانــت مــن اُألران األ یعــود الــى بنــي عمــأصــل أســرته

وأضاف ابن باطیش وبیت العمرانـي مـشهور بالموصـل وبالتقـدم وتـولي األمـور الدیوانیـة  .)٢٠(المتقدمة
 لــدى ابــن الــشعار تؤیــد نــسبة بنــو وهنــاك إشــارتین .)٢١(وخدمــة الملــوك یقــال أن أصــلهم مــن العمرانیــة
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عمران االزدیـین الـى العمرانیـة التـي یعـود الیهـا صـاحبنا فـي ترجمـة شخـصیتین موصـلیتین عاشـتا فـي 
محمد بـن علـي بـن الحـسن بـن ((العهد االتابكي وهما من الشعراء وتربطهما صلة قرابة وهما كل من 

حمـد بـن محمـد بـن رضـى أبـو العبـاس بـن أ((و )٢٢())رضى أبو حامد أبي المكارم الموصلي العمرانـي
  .حیث كان أجدادهما من العمرانیة  )٢٣())أبي المكارم العمراني االزدي الموصلي

مـن ) ٤(وقد ترجم له ابن الندیم في اإلشارة الى وفاته حیـث ورد العمرانـي تحـت التسلـسل رقـم  
َالمحدثون ممـن قـرب العهـ((ضمن فقرة بین العلماء الذین تحدث عنهم  ُ َُ د بموتـه ویحیـا مـن المهندسـین َ

 نــسخةً، ولــیس كمــا جــاء تــصحیفا فــي )٢٥()م٩٥٥/هـــ٣٤٤( فكانــت ســنة )٢٤())واإلعــدادیین والمنجمــین
 إذ أیـــد ،)٢٦()م٩١٥/هــــ٣٠٤( كتـــاب الفهرســـت آنفـــة الـــذكر مـــن أن وفاتـــه كانـــت ســـنة مـــن )بیـــروت(

لغــة ( خطـأ فـي كتـاب وردولـیس كمـا  ،)٢٧(وهـو التـاریخ الــصحیح )م٩٥٥/هــ٣٤٤(القفطـي وفاتـه سـنة 
مـــا یؤیـــد وفاتـــه فـــي الـــسنة فـــال یوجـــد  )٢٨()م٩٦٣/هــــ٣٥١( مـــن أن وفـــاة العمرانـــي كانـــت ســـنة )نامـــه

  .المتقدمة
العمرانـي فـي عـصر شـهد تحـوالت علـى صـعید الـساحة الـسیاسیة بعـد ضـعف الخالفــة ش عـا

مـت فـي اإلرادة تحك )٢٩(ٕدول وامـارات صـغیرة منفـصلة بعـضها عـن بعـضالعباسیة في بغـداد وظهـور 
-٢٩٥(الــسیاسیة للــسلطة الحاكمــة ممثلــة بــالقواد األتــراك ابتــداء مــن عهــد الخلیفــة العباســي المقتــدر 

الـــذي اســـتعان )م٩٤٥-٩٤٤/هــــ٣٣٤-٣٣٣(حتـــى عهـــد الخلیفـــة المـــستكفي ) م٩٣٢-٩٠٨/هــــ٣٢٠
سمى وبـدأ عـصر مـا یـ)م٩٤٥/هــ٣٣٤(ن في حل مشكالت الدولة فدخل بنو بویه بغداد سـنة بالبویهیی

ـــة أبـــيبنفـــوذ الدولـــ  الحـــسین أحمـــد لمقالیـــد الـــسلطة الـــسیاسیة فـــي بغـــداد ة البویهیـــة بتـــولي معـــز الدول
 وتزامنت حیاته مع ظهور الدولـة الحمدانیـة ،)٣١( إذ عاصره العمراني)٣٠()م٩٦٧-٣٥٦/٩٣٢-٣٢٠(

لعمراني هـو ًفي الموصل بوجود عدد من األمراء لعل أشهرهم وأكثـرهم قـوة وكـان قریـب العهـد زمنیـا بـا
 حیـث دخـل الحمـدانیون فـي صـراعات عـسكریة مـع القـواد األتـراك ثـم ،األمیر ناصـر الدولـة الحمـداني

) م٩٦٦/هــ٣٥٦(البویهیین ساهمت في تقویض دولـتهم السـیما بعـد وفـاة سـیف الدولـة الحمـداني سـنة 
لوا مــع وجــود نزاعــات أســریة علــى الــسلطة ســاهمت فــي ضــغط البــویهیین علــى الموصــل حتــى اســتو

، وعلــى )٣٢()م١٠٠٣/هـــ٣٩٤( ثــم انتهــاء حكــم الحمــدانیین فــي حلــب علــى یــد الفــاطمیین ســنة ،علیهــا
الــرغم مــن هــذه الـــصراعات العــسكریة إال أن الحركــة العلمیــة لـــدى الــبالط البــویهي والحمــداني كانـــت 

عــدم مــن غم رعلــى الــ )٣٣(مزدهــرة بــسبب رعایــة الملــوك واألمــراء لهــا واحتفــائهم بالعلمــاء وتقــدیرهم لهــم
ٍوجــود مؤشــر یبــین لنــا اتــصال العمرانــي بــأي مــن الــسلطتین الحــاكمتین یومئــذ إال انــه یعطینــا شــواهد 
علــى بــروز العدیــد مــن العلمــاء وفــي كافــة التخصــصات العلمیــة واإلنــسانیة ممــا ســطرته كتــب التــاریخ 
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حـسب -أي للعمرانـي– والتراجم واألدب، ولم نجد في المصادر التي بین أیدینا ما یمكننا إعطائـه حقـه
  .)٣٤(إشارة طوقان
 

العاشـــر المـــیالدي نبـــوغ العدیـــد مـــن العلمـــاء فـــي مختلـــف / لقـــد شـــهد القـــرن الرابـــع الهجـــري   
الــذین  و-بحثنــا موضــوع – الســیما مــا یتعلـق بالعلمــاء الریاضــیین ،مجـاالت العلــوم والمعرفــة اإلنــسانیة

 فعلـى صـعید نـشاطه العلمـي أشـارت العدیـد مـن ،نتـاج أفكـارهم نـذكر مـنهم العمرانـيأثروا هذه العلوم ب
 وبــرع فــي علــم )٣٦(ً فقــد كــان عالمــا بالحــساب والهندســة،)٣٥(الدراســات الــى اهتماماتــه بعلــم الریاضــیات

وكــان مــن ) اإلعــدادیین ( ولــذا نجــد أن ابــن النــدیم قــد وصــفه فــي مقالتــه الرابعــة بأنــه مــن،)٣٧(األعــداد
وهـذا یــوحي ) ٤(تحـت الترجمـة رقـم ) الفهرسـت(المتقـدمین فـي هـذا العلـم فقـد تـرجم لـه صـاحب كتـاب 

وســـعى الـــى جمـــع الكتـــب  ،)٣٨(أنـــه كـــان فـــي طلیعـــة مـــن تـــرجم لهـــم فـــي هـــذا البـــاب،حتى أشـــتهر بـــه
حیـــث ازدادت  ،)٣٩(الریاضـــیة التـــي تهـــتم بهـــذا العلم،حتـــى تفـــرد بهـــا مـــن بـــین علمـــاء مدینـــة الموصـــل

ًالحاجة الى هذا العلـم نظـرا لتـشجیع األمـراء إلنـشاء المـدارس وبیوتـات العلـم حیـث أخـذت تظهـر جلیـا  ً
ــــم ) العاشــــر المــــیالدي/القــــرن الرابــــع الهجــــري (بعــــد  وكــــان ألهــــل الموصــــل إســــهامات جــــادة فــــي عل

یة التـي نالـت عنایـة فـي بوصفه أحد العلـوم الریاضـ )٤١( الذي تفوق به، ومنهم العمراني)٤٠(الریاضیات
 وكـان العمرانـي أحـد أوائـل المواصـلة الـذین تخصـصوا )٤٢(ظل حكـم الدولـة البویهیـة والدولـة الحمدانیـة

، وعــده ابــن النــدیم مــن )٤٣(ًفــي العلــوم الطبیعیــة فــضال عــن الریاضــیات نجــده قــد تخــصص بعلــم الفلــك
  .)٤٥(بشيء من األدبً، فضال عن إلمامه )٤٤(ممن أشتهر بعلم النجوم ،))المنجمین((

وتتجلى اهتماماته بالعلوم المتقدمـة مـن خـالل عنـاوین الكتـب التـي تركهـا والتـي نقلهـا لنـا ابـن   
وســنحاول تحلیــل عناوینهــا ومــضامینها ومــدى تأثیرهــا علــى احــد  ،)٤٦(بإشــارة مــوجزة)الفهرســت(النــدیم 

بهت فـــي بعـــض مـــضامینها طالبـــه والـــذي أفـــاد مـــن مؤلفـــات أســـتاذه العمرانـــي فـــي مؤلفاتـــه التـــي تـــشا
ًوترجمت الحقا الى اللغة الالتینیة وأخذت تشق طریقهـا الـى أوروبـا؛ مـع عثورنـا علـى رسـالة للعمرانـي 

  .ترجمت الى الالتینیة لم تذكر في كتب التراجم وفهارس وموسوعات الكتب المعاصرة 
ألبــي كامــل ) ةشــرح كتــاب الجبــر والمقابلــ( كتــاب: مــن الكتــبلعمرانــي لأنفــذكر ابــن النــدیم    

، فلو تتبعنا أصول هـذا الكتـاب نجـد أن الخـوارزمي ،)٤٧()م٩٥١/هـ٣٤٠:ت(شجاع الحاسب المصري 
 فــــي هــــذا البــــاب ٌ كبیــــرٌلــــه كتــــابكــــان   )م٨٤٧/هـــــ٢٣٢:ت بعــــد ( ىأبــــو عبــــد اهللا محمــــد بــــن موســــ

 )٤٨(متقـدمعلـى الكتـاب ال وأن أبـا كامـل قـد اعتمـد ،)الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلـة(وهو
ّوكــذلك أوضــح فــي مؤلفاتــه مــسائل كثیــرة حلهــا بطریقــة مبتكــرة لــم یــسبق . وأوضــح بعــض القــضایا فیــه
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، بـل كانـت تلـك الحلـول حجـر المـسائل الجبریـةكما اسـتفاد مـن حلـول الخـوارزمي فـي كثیـر مـن . إلیها
األساس، فقد نهج منهج الخوارزمي في حل المعـادالت الجبریـة ذات الدرجـة الثانیـة وأدخـل تحـسینات 

الكمیـات  وقـسمة ضـرب طریقـة كما أنه طور ،قاط الغامضةعلى طریقة الحل مع اإلیضاح لبعض الن
ــــــــة ــــــــو كامــــــــل ویعــــــــد،الجبری ــــــــع  أب ــــــــذي تب ــــــــي العــــــــصر ال ً واحــــــــدا مــــــــن أعظــــــــم علمــــــــاء الحــــــــساب ف

والـــذي ) الجبـــر والمقابلــة(ولـــه عــدة كتـــب فــي الریاضـــیات والفلــك منهـــا كتــاب  ،)٤٩(الخــوارزمي عــصر
ومن دراســة كتــاب أبــي كامــل فــي الجبــر توصــل العلمــاء ،اســتفاد فیــه مــن كتــاب الخــوارزمي وآراؤه فیهــا

ً الى االعتقاد بأن أبا كامـل كـان عملـه متممـا لعمـل الخـوارزمي وكـان أثـره واضـحا فـیمن أتـى الغربیون ً
بعــد الســیما العمرانــي، ویعــد كتــاب أبــو كامــل فــي علــم الجبــر والمقابلــة مــن الكتــب المعروفــة لعلمــاء 

ولوه فقــد تــدا) العاشــر والحــادي عــشر المیالدیــین/الرابــع والخــامس الهجــریین(الریاضــیات فــي القــرنین 
تالمیـذ تخرجـوا وذكر القفطي أن البـي كامـل  ،)٥٠(واستفادوا منه واعتمدوا علیه في دراساتهم الریاضیة

 ومنهم العمراني مما أكده ابن الندیم الن العمرانـي شـرح كتـاب أبـو كامـل )٥١( وساروا على نهجهبعلمه
 وممـا یبـین وجــود )٥٢()شـرح كتـاب الجبـر والمقابلــة(ولخـصه وبـین مـا أشــكل فیـه مـن مفـردات وعنوانــه 

 ،صــلة بــین أبــي كامــل والعمرانــي أن كلیهمــا لــدیهما نفــس االهتمامــات العلمیــة فــي الریاضــیات والفلــك
ً فــضال عــن وجــود أربعــة ســنوات تفــصل بــین ســني وفاتهمــا فــأبو ،وحتــى علــى مــستوى الكتــاب المتقــدم

من الكتـاب األخیـر فـي عـدة  وأشار بروكلمان الى وجود نسخ ،كامل توفي قبل العمراني بأربع سنوات
 وعلــى هــذا األســاس ،مكتبـات بتركیــا علــى الــرغم مــن عــدم تحدیــده لهــذه المكتبــات وأرقــام نــسخ الكتــاب

  .)٥٣(نصل الى أننا نمتلك على األقل نسخة مخطوطة وصلتنا من كتاب العمراني في علم الجبر
كتــاب (طــي مــن بعــده فهــو أمــا الكتــاب الثــاني للعمرانــي حــسب إشــارة ابــن النــدیم ومــا نقلــه القف  

ًممــا یعــد تــصحیفا عنــد النقــل ) االختبــارات( بإســم )٥٥( والــذي ورد خطــأ عنــد  البغــدادي)٥٤()االختیــارات
، وبدایــة ال یتعــین لنــا فحــوى )٥٦(أو مــن األخطــاء الطباعیــة التــي وقــع فیهــا بعــض الكتــاب المعاصــرین

فـي االختیـارات  كـان للعمرانـي كتـاب الكتاب وما یقصد به مما یدفع الباحث الى طرح تساؤل وهـو إن
  عن أي شيء یتكلم؟

وبعد بحث طویل عثر الباحث على إشارة فیها إضافة صغیرة على عنوان الكتاب أوردها 
أي - أعانتنا على فهم طبیعة الكتاب إذ ذكر أنه وصل إلینا من تصانیفه،ابن طاووس مما أنفرد به

هو في علم الفلك والدلیل على ذلك أن علم الموالید  و)٥٧()كتاب الموالید واالختیارات(-للعمراني
یقصد به االستدالل على حوادث حیاة المولود بما یقع علیه تأثیره من وجوه البروج في وقت 

ً واالختیارات ینتفع بهذه الكلمة حیث یختارون للتعلیم على اإلنسان برجا والبروج على )٥٨(الوالدة



  ّمحمد نزار حمید الدباغ. د.م.أ

  >>  
  

)٨١( 

 

 واستخدام النحوس في االختیارات ،ًبرجا على صورة المؤذيصور الناس ویختارون لدفع المؤذیات 
، ومن خالل ربط داللتي المفردتین )٥٩(في المواضع التي تلیق بها لحفظ المولود ودفع األذى عنه

المكونتین لعنوان الكتاب نصل الى أن كتاب الموالید واالختیارات للعمراني یتعلق بطوالع الموالید 
 وهناك ، طفل من البروج مما یرتبط بتاریخ والدته والوقایة ودرء العین عنهمن األطفال وبیان ما لكل

مخطوطة فصلت في هذا الباب ایضا وهي مقالة البي العباس أحمد بن یوسف الشهیر بابن 
 ومن الواضح أن كتاب العمراني المتقدم كان ،)٦٠()مقالة في طوالع النجوم(وعنوانها !) ؟:ت(الكماد

علي بن  ،)٦١(مما ورد لدى ابن طاووس) م١٣/هـ٧(ى النصف الثاني من القرن ال یزال متداوال حت
الذي ترجم فیه لمشاهیر العلماء  )فرج المهموم في تاریخ علماء النجوم (في كتابه موسى بن جعفر 

 وعلى الرغم من عدم وصول هذا الكتاب ،)م١٢٦٥/هـ٦٦٤(وم والذي توفي في سنة في علم النج
  .ًإلینا إال انه كان له تأثیرا على ما أتى بعده من مصنفات في هذا الباب

وفي إشارة أخرى لما بعد الكتابین المتقدمین للعمراني ذكر ابن الندیم عبارة تلت ذكر كتابیه 
 لكنه لم یذكر لنا أسماء هذه الكتب وموضوعاتها وأغراضها )٦٢())عدة كتب في النجوم((وهي أن له 

 ومما ال شك فیه أن انجازات هذا العالم في علم الفلك كانت كبیرة أسهمت في تطوره ،في الفلك
وازدهاره في حینها ویمكن استقراء ذلك من الذخیرة العلمیة لهذا العالم والمكانة المرموقة التي كان 

  .)٦٣(هیتمتع بها في زمان
 القفطــي أووهنــاك رســالة للعمرانــي لــم یــأت أي ذكــر لهــا لــدى المــؤلفین األقــدمین كــابن النــدیم 

ِ رســالة فــي علــم الفلــك لــم نهتــد لعنــوان لهــا وان كــل مــا نعلمــه مــن خبرهــا أنــه تــم أنهــاوجــل مــا نعلمــه 
 لي أفالطــون التیفــوعــن طریــق)bus HorarumDe electia(تحــت عنــوان ترجمتهــا الــى الالتینیــة 

 :  Platoبالالتینیـةو  تیبورتینـوسأفالطـون أو )٦٤()م١١٣٤-١١٣٣(وكـان قـد ترجمهـا بـین سـنتي 

Tiburtinus)تمــت )٦٦(ة وهكــذا نــرى أن احـد أعمــال العمرانــيولعـل مــن ضــمنها الرسـالة المتقدمــ ،)٦٥ 
   .بعد نحو مئة وثمانیة وسبعین سنة من وفاته

َِعرفَ عن العمراني بأن له تلمیذا واحدا هو ابـو الـصقر القبیـصي ً ً  عبـد العزیـز عثمـان بـن )٦٧(ُ
 والمولود في الموصل، ومن غلمانه النجباء والمقربین منـه لكونهمـا مـن ذات)م٩٩٠/هـ٣٨٠:ت(علي 

 لــذلك ،ًلبطلیمـوس مطلعــا علـى محتـواه )المجـسطي(ً وقـد بـرع فــي علـم الفلـك مــستوعبا لكتـاب ،المدینـة
كــــــان الطلبــــــة یقــــــصدونه لقــــــراءة هــــــذا الكتــــــاب علیــــــه فــــــي الموصــــــل وكــــــان ذلــــــك فــــــي حــــــدود ســــــنة 

وأحـــد غلمانــه أبـــو الـــصقر : (( قــال،كمـــا ذكــر ذلـــك ابــن النـــدیم نتیجـــة لمــشاهدته لـــه) م٩٨٠/هـــ٣٧١(
ـــــــي زماننـــــــا القبیـــــــصي وی ـــــــه المجـــــــسطي ف ، قـــــــد صـــــــنف القبیـــــــصي والمعـــــــروف )٦٨( ))٣٧١قـــــــرأ علی
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المـدخل (مخطوطـة :  عدة تصانیف فـي الفلـك والنجـوم والریاضـیات منهـا ،في الالتینیة) ألكابیتیوس(ب
وهـي دراسـة تتنـاول أحكـام النجـوم أو التنجـیم ) الى علم النجـوم أو المـدخل الـى صـناعة أحكـام النجـوم

وهـــو یحتـــوي علـــى اثنـــین وعـــشرین )المـــسائل واالختیـــارات(مواقـــع الكواكـــب والنجـــوم وباالعتمـــاد علـــى 
كتــاب نقــض رســائل عیــسى بــن علــي فــي إبطــال (و ،)٦٩(مــسألة تعــین بهــا المــشتغلین بهــذه الــصناعة

 فـي نـسخة مخطوطـة مكتبـة أیـا صـوفیا بإسـطنبول ذات الـرقم –ثالث رسائل قصیرة (و) أحكام النجوم
 ،)٧٠()رســــالة فــــي األبعــــاد واألجــــرام(و) أنــــواع األعــــداد وطرائــــف األعمــــالرســــالة فــــي(وهــــي ) ٤٨٣٢

فـصل قـصیر عـن آثـار النجـوم علـى المـرض والــصحة ( و)٧١()رسـالة القبیـصي حـول مبـادئ النجـوم(و
وهي في علم الفلك أیـضا، ویبـدو لنـا مـن خـالل العنـاوین ) أو بیتروس دي توري –لبیتروس توریلوس 

) المــسائل واالختیــارات( الســیما فــي كتــابي ،ســتاذه العمرانــي فــي علــم الفلــكالمتقدمــة تــأثر القبیــصي بإ
..) االختیــــارات(والتــــي تــــشابه فــــي مــــضامینها كتــــاب ...) نقــــض رســــائل عیــــسى بــــن علــــي (وكتــــاب
ً وقد صنف القبیصي كتبا علمیة صارت مصادر زمانـه ومقـصد العلمـاء مـن الموصـل ومـن ،للعمراني

مـــن أســـتاذه العمرانـــي فـــي علـــم الهندســـة ًال عـــن مـــا أخـــذه القبیـــصي ، فـــض)٧٢(أنحــاء العـــالم اإلســـالمي
  .)٧٣(االقلیدیة

ًوفي خضم الحدیث عن خزانة العمراني لم تكن الموصل أقل حظا من سائر حواضر 
 وقد انفردت )٧٥(، فأمتلك خزانة كتب)٧٤(المشرق في مكتباتها وخزائن كتبها وفي معاهدها العلمیة

ن ما كان یملكه العمراني هو مكتبة ولیست خزانة كتب وقد جمع فیها إحدى الدراسات المعاصرة بأ
ًعددا كبیرا من الكتب ، ومن المستغرب أنه لم تأت إشارة لخزانة العمراني ولم نجد لها ذكرا في )٧٦(ً

 كوركیس عواد وتبریره بأنه تناول الخزائن المشهورة في العراق غیر منطقي ألنه ذكر وتكلم )٧٧(بحث
وصلیة أخرى غیر خزانة العمراني تلك هي خزانة ابو القاسم جعفر بن محمد بن عن خزائن م

ًا لماذا لم یذكر  ویبقى السؤال قائم،وهو معاصر للعمراني )م٩٣٤/هـ٣٢٣:ت(حمدان الموصلي 
  !؟خزانة العمراني

) الفهرست(إن الخبر الوحید عن هذه الخزانة نقله لنا ابن الندیم في موضع آخر من كتابه 
 إلقلیدس) أصول الهندسة( ضمن حدیثه وكالمه عن كتاب،یر كالمه عن ترجمة العمرانيمن غ

ِهو إقلیدس بن نوقطرس بن برنیقس الصوري المظهر للهندسة (( :قال )قبل المیالد ٢٨٣:ت( ُ
قال ابن . )٧٨())أصول الهندسة(وهو من الفالسفة الریاضیین وأشتهر بتألیفه لكتاب ..المبرز فیها

ونقله إسحاق بن حنین وأصلحه ثابت بن قره الحراني ((... كالمه عن الكتاب المتقدمالندیم ضمن 
ونقل ابو عثمان الدمشقي منه مقاالت رأیت منها العاشرة بالموصل في خزانة علي بن أحمد 
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 والموجود ٣٧١العمراني وأحد غلمانه أبو الصقر القبیصي ویقرأ علیه المجسطي في زماننا 
ل النص المتقدم نجد أن ابن الندیم قد أغفل ذكر خزانة العمراني ولسبب  من خال،)٧٩())تسعة

 وان جل ما ذكره في هذا النص جاء لإلشارة الى احد كتب إقلیدس ولم یكن )٨٠(مجهول ال نعلمه
القصد منه الحدیث عن الخزانة؛ لكننا مع هذا نستطیع أن نستشف حجم وأهمیة هذه الخزانة بالعودة 

ًني عند ابن الندیم من ثم القفطي الذي وصفه بأنه كان فاضال جماعا للكتب الى ترجمة العمرا ً
، وجماع للكتب )٨١(یقصده الناس لالستفادة منه ومنها یأتي الطلبة من البالد النازحة للقراءة علیه

ً، وهذا یبین لنا أنه كان مشهورا لقصد الناس له من المواضع البعیدة لتقرأ )٨٢(أي كثیر الجمع لها
 قد جعله من أقدم ، كما أنه من خالل جمعه لهذه األعداد الكبیرة من الكتب في خزانته،)٨٣(یهعل

العلماء العرب والمسلمین الذین أنشئوا خزانات متخصصة بالمصادر والمراجع العلمیة 
 كما أنه أسس ما یمكن أن نسمیه واحدة من أقدم خزائن الكتب الفردیة والمتخصصة ،)٨٤(والطبیعیة

وقد ... وانه جمع خزانة كتب ضخمة تضم أنفس الكتب العلمیة في وقته ،ات العلوم الطبیعیةبمصنف
َخلد أعظم الببلوغرافیین وهو ابن الندیم في كتابه  زیارته لهذه الخزانة العلمیة الموصلیة  )الفهرست(ََّ

  .)٨٥(ًالمهمة جدا
لعمراني من خالل زیارته ونالحظ من خالل النص ایضا أن ابن الندیم أكد صلته الثقافیة با

إلقلیدس في خزانة ) أصول الهندسة( لخزانة األخیر بقوله أنه رأى المقالة العاشرة من كتاب
ًفضال عن العنایة الشخصیة البن الندیم في الكشف عن مكنونات خزانة العمراني من  العمراني،

ًالكتب،ولكون العمراني یعد رجال جماعا للكتب فكان مقصدا لطلبة ال ً علم من كافة األصقاع ً
على وجه الخصوص في هذه الخزانة  وتركیزه في البحث عن المؤلفات الطبیعیة والبلدان،
  .)٨٦(العامرة

ویشیر الجلبي بجملة مالحظات على هذه الخزانة منها أن العمراني قد یكون أحد أـقدم 
میة،والبد أنها كانت العلماء العرب المسلمین الذین انشئوا خزانات كتب متخصصة بالمصادر العل

ًخزانة عامرة إذ وصفه مترجموه بأنه كان جماعة للكتب،وأنه كان مقصدا للطالب من البالد البعیدة 
ًوتعد زیارة ابن الندیم لهذه الخزانة تأكیدا على أن هذه ، )٨٧(للدراسة علیه واألخذ من مكتبته الخاصة

 العمراني وكانت تحت إشراف تلمیذه ابو الخزانة ال زالت عامرة بالكتب والتدریس حتى بعد وفاة
زیادة على تقصي ابن الندیم على  .الصقر القبیصي الذي كان یقرأ كتاب المجسطي لبطلیموس

الجزء المفقود من كتاب إقلیدس المتقدم والذي یمثل المقالة العاشرة المترجمة للعربیة من أصل 
  .)٨٨(المقاالت التسعة التي كانت معروفة لدیه
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حالة منفردة ألحد ) م٩٥٥/هـ٣٤٤:ت(علي بن احمد العمراني الموصلي مثلت  شخصیة   

العلماء الذین تضلعوا بدراسة وجمع الكتب في العلوم الطبیعیة من خالل تنوع اهتماماته العلمیة في 
ًهر جلیا من الجمع بین علم الحساب والجبر والهندسة والفلك مع إلمام بشيء من األدب والذي ظ

خالل عناوین مؤلفاته التي حاول البحث تحلیل مضامینها وتتبع أصولها وحتى مصائرها فعلى 
الرغم من أن البعض من موسوعات عناوین الكتب تؤكد ضیاعها ؛ إال أننا من خالل البحث وجدنا 

هذه أحدها وفسرنا تتمة عنوان لكتاب آخر لم یكن واضح المضمون وكشفنا عن آخر لم تذكره 
الكتب في علوم الجبر والهندسة والفلك وبینا قیمة خزانة كتبه التي اهتمت في العلوم الطبیعیة والتي 
ًكانت الوحیدة في مدینة الموصل مقصدا وموئال ومنهال لطالب العلم والباحثین عن الكتب  ً ً

ال تتعدى أسطر وترجماتها ومنهم ابن الندیم الذي ترجم للعمراني وجاء بإشارة عابرة لخزانته في 
ُربعة والتي بنیت علیها هذه الدراسة في البحث والتحلیل والنقد كاشفین عن هذه الشخصیة األ

الموصلیة التي لم تحظ بنصیبها من الدراسة والوقوف على جزئیات صغیرة في نصین مهمین وردا 
  .في كتاب الفهرست علها تسهم في إلقاء الضوء على مثل هذه الشخصیات الفذة 

 
یوســـف جـــرجیس .د.م.عمـــر أحمـــد ســـعید و أ. د.م.إذا كـــان البـــد مـــن كلمـــة شـــكر فیوجههـــا الباحـــث الـــى أ* 

ًالطـوني والراحــل األسـتاذ بــسام الجلبـي، فــضال عـن مكتبــة مركـز دراســات الموصـل لمــا قـدموه مــن مـادة مهمــة 
  .م معلومات أفادت البحثًسواءا كانت من كتب أم أطاریح وبحوث علمیة أم عن طریق مقابالت شخصیة أ

أبــي الفــرج محمــد بــن یعقــوب إســحاق المعــروف بــابن الندیم،الفهرست،ضــبطه وشــرحه وعلــق علیــه وقــدم  )١ (
 .٤٤٩،ص)٢٠٠٢،بیروت،دار الكتب العلمیة،٢ط(أحمد شمس الدین،:یوسف علي الطویل،وضع فهرسه:له
بیروت،دار (موي،معجم البلدان،شهاب الدین أبي عبداهللا یاقوت بن عبداهللا الح: ًانظر مثال  )٢(

 .١٥٦،ص٥،مج)١٩٩٣صادر،

 .١٥٦،ص٥یاقوت الحموي،معجم البلدان، مج )٣(

حــول تــصحیح لقــب المعرانــي وصــوابه العمرانــي، ینظــر النــشرات األخــرى المحققــة مــن كتــاب الفهرســت  )٤(
 Muḥammad ibn Isḥāq Ibn al-Nadīm , kitab Al-Fihrist , Mit :البـن النــدیم وهــي 

Anmerkungen Herausgegeeben , Von : Gustav Flügel , Nach Dessen Tode 
Besorgt : Johannes Roediger  und August Mueller , Zwei Bande , Mit 
Unterstützung Der Deutschen Morgeni Gesellschaft , (Leipzig , Verlag Von F. C. 

W.Vogel , 1871),p.283أخبـار العلمــاء المــصنفین مـن القــدماء والمحــدثین ابــن الندیم،الفهرسـت فــي  ؛
خانـــــه بانـــــك پاچ: طهران،نـــــشر(رضـــــا تجـــــدد بــــن علـــــي بـــــن زیـــــن الــــدین المازنـــــدراني،:وأســــماء كتبهم،تحقیـــــق

ــــــــار ٣٤١،ص)١٩٧١بازركــــــــانى، ــــــــي أســــــــماء المــــــــؤلفین وآث ــــــــة العــــــــارفین ف ؛إســــــــماعیل باشــــــــا البغدادي،هدی
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ــــة وكالــــة المعــــارف الج(المــــصنفین، ــــة،اســــتانبول،طبع بعنای ــــة بمطبعتهــــا البهی ــــد ٦٧٩،ص١،ج)١٩٥١لیل ؛ عب
ــــــــــسلمان،الموصل فــــــــــي العهــــــــــدین الراشــــــــــدي واألمــــــــــوي، الموصل،منــــــــــشورات مكتبــــــــــة (المــــــــــاجود احمــــــــــد ال

ـــــــي،األعالم،١٥٠،ص)١٩٨٥بـــــــسام، ـــــــدین الزركل ـــــــم للمالیین،ینـــــــایر٤ط(؛خیـــــــر ال كـــــــانون /،بیـــــــروت،دار العل
 .٢٥٣،ص٤،ج)١٩٧٩الثاني

  Leipzig,p.283 Ibn al-Nadīm , kitab Al-Fihrist,؛٣٤١،نشرة طهران،صالندیم،الفهرست ابن)٥(

جمال الدین أبي الحسن علي بن یوسف القفطي،أخبار العلماء بأخبار الحكماء،علق علیه ووضع 
؛عبد الحافظ عبد محمد ١٧٩،ص)٢٠٠٥،بیروت،دار الكتب العلمیة،١ط(إبراهیم شمس الدین،:حواشیه

كلیة العلوم /،مجلة كلیة العلوم اإلسالمیة )لجبرعلم ا(الكبیسي،إسهامات العلماء العرب في 
  .١٨٤،ص٢٠١٧كانون االول٣١، ٥٢جامعة بغداد،العدد/اإلسالمیة

؛ كوركیس عواد،خزائن الكتب القدیمة في العراق منذ أقدم ٤٩٩ابن الندیم،الفهرست،نشرة بیروت،ص )٦(
  .٣٢٠،ص)١٩٨٦،بیروت،دار الرائد العربي،٢ط(هـ،١٠٠٠العصور حتى سنة 

دراسـة اسـتقرائیة عـن العالقـة -محمد نزار الدباغ،رحلة ابن الندیم الى الموصل من خالل كتاب الفهرسـت )٧(
ـــواردین الیهـــا والمـــستوطنین فیها،مجلـــة آداب  ـــدیم وعلمـــاء عـــصره مـــن أهـــل الموصـــل وال ـــن الن ـــین اب ـــة ب الثقافی

 .٣٧٨،ص٢٠٠٦ثالث،أ،عدد خاص بمؤتمر كلیة اآلداب العلمي ال-٤٤جامعة الموصل،العدد /الرافدین

مهــا ســـعید حمیـــد الخفاف،الحیـــاة العلمیـــة فـــي الموصـــل منـــذ الفـــتح اإلســـالمي حتـــى نهایـــة القـــرن الثالـــث  )٨(
 .١٦٢،ص٢٠٠٩جامعة الموصل،/الهجري،أطروحة دكتوراه غیر منشورة،كلیة اآلداب

 .١٦٢الخفاف،الحیاة العلمیة في الموصل،ص )٩(

 ٤٩٩ابن الندیم،الفهرست،نشرة بیروت،ص )١٠(

القاهرة،الـــــدار الفنیـــــة للنـــــشر (حـــــسن باشـــــا،األلقاب اإلســـــالمیة فـــــي التـــــاریخ والوثـــــائق واآلثـــــار،: ینظـــــر) ١١(
محمـد :، أسـاس البالغـة، تحقیـقمحمـود بـن عمـر الزمخـشري جـار اهللا أبـو القاسـم ؛٣٦٤،ص)١٩٨٩والتوزیع،

ــــــــــسود،  فــــــــــي)شــــــــــیخوخة(؛ مــــــــــادة٥٢٩،ص١،ج)١٩٩٨بیــــــــــروت،دار الكتــــــــــب العلمیــــــــــة،(باســــــــــل عیــــــــــون ال
  Ageing( Articlecom.wikipedia.en.www(, in :)الموسوعة الحرة(ویكابیدیا

بسام إدریس الجلبي،بعض ما نشره أو ترجمه المستعربون من مصنفات الموصلیین،ألقي البحث في  )١٢(
جامعة الموصل لیومي األربعاء /كلیة اآلدابالمؤتمر العلمي السنوي السادس ل:مؤتمر االستشراق المعنون

:  ، وبیانات هذا البحث منقولة عن الموقع االلكتروني١٢،ص٢٠٠٩/نیسان/٣٠- ٢٩والخمیس الموافق 
أغا بزرك الطهراني،طبقات أعالم ؛com.news-wna.www )وكالة األنباء الوطنیة العراقیة(-)ونا(

،بیروت،دار إحیاء التراث ١ط(،)نوابع الرواة في رابعة المئات(عة،ضمن الجزء األول المسمىالشی
    .١٧٢،ص١،ج)هـ١٤٣٠العربي،
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) ٨٦( 

 

ـــــــك عنـــــــد العرب،تحقیـــــــق وتقـــــــدیم)١٣( ،بغـــــــداد،بیت ١ط(ســـــــالم اآللوســـــــي،:عبـــــــاس العزاوي،تـــــــاریخ علـــــــم الفل
والفلك،تقــــــــدیم ؛قــــــــدري حــــــــافظ طوقــــــــان،تراث العــــــــرب العلمــــــــي فــــــــي الریاضــــــــیات ٨٢،ص)٢٠٠٤الحكمــــــــة،
 .٢٢٢،ص)٢٠١٨ الصحافة العربیة،-نشر–الجیزة،وكالة (مدحت رمضان:ومراجعة

رضي الدین أبو القاسم بن سعد الدین أبي إبراهیم موسى بن جعفـر بـن محمـد بـن محمـد بـن الطـاووس  )١٤(
هـــــــــ ببغــــــــداد الــــــــشهیر بالــــــــسید رضــــــــي الــــــــدین ابــــــــن طــــــــاووس،فرج المهمــــــــوم فــــــــي تــــــــاریخ علــــــــم ٦٤٤:ت

 .١٢٧،ص)هـ١٣٦٨محمد كاظم الكتبي،شوال :الناشرم،.د(النجوم،

 .١٤٣٣٣،ص١٠،مج)ت،اه، دگطهران،مؤسسة انتشارات وجاب دانش(علي أكبر دهخذا،لغة نامه،)١٥(

بیروت،مكتبــة المثنــى ودار إحیــاء (،-تــراجم مــصنفي الكتــب العربیــة-عمــر رضــا كحالــة،معجم المــؤلفین)١٦(
  .٢٢،ص٧،ج)ت.التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع،د

بیــــروت،دار (عبـــد الـــرحمن بــــن أبـــي بكــــر جـــالل الــــدین الـــسیوطي،لب األلبــــاب فـــي تحریــــر األنـــساب، )١٧(
 .١٨٢،ص١،ج)باب العین والنون(،)ت.صادر،د

عبــد :أبــي ســعد عبــد الكــریم بــن محمــد بــن منــصور التمیمــي المعــروف بالــسمعاني،كتاب األنــساب،تحقیق)١٨(
،حیـــدر آبــاد الــدكن بالهنــد،طبع بمطــابع وزارة المعــارف والـــشؤون ١ط(الــرحمن بــن المعلمــي الیمــاني وآخــرون،

 .٣٦٨،ص٩،ج)١٩٧٧مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة،-الثقافیة

ـــة اإلســـالمیة،)١٩( نـــشر المعهـــد العـــالمي للفكـــر اإلســـالمي،دار الـــسالم (ســـعید إســـماعیل علي،أصـــول التربی
  ٢٤٨،ص)٢٠٠٣للطباعة والنشر والتوزیع،

ـــــشعار الموصـــــلي یوســـــف جـــــ )٢٠( ـــــن ال ـــــد الجمـــــان الب ـــــي قالئ ـــــدان الموصـــــل وتراجمهـــــا ف رجیس الطوني،بل
ـــــــة-م١٢٥٦/هــــــــ٦٥٤:ت جامعـــــــة -مركـــــــز دراســـــــات الموصـــــــل/،مجلـــــــة دراســـــــات موصـــــــلیة-دراســـــــة تحلیلی

؛رســــالة شخــــصیة للباحــــث مــــن الــــدكتور یوســــف ١٥، ١١-١٠،ص٢٠١٣،كــــانون الثــــاني ٣٩الموصــــل،العدد
 .مساء ٨:٤٠لساعة،ا٢٠١٩/شباط/٢٨جرجیس الطوني بتاریخ 

ابـــــــو المجـــــــد الموصـــــــلي المعـــــــروف بـــــــابن بـــــــاطیش،التمییز .. إســـــــماعیل بـــــــن هبـــــــة اهللا بـــــــن ســـــــعید  )٢١(
  .١٣٥-١٣٤،ص)١٩٨٣القاهرة،الدار العربیة،(عبد الحفیظ منصور،:الفصل،تحقیق

هـذا هــ،قالئد الجمـان فـي فرائـد شـعراء ٦٥٤:كمال الـدین أبـو البركـات المبـارك بـن الـشعار الموصـلي ت )٢٢(
، )٧٣٠(، ترجمـــــة )٢٠٠٥، بیـــــروت، دار الكتـــــب العلمیـــــة، ١ط(كامـــــل ســـــلمان الجبـــــوري : الزمـــــان، تحقیـــــق

 .٣٣٩،ص٦،ج٥مج

 .٢٧٦،ص١،ج١،مج)١٠٣(ابن الشعار الموصلي،قالئد الجمان،ترجمة )٢٣(

ــــــــــــــــــــــــــــشرة الندیم،الفهرست ابــــــــــــــــــــــــــــن؛ ٤٩٨ابــــــــــــــــــــــــــــن الندیم،الفهرست،نــــــــــــــــــــــــــــشرة بیــــــــــــــــــــــــــــروت،ص )٢٤( ،ن
  Leipzig,p.282 Ibn al-Nadīm , kitab Al-Fihrist,؛٣٤٠طهران،ص

  ؛٣٤١،نشرة طهران،صالندیم،الفهرست ابن)٢٥(
Ibn al-Nadīm, kitab Al- Fihrist,Leipzig,p.283 
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 ٤٩٩ابن الندیم،الفهرست،نشرة بیروت،ص )٢٦(

 ١٧٩أخبار العلماء بأخبار الحكماء،ص:ینظر )٢٧(

 .١٤٣٣٣،ص١٠دهخذا،لغة نامه، مج )٢٨(

محمد عبد الهادي أبو ریده، أعد : اإلسالمیة في القرن الرابع الهجري، تعریب آدم متز، الحضارة  )٢٩(
  ١٩، ص١، ج)١٩٤٧،بیروت، دار الكتاب العربي، ٥ط (رفعت البدراوي، : فهارسه 

ســمر بنــت عبــداهللا األحمــدي،المؤرخون فــي القــرن الرابــع الهجــري مــن خــالل كتــاب ســیر أعــالم النــبالء  )٣٠(
كلیـة الـشریعة /اجستیر في التاریخ اإلسالمي،قسم الدراسـات العلیـا التاریخیـة والحـضاریةلإلمام الذهبي،رسالة م

  . ٥٣-٥١،٤٥-٣٩،ص٢٠٠٩جامعة أم القرى،/والدراسات اإلسالمیة
كلیة /یوسف كاظم جغیل الشمري،قیام الدولة البویهیة،محاضرة الكترونیة مرفوعة لطلبة قسم التاریخ )٣١(

ًمساءا على موقع شبكة جامعة بابل ٢:٢٥،الساعة ٤/٦/٢٠١١امعة بابل بتاریخ ج/التربیة للعلوم اإلنسانیة
  iq.edu.uobabylon.www :الرقمي  

 ٥٣- ٥١،٤٥- ٣٩ ص،األحمدي،المؤرخون في القرن الرابع الهجري )٣٢(

ــــــــوم العقلیــــــــة-دریــــــــد عبــــــــد القــــــــادر نــــــــوري، )٣٣( ة الموصــــــــل الحــــــــضاریة،لمجموعة موســــــــوع: ،فــــــــي -العل
؛رشــاد بــن عبــاس ٢٠٠،ص٣،ج)١٩٨٢جامعــة الموصــل،/،الموصــل،دار الكتــب للطباعــة والنــشر١ط(مــؤلفین،

مكـة المكرمة،جامعـة (م،١٠٥٥-٩٤٥/هــ٤٤٧-٣٣٤معتوق،الحیاة العلمیة في العراق خـالل العـصر البـویهي 
؛طیــب صـــالح عـــالوي خـــضر ٣٧٥،ص)١٩٩٧ٕمعهـــد البحـــوث العلمیــة واحیـــاء التـــراث اإلســـالمي،،/أم القــرى

ــــــة ــــــسلطة البویهی ــــــي ظــــــل ال ــــــي العــــــراق والمــــــشرق اإلســــــالمي ف ــــــة ف ــــــة والفكری -٣٣٤الجبوري،الحیــــــاة العلمی
قـــسم /كلیـــة التربیـــة/دراســـة تحلیلیـــة نقدیة،أطروحـــة دكتـــوراه غیـــر منـــشورة،جامعة تكریـــت١٠٥٥-٩٤٥/هــــ٤٤٧

بغـداد،مركز البحـوث (نیـة فـي الموصـل،؛قصي حسین آل فرج،تراجم قراء القـراءات القرآ٩٢،ص٢٠٠٩التاریخ،
  .٢٢،ص)٢٠١١دیوان الوقف السني،-والدراسات اإلسالمیة

 ٢٢٢طوقان،تراث العرب العلمي،ص )٣٤(

؛ الخفاف،الحیـــــاة العلمیــــة فـــــي ٣٧٥معتوق،الحیــــاة العلمیـــــة فــــي العـــــراق خــــالل العـــــصر البــــویهي،ص )٣٥(
 .٢٢،ص٧؛ كحالة،معجم المؤلفین،ج١٦٢الموصل،ص

بغداد،مطبعة (؛ خیر الدین طلفاح،العلوم عند العرب،١٧٩أخبار العلماء بأخبار الحكماء،صالقفطي، )٣٦(
 .١٥٣،ص٢،ج)١٩٧١اإلرشاد،

َعلــم األعــداد مفــرده علــم العــدد وهــو العلــم الــذي یتنــاول معرفــة خــواص األعــداد مــن حیــث التــألیف أمــا  )٣٧( َ
  . ١٦١موصل،صالخفاف،الحیاة العلمیة في ال: ینظر.على التوالي أو بالتضعیف
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) ٨٨( 

 

ــــــــــــــــــــــــــــشرة الندیم،الفهرست ابــــــــــــــــــــــــــــن؛ ٤٩٨ابــــــــــــــــــــــــــــن الندیم،الفهرست،نــــــــــــــــــــــــــــشرة بیــــــــــــــــــــــــــــروت،ص )٣٨( ،ن
؛ العزاوي،تـاریخ علـم الفلـك  Leipzig,p.282 Ibn al-Nadīm , kitab Al-Fihrist,؛٣٤٠طهـران،ص

 .٨٢عند العرب،ص

 .١٦١الخفاف،الحیاة العلمیة في الموصل،ص )٣٩(

 .٢٠٠،ص٣ة الموصل الحضاریة،لمجموعة مؤلفین،جموسوع: ،في -العلوم العقلیة- نوري، )٤٠(

ـــــــــــــــــــاریخ الموصـــــــــــــــــــل، )٤١( ،بغـــــــــــــــــــداد،مطبوعات المجمـــــــــــــــــــع العلمـــــــــــــــــــي ١ط(ســـــــــــــــــــعید الـــــــــــــــــــدیوه جي،ت
 .٢١٦،ص١،ج)١٩٨٢العراقي،

إذ (؛المظــاهر الحــضاریة فــي العهــد البــویهي،٢٢آل فرج،تــراجم قــراء القــراءات القرآنیــة فــي الموصــل،ص )٤٢(
  :لریاضیة في الدولة البویهیة،مقال مرفوع على الموقع االلكتروني تطرق في قسم منه على تطور العلوم ا

iq.edu.qu.mod.resource.view.www 
 .١٢الجلبي،بعض ما نشره أو ترجمه المستعربون من مصنفات الموصلیین،ص )٤٣(

 ؛ Leipzig,p.282 Ibn al-Nadīm, kitab Al-Fihrist,؛٣٤٠،نـشرة طهـران،صالندیم،الفهرست ابن )٤٤(
  .١٢٧اووس،فرج المهموم في تاریخ علم النجوم،صابن ط

هـــــ،مجلة أبحــــاث كلیــــة التربیــــة ٤محمــــد نــــزار الدباغ،وصــــف لخــــزائن كتــــب أدبــــاء الموصــــل فــــي القــــرن )٤٥(
ـــون /األساســـیة ـــدولي األول  المعن ـــع ال ـــسنوي الراب الجهـــود (بجامعـــة الموصـــل،عدد خـــاص بأبحـــاث المـــؤتمر ال

 .٢٤٨،ص٢٠١١/آذار٣١-٣٠للفترة من)األدبیة واللغویة في الموصل عبر العصور
  ؛Leipzig,p.282 Ibn al-Nadīm, kitab Al-Fihrist,؛٣٤٠،نشرة طهران،صالندیم،الفهرست ابن)٤٦(

 .٤٩٩ابن الندیم،الفهرست،نشرة بیروت،ص
؛ وأبـــو كامـــل هــــو شـــجاع بـــن أســــلم بـــن محمـــد المــــصري ٤٩٩ابـــن الندیم،الفهرست،نـــشرة بیــــروت،ص )٤٧(

سـالمي بعـد محمـد بـن موسـى الخـوارزمي شـهرة فـي علـم الجبـر، إذ ینـسب ابـن النـدیم الحاسب هو أول عالم إ
وغیرهــا، ولـــم یبــق مـــن هــذه الكتـــب ) كتــاب الخطـــأین(و)كتــاب الجمـــع والتفریــق(كًلــه كتبــا منهـــا فــي الریاضـــة 

أحمــد ســلیم :ینظــر.العربیــة شــيء ولكــن ثمــة مخطوطــات فــي الالتینیــة یــرجح أنهــا ترجمــات لــبعض هــذه الكتــب
طرائـــــــــــف الحـــــــــــساب ألبـــــــــــي كامـــــــــــل شـــــــــــجاع بـــــــــــن أســـــــــــلم،مجلة معهـــــــــــد المخطوطـــــــــــات :ان،بحثســـــــــــعید

؛ومــن هــذه الترجمــات المتعلقــة بكتــب أبــي كامــل والتــي ٢٩١،ص١٩٦٣)أیــار(،مــایو١،ج٩العربیــة،القاهرة،مج
نــسخة مخطوطــة فـي باللغــة العربیــة فـي بــاریس ولیــدن،وأخرى بالالتینیــة  )الطرائــف فـي الحــساب(كتــاب:وصـلتنا

ٕبالعربیـــة فـــي تركیـــا وایران،وقطعـــة منـــه بالالتینیـــة فـــي باریس،وقـــد تـــرجم )كتـــاب الجبـــر والمقابلـــة(فـــي بـــاریس،و
ــــزي ــــابین الــــى اللغــــة العبریــــة موردخــــاي فن م فــــي ١٤٧٣ حــــوالي ســــنة (Mordechai Finzi)هــــذین الكت

ات وحـول النـسخ األخـرى مـن مخطوطـ).الوصـایا بـالجبر(أو )الوصـایا بالجـذور(میونخ؛زیادة على كتابه اآلخـر
عبــد الحلــیم النجــار و رمــضان :كــارل بروكلمان،تــاریخ األدب العربي،تحقیــق:وترجمــات كتــب أبــي كامــل ینظــر

الجبــــــر (؛وظهــــــر تحقیــــــق ودراســــــة لكتــــــاب ١٩٣،ص٤،ج)١٩٧٧،مــــــصر،دار المعــــــارف،٥ط(عبــــــد التــــــواب،
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)٨٩( 

 

ـــة جامعـــة حلب،معهـــد التـــراث (ألبـــي كامل،تـــصدى لهـــا الـــدكتور ســـامي شـــلهوب،وهي مـــن منـــشورات)والمقابل
  ).٧رقم-مصادر ودراسات في تاریخ الریاضیات العربیة(ضمن سلسلة)٢٠٠٤لعلمي العربي،ا
 com.wikipedia.ar.www  -الموسوعة الحرة-في ویكابیدیا) محمد بن موسى الخوارزمي(مادة )٤٨(
 com.wiwkipedia.ar.www-وعة الحرةالموس-في ویكابیدیا)أبو كامل شجاع بن أسلم(مادة  )٤٩(
ــــــة ٢٩٢طرائــــــف الحــــــساب ألبــــــي كامــــــل شــــــجاع بــــــن أســــــلم،ص:ســــــعیدان،بحث )٥٠( ؛ علي،أصــــــول التربی

  .٢٨٤اإلسالمیة،ص
امــل أبــو ك:؛نــدى دخیــل الثمــالي وآخرون،بحــث بعنــوان١٧٩القفطي،أخبــار العلمــاء بأخبــار الحكمــاء،ص )٥١(

ســعدة الخطیــب،ملف بــصیغة .د:المــصري،أنجز تحــت اشــراف PPT علــى الموقــع ٢/٧/٢٠١٨ مرفــوع بتــاریخ 
:جدة،المملكـــــــــــــــــــــة العربیـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــسعودیة /االلكترونـــــــــــــــــــــي لجامعـــــــــــــــــــــة الملـــــــــــــــــــــك عبـــــــــــــــــــــد العزیـــــــــــــــــــــز  

http://salkhateeb.kau.edu.sa/Files/0009541/Files/...ppt             
؛ ٦٧٩،ص١؛ البغدادي،هدیـــــــــــــــــة العـــــــــــــــــارفین،ج٤٩٩ابـــــــــــــــــن الندیم،الفهرست،نـــــــــــــــــشرة بیـــــــــــــــــروت،ص )٥٢(

  .٢٩٣طرائف الحساب ألبي كامل شجاع بن أسلم،ص:سعیدان،بحث
؛ معتوق،الحیـــــاة العلمیـــــة فـــــي العـــــراق خـــــالل العــــــصر ١٩٣،ص٤بروكلمان،تـــــاریخ األدب العربـــــي،ج )٥٣(

 .٣٧٥البویهي،ص

 .١٧٩؛ القفطي،أخبار العلماء بأخبار الحكماء،ص٤٩٩ابن الندیم،الفهرست،نشرة بیروت،ص )٥٤(

 .٦٧٩،ص١هدیة العارفین،ج: ینظر )٥٥(
 .٢٢٢طوقان،تراث العرب العلمي في الریاضیات والفلك،ص )٥٦(

 .١٢٧،فرج المهموم في تاریخ علم النجوم،ص:ینظر )٥٧(

)٥٨( Arab league Educational Caltural and Scientific Orgainzation(ALESCO) , 
Mawsūát álâm al-ūlamā wa al-udabā al-Árab wa al-Muslimīn,(edit.1,Beirut, Dār-

al-jil 2004),vol.1,p.148                                                                                
  :ة لبطلیموس،قراءة للكتاب منشورة على الموقع االلكترونيعصام أحمد،عرض كتاب الثمر )٥٩(

com.sudaneseonline://https                                                                                         
،  ٩٣٩اسـبانیا بـرقم /كتبـة دیـر قـصر األسـكولایر فـي مدریـدوهي مخطوطة في علم الفلك من مقتنیات م  )٦٠(

  . ورقة ١٨وتقع في M001596وهي مرفوعة على مكتبة المصطفى االلكترونیة تحت الرقم التسلسلي 
 .١٢٧ابن طاووس،فرج المهموم في تاریخ علم النجوم،ص )٦١(

عـــــــــــــــالم ؛بـــــــــــــــسام إدریــــــــــــــس الجلبي،موســـــــــــــــوعة أ٤٩٩ابــــــــــــــن الندیم،الفهرست،نـــــــــــــــشرة بیــــــــــــــروت،ص )٦٢(
الموصــــــــل،كلیة الحــــــــدباء الجامعة،وحــــــــدة الحــــــــدباء للطباعــــــــة (هاشــــــــم یحیــــــــى المــــــــالح،:الموصــــــــل،مراجعة

؛إســـماعیل فرج،خـــزائن الكتـــب الموصـــلیة فـــي ٢٥٣،ص٤؛ الزركلـــي،األعالم،ج٤٥٢،ص١،ج)٢٠٠٤والنـــشر،
 .٧،ص٣،١٩٤٨،السنة٢٩،ع)الموصل،المطبعة الشرقیة(التاریخ،مجلة الجزیرة
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) ٩٠( 

 

مـــــــــد،الحیاة الفكریـــــــــة فــــــــــي الموصـــــــــل فـــــــــي القــــــــــرنین الرابـــــــــع والخــــــــــامس عبـــــــــد الجبـــــــــار حامــــــــــد أح )٦٣(
ــــــــــــــــاب /الموصــــــــــــــــل،دار الكتــــــــــــــــب للطباعــــــــــــــــة والنــــــــــــــــشر(الهجــــــــــــــــریین، ــــــــــــــــسلة الكت جامعــــــــــــــــة الموصل،سل

 .٣٤٧،ص)٢٠١٣،)٥٤(الجامعي

،بیروت،مؤســــــسة ١ط(ًمحمـــــد مـــــاهر حمادة،رحلــــــة الكتـــــاب العربــــــي الـــــى دیــــــار الغـــــرب فكــــــرا ومـــــادة، )٦٤(
ي،بعض مـــــــــــا نـــــــــــشره أو ترجمــــــــــه المـــــــــــستعربون مـــــــــــن مـــــــــــصنفات ؛ الجلبـــــــــــ٦٤،ص١،ج)١٩٩٢الرســــــــــالة،

Blake , Butterworth.  Charles E:؛وعــن ترجمــة أفالطــون التیفــولي ینظــر١٢الموصــلیین،ص
, Brill(, The Introduction of Arabic philosophy into Europe, Andrée Kessel

11. p,)1994الحرة على الموقع االلكتروني الموسوعة -في ویكابیدیا) مادة أفالطون تیبورتینویس(؛:  
com.wiwkipedia.ar.www  

 عـــشر هـــو ریاضـــي وفلكـــي ومتـــرجم إیطـــالي مـــن القـــرن الثـــاني أفالطـــون التیفـــولي ًوعـــرف أیـــضا بإســـم )٦٥(
ــــــى ســــــنة ١١١٦مــــــن ســــــنة  برشــــــلونة  عــــــاش فــــــي مدینــــــةالمــــــیالدي، م عــــــرف بترجمتــــــه للكتــــــب ١١٣٨م إل

لجلبــي،بعض مــا نـشره أو ترجمــه المــستعربون مــن مــصنفات ا:ینظــر.اللغـة الالتینیــة إلــى العربیــة و العبریــة مـن
 :الموسـوعة الحــرة علـى الموقـع االلكترونـي-فـي ویكابیـدیا) مـادة أفالطـون تیبورتینـویس(؛ ١٢الموصـلیین،ص

com.wiwkipedia.ar.www 
 .١٢ مصنفات الموصلیین،صالجلبي،بعض ما نشره أو ترجمه المستعربون من )٦٦(

ــــدار  )٦٧( ــــال عنهــــا یــــاقوت الحمــــوي أنهــــا قریــــة تقــــع فــــي شــــرق الموصــــل بینهمــــا مق َنــــسبة الــــى القبیــــصة ق َِ
َمنــسوبة الــى رجــل اســمه قبیــصة) كــم١٢(فرســخین ،معجــم :ینظــر.،وال یعــرف موضــعها الیــوم)بــالفتح ثــم الكــسر(َِ

ــــدان،ج ــــة أ٣٠٨،ص٤البل ــــات بلدانیــــة تاریخی ــــي شــــرق الموصــــل،؛كــــوركیس عواد،تحقیق بغداد،مطبعــــة (ثریــــة ف
 .٤٨،ص)١٩٦١الرابطة،

؛ الجلبـــــي،بعض مـــــا نـــــشره أو ترجمـــــه المـــــستعربون مـــــن ٤٩٩ابـــــن الندیم،الفهرست،نـــــشرة بیـــــروت،ص )٦٨(
؛ وأضــاف یــاقوت الحمــوي أن أبــو الـصقر القبیــصي بــرع فــي الــشعر الــى جانــب ١٣مـصنفات الموصــلیین،ص

َعلـــم الفلـــك ضـــمن حدیثـــه عـــن بلـــدة القبیـــصة كلمـــة یونانیـــة :؛والمجـــسطي٣٠٩،ص٤معجـــم البلـــدان، ج:ینظـــر.َِ
: ینظـــر.معناهــا الترتیـــب ویعــد مـــن أهــم مـــا صـــنفه بطلیمــوس فـــي علــم الفلـــك ویتكـــون مــن ثالثـــة عــشر مقالـــة

 ).٣(،هامش٣٤٧أحمد،الحیاة الفكریة في الموصل،ص
 ،)ة أحكـام النجـومالمـدخل الـى صـناع(َِابو الصقر عبـد العزیـز بـن عثمـان بـن علـي القبیـصي،مخطوطة )٦٩(

-١١٢٠بــزغ نجمــه-یوحنــا االشــبیلي(یوهــانس هیسبالینــسیس والمــسمى :م ١٢ترجمهـا الــى الالتینیــة فــي القــرن 
ص  ،)م١٥١٢البندقیــة،میلكیوري سیــسا،(ونــشرت فــي  ،)Libellus Isagogi cus( تحــت اســم )م١١٥٣
بعــض مــا نــشره أو  الجلبـي، ؛ org.wdl.www :والمخطوطــة علــى موقـع المكتبــة الرقمیــة العالمیـة .العنـوان

ــــــــى دیــــــــار ١٣ترجمــــــــه المــــــــستعربون مــــــــن مــــــــصنفات الموصــــــــلیین،ص ــــــــة الكتــــــــاب العربــــــــي ال ؛ حمادة،رحل
 .٢١٨،ص٢الغرب،ج
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  >>  
  

)٩١( 

 

 .٣٤٧أحمد،الحیاة الفكریة في الموصل،ص )٧٠(

 القبیــــصي حـــول مبــــادىء رســـالة(َِابـــو الـــصقر عبــــد العزیـــز بـــن عثمــــان بـــن علــــي القبیـــصي،مخطوطة )٧١(
ــــي ســــنة )التنجــــیم ــــة ف ــــى الالتینی ــــسیس:م ١١٤٤،ترجمهــــا ال  Alkabitius( تحت اســــم،یوهــــانس هیسبالین

astronomie iudicarie principia tractatus(،ونشرت في )،ص العنـوان)م١٥٢٣لیون،غیـوم هویـو ،. 
 org.wdl.www :والمخطوطة على موقع المكتبة الرقمیة العالمیة

 .١٣الجلبي،بعض ما نشره أو ترجمه المستعربون من مصنفات الموصلیین،ص )٧٢(

؛وعلـــــم الهندســـــة ١٢الجلبــــي،بعض مـــــا نــــشره أو ترجمـــــه المـــــستعربون مــــن مـــــصنفات الموصــــلیین،ص )٧٣(
 هـــــــي أحـــــــد األنظمـــــــة الریاضـــــــیة التـــــــي وضـــــــعها إقلیـــــــدس فـــــــي Euclidean Geometryاالقلیدیـــــــة 

  :ینظر.،والتي تعتمد على استخدام المسطرة والفرجار إلنشاء األشكال الهندسیة)لعناصرا(كتابه
Sir Thomas Heath ,A History of Greek Mathematics,(New York, Dover 
Publication Inc.2011),P.135  

الفنون لبنان،منشورات وزارة التربیة الوطنیة و(فیلیب دي طرازي،خزائن الكتب في الخافقین، )٧٤(
 .١١٧،ص١،ج)١٩٤٧الجمیلة،طبع في دار الكتب،

احمـد شـوقي بنـین ومـصطفى :ینظـر. فخزانة الكتب هي ما تخزن وتصان به الكتب وتحفظ مـن التلـف  )٧٥(
ـــــــي ،الرباط،المطبعـــــــة والوراقـــــــة ٣ط(،-معجـــــــم كودیكولـــــــوجي-طـــــــوخي،معجم مـــــــصطلحات المخطـــــــوط العرب

تعلیــق علــى نــص -تــب شخــصیة فــي حدیثــة الموصــل؛محمــد نــزار الدباغ،خزانــة ك٢٩٠،ص)٢٠٠٥الوطنیــة،
جامعــــــــة /مركــــــــز دراســــــــات الموصــــــــل/،مجلــــــــة دراســــــــات موصــــــــلیة-مــــــــن كتــــــــاب الفهرســــــــت البــــــــن النــــــــدیم

وكثیـرا مـا كانـت خـزائن الكتـب تتعـرض للعفـن والتلـف بـسبب ؛١٤٣،ص٢٠١٣،تشرین االول٤٢الموصل،العدد
  : وحول درس الكتب والمخطوطات وعفنها وتلفها وینظرسوء الخزن،

Lindley J. Stiles , A Bookcase and Some Old Musty Books , Theory into practice 
, Vol.8 , No.5 , (Dec.1969) , p.322. 

  org.ivsl.www :والبحث في المكتبة االفتراضیة العلمیة العراقیة على الموقع االلكتروني
َضي دور الكتب والمكتبات في الحضارة العربیة،إبراهیم علي ألعو )٧٦( ُ ،عمان،إصدار المعهد العالمي ١ط(ُ

 .٨٤، ص)١٩٩٧مكتب األردن،نیسان/للفكر اإلسالمي

مدیریــــة اآلثــــار -بغــــداد(كــــوركیس عــــواد،خزائن كتــــب العــــراق العامــــة فــــي أیــــام العباســــیین،مجلة ســــومر )٧٧(
 .٢١٤،ص٢،١٩٤٩،ع٣،مج)وزارة الثقافة واإلعالم/العامة

،تـــاریخ )م١٢٨٨/هــــ٦٨٧بعــد:ت(؛شـــمس الــدین الـــشهرزوري٤٢٧ابــن الندیم،الفهرست،نـــشرة بیــروت،ص )٧٨(
لیبیا،جمعیـة الـدعوة -،طـرابلس١ط(عبـد الكـریم أبـو شـویرب،:الحكماء أو نزهة األرواح وروضة األفراح، تحقیق

  :؛وعن كتاب أصول الهندسة ینظر٢٦٠،ص)١٩٨٨اإلسالمیة العالمیة،یولیو
Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis,Sive Libroum Omnium mms . quos 
Arabica Al-Auctoribus magnam partem Arabo-Hispanis Compositos bibliotheca 
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) ٩٢( 

 

Coenobii Escurialensis Complectitur , Miguel Casiri , tonius perez de soto 
imprimebat,(Madrid,1760),vol.1,p.341 

ـــن  )٧٩( طبیـــب عربـــي )  م٩١٠/هــــ٢٩٨: ت( بـــن حنـــینٕواســـحاق؛٤٢٧الندیم،الفهرست،نـــشرة بیـــروت،صاب
 ثابــت بــن؛ و)تــاریخ األطبــاء(مــن مؤلفاتــه كتــاب بالیونانیــة إلــى العربیــة، الكتــب القدیمــةب ِّعــرُ وكــان ی،مــشهور

ــه فــي الفلــك والریاضــیات  مــسلم ٌّعربــي وهــو عــالم) م٩٠١/هـــ٢٨٨:ت ( قــره الحرانــيســنان بــن ــه اشــتهر بعمل ل
ابــن النــدیم،كتاب :ِوحــول هــذین العــالمین ینظــر، )كتــاب فــي اســتخراج المــسائل الهندســیة(مؤلفــات عدیــدة منهــا 

ــــــــــق علیــــــــــه ــــــــــى أصــــــــــوله وعل ــــــــــراث (أیمــــــــــن فــــــــــؤاد ســــــــــید،:الفهرســــــــــت،قابله عل لندن،مؤســــــــــسة الفرقــــــــــان للت
هــو ســعید بــن یعقــوب ):م٩١٤/هـــ٣٠٢:ت( عثمــان الدمــشقيوأبــو ؛٢٢٨، ٣٠٤-٣٠٣،ص)٢٠٠٩اإلســالمي،

ـــــــشهرزوري،تاریخ  :ینظـــــــر حولـــــــه. ًمـــــــن نقلـــــــة كتـــــــب األوائل،وكـــــــان فـــــــصیحا باللغـــــــة العربیـــــــة والیونانیـــــــة  ال
 فــي خزانــة كتــاب مخطــوط(الجلبــي، خــزائن كتــب الموصــل عبــر العــصوربــسام إدریــس  ؛ ٢٩٤،صالحكمــاء

  ).١٣(،ورقة)١٩٩٥المؤلف فرغ منه سنة 
حیــث نجــد أن ابـــن النــدیم قــد أغفـــل ذكــر خزانـــات كتــب أخــرى مـــن غیــر خزانــة العمرانـــي منهــا خزانـــة  )٨٠(

انیـــة فـــي شـــعر الـــسري الرفـــاء ســـاهرة محمـــود الحبیطـــي،مالمح الحـــضارة العمر: ینظـــر.الـــشاعر الـــسري الرفـــاء
 .١٤٣، ص٢٠١١، ٤،ع١١جامعة الموصل،مج/م،مجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیة٩٧٧/هـ٣٦٢:ت

 .١٧٩؛ القفطي،أخبار العلماء بأخبار الحكماء،ص٤٢٧ابن الندیم،الفهرست،نشرة بیروت،ص )٨١(

 .١٤١الدباغ،خزانة كتب شخصیة،ص )٨٢(

 .١٢٧خ علم النجوم،صابن طاووس،فرج المهموم في تاری )٨٣(

 .١٢الجلبي،بعض ما نشره أو ترجمه المستعربون من مصنفات الموصلیین،ص )٨٤(

ُبــسام إدریـــس الجلبي،نظـــرات عجلــى علـــى خـــزائن الكتــب الخاصـــة فـــي الموصــل عبـــر العـــصور،مجلة  )٨٥(
 ٣٢،ص٢٠٠٥،شباط١٠جامعة الموصل،ع/موصلیات،مركز دراسات الموصل

 .٣٧٨ الى الموصل،صالدباغ،رحلة ابن الندیم )٨٦(

؛الدباغ،وصـــــــف لخـــــــزائن كتـــــــب أدبـــــــاء الموصـــــــل، ٤٥٢،ص١الجلبي،موســـــــوعة أعـــــــالم الموصـــــــل،ج )٨٧(
  ٢٤٩-٢٤٨ص

 .٤٢٩الدباغ،وصف لخزائن كتب أدباء الموصل، ص )٨٨(

 


