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 الملخص:
شغلت ادلوصل مكانة مرموقة يف التاريخ االسالمي، وذلك حبكم موقعها اجلغرايف ، ومل تكن بعيدة عن تداعيات     

-ٖٜٕبغداد، شلا نتج عنو ظهور امارات ودول مستقلة مثل الدولة احلمدانية )اضلسار نفوذ اخلالفة العباسية وضعفها يف 
م( اليت سيطرت ضلو تسعُت سنة على ادلوصل، شهدت خالل فًتة حكمها هنضة علمية وادبية من ٜٜٔ-ٜ٘ٓىـ/ٖٔٛ

 مدينة ادلوصل. خالل دعم حكامها للعلماء واىتمامها هبم، شلا ادى اىل تفاعل احلياة العلمية مع السلطة احلاكمة يف
Abstract: 
Mosul occupied a prestigious status in Islamic history, by dint of its 

geographical location and it was not far from the repere ussious of the 

decline of the influence of the Abbasid Caliphate and its weakness in 

Baghdad, which resulted in the emergence of independent emirates and 

countries such as the Hamdanid state (293-381AH / 905-991AD)which 

states about ninety years and Mosul witnessed during that period a 

scientific and literary renaissance through due to the support of its rulers 

and the interest of scientists, which led to interaction of the scientific life 

with the ruling authority in the city of Mosul.                     
 المقدمة  :

لقد شهدت الدولة العباسية منذ) القرن الربع للهجرة/ العاشر للميالد( ظهور العديد من الدويالت ادلنفصلة عن 
الدولة العربية االسالمية، وذلك بسبب ضعف اخلالفة العباسية، وقد أخذ ملوك ىذه الدويالت وامراؤىا بالتنافس فيما 

ا وخباصة الناحية العلمية وتشجيع العلماء وزلاولة تقريبهم ذلم، وادلوصل بينهم على دعم النهضة احلضارية وتشجيعه
بوصفها جزء من الدولة العربية االسالمية شهدت خالل حكم الدولة احلمدانية نشاطًا علميا وثقافيا، فقد استقدموا 

العريب وظهور االبداع العلمي  العلماء  وقربوىم ومنحوىم مناصب رفيعة ، وتعاملوا معهم دون سبييز يف سبيل سبازج الفكر
واحلضاري، واستطاعت الدولة احلمدانية ان هتتم بالعلماء بكوهنا احدى الدويالت العربية القالئل اليت قامت على حساب 
اخلالفة العباسية ووقفت سدًا منيعًا بوجو البيزنطيُت يف عصر شهد سيادة العناصر االجنبية من الفرس والًتك والديلم 

ضاءل نفوذ العنصر العريب يف االدارة والسياسة واجليش، وىذا كان حافزًا الختيار موضوع البحث ، السيما ان وغَتىم وت
 عالقة العلماء مع الدولة احلمدانية مل يتم التطرق اليو بشكل واف، وىو يف غاية االمهية.

ة احلمدانية يف ادلوصل من اما اذلدف من ىذه الدراسة فهو تسليط الضوء على عالقة العلماء مع حكام الدول
خالل ثالثة جوانب العلمية واالدارية والسياسية، وقد قسم البحث اىل مقدمة وثالث فقرات مشلت الفقرة االوىل عالقة 
العلماء مع حكام الدولة احلمدانية يف اجلانب العلمي مثل انشاء دور العلم)ادلكتبات(، واىداء الكتب، فضال عن قيام 

يم وتأديب اوالد أمراء ىذه الدولة، وربدثت الفقرة الثانية عن عالقة العلماء مع السلطة احلمدانية يف بعض العلماء بتعل
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اجلانب االداري مثل توليهم مناصب مهمة كالقضاء وكتابة الدواوين، اما الفقرة الثالثة  فقد تناولت عالقتهم مع السلطة 
 وصلت اليو ىذه الدراسة من نتائج.يف ادلوصل واثرىم السياسي، وتضمنت اخلاسبة اىم ما ت

 اواًل: عالقة العلماء مع حكام الدولة الحمدانية في الجانب العلمي  
على الرغم من الطابع العسكري واحلريب للدولة احلمدانية بصفة عامة، إال أهنم كانوا من ادلهتمُت بالنشاط الفكري 

ر امراء بٍت محدان بتقريب االدباء والشعراء ومنهم ناصر الدولة وعقد اجملالس العلمية والثقافية اليت احتضنتها ،اذ اشته
م( ٕٜٚىـ/ٕٖٙم(،  وابنائو، فقد قرب اليو الشاعر السري الرفاء ادلوصلي )تٜٗٙ-ٜٕٜىـ/ٖٖ٘-ٖٚٔ) احلمداين

، ؛ابن العدمئٜٖ/ٕ،جٖٜٛٔ؛الثعاليب،ٕ٘/ٔ،جٜٔٛٔومنحو العطايا وأجرى لو رمسًا شهريًا من ادلال) السري الرفاء،
 ( دلدحو بعدة قصائد منهإٔ،صٖٕٔٓ؛الشرقاوي،ٕٓٔٗ/ٜد/ت،ج

 ُقل لألمير ابي محمد الذي
 اما الوفود فأنهم قد عاينوا
 يغشون من شرِق البالِد وغرِبها

 

 اضحى له المجد المؤثل َحامداً  
 قبل الربيع بك الربيع الَوافدا
 بالموصل الزهراء اروع ماجدا

 
-ٜٛٙىـ/ٜٖ٘-ٖٛ٘( وأنتهج ابو الربكات لطف اهلل بن ناصر الدولة)ٗٛٔ، ٜٙ/ٕ،جٜٔٛٔ) السري الرفاء،

م( إذ  ٜٜٓىـ/ٖٓٛم( سَتة ابيو يف تقريب ورعاية االدباء والشعراء فقرب إليو الشاعر ادلوصلي ابو بكر اخلالدي )تٜٜٙ
 كان يصحبو معو يف كثَت من رحالتو، متخذه ندديًا لو، وكان كثَت الطلب لو ليقول الشعر ويستمتع

 ( .ٔٓٔ-ٓٓٔ،صٜٜٙٔبو)اخلاديان،
م( ٜٜٚ-ٜٜٙىـ/ٜٖٙ-ٖٛ٘وكان أبو تغلب الغضنفري بن ناصر الدولة احلمداين)

( شلن قرب الشعراء واالدباء وأجزَل ذلم الكثَت من العطايا مثل الشاعر البغدادي ابو عبداهلل ٖٕٖ/ٕٔ،جٕٙٓٓ)الذىيب،
( الذي قال عنو الثعاليب ٖٕٖ/ٕٔج،ٕٙٓٓم()الذىيب،ٓٓٓٔىـ/ٜٖٔاحلسن بن امحد بن احلجاج )ت

م( بأنو من الشعراء الذين مدحوا ادللوك واالمراء، وكانت لو مكانة عالية عندىم حلسن شعره وشلا قال ٖٚٓٔىـ/ٜٕٗ)ت
 فيو :

 اليوَم يوُم سروري
 من عند قوم كريم
 آدابه جـــــعــــلــتــهُ 

 

 بالمــوصــلــي الــذنـــوبِ  
 جزل العطاء لبيبُ 

 كل اديبِ يعني ب

 
 :( وًب تناول عالقة العلماء يف اجلانب العلمي من خاللٖٔٔ،ٖٙ/ٖ،جٖٜٛٔ)
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 أ. المؤرخون 
ظهر التدوين يف )القرن الثالث اذلجري/التاسع ادليالدي( ومل يكن دبستوى التدوين يف )القرن اخلامس والسادس 

االصالة واالبداع، اذ كانت بدايتو خجولة وجزء منها اذلجريُت/ احلادي عشر والثاين عشر ادليالديُت( من حيث االمكانية و 
مفقود ومل يصل الينا، كما ظهر لدينا بعضًا من ادلؤرخُت الذين كان ذلم عالقة مع السلطة من خالل توليهم القضاء يف 

( ٗٚ/ٖ،جٜٜٛٔم()الذىيب،ٜ٘ٗىـ/ٖٖٗادلوصل ، مثل ادلؤرخ ابو زكريا يزيد بن زلمد بن أياس االزدي ادلوصلي )ت
( اشتهر برواية احلديث اذ حدث عن زلمد بن ايب امحد ايب ادلثٌت ٔ٘ٚ/ٚ،جٕٕٓٓوعرف أيضًا بابن زكرة)الذىيب،

م( وعبيد بن غنام النخعي ٜٚٚىـ/ٕٗٛم( واسحاق بن احلسن احلريب )تٜٓٛىـ/ٕٚٚ)ت
( وروى عنو نصر بن ايب نصر بن ٖٖ-ٕٖ،ص صٕٓٓٓ،اليازجي،ٗٔ-ٖٔ/ٕ،جٜٚٙٔم()االزدي،ٜٜٓىـ/ٜٕٚ)ت

؛ابن ٛٔٗ،صٕٔ،جٕٜٙٔم()السمعاين،ٕٔٓٔىـ/ٖٓٗابو احلسن بن جامع )تو  م(ٖٜٜىـ/ٖٖٛزلمد العطار )ت
( وكان مؤرخًا ألف كتابو )تاريخ ٖٕٛ،صٖٔ؛كحالة،د/ت،جٛٚ،صٔ،جٕٜٜٔاجلوزي،

( وىو عبارة عن تاريخ زللي دلدينة ادلوصل ومنطقتها ٖٕٛ،صٖٔ؛كحالة،د/ت،جٗٚ،صٖ،جٜٜٛٔادلوصل()الذىيب،
 صة وتاريخ للدولة العربية االسالمية بصفة عامة، وصلنا منو اجلزء الثاين ربدث عن تاريخ ىذه ادلدينة بُت سنيتبصفة خا

م( عرض فيو اجلهود اليت بذذلا والة االمويُت لتقدم احلياة يف ادلوصل، وبُت دور ادلدينة يف ٖٛٛ-مٕٓٚىـ/ٕٕٗ- ٔٓٔ)
حلريب، وتكلم بالتفصيل عن سياسة العباسيُت فيها وكيف اضطهدوا حرب اخلوارج ووضح كيف ازبذوىا مركزًا لنشاطهم ا

اىلها وعاقبوا يف بداية حكمهم عددًا كبَتًا منهم، فضال عن ذكر بعض االحداث العمرانية والثقافية ذلذه ادلدينة 
 (ٕٓ-ٔٔ،مقدمة احملقق ص صٕ،جٜٚٙٔ)االزدي،

نها اجلزء الثاين فقط، وىو مطبوع وزلقق، اما االجزاء ان كتاب )تاريخ ادلوصل( اول الكتب احمللية اليت وصلنا م
الباقية فهي مفقودة ولعل ضياع اجلزء االول والثالث قد حال دون معرفة الكثَت من تفاصيل ىذا الكتاب، وقد حرص 

امر االزدي على تعدد مصادرُه يف ىذا الكتاب بقولو : "ومل اعمل ىذا التاريخ من كتاب معمول مؤلف اعتمدت فيو على 
( وىذا ال ٕٓ٘،ٕ،جٜٚٙٔ)"ادلوصل خاصة، وامنا مجعتو من كتب شىت، وقد ذكرت ما وجدت ومل اعدل عن الصدق

يعٍت ان مجيع مادتو مستقاة من كتب من سبقوه او عاصره، بل ان معظم مادتو كانت عن طريق الرواية الشفاىية على 
للخرب، وقد تطول سلسلة الرواة او تقصر تبعاً لطريقة وصول اخلرب طريقة احملدثُت لكونو زلدثاً، فهو يشَت اىل الراوي االول 

 ( .ٖٔٔ،صٜٕٓٓاليو)اخلفاف،
وعلى الرغم من كون كتاب )تاريخ ادلوصل( لألزدي ذا طابع زللي، إال أنو كما أشار زلقق الكتاب تاريخ عام 

لتاريخ االسالمي، وألنو كتاريخ خاص يصبح للدولة  العربية االسالمية، الن االزدي عاًف تاريخ بلده ضمن االطار العام ل
مثقاًل بتفصيالت كثَتة قد ال تتصل بشيء من تاريخ ادلوصل " ولعل االقرب للصواب ... انو تاريخ عام من وجهة نظر 
مواطن موصلي تثَت اىتمامو بعض حوادث التاريخ اليت اثرت يف حياة بلده، فيسجلها بتفصيل واسهاب ويف صدق 
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( كما يالحظ ان منهج االزدي يف كتابو ىذا ىو ادلنهج احلويل أي ٜٔ،مقدمة احملقق صٕ،جٜٚٙٔ)االزدي،" ومحاس
تدوين االخبار سنة بعد سنة مع ذكر وفياهتا فضاًل عن احملافظة على سلسلة االسناد اذ أورد احلوادث اخلاصة بكل سنة 

 (  .ٖٓٔ-ٜٕٔ،ص صٜٕٓٓوتربط فيما بينها بكلمة "وفيها" اي يف السنة نفسها)اخلفاف،
وترك لنا االزدي ثالث مصنفات وىي كتاب )القبائل واخلطط( وقد اشار إليو االزدي عندما ربدث عن القبائل يف 
ادلوصل : "امنا ذكرت من قدم منهم ادلوصل، وقد شرحت ما بلغٍت من انساهبم واخبارىم وخططهم ... يف كتاب ترمجتو 

ت احملدثُت( وىو كتاب ضخم وقيم وقد اشار اليو االزدي يف ( وكتاب )طبقاٜٙ،صٕ،جٜٚٙٔالقبائل واخلطط")
م( عندما ذكر اخبار ادلعاىف بن عمران ادلوصلي" يف كتاب طبقات احملدثُت ذكراً ٔٓٛىـ/٘ٛٔاحداث سنة )

( ويعد ىذا الكتاب من بُت الكتب ادلفقودة اليت مل تصلنا، ٖٔٓ،  ٘ٔ، مقدمة احملقق، ص ص ٕ،جٜٚٙٔ،)"مستقصي
ذكره وذكر بعض ما حيويو من امساء العلماء يف كتاب االزدي االخر )تاريخ ادلوصل( باسم : )طبقات احملدثُت( ولكن ورد 

وكذلك ورد ذكره عند بعض ادلؤلفُت الذين صنفوا كتباً، معتمدين يف قسم منها على ىذا الكتاب 
 ( .ٕٚ،صٙ،جٜٜٓٔ؛ابن ماكوال،ٖٔٓ،صٕ،جٜٚٙٔادلفقود)

م( وىو من ٜ٘ٙىـ/ًٖ٘٘ا ابو بكر زلمد بن عمر التميمي اجلعايب قاضي ادلوصل )تاشتغل بالتأليف أيض وشلن
(، وىذا ما ٖٕٙ، صٖ،جٕٔٔٓاحلفاظ ادلشهورين يف رواية احلديث، فضاًل عن اىتمامو بالتاريخ)اخلطيب البغدادي،

والشيوخ، ومعرفة االخوة الحظناه من خالل امساء مؤلفاتو اليت ذكرىا بعض ادلؤرخُت: "ولو تصانيف كثَتة يف االبواب 
 ٖٕٚ-ٖٕٙ، ص صٖ،جٕٔٔٓ)اخلطيب البغدادي،"واالخوات، وتواريخ االمصار ...

(، وقد ألف ابن اجلعايب كتاب )تاريخ ادلوصل( ويعد ىذا الكتاب أحد مصادر ابن حجر ٓٚٙ،صٖ،جٖٜٙٔ؛الذىيب،
االشخاص وىو ابو جعفر زلمد بن م( الذي استقى منو بعض معلوماتو عند ترمجتو الحد ٛٗٗٔىـ/ٕ٘ٛالعسقالين )ت
(، فضاًل عن كتابو اآلخر يف احلديث الذي يقع ربت عنوان ٕٗٛ،صٖٕٔٓ؛امحد،ٗ٘ٔ،صٜ،جٕٖٙٔداؤد ادلصيصي)

م( بقولو : "قرأت يف  ٕٚٙٔىـ/ٓٙٙ)االخوة الذين رووا احلديث( وىو من الكتب ادلفقودة، إذ اشار اليو ابن العدمي )ت
(، شلا يدل على اطالع ابن ٖٕٚٛ،صٙث، تأليف ايب بكر اجلعايب احلافظ" )د/ت،جكتاب االخوة الذين رووا احلدي

العدمي عليو، لكن بعد الرجوع اىل كتاب )تاريخ بغداد( الذي ورد فيو ترمجة للقاضي ابو بكر اجلعايب تبُت أن كتبو مجيعاً 
لى ىذا الكتاب وىو من كتب اجلعايب احرقت اذ مل يصل اىل ايدي الباحثُت وىنا يطرح السؤال كيف اطلع ابن العدمي ع

 اليت احرقت؟ واالجابة على السؤال ربتمل امرين: 
 االول: ان ابن العدمي وصلتو نسخة من ىذا الكتاب قبل ان ربرق، شلا مكنو من االطالع على ىذه النسخة  : 

العدمي ان يطلع على  واالحتمال الثاين: ان نصوص ىذه الكتاب موجودة يف كتب اخرى زبص علم احلديث مكنت ابن
 ىذه النصوص واستفاد منها يف كتابو )بغية الطلب( .

م( ٜٜٜىـ/ٜٖٓم( واخوه ابو عثمان سعيد )تٜٜٓىـ/ٖٓٛاما اخلالديان ومها ابو بكر زلمد بن ىاشم )ت
 ،امحد ؛ٕٗٔص ،ٔج ،ٕٜٛٔ الديوه جي، ؛ٕ٘ٓص ،ٜٜٚٔ )ابن الندمي، الذين ينتميان اىل قرية اخلالدية قرب ادلوصل
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م( ٜٜ٘ىـ/ٖ٘ٛ( قد صنفا تارخياً للموصل إال انو ما زال مفقوداً ومل يصل الينا، اذ ذكره ابن الندمي )تٕٗٛص ،ٖٕٔٓ
 ،ٖج ،ٜٜ٘ٔ) اما ياقوت احلموي فقد ذكره باسم )تاريخ ادلوصل( (،ٕٙٓص ،ٜٜٚٔ) باسم )اخبار ادلوصل(

ر اليت اعتمد عليها ياقوت احلموي يف (، وقد كان ىذا التاريخ من ادلصادٕٖٔص ،ٕٛع ،ٜٜٙٔ طو، ؛ٜٖٛص
تصنيف )معجم البلدان( فهو عندما ربدث عن قرية الصاحلية اليت تقع قرب الرىا يف بالد اجلزيرة وقاعدهتا ادلوصل فقد 

 (.ٜٖٛص ،ٖج ،ٜٜ٘ٔ) اشار اىل انو استقى معلوماتو عنها من كتاب )تاريخ ادلوصل(، للخالديُت
أيضًا زلمد بن عبداهلل بن زلمد بن زلمد القرشي ادلخزومي البغدادي السالمي  وشلن كانت لو مشاركة بالتأليف

ابن  ؛ٓٛ٘ص ،ٖج ،ٕٜٜٔ ابن اجلوزي، ؛ٙٗٗص ،ٕج ،ٖٜٛٔ م()الثعاليب،ٕٓٓٔىـ/ٖٜٖادلكٌت بأيب احلسن )ت
ىل م( وكان شاعر العراق ورحل اٜٙٗىـ/ٖٖٙ( الذي ولد ونشأ يف الكرخ ببغداد سنة )ٗٓٗص ،ٗج ،ٜٓٓٔ خلكان،

م( وابو ٜٜٓىـ/ٖٓٛادلوصل وىو صيب وبقي فيها اىل سن ادلراىقة، وىناك صاحب اخلالديُت ابو بكر زلمد اخلالدي )ت
م( وكانت لو مشاركة يف التاريخ من ٛٓٓٔىـ/ٜٖٛ)ت م( وابا الفرج الببغاءٜٜٜىـ/ٜٖٓ)ت عثمان سعيد اخلالدي

البغدادي،  ؛ٕٕ٘ص ،ٕٔج ،ٕٙٓٓ سان()الذىيب،)تاريخ السالمي يف والة خر  خالل عدة مصنفات منها كتابو:
-ٜٔ٘ىـ/ٕٖٚ-ٖٓٗ) م( وعضد الدولة ابن بويوٜٜ٘ىـ/ٖ٘ٛ)ت ( مدح الصاحب بن عبادٕ٘ٔص ،ٖج د/ت،
( وكان عضد الدولة يقدره وقال يف حقو: ٕ٘٘ص ،ٕٔج ،ٕٙٓٓ الذىيب، ؛ٕٚٗص ،ٕج ،ٖٜٛٔ م( )الثعاليب،ٖٜٛ

 ،ٗج ،ٜٓٓٔ )ابن خلكان، "د قد نزل من الفلك ايل ووقف بُت يدي"اذا رأيت السالمي يف رللسي ظننت ان عطار 
( ،وقد مَسْت مكانتو العلمية يف ادلوصل فأكرمو بٍت محدان فدخل يومًا اىل ايب تغلب ويف يده درع فطلب منو ٛٓٗص

 وصفو فارذبل وقال : 
 يا رُب سابغة حبتني نعمةً 
 اضحْت تصون عن المنايا ُمهجتي

؛ابن ٜٙٗ،صٕ،جٖٜٛٔ)الثعالبي،
 (٘ٓٗ،صٗ،جٜٓٓٔخلكان،

 
 
 
 

 كافأتها بالسوِء غير ُمفنِد 
 وظللُت ابذلها   لـــــــــكِل مهنــــــــــــد

 ب. دور العلم )المكتبات( 
ان من االعمال ادلهمة اليت قام هبا أمراء الدويالت ادلستقلة اثناء حكمهم دلدينة ادلوصل وخاصة احلمدانيُت الذين 

(،اذ وصف ٓٙ،صٜٜٚٔم( ىو اىتمامهم الكبَت بالعلم والعلماء) ابن الطقطقي،ٜ٘ٓىـ/ٖٜٕ تولوا حكمها سنة )
ادلوصل بعض البلدانيُت اثناء زيارهتم ذلا بكوهنا من ادلدن اليت اشتهرت  بعنايتها بالعلم والعلماء ومن ابرز ىؤالء البلدانيُت 

اذ قال عنها:" ادلوصل بلد كثَت ادللوك وادلشايخ، م( والذي عاصر حقبة بٍت محدان يف ادلوصل ٜٜٓىـ/ٖٓٛادلقدسي )ت
 (.ٖٓٔص ،ٜٓٛٔ )ادلقدسي،" ال خيلو من اسناد عال وفقيو مذكور
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اما السبب االخر الىتمام امراء تلك الدويالت ادلستقلة بالعلم فكان من أجل تقوية مركزىم يف الدولة واستمرارىم 
(،كما أن دور العلم تعد احدى مراكز ٖٗص ،ٜٙٛٔ )امحد، علماءفيو، وكسب ثقة العامة اليت بدورىا تبجل وربًتم ال

احلياة الفكرية دلا يتوفر فيها من كتب علمية، والستقباذلا طالب العلم وادلعرفة وفتحها االبواب ذلم دون عوائق، ومن اىم 
م( الذي ولد يف ٖٜٗىـ/ٖٕٖدور العلم بادلوصل تلك اليت أنشأىا ابو القاسم جعفر بن زلمد بن محدان ادلوصلي )ت

 ؛ٖٜٚص ،ٕج ،ٖٜٜٔ م( وكان فقيهًا شافعيًا وشاعرًا أديبًا ناقدًا للشعر)ياقوت احلموي،ٗ٘ٛىـ/ٕٓٗادلوصل سنة )
 (.ٖٚص ،ٕٜٚٔ الديوه جي، ؛ٖٚٔص ،ٜٛٗٔ عواد،

 واحتوت ىذه الدار اليت انشأىا على العديد من الكتب اليت ُجعلت وقفاً لكل من يرغب يف طلب العلم، اذ ذكر
ياقوت احلموي يف ترمجتو البن محدان ادلوصلي ما نصو: "وكانت لو ببلده دار علم، قد جعل فيها خزانة كتب من مجيع 

(، وكان ال دينع احدًا من دخوذلا ويقدم لطالهبا احملتاجُت والغرباء ٜٗٚص ،ٕج ،ٖٜٜٔ) "العلوم... وتفتح يف كل يوم
ضرات عليهم كونو بارعًا يف النحو والفقو وغَتىا من العلوم، فيجتمع اليو الناس اموااًل نقدية وعينية، فضاًل عن القائو احملا

 (. ٖٚٔص ،ٜٜٚٔ )ابن الندمي، وديلي عليهم من شعره وشعر غَته
وجعفر بن محدان كان من كبار علماء ادلوصل ولو مكانة كبَتة بُت اىلها، وكان أيضًا صديقًا لكل وزراء عصره 

م( ٜٛٛىـ/ٕ٘ٛوصل وبغداد كما كانت لو عالقات علمية واسعة مع علماء عصره كادلربد )توكبار رجال الدولة يف ادل
م( ومثاذلما من العلماء، ومل يذكر ياقوت احلموي الذي ترجم لو امساء كبار ٜٗٓىـ/ٜٕٔ)ت وابو العباس ثعلب النحوي

 .مع ابن محدان عالقة صداقة ربطهمرجال السلطة احلاكمة يف ادلوصل وحىت وزرائهم من بٍت محدان الذين كانت ت
اذ ذكر: "كان ابن محدان كبَت احملل من اىل الرياسات بادلوصل، ومل يكن هبا يف وقتو من ينظر اليو ويفضل 

 (.ٖٜٚ،صٕ،جٖٜٜٔ)" بالعلوم سواه... وكان صديقاً لكل وزراء عصره، مداحاً ذلم
محدان  عند اىل ادلوصل جعلتو زلط انظار العامة  ويبدو ان الشهرة الواسعة وادلكانة العلمية اليت وصل اليها ابن

 ،ٕج ،ٖٜٜٔ )ياقوت احلموي، واخلاصة فأغاظ ذلك حساده الذين كادوا لو ادلكائد حىت استطاعوا نفيو اىل بغداد
اما مؤلفاتو فهي كثَتة ويف سلتلف اجملاالت فقد صنف يف الفقو الشافعي وصنف أيضًا يف رلال االدب، وكان  (،ٜٗٚص

كتاب )الباىر يف اشعار احملدثُت( وكتاب )الشعر والشعراء( اال انو مل يتمو وكتاب )السرقات( الذي مل يتمو أيضاً   ابرزىا
( فقد أعد ٖٜٚص ،ٕج ،ٖٜٜٔ ياقوت احلموي، ؛ٖٛٔص ،ٜٜٚٔ ولو اسبو لكان فيو فائدة كبَتة للناس)ابن الندمي،

( والبعض االخر عدىا خزانة  ٖٗٛص ،ٜٗٚٔ ة)مظهر،الكثَت من ادلؤرخُت تلك الدار بأهنا كانت دبثابة مكتب
اال اننا نستنتج من قول ياقوت احلموي "كانت لو ببلده دار علم، قد جعل فيها خزانة   (،ٖٚٔص ،ٜٛٗٔ كتب)عواد،

اهنا ليست مكتبة كباقي ادلكتبات دلا كانت تؤديو من وظائف وان دار  (،ٜٗٚص ،ٕج ،ٖٜٜٔ)"كتب من مجيع العلوم
 (.ٕٙص ،ٜٓٛٔ دت مرحلة متطورة عن ادلكتبات وخزانة الكتب فهي اكثر حداثة منها)الزبيدي،العلم ىذه ع

لذلك ديكن القول بأن دور العلم كانت بداية لظهور ادلدارس االسالمية ونشوئها وأن دار علم ابن محدان ادلوصلي  
لطالب العلم، اال اهنا يف احلقيقة مل  كانت صورة لتلك ادلدارس، اذ اعطيت فيها الدروس، وخصص فيها االموال الالزمة
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 ترتقي اىل مستوى ادلدارس اليت انشئت يف زمن نظام ادللك اليت عُت فيها مدرسُت وخصص ذلم الرواتب)ابن الساعي،
 (.ٕٕ-ٕٔص ص  ،ٖٜٚٔ معروف، ؛ٜ٘ص ،ٜج ،ٖٜٗٔ

ان جيمع الكتب وأن  ويبدو ان السلطة احلاكمة يف ادلوصل خالل العصر احلمداين قد مسحت جلعفر بن محدان
ينشأ دار علم هبا جيمع فيو طالب العلم وبعيدًا عن اجلهوية السيما وان بنو محدان كانوا على خالف فكري مع اىل 

 ادلوصل، ولعل ما يؤكد ذلك ان ابن محدان الفقيو الشافعي كان زلل تقدير عند حكام ادلوصل وىم على غَت مذىبو .
شهورة يف مدينة ادلوصل واليت ورد ذكرىا يف فًتة حكم  بٍت محدان مكتبة امَت اما عن اىم ادلكتبات اخلاصة ادل

م( الذي ديلك مكتبة كانت ربوي  على العديد من كتب احلديث وعلومو ٕٜٗىـ/ٕٖٔادلوصل زلمد بن نصر احلاجب )
 (.ٗٛ)القرطيب، د/ت،ص" "قد اشتهى مجع العلم وكتب احلديث وخلَف كتباً بأكثر من ألفي دينار

م( واليت  ٜ٘٘ىـ/ٖٗٗما مكتبات االدباء والعلماء فكانت اشهرىا خزانة علي بن امحد العمراين ادلوصلي )تا
كانت عبارة عن خزانة كتب ربتوي العديد من الكتب يف علم اجلرب واذلندسة والكثَت من العلوم االخرى، وذكر ابن الندمي 

ق.م( بنقل ايب عثمان  ٕٓٙب )اصول اذلندسة( القليدس)تيف زيارتو ذلا انو وجد فيها )ادلقالة العاشرة( من كتا
 ( .ٕٖٗ- ٕٖٚ، ص صٜٜٚٔم(، وىذا يوضح شغف العمراين بالكتب ومجعها)ٕٙٛىـ/ٕٛٗالدمشقي)ت

ومن العلماء من كانت لو مكتبة لكنو أوصى بأن ربرق بعد موتو ويف ذلك جهل بأمهية الكتب وقيمتها العلمية 
م( وىو احد احلفاظ ٜ٘ٙ-ٜٚٛىـ/ٖ٘٘-ٕٗٛزلمد البغدادي اجلعايب قاضي ادلوصل )وىو ابو بكر زلمد بن عامر بن 

 ،ٕٙٓٓ الذىيب، ؛ٕٗص ،ٗج ،ٕٕٓٓ ادلشهورين يف رواية احلديث، فضاًل عن اىتمامو بالتاريخ)اخلطيب البغدادي،
كتبو فاحرق   اذ ذكر اخلطيب البغدادي : "ان ابن اجلعايب دلا مات كان قد اوصى بأن ربرق (،ٖٛٔ-ٕٛٔ، ص صٕٔج

 ( .ٕٗ،صٗ،جٕٕٓٓ)"مجيعها واحرق معها كتب للناس كانت عنده
  ألفها وذلذا فقد اوصى حبرقها.ويبدو ان لديو ازمة او ربوالت فكرية او مراجعات يف مؤلفاتو اليت

 ج. اهداء الكتب 
 الكتب ليكونوا ان الصيت الذي نالو بنو محدان حببهم لألدباء والشعراء واىتمامهم بكل ما ىو جديد يف عامل

على اطالع تام هبا ، جعلهم يقدموا ادلنح والعطايا ألصحاب االقالم الرفيعة، وسامهوا يف اغناء ادلكتبة العربية بالعديد من 
ادلصنفات. فقد تبارى الشعراء واالدباء يف تقدمي كتبهم وكل ما ىو جديد من مؤلفاهتم ألمراء بٍت محدان بوصفهم رعاة 

م( الذي سكن ٕٕٜىـ/ٖٓٔ ذلك العصر ،ومن االمثلة على ذلك ما قام بو  محيد بن زياد الكويف )تلألدب واالدباء يف
ادلوصل بتصنيف كتاب مساه بـ )فضل العلم والعلماء(، وديكن استقراء مضامُت ىذا الكتاب من عنوانو، ويبدو ان ادلؤلف 

تمتعون بو من اخالق وسَتة حسنة حبيث غدوا قدوة قد تناول فيو امهية العلم والعلماء ودورىم الريادي، فضاًل عما ي
 (.ٕٗٗص ،ٕج ىـ،ٖٗٛٔ للمجتمع يشار ذلم بالبنان)القهباين،

م( بإىداء كتابو الشهَت ادلسمى ب)األغاين( اىل االمَت سيف ٜٙٙىـ/ٖٙ٘كما قام ابو الفرج االصفهاين )ت
دحو وبلغ ذلك الصاحب ابن عباد م( فأجازه عليو بألف دينار ومٜٚٙ-ٜ٘ٗىـ/ٖٚ٘-ٖٖٗ) الدولة احلمداين
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م( فقال لقد قصر سيف الدولة وانو يستحق اضعافها ووصف الكتاب واطنب يف وصفو مث قال : "لقد ٜٜ٘ىـ/ٖ٘ٛ)ت
اشتملت خزانيت على مائتُت وستة االف رللد ما منها ما ىو مسَتي غَته وال راقٍت منها سواه" ومل يكن كتاب االغاين 

:ابو الفرج مجعتو يف مخسُت سنة وكتب بو نسخة واحدة، وىي اليت اىديت  وال حضر وقال يفارق سيف الدولة يف سفر
لسيف الدولة وكان الصاحب بن عباد يستصحب محل ثالثُت مجالً من كتب االدب ليطالعها فلما وجد كتاب االغاين مل 

 ،ٜٜٚٔ افعي،الي ؛ٕٗٛص ،ٔج ،ٜٜٙٔ ابن الوردي، ؛ٛٓٚٔص ،ٗج ،ٖٜٜٔ يستصحب سواه)ياقوت احلموي،
 (.ٕٓٚص ،ٕج

واستصغر الرواة ىذ ادلبلغ، الن سيف الدولة الذي عرف بإكرام الشعراء واالدباء والعلماء كان ينبغي ان يُقدر ىذا 
العمل العلمي اجلليل، وان يوفيو ما يستحق من جائزة تكون اضعافًا مضاعفة ذلذا ادلبلغ الضئيل بالنسبة للوزن العلمي 

 .(ٕ٘ٙ-ٕٗٙ،ص ص ٕٗٓٓللكتاب)الشكعة،
ويالحظ ان سبب إىداء ىذا الكتاب ىو التوافق الفكري ما بُت سيف الدولة احلمداين وابو الفرج االصفهاين، 
وكان قد دعا االخَت اىل اىداء كتابو )االغاين( اىل ذلك االمَت احلمداين يف حلب، فهو جيمع ما بُت االدب والروايات 

هات احلمدانيُت الفكرية، كذلك ذكر زلمد كرد علي ان احدى اسباب اىداء ذات الطابع السياسي اليت تروق لتوجي
الكتاب انو الف يف عصر نضجت فيو اآلداب نضجاً مل يتيسر ذلا يف القرون االتية، فهو بلغتو السامية ومادتو الواسعة ويف 

 ند ادلؤرخُت والسلطة آنذاك)علي،جودة تأليفو ادلثل السائر بُت ادلؤلفات، كما ديكن القول ان ىذا الكتاب أخذ مداه ع
 (.ٕٙٔص ،ٜٓ٘ٔ

اذ أمر ابو تغلب احلمداين احد ادلقربُت اليو بشراء ىذا الكتاب، اذ ذكر ياقوت احلموي "كتب ايل ابو تغلب 
)االغاين( اليب الفرج االصفهاين فابتعتو لو بعشرة االف درىم، فلما وقف عليو... ورأى عظمة  يأمرين بابتياع كتاب

وىذا  (،ٜٔٚٔص ،ٗج ،ٖٜٜٔ)" ما حوى قال : لقد ظلم وراقو ادلسكُت وانو ليساوي عندي عشرة االف ديناروجاللة 
)االغاين( وانو قد قدره بأضعاف الثمن الذي اشًتاه من ناسخو ولشدة اعجابو  يدل على مدى اعجاب ابو تغلب بكتاب

وىذه النسخة  (،ٜٔٚٔص ،ٗج ،ٖٜٜٔ موي،)ياقوت احل"بالكتاب "امر ان يكتب لو نسخة اخرى وخيلد عليها امسو
 ،ٗج ،ٖٜٜٔكان قد اطلع عليها ياقوت احلموي وقد ذكر ذلك عندما ترجم لالصفهاين يف كتابو )معجم االدباء()

 (.ٕٓٚٔص
اما فيما خيص اىداء الكتاب اىل االمَت سيف الدولة احلمداين، وان االصفهاين مل يكتب نسخة خبطِو إال مرة 

ىي النسخة اليت اىداىا اىل االمَت احلمداين، فقد شكك احد الباحثُت فرأى ان القصة اليت رويت عن واحدة يف عمره و 
م( تبدو غَت دقيقة، وذلك ان ياقوت احلموي ذكر ان ما أىدي اىل سيف الدولة  ٖٜٙىـ/ٕٖ٘لسان الوزير ادلهليب )ت

لكبَت مل يكن يليق بو ان يهدي اليو منتخبات كان منتخبات من الكتاب ومل يكن الكتاب كلو، فسيف الدولة ذو الشأن ا
من كتاب، كما ان االلف دينار اليت بعث هبا اىل االصفهاين تعُد مبلغًا ضيئاًل بالقياس اىل كرم سيف الدولة احلمداين 

( ، واما النسخة االصلية من االغاين فَتوي ادلقري ٕٙٙ-ٕ٘ٙ،ص صٕٗٓٓومكانة ابو الفرج االصفهاين)الشكعة،
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اب )نفح الطيب( ان ابو الفرج  االصفهاين بعث هبا اىل اخلليفة  االموي  احلكم ادلستنصر باهلل  يف االندلس صاحب كت
م( وكانا ذوي قرىب فكالمها اموي النسب فأرسل إليو نظَتمها الف دينار من الذىب ، ونص ٜٙٚ-ٜٔٙىـ/ٖٙٙ-ٖٓ٘)

 بنسخة من كتابو قبل ان خيرجو اىل أىل العراق صاحب نفع الطيب على ان االصفهاين بعث اىل اخلليفة االندلسي
 (.ٖٙٛ،صٔ،جٜٓٓٔ )ادلقري،

وقد تكرر عند صاحب)تاريخ بغداد( من ان أبا الفرج االصفهاين كان يبعث بتصنيفاتو سراً اىل صاحب االندلس 
-ٕٜٛىـ/ٖٓ٘-ٖٙٔادلتقدم، ومعٌت ذلك انو ارسل مصنفات قبل )كتاب االغاين( اىل اخلليفة عبدالرمحن الناصر )

 (.ٕ٘ٙص ،ٕٗٓٓ م()الشكعة،ٜٙٚ-ٜٔٙىـ/ٖٙٙ-ٖٓ٘م(، مث اىل ابنو  اخلليفة احلكم ادلستنصر )ٜٔٙ
واما التوجهات العلمية للحكام احلمدانيُت فإهنا شجعت العلماء على تأليف الكتب واىدائها إليهم فمثاًل قام  

 )الزركلي، ائو اىل سيف الدولة احلمداينم( بتأليف كتاب )الرسائل( واىدٜٚٛىـ/ٖٚٚعلي بن زلمد الشمشاطي )ت
اىل امَت  ويبدو من عنوان ىذا الكتاب انو من الكتب االدبية ادلهمة اذ وصل مستوى اىدائو (،ٕٖ٘ص ،ٗج ،ٖٕٓٓ

 .من امراء ادلوصل آنذاك
 :د. المؤدبون

امة، الذين وجو اليهم يبدو ان ادلؤدبُت كانوا يتمتعون دبكانة اجتماعية جيدة زبتلف عن مكانة معلمي أوالد الع
م( بعض إنتقاداتو، اال انو أشاد بادلؤدبُت نظراً للمكانة الرفيعة اليت كانوا يتمتعون هبا يف اجملتمع ٜ٘ٙىـ/ٕ٘٘اجلاحظ )ت

تعليم اوالد اخلاصة اىل تعليم عند  ادلعلمون عندي على ضربُت منهم رجال ارتفعوا، اذ قال: "(ٙٓٔ،صٖٕٔٓ)امحد،
كيف تستطيع ان تزعم ان مثل علي بن محزة الكسائي وزلمد بن ادلستنَت الذي يقال لو قطرب واشباه أوالد ادللوك ... ف

 (.ٕٓ٘ص ،ٔج ،ٜٛٛٔ )اجلاحظ،"ىؤالء يقال عنهم محقى ... وفيهم الشعراء واخلطباء
أوالد العامة صنفًا ثالثًا خارج  يالحظ من خالل ما تقدم ذكره ان اجلاحظ قسم ادلؤدبُت اىل صنفُت وجعل

ىذين الصنفُت، اذ كانت نظرتو اىل الصنفُت االوليُت نظرة اجالل واحًتام زبتلف عن نظرتو اىل الصنف الثالث ، فضالً 
عن ان ادلختصُت بتعليم أبناء أالمراء وادللوك ىم اصحاب الدرجات الرفيعة، وذلك الن االمراء كانوا يبحثون عن 

دلعارف الكثَتة لتعليم ابنائهم، ويهملون ذوي العلوم احملدودة، وتأسيسا على ما سبق فإن االمراء اىتموا االشخاص ذوي ا
دبؤديب اوالدىم وقربوىم اليهم ورفعوا مستواىم االجتماعي، ومن الذين وصلوا اىل ىذه الدرجة الرفيعة ، الزجاج زلمد بن 

، ذكره ابن الندمي ما نصو:" الزجاج معلم ولد ناصر (ٕٛٓص ،ٕج ،ٕٜٛٔ م( )الديوه جي،ٖٕٜىـ/ٖٔٔالليث )ت
 (. ٗٔٔ،صٜٜٚٔ)"الدولة احلمداين وامسو زلمد بن الليث رأيتو يف ادلوصل وال اعرف لو كتاباً 

امراء الدولة احلمدانية ببعض علماء ادلوصل كانت قائمة احيانا على استقطاب العلماء ويبدو ان عالقة 
عن مكانتهم ونتاجاهتم العلمية، سواء أكانت من حيث التأليف أم من حيث  وتكوين عالقات معهم، بغض النظر

تدريسهم العلوم الدينية والذي يالحظ من نص ابن الندمي أنو قد اطلق عليو إمسًا خيالف ما ورد يف كتب الًتاجم مثل  
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فق مع شهرة الزجاج النحوي كتاب )تاريخ بغداد( للخطيب البغدادي، وكتاب )معجم االدباء( لياقوت احلموي، اال انو يت
 .واللغوي الشهَت

م( ٜٛٙىـ/ٖٛ٘ويبدو من نص ابن الندمي ان الزجاج اتصل بأمَت الدولة احلمدانية ناصر الدولة احلمداين )ت
وعمل يف خدمتو كمعلم ومؤدب لولده، أو ردبا كان ابن الندمي قد التقى بو يف بالط ناصر الدولة احلمداين يف ادلوصل 

(، وىو قبلة للعلماء والشعراء والسيما وان االمراء احلمدانيُت ٖٖص ،ٔج كحالة، د/ت، ؛ٗٔٔ-ٗٛص ص ،ٜٜٚٔ)
 حبركة الشعر وادلديح يف بالطهم.عنوا 

وشلن عمل مؤدبًا يف بالط بٍت محدان ايضا ايب احلسن علي بن زلمد الشمشاطي العدوي ادلتويف بعد سنة 
 ،ٜٓٚٔ السامر، ؛ٕٖ٘ص ،ٗج ،ٖٕٓٓ الزركلي، ؛ٜٚٓٔص ،ٗج ،ٖٜٜٔ م( )ياقوت احلموي،ٜٚٛىـ/ٖٚٚ)

(، وىو من بالد ارمينية من اىل العلم فصيحًا مفيداً  ٛٛٔص ،ٜٜٚٔ(، وذكره ابن الندمي بالسميساطي)ٖ٘ٙص ،ٔج
 كثَت احلفظ واسع الرواية، أتصل ببنو محدان فكان "مؤدب ايب تغلب ناصر الدولة احلمداين واخيو مث نادمهما")ابن الندمي،

 (، ولو  العديد من التصانيف أمهها : كتاب )الديارات(ٜٛٓٔص ،ٗج ،ٖٜٜٔ ياقوت احلموي، ؛ٛٛٔص ،ٜٜٚٔ
وكتاب )أخبار ايب سبام( وكتاب )ادلثلث الصحيح( وكتاب )االنوار يف ادللح والتشبيهات واالوصاف( وكتاب )النزه 

 ،ٔج ،ٜٔ٘ٔ البغدادي، ؛ٜٛٓٔص  ،ٗج ،ٖٜٜٔ ياقوت احلموي، ؛ٛٛٔص ،ٜٜٚٔ واالبتهاج()ابن الندمي،
ويالحظ من خالل النص السابق وما ورد فيو من مسألة ادلنادمة اهنا قد ذباوزت العالقة العلمية اىل عالقة  (،ٖٛٙص

 تكون بالصداقة والود ادلتبادل. اشبو ما
 ثانيا : عالقة العلماء مع حكام الدولة الحمدانية في الجانب االداري

لطة احلاكمة يف ادلوصل من خالل توليهم بعض ادلناصب االدارية ادلهمة مثل تتضح عالقة العلماء مع الس
 االمهية القضاة وكتابة الدواوين وسيتم تناوذلم حسب

 أ. القضاة
برز لنا عدد من قضاة ادلوصل الذين كانوا معروفُت بالعلم وذلم عالقة بأمراء الدولة احلمدانية  ويف طليعتهم 

( صاحب  ٗٚص ،ٖج ،ٜٜٛٔ م()الذىيب،ٜ٘ٗىـ/ٖٖٗمد بن اياس االزدي ادلوصلي )تالقاضي ابو زكريا يزيد بن زل
ابن  ؛ٛٔٗص ،ٕٔج ،ٕٜٙٔ كتاب )تاريخ ادلوصل( وقاضيها، وىو من كبار رجال احلديث يف ادلوصل)السمعاين،

جلوزي دلكانتو اذ توىل قضاء ادلوصل يف وقت مل ربدده ادلصادر التارخيية، وقد اشار ابن ا (،ٛٚص ،ٔج ،ٕٜٜٔ اجلوزي،
 .(ٕٙ٘ص ،ٖٔج ،ٕٜٜٔالعلمية)

ومن الواضح ان ابو زكريا االزدي كان من القضاة ادلهمُت يف ادلوصل خالل عصر الدولة احلمدانية وانو على 
 مَت تويل القضاء.اتصال هبم وزلل احًتام عند امرائهم يف حُت ال تسعفنا النصوص التارخيية يف عهد اي أ
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م(، توىل قضاء ادلوصل ٜٚ٘ىـ/ٖٙٗ زلمد بن امحد بن عبداهلل الصفواين تويف بعد سنة )وكذلك القاضي ابو عبداهلل
( ومل يذكر ابن الندمي مىت توىل القضاء يف ادلوصل ويف عهد اي ٕٔص ،ٚٗالعدد ،ٕٚٔٓ زمن الدولة احلمدانية)محيد،

الفقو ولو مؤلفات منها كتاب )أنس حاكم من حكام الدولة احلمدانية، فقط ذكر أنو ىو عامل من أىل ادلوصل اشتهر ب
م( وقد ذكره يف الفن ٜٚ٘ىـ/ٖٙٗالعامل(، وكتاب )يوم وليلة(، اجتمع مع ابن الندمي عندما زار االخَت ادلوصل سنة )

 (.ٖٕٗ،صٜٜٚٔاخلامس من ادلقالة اخلامسة)
 ن حجر،اب ،ٜٙٔص ،ٗج ،ٕٓٓٓ م()الصفدي،ٜ٘ٙىـ/ٖ٘٘اما القاضي ابو بكر اجلعايب زلمد بن مسلم )ت

(، فكان من اجود احلفاظ حديثاً، وقال اخلطيب البغدادي عنو " كان احد احلفاظ ٕٕٖص ،٘ج ،ٜٔٚٔ
(، وكان حافظًا مكثرًا حيفظ اربعمائة ألف حديث بأسانيدىا ومتوهنا وامساء الرجال ٕٗص ،ٗج ،ٕٕٓٓاجملودين")

الل حكم احلمدانيُت ، ولو تصانيف  ( توىل قضاء ادلوصل خٖٜ-ٕٜص ص ،ٖج ،ٜٜٛٔ وجرحهم وتعديلهم)الذىيب،
ص  ،ٗج ،ٕٕٓٓ كثَتة من الكتب زبص االبواب والشيوخ، وقبل موتو اوصى ان ربرق كتبو)اخلطيب البغدادي،

 (.ٖٗ-ٕٗص
م( فقد توىل القضاء يف الدولة احلمدانية اليب تغلب ٜٜٚىـ/ٜٖٙاما القاضي ابن ايب ادريس الذي تويف بعد سنة )

يتضح من سَتتو انو كان اقرب من ابيو اىل احلياة ادلدنية فقد حاول بناء سلطة ذات طابع مدين بن ناصر الدولة الذي 
 اجلبوري، ؛ٖٕٖ -ٕٕٖص ص ،ٔج ،ٜٓٚٔ بعكس ابيو الذي صرف جل خدمتو وجهده وما لو يف احلرب)السامر،

 (.ٖٛٗ-ٖٚٗ، ص صٙج ،ٕٓٓٓ(، وقد وصفو مسكويو "باجلاىل حملاربتو البويهيُت")ٜ٘ص ،ٕٔالعدد ،ٕٙٓٓ
ويبدو من رواية االخَت اهنا ال زبلو من ادليول ذباه البويهيُت السيما وأنو كان معروفاً بتشابو توجهاتو مع توجهات 

م( وكان على اتصال هبم، فضالً عن ذلك فان القاضي ابن ايب ادريس  ٘٘ٓٔ-ٜ٘ٗىـ/ٚٗٗ-ٖٖٗامراء الدولة البويهية )
هج القاضي وقف مسكويو منو بدافع االختالف ما بُت منهج االخَت كفيلسوف ومنكان من زلدثُت ادلوصل وبالتايل فإن م

 ابن ايب ادريس كمحدث.
 : ب. الُكّتاب

مرت الكتابة يف التاريخ العريب بعدة مراحل مث اصبح ذلا قواعد وحدود ومسات وعلى من يريد ادلشاركة فيها ان  
ا وبيان لوازمها، فوضعوا الرسائل والكتب اخلاصة وبذلك اليت ديتلك عدهتا، وقد حرص اىل الكتابة على ايضاح مفهومه

اوضحت فيها جوانب عمل الكتابة، وعدة الكاتب وثقافتو الالزمة للقيام بعملو فأظهرت ان الكاتب جيب أن ديتلك 
مالزمة الكتاب موىبة الكتابة أواًل وان يتحلى بالذكاء وأن يكتسب اخلربة وادلعرفة من خالل االلتحاق بدواوين الكتابة و 

الكبار وأن حيصل على ثقافة كبَتة تساعده على اجادة الكتابة وعليو ان يتقن علوم اللغة واالدب ويعرف انواع اخلطوط 
وقوانينها وادوات الكتابة وانواعها وان يلم بعلوم الدين والتاريخ ويعرف نظام الدول وألقاب أىلها، وان حيفظ نصوصاً كثَتة 

وان يلم باحلديث الشريف واالشعار واالمثال واالقوال ادلأثورة، وخطب البلغاء ورسائل ادلتقدمُت من القران الكرمي، 
 ( .ٕٛٚ،ص٘ٔ،جٜٚٛٔادلشهورة وغَت ذلك عن حسن اخللق والسَتة واالمانة والثقة ونزاىة النفس)القلقشندي،
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م( والذي عمل كاتباً ٖٜٗىـ/ٕٖٖومن كتاب الدولة احلمدانية يف ادلوصل الكاتب ابن دضلا ادلتويف بعد سنة )
 م()ابن ظافر،ٜٙٙىـ/ٖٙ٘م( واظهر امسو بعد مغادرة سيف الدولة احلمداين )تٜٛٙىـ/ٖٛ٘لناصر الدولة احلمداين )ت

م( خائفًا من بطش أخيو ناصر الدولة بو، على اثر استالم ىذا االمَت ٖٜٗىـ/ٕٖٖ(، ادلوصل سنة )ٕٔص ،ٜ٘ٛٔ
، ٖج ،ٜٔٚٔ قتل ايب عبداهلل الربيدي اخاه يوسف واستيالئو على البصرة)التنوخي،رسالة على جناح طائر، تتحدث عن 

 (.ٕ٘-ٕٗص ص
م( الذي كان كاتبًا  للخليفة ٜٗٗىـ/ٖٖٖاما الكاتب ابو امحد الفضل بن عبدالرمحن الشَتازي )ت بعد 

اصر الدولة احلمداين م( قبل خالفتو مث قدم ادلوصل وصار كاتب امَتىا نٜٙٗ-ٜ٘ٗىـ/ٖٖٗ-ٖٖٖادلستكفي باهلل )
وعندما تقلد ادلستكفي باهلل اخلالفة وقبض على كاتبو ايب عبداهلل بن سليمان غادر ابو امحد الشَتازي ادلوصل ليتوىل 

؛ ابن ٕٔص  ،ٜ٘ٛٔ م()ابن ظافر،ٜٗٗىـ/ٖٖٖوظيفتو اجلديدة كاتبًا للخليفة ادلستكفي يف مجادى االول من سنة )
(، ويبدو أن الكاتب ابو امحد ٕٕ٘-ٕٔ٘، ص صٖج ،ٜٛٛٔ خلدون، ابن ؛ٗ٘ٔص ،ٚج ،ٜٜٚٔ االثَت،

الشَتازي كان بارعاً بصناعة االنشاء حىت ان اخلليفة ادلستكفي باهلل قد أعاده اىل عملو ككاتب إنشاء حال توليو اخلالفة، 
خلعو من قبل االمَت معز  يف حُت يبدو ان ىذا االمر مل يدم سوى سنة واحدة السيما وان  اخلليفة ادلستكفي باهلل قد ًب

م(، فضاًل عما سبق فإن الكاتب ابو امحد الشَتازي كان يبحث عن فرصة تناسب ٜ٘ٗىـ/ٖٖٗالدولة البويهي سنة )
طموحو ودليل ذلك ىو مغادرتو للموصل وااللتحاق باخلليفة ادلستكفي باهلل ومل تسعفنا ادلصادر اىل ما آلت اليو االمور 

 ازي بعد خلع اخلليفة.امحد الشَت بالنسبة أليب 
وشلن عاشوا يف كنف االمراء احلمدانيُت ونالوا احلظوة عندىم، واختصوا بالنسخ ذلم الكاتب ابو عبداهلل احلسن 

 ،ٕج ،ٖٜٜٔ م( الذي كان "منقطعًا اىل بٍت محدان سنُت كثَتة" )ياقوت احلموي،ٜٜٗىـ/ٖٖٛبن علي بن مقلة )ت
د ىيأ لو بنو محدان كل ادلستلزمات، فضاًل عن ادلكان الالئق وما حيويو من (، وكان مشهورًا باخلط والنسخ وقٖٜٗص

(، لكن ياقوت احلموي مل يذكر من ىو الذي قام هبذا العمل من ٖٜٗص ،ٕج ،ٖٜٜٔ وسائل الراحة )ياقوت احلموي،
ى معاركو مخسة االف ورقة بٍت محدان، إال ان الرواية اليت اوردىا بإشارهتا اىل ان سيف الدولة احلمداين قد فقد يف احد

م( اذ قال سيف الدولة وقد عاد اىل حلب "ىلك ٜٖٜىـ/ٕٖٛمكتوبة خبط الوزير ابو علي زلمد بن علي بن مقلة )ت
(  ٖٜ٘-ٖٜٗص ص  ،ٕج ،ٖٜٜٔمٍت من عرض ما كان يف صحبيت مخسة االف ورقة خبط ايب عبداهلل بن مقلة")

 .االغلبمقلة كان يعيش يف ادلوصل يف ظل كنف ناصر الدولة احلمداين على وىذا ما جعلنا نرجح ان اخاه ابا عبداهلل بن 
ومن الكتاب الذين مجعوا ما بُت فنون العلم واالدارة وذلم عالقة بالسلطة احلمدانية الكاتب ابو القاسم بن مكرم 

م( يف احداث سنة ٕٖٕٔىـ/ٖٓٙم( اذ عمل يف خدمة ناصر الدولة وذكره ابن االثَت)تٜ٘ٙىـ/ٖ٘٘ادلتوىف بعد سنة )
م( واخلليفة ٜٔٗ-ٖٜ٘ىـ/ٖٖٓ-ٖٕٖم( وكان لو دور كبَت يف عقد الصلح بُت ناصر الدولة احلمداين )ٜٗٗىـ/ٖٖٖ)

م( عندما قصدا ادلوصل على اثر تأخر االمَت ناصر الدولة احلمداين يف ٜ٘ٗىـ/ٖٖٗادلستكفي باهلل ومعو االمَت توزون )ت
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ر الدولة ومحل معو ادلال ادلقرر عليو، فعاد اخلليفة ادلستكفي باهلل واالمَت توزون اىل دفع ادلال ادلقرر عليو، فأرسلو ناص
 (.ٖٔ٘،صٔٔىـ،جٚٓٗٔبغداد)الطربي، 

ومل تذكر لنا ادلصادر التارخيية عن حياتو شيئًا سوى انو قام هبذا العمل اجلليل وعلى الرغم من عدم معرفتنا 
رم إال أن معرفتو بصناعة االنشاء وتويل مهام ادلراسلة، يدل على نبوغو يف البالغة بالعلوم اليت اشتهر هبا ابو القاسم بن مك

واللغة العربية وفنون االدب، وبالتايل فان ىذه العالقة ما بُت الُكتّاب وامراء الدولة احلمدانية ال ترتقي دبستواىا دبثل عالقة 
 القضاة بأمراء الدولة احلمدانية .

م( الذي ذكره التنوخي ٜٜٚىـ/ٜٖٙي بن عمرو ادلوصلي )ت بعد أما الكاتب ابو احلسن عل
م( قائاًل: "حدثٍت ابو زلمد حيِت بن زلمد، قال : رأيت أبا احلسن علي بن عمرو ادلوصلي، يكتب اىل ٜٜٗىـ/ٖٗٛ)ت

امور ايب تغلب بن ناصر الدولة احلمداين، وكتب يف موضع امور محيدة، فقلت : لو ىذا ادلوضع يصلح ان يكون فيو، 
مجيلة، فأما محيدة فهي لفظة مستكرىة فقال: صدقت ولكٍت كتبت وأنا بادلوصل، رقعة اىل ايب تغلب فيها امور 

(، يتضح لنا من ىذا النص أن ابا احلسن ادلوصلي قد عمل كاتبًا يف الدولة احلمدانية يف ٖٜٔ،صٔ،جٜٔٚٔمجيلة")
 م( .ٜٛٙـ/ىٖٛ٘عهد امَتىا ابو تغلب بن ناصر الدولة احلمدانية )ت

ومن العلماء الذين كانوا ُكتابًا حلكام الدولة احلمدانية بادلوصل وىم من أىل الذمة الكاتب ماري بن طويب 
م( وىو أحد علماء النصارى الذين خدموا بٍت محدان يف ادلوصل، وىم من اوالد الرؤساء والُكتاب ٜٜٜىـ/ٜٖٓ)ت

( ٜٕٗ،صٔ،جٜ٘ٓٔناصر الدولة احلمداين)نصري الكلداين، (، وعمل كاتبًا يف ديوانٜٗ،صٜٜٙٔبادلوصل)ابن ميت،
ويشَت ذلك ان كتاب الدولة احلمدانية يف ادلوصل مل يكونوا فقط من العلماء ادلسلمُت، امنا بعضهم كان من علماء 

عايا الدولة النصارى وبالتايل فإن عالقة امراء الدولة احلمدانية مل تقتصر على العلماء ادلسلمُت فقط ، امنا مشلت باقي ر 
 احلمدانية . 

(، ومل ٖٖٙ،صٔٔم()القرطيب، د/ت،جٕٓٓٔىـ/ٖٜٖوشلن كتب لناصر الدولة أيضًا سلهوب بن ىاشم )ت
تزودنا ادلصادر التارخيية عن العلم الذي برع فيو او ادلكان الذي نشأ فيو ،اما الكاتب عبدالواحد بن نصر زلمد ابو الفرج 

ـ)الببغاء( ولقب بالببغاء حلسن فصاحتو، او اللثغة بالفاء يف لسانو)اخلطيب م( ادللقب بٛٓٓٔىـ/ٜٖٛادلخزومي )ت
( وكان الببغاء من اشهر الُكتاب يف زمانو اذ وصفو الثعاليب بأنو "احد افراد الدىر يف ٙٔ، صٕٔ،جٕٕٓٓالبغدادي،

لدولة احلمداين (، مث انتقل اىل ادلوصل وأصبح كاتبًا أليب تغلب بن ناصر اٖٜٕ،صٔ،جٜٔٚٔالنظم والنثر")
(، ويبدو شلا سبق ان بعض ىؤالء الكتاب قد اشتهروا بالعلوم النقلية، لكن ٜٖٙ-ٖٛٙ،ص ص ٔ،جٜٓٚٔ)السامر،

 شهرهتم ال ترتقي ككتاب عملوا يف بالط الدولة احلمدانية بادلوصل .
 ثالثاً : عالقة العلماء مع السلطة في الموصل وأثرهم  في الجانب السياسي
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دوراً مهمًا يف احلياة السياسية يف فًتة حكم بٍت محدان للموصل ، ففي والية االمَت ناصر الدولة  مارس العلماء 
م( ذكر لنا ابن االثَت ان ناصر الدولة قام بإرسال كاتبو ابو القاسم بن مكرم اىل ٜٗٙ-ٜٕٜىـ/ٖٖ٘-ٖٚٔاحلمداين )

ومعو حاكم بغداد االمَت توزون للخروج على  م(ٜ٘ٗ-ٜٗٗىـ /ٖٖٗ-ٖٖٖبغداد عندما عزم اخلليفة ادلستكفي باهلل )
ناصر الدولة بسبب تأخر األخَت دفع ادلال ادلقرر عليو ويف النهاية استطاع ابو القاسم من حل اخلالف بُت الطرفُت وعاد 

 ( .ٗ٘ٔ،صٚ،جٚٓٗٔاخلليفة ومعو توزون اىل بغداد)ابن االثَت،
م( دوراً سياسياً، اذ قام ابو تغلب بأرسالو اىل ٜٜٚىـ/ٜٖٙعد سنة )كما كان اليب احلسن بن عمرو بن ميمون ادلتويف ب    

(، ما كان ألبيو ناصر الدولة من ادلوصل وديار ربيعة والرحبة)ياقوت ٔٗ، صٜٗٚٔ معز الدولة من اجل ضمان)الدوري،
سنُت  م( ستمائة الف درىم ، وعن اربعةٜٗٙىـ/ٖٖ٘(، على ان حيمل عن بقايا سنة )ٖٖص ،ٖج ،ٜٜ٘ٔ احلموي،

م( لكل سنة ستة آالف، ومائيت ألف درىم لستمائة االلف مع األسرى الذين يف ٜٛٙىـ/ٖٚ٘مستأنفة أخرىا سنة )
 (. ٕٙٗ،صٙ،جٕٓٓٓيده)مسكويو،

ويالحظ شلا سبق انو مل يكن للعلماء يف ادلوصل دورًا ديتازون بو يف تغيَت االحداث السياسية ، السيما انو ال  
اريخ احلويل وكتب الًتاجم ما يشَت اىل عالقة العلماء بأمراء الدولة احلمدانية وأثرىم يف تغيَت يوجد يف مصادر كتب الت

االوضاع السياسية، إذ أن مدة حكم الدولة احلمدانية اليت استمرت حوايل قرنًا من الزمان مل صلد سوى شاىدين لعلماء  
 غيَت الوضع السياسي.كان ذلم أثر يف ت

أثر العلماء يف احلياة السياسية يف ادلوصل يعود على عدم التماثل الفكري ما بُت امراء ويبدو ان تفسَت ندرة  
الدولة احلمدانية وعلماء ادلوصل وما جياورىا ، وبالتايل فإن عزوف بعض العلماء يف ادلسامهة باحلياة السياسية يعود اىل 

 اختالف توجهاهتم مع التوجهات الفكرية ألمراء بٍت محدان .
 ة الخاتم

 توصلت ىذه الدراسة اىل عديد من النتائج ولعل أمهها:
كانت الدول ادلتعاقبة على حكم ادلوصل ابتداًء من الدولة احلمدانية ذلا رغبة يف حب العلم والتعلم واالدب   -اوالً 

 .حركة علمية واسعة يف ىذه ادلدينةوالشعر، وذلك من خالل استقطاب العلماء إليها، وبالتايل نشأت 
على الرغم من الطابع العسكري واحلريب للدولة احلمدانية بصفة عامة ، فإن ذلك مل يصرفهم عن االىتمام  -ثانياً 

 جلانب العلمي واالداري لدولتهم.با
عمل امراء  الدولة احلمدانية على دعم احلياة الفكرية وازدىارىا من خالل االىتمام دبجالس العلماء واالدباء  -ثالثاً 

 يدل تطور الوعي الثقايف لديهم. دلؤسسات التعليمية وىذاوالقيام ببناء ا
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كانت جهود العلماء يف الدولة احلمدانية مكملة جلهود علماء ادلدن العربية االسالمية االخرى فهي مل تقتصر   -رابعاً 
شطت بُت على طابع اقليمي أو زللي بل امتزجت بثقافات البالد االخرى من خالل العالقات العلمية الوثيقة اليت ن

 اىل االمتزاج العلمي واحلضاري. علماء العرب ادلسلمُت سواء يف ادلشرق االسالمي أو مغربو ادت
كذلك كانت جهود العلماء متميزة يف العلوم الشرعية، كما كان ذلم دور شليز يف الدراسات التارخيية، فقد   -خامساً 

 ضاري لالمة العربية االسالمية.احل اسهموا من خالذلا يف تطور الفكر التارخيي ويف رفد التاريخ
 قائمة المصادر والمراجع:

م( رسالة ٕٕٙٔ-ٕٚٔٔىـ/ٓٙٙ-ٕٔ٘(.احلياة العلمية يف ادلوصل يف عصر االتابكة)ٜٙٛٔامحد، عبد اجلبار حامد:) -ٔ
 ماجستَت غَت منشورة، كلية اآلداب، جامعة ادلوصل. 

ل يف القرنُت الرابع واخلامس للهجرة/العاشر واحلادي عشر للميالد (.احلياة الفكرية يف ادلوصٖٕٔٓامحد، عبد اجلبار حامد.) -ٕ
 .ادلوصل : دار ابن االثَت للطباعة والنشر.

(. الكامل يف التاريخ.)ربقيق عمر عبد السالم ٜٜٚٔم(.)ٕٖٕٔىـ/ٖٓٙابن االثَت، ابو احلسن عز الدين علي بن زلمد،)ت -ٖ
 التدمري(.بَتوت : دار الكتاب العريب.

(. تاريخ ادلوصل.)ربقيق علي حبيبة(. القاىرة: جلنة ٜٚٙٔم(.)ٜ٘ٗىـ/ٖٖٗزكريا يزيد بن زلمد بن اياس،)ت االزدي، ايب -ٗ
 احياء الًتاث االسالمي.

م(.)د/ت(. ايضاح ادلكنون يف الذيل على كشف ٕٜٓٔىـ/ٜٖٖٔالبغدادي، امساعيل بن زلمد امُت بن مَت سليم،)ت -٘
 ت: دار احياء الًتاث العريب.الظنون.)عٌت بتصحيحو زلمد شرف الدين(.بَتو 

(. ىدية العارفُت وامساء ادلؤلفُت واثار ٜٔ٘ٔم(.)ٕٜٓٔىـ/ٜٖٖٔالبغدادي، امساعيل بن زلمد امُت بن مَت سليم،)ت -ٙ
 ادلصنفُت. استانبول: ادلطبعة البهية.

 : دار صادر.(. نشوار احملاضرة واخبار ادلذاكرة. بَتوت ٜٔٚٔم(.)ٜٜٗىـ/ٖٗٛالتنوخي، ابو علي زلسن بن علي،)ت -ٚ
(. يتيمة الدىر يف زلاسن اىل ٖٜٛٔم(.)ٖٚٓٔىـ/ٜٕٗالثعاليب، ابو منصور عبد ادللك بن زلمد بن امساعيل،)ت -ٛ

 العصر.)ربقيق مفيد زلمد قميحة(.بَتوت: دار الكتب العلمية.
(.)ربقيق عيد السالم ىارون(.البيان ٜٛٛٔم(.)ٛٙٛىـ/ٕ٘٘اجلاحظ، ابو عثمان عمرو بن حبر،)ت -ٜ

 .القاىرة:مكتبة اخلاصلي.ٚ.طوالتبيُت
-ٕٖٔ(. نبذة عن تراجم قضاة ادلوصل واطرافها يف العصر العباسي )ٕٙٓٓاجلبوري، امحد امساعيل عبد اهلل .) -ٓٔ

 ٜ٘(: صٕٔ(، )العددمجلة دراسات موصليةم(. )ٕٛ٘ٔ-ٜٗٚىـ/ٙ٘ٙ
 النشر.(.موسوعة اعالم ادلوصل. كلية احلدباء: وحدة احلدباء للطباعة و ٕٗٓٓاجلليب، بسام،) -ٔٔ
(.ادلنتظم يف تاريخ ٕٜٙٔم(.)ٕٓٓٔىـ/ٜٚ٘ابن اجلوزي، ابو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن زلمد،)ت -ٕٔ

 االمم وادللوك.)ربقيق زلمد عبد القادر عطا واخرون(.بَتوت :دار الكتب العلمية.
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التهذيب. اذلند: (.هتذيب ٕٖٙٔم(.)ٛٗٗٔىـ/ٕ٘ٛابن حجر، ابو الفضل امحد بن علي بن زلمد بن زلمد،)ت  -ٖٔ
 مطبعة دائرة ادلعارف النظامية.

(. لسان ادليزان.)ربقيق دائرة ادلعارف ٜٔٚٔم(.)ٛٗٗٔىـ/ٕ٘ٛابن حجر، ابو الفضل امحد بن علي بن زلمد،)ت-ٗٔ
 .بَتوت:مؤسسة االعلمي للمطبوعات.ٕالنظامية(.ط

ن القرن الرابع حىت هناية القرن السابع (.الوراقون يف ادلوصل خالل العصور العباسية مٕٚٔٓمحيد، مها سعيد. )-٘ٔ
 .ٕٗ-ٕٔ(:صٚٗ(،)العددمجلة دراسات موصليةاذلجري. )

(.ديوان ٜٜٙٔم(.)ٜٜٜىـ/ٜٖٓم( وابو عثمان سعيد بن ىاشم،)تٜٜٓىـ/ٖٓٛاخلالدي، ابو بكر زلمد بن ىاشم،)-ٙٔ
 اخلالديُت.)ربقيق سامي الدىان(.دمشق: دار صادر.

(.تاريخ بغداد.)ربقيق مصطفى عبد ٕٔٔٓم(.)ٓٚٓٔىـ/ٖٙٗامحد بن علي بن ثابت،)تاخلطيب البغدادي، ابو بكر -ٚٔ
 القادر عطا(.بَتوت: دار الكتب العلمية.

(. احلياة العلمية يف ادلوصل منذ الفتح االسالمي حىت هناية القرن الثالث اذلجري. اطروحة ٜٕٓٓاخلفاف،مها سعيد،)-ٛٔ
 ادلوصل. دكتوراه غَت منشورة، كلية اآلداب، جامعة

(.تاريخ ابن خلدون ادلسمى كتاب العرب ٜٛٛٔم(.)ٙٓٗٔىـ/ٛٓٛابن خلدون ،عبد الرمحن بن زلمد بن زلمد،)ت -ٜٔ
وديوان ادلبتدأ واخلرب يف ايام العرب والعجم والرببر ومن عاصرىم من ذوي السلطان االكرب.)ربقيق خليل 

 .بَتوت:دار الفكر.ٕشحادة(.ط
(.وفيات االعيان وانباء ٜٓٓٔم(.)ٕٕٛٔىـ/ٔٛٙمحد بن زلمد بن ابراىيم بن ايب بكر ،)ابن خلكان، مشس الدين ا -ٕٓ

 ابناء الزمان.)ربقيق احسان عباس(. بَتوت: دار صادر.
 . بَتوت: دار ادلشرق.ٕ(، تاريخ العراق االقتصادي يف القرن الرابع اذلجري.طٜٗٚٔالدوري،عبد العزيز،)-ٕٔ
 .جامعة ادلوصل: دار الكتب للطباعة والنشر.ٕاحلكمة.ط(.بيت ٕٜٚٔالديوه جي ،سعيد،) -ٕٕ
 .بغداد:مطبوعات اجملمع العلمي العراقي.ٔ(.تاريخ ادلوصل.جٕٜٛٔالديوه جي، سعيد،)-ٖٕ
(. تاريخ االسالم ووفيات ادلشاىَت ٕٕٓٓم(.)ٖٚٗٔىـ/ٛٗٚالذىيب، مشس الدين زلمد بن زلمد بن عثمان،)ت-ٕٗ

 (.بَتوت: دار الغرب االسالمي. واالعالم.)ربقيق بشار عواد معروف
(. تذكرة احلفاظ. بَتوت: دار الكتب ٜٜٛٔم(.)ٖٚٗٔىـ/ٛٗٚالذىيب، مشس الدين زلمد بن زلمد بن عثمان،)ت -ٕ٘

 العلمية.
(. سَت اعالم النبالء. القاىرة: دار ٕٙٓٓم(.)ٖٚٗٔىـ/ٛٗٚالذىيب، مشس الدين زلمد بن زلمد بن عثمان،)ت -ٕٙ

 احلديث.
(. ميزان االعتدال يف نقد ٖٜٙٔم(.)ٖٚٗٔىـ/ٛٗٚمشس الدين زلمد بن زلمد بن عثمان،)تالذىيب،  -ٕٚ

 الرجال.)ربقيق علي زلمد البجاري(. بَتوت: دار ادلعرفة للطباعة والنشر.
(.ديوان السري الرفاء.)ربقيق حبيب حسُت ٜٔٛٔم(.)ٕٜٚىـ/ٕٖٙالسري الرفاء، ابو احلسن بن امحد،)ت -ٕٛ

 ر الرشيد.احلسيٍت(.بغداد: دا
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 . بَتوت: دار العلم للماليُت.٘(. االعالم. طٖٕٓٓالزركلي، خَت الدين بن زلمود،)-ٜٕ
-ٖٖٗ(.مالمح من النهضة العلمية يف العراق يف القرنُت الرابع واخلامس اذلجري)ٜٓٛٔالزبيدي، زلمد حسُت،) -ٖٓ

 ىـ(. بغداد: ارباد ادلؤرخُت العرب.ٚٗٗ
(. اجلامع ادلختصر يف عنوان التواريخ ٖٜٗٔم(.)ٕ٘ٚٔىـ/ٗٚٙالدين علي بن اصلب،)ت ابن الساعي، ابو طالب  تاج -ٖٔ

 وعيون السَت.)ربقيق: مصطفى جواد(. بغداد: ادلطبعة السريانية الكاثوليكية.
 (.الدولة احلمدانية يف ادلوصل وحلب. بغداد. مطبعة االديان.ٜٓٚٔالسامر، فيصل،)-ٕٖ
(.االنساب.)ربقيق عبد الرمحن حيِت ادلعلمي ٕٜٙٔم(.)ٙٙٔٔىـ/ٕٙ٘بن منصور،)تالسمعاين، عبد الكرمي بن زلمد -ٖٖ

 واخرون( . حيدر اباد: دائرة ادلعارف العثمانية.
 . بَتوت: دار العلم للماليُت.٘(.مناىج التأليف عند العلماء العرب. طٕٗٓٓالشكعة، مصطفى،) -ٖٗ
(. الوايف بالوفيات.) ربقيق امحد االرناؤوط ٕٓٓٓ)م(.ٖٖٙٔىـ/ٗٙٚالصفدي، صالح الدين خليل بن ايبك،)ت -ٖ٘

 وتركي مصطفى. بَتوت: دار احياء الًتاث.
 ىـ(. تاريخ االمم وادللوك . بَتوت: دار الكتب العلمية.ٚٓٗٔم(.) ٕٕٜىـ/ٖٓٔالطربي، زلمد بن جرير بن يزيد،)ت -ٖٙ
ي يف اآلداب السلطانية والدول (.الفخر ٜٜٚٔم(.)ٜٖٓٔىـ/ٜٓٚابن الطقطقي، زلمد بن علي بن طباطبا،)ت-ٖٚ

 االسالمية.) ربقيق عبد القادر زلمد(. بَتوت: دار الفكر العريب.
مجلة ادأب (.الدراسات التارخيية يف ادلوصل يف القرنيُت الرابع واخلامس اذلجريُت )ٜٜٙٔطو، صالح الدين امُت.) -ٖٛ

 .ٕٖٔ(: صٕٛ(، )العدد الرافدين
(.اخبار الدولة احلمدانية بادلوصل وحلب وديار بكر ٜ٘ٛٔم(.)ٕٙٔٔىـ/ٖٔٙدي،)تابن ظافر، علي بن ظافر االز  -ٜٖ

 والثغور.)ربقيق سبيمة الرواف( . بَتوت: دار حسان للطباعة والنشر.
م(.)د/ت(.بغية الطلب يف تاريخ حلب.)ربقيق سهيل زكار(. ٕٔٙٔىـ/ٓٙٙابن العدمي، عمر بن امحد بن ىبة اهلل.)ت-ٓٗ

 بَتوت: دار الفكر.
 (.كنوز االجداد. دمشق: مطبعة الًتقي.ٜٓ٘ٔعلي، زلمد كرد، )-ٔٗ
للهجرة.بغداد:مطبعة ٓٓٓٔ(.خزائن الكتب القددية يف العراق منذ اقدم العصور حىت سنة ٜٛٗٔعواد، كوركيس ،)-ٕٗ

 ادلعارف.
لمي م(.)د/ت(.صلة تاريخ الطربي. بَتوت: منشورات مؤسسة االعٕٜٗىـ/ٖٖٔالقرطيب، عريب بن سعد،)ت -ٖٗ

 للمطبوعات.
ىـ(.رلمع الرجال.)ربقيق ضياء الدين االصفهاين(.اصفهان: ٖٗٛٔم(.)ٚٓٙٔىـ/ٙٔٓٔالقهباين، زكي الدين،)ت بعد -ٗٗ

 مطبعة رباين.
(. صبح االعشى يف صناعة االنشا.) ربقيق ٜٚٛٔم(.)ٛٔٗٔىـ/ٕٔٛالقلقشندي، امحد بن علي بن امحد،)ت -٘ٗ

 يوسف علي طويل(. دمشق: دار الفكر.
 كحالة، عمر رضا ،)د/ت(.معجم ادلؤلفُت . بَتوت: دار احياء الًتاث العريب.-ٙٗ
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(.االكمال يف رفع االرتياب عن ادلؤتلف وادلختلف ٜٜٓٔم(.)ٕٛٓٔىـ/٘ٚٗابن ماكوال، ابو نصر علي بن ىبة اهلل،)ت-ٚٗ
 يف االمساء والكٌت واالنساب. بَتوت: دار الكتب العلمية.

 اخبار فطاركة كرسي ادلشرق. روما.(. ٜٜٙٔابن ميت، عمر) -ٛٗ
(.ذبارب االمم وتعاقب اذلمم.)ربقيق ابو ٕٓٓٓم(.)ٖٓٓٔىـ/ٕٔٗمسكويو، ابو علي امحد بن زلمد بن يعقوب،)ت -ٜٗ

 .طهران:سروش.ٕالقاسم امامي(.ط
 (.حضارة االسالم واثرىا يف الًتقي العادلي. القاىرة: مكتبة اخلاصلي.ٜٗٚٔمظهر، جالل،) -ٓ٘
 (.علماء النظاميات ومدارس ادلشرق االسالمي. بغداد: مطبعة االرشاد.ٖٜٚٔ، ناجي،)معروف -ٔ٘
(. احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم.) ربقيق غازي ٜٓٛٔم(.)ٜٜٓىـ/ٖٓٛادلقدسي، زلمد بن امحد،)ت -ٕ٘

 طليمات(.دمشق: وزارة الثقافة واالرشاد القومي.
(. نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب ٜٓٓٔم(.)ٖٔٙٔىـ/ٔٗٓٔادلقري، شهاب الدين امحد بن زلمد،)ت -ٖ٘

 وذكر وزيرىا لسان الدين اخلطيب.)ربقيق احسان عباس(. بَتوت: دار صادر.
( .الفهرست.)ربقيق ابراىيم ٜٜٚٔم(.)ٜٜٓىـ/ٖٓٛابن الندمي، ابو الفرج زلمد بن اسحاق بن الوراق،)ت -ٗ٘

 رمضان(.بَتوت: دار ادلعرفة.
 (. ذخَتة االذىان يف تواريخ ادلشارقة وادلغاربة. ادلوصل: مطبعة دير االباء الدومنيكان.ٜ٘ٓٔبطرس،) نصري الكلداين،-٘٘
 (.تاريخ ابن الوردي. بَتوت: دار الكتب العلمية.ٜٜٙٔم(.)ٖٛٗٔىـ/ٜٗٚابن الوردي، عمر بن مظفر بن عمر،)ت -ٙ٘
ادلوصل. رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية،  (.االزدي وكتابو تاريخٕٓٓٓاليازجي، زلمد ميسر هباء الدين:) -ٚ٘

 جامعة ادلوصل.
(.مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما ٜٜٚٔم(.)ٖٙٙٔىـ/ٛٙٚاليافعي،ابو زلمد عبد اهلل بن اسعد بن علي،)ت -ٛ٘

 يعترب من حوادث الزمان. )وضع حواشيو: خليل ادلنصور(.بَتوت: دار الكتب العلمية.
(.معجم االدباء.)ربقيق احسان ٖٜٜٔم(.)ٕٕٛٔىـ/ٕٙٙحلموي،  ابو عبد اهلل شهاب الدين ،)ياقوت ا  -ٜ٘

 عباس(.بَتوت: دار الغرب االسالمي.
 . بَتوت: دار صادر.ٕ(. معجم البلدان.طٜٜ٘ٔم(.)ٕٕٛٔىـ/ٕٙٙياقوت احلموي،  ابو عبد اهلل شهاب الدين ،) -ٓٙ
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