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ملخص البحث:

ْنسيدا ٞنتطلبات الدعوة للمشاركة يف وقائع اٞنؤٕنر العلمي اٝنػاس الػ ي ينهمػو سركػا دراسػات اٞنواػذي والػ ي نطػوي
غايتػػو واىدااػػو السػػاسية علػػؤ ايىتمػػاـ ّنسػػؤولية يف سػػليا ايا ػواا علػػؤ ػراث ويت ػػارة اقلػػي اٛنايػػرة ال را يػػةي ى ػ ا
البحػث اٞنتوااػػع الػ ي عنوا ػػو :ل لمػر العلمػػاا السػػرايف سػػا اقلػي اٛنايػػرة ال را يػػة يف نوا ػ سػا سسػػًنة اٜن ػػارة ايسػػالسية
وال ي يسعؤ بو البايتث لل ت عناية اٞنؤٕنريا ٥نو امر ائة علماا سا سلة ااػيلة قػد زىػت بػدورىا اٝنارلػة التار٫نيػة لل ايػرة
يف عهود زاىرة ذىبية.
يه ػػدؼ البح ػػث اأ بي ػػاف لم ػػر ودور العلم ػػاا الس ػ ػرايف س ػػا ابنػ ػاا اٛناي ػػرة ال را ي ػػة يف سس ػػًنة اٜن ػػارة العربي ػػة الس ػػالسية
واسهاساهت اٛنلية وي سيما يف عصر اشراقتها يف لالقروف الثاسا والتاسع والعاشػر للمػيالد ي سػا ػالؿ دراسػة وُنػث لػ
ايسهاسات واياثر وايدوار العلمية يف ٠نايت العلوـ اٜنكمية والنقلية وسا ل ت تو عقوٟن وسا ركو اكرى سػا ػراث مقػايف
علمي ٞنا يستحقو ى ا اٞنواوع سا ايىتماس .
كما ا٨نية البحث يف كو و يتناوؿ عطاا ونهود سكوف ناري سه واايذ لو اتر٫نو ولمره يف سدف اقلي اٛنايرة ال را يةي
واظهػػار اف سػػا قدسػػو ابنػػاعه سػػا العلمػػاا سػػا اسػػهاسات يف ٠نػػايت العلػػوـ العقليةلاٜنكميػػة ػػالؿ عهػػود ايش ػراؽ العػػر
ايسالسي اٞنتعاقبة ىو لي اسهاسا ائيال او د يال بذ ىػو اسػهاسا ااػيال وغايػرا ي واسػهاسا مبعػا سػا ااػالة ىػ ا العنصػر
وعراقػػة ونػػوده يف ارض اٛنايػػرة الػػي اينػػع ايهػػاي واف ٠ناي ػػو اٜنيويػػة البنػػااة ا٧نػػا غطػلػت سسػػايتات واسػػعة سػػا العلػػوـ اٞنعػػارؼ
اٜنك مية كال لس ة واٞننطق والط واٟنندسة وال ل سثلما غطت سسايتات واسعة سا اآلداب واٞنعارؼ وال نوف.
قسػ البحػػث اأ سقدسػػة واربعػػة ١نػػاوري اذ ٩نػػيا اطػػور ايوؿ ليعطػػيا بػ ة وا ػ ية ننراايػػة و الاػػة اتر٫نيػػة عػػا اقلػػي
اٛنايرة ال را ية الؿ اٞندة الي يتددىا اٞنؤٕنر كالار للبحث والي ىي عصر ايشراؽ والتمكٌن للح ارة العربية ايسالسية.
اسا اطور الثاين اي يا ليعرؼ ابلسرايف سبيناا ىويته الثقااية وسسػتو ػاعله اي سػاين ورسػالته العلميػة وعالقػته سػع
اٞنسلمٌن اػما دولػة ايسػالـ الااىػرة سػع ذكػر ابػرز سراكػاى اٜن ػارية يف اٛنايػرة  .اسػا اطػور الثالػث اي ػيا ليعػرؼ بن بػة
٢نتػػارة سػػا العلمػػاا الس ػرايف سػػا ابنػػاا اٛنايػػرة ال را يػػةي سسػػلطا ال ػػوا علػػؤ ل يػػاهت العلميػػة وس ػ اىبه ال كريػػة وا تشػػارى
اٛنن ػرايف يف بػػالد اٛنايػػرة ال را يػػة سػػع بيػػاف امػػرى ودورى ػ العلميػػٌن .علػػؤ اف اطػػور الرابػػع كاسػػتعراض آلاثرى ػ اٞناديػػة
كاٞنػػدارس واٞنراكػػا واٞنكتبػػات ولػعامه العلمػػي الثقػػايف سػواا كػػاف يف ٠نػػاؿ الطػ ي او ٠نػػاؿ ال لسػ ة واٞننطػػق او يف ٠نػػايت
ايدب واللنة وك ا يف ٠نايت ال نوف واٞنعارؼ اي ر.
اعتمد البايتث يف ناولو للمواوع اٞنبحوث قدر علق ايسر بناية البحث دور العلمػاا السػرايف سػا ابنػاا اٛنايػرةي ستبعػا
ابيعتبار العالقة بٌن الهواىر اٞندروسػة وبػٌن البيئػة اٛننراايػة والثقاايػة الػي لدت
اٞننهج الوا ي التار٫ني ي وىو ال ي
اأ شوئها والي رعت ازدىارىا.

()536

 مجلة علمية محكمة/ مجلة دراسات موصلية
هـ3665 ذو القعدة/  م4244  حزيران/ الثان
) القسم35( العدد
ي
ر
الثان
الدول
اض
واالفت
الخامس
العلم
بالمؤتمر
عدد خاص
ي
ي
ي
ي
ر
) الثالث عش الميالدي- السابع/ السابع الهجري- الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول
4244  شباط43-46
ISSN. 1815-8854

نػاـ علػؤ ا ػو قػد ايتػاط بكػذ علمػاا السػرايف الػ يا٩ ولعذ سا مالة ايشارة ايي اح ابف البايتث وىو يقدـ البحػث ي
نايػرة ال را يػة يف عصػور الشػراؽ للح ػارة ايسػالسية وبكػذ العلػوـ الػي برعػوا ايهػا رٗنػوا اسػهاسه سػاٛنبػته ا٤كا ت قد ا
. نتارة سنه وسا اسهاساهت٢ ناذج٧ نا ولكنو قد اقتصر علؤ ذكرٟال

.نايرة ال را يةي علماا السرايفي العلوـ العقلية ي راث السرايف ال كريٛ يتواار ا:الكلمات املفتاحية

Abstract:
In embodiment of the requirements of the invitation to participate in
the proceedings of the Fifth Scientific Conference organized by the Mosul
Studies Center, whose lofty goals and objectives include a responsibility to
shed light on the heritage and civilization of Al-Djazīra region. From the
march of Islamic civilization), which the researcher seeks to draw the
attention of the conferees towards the impact of a group of scholars from an
authentic sect that, in turn, has adorned the historical map of Al-Djazīra in
golden and prosperous eras. The research aims to clarify the impact and
role of the Syriac scholars from Al-Djazīra in the march of the Arab peace
civilization and their clear contributions, especially in the era of its shining
in (eighth, ninth and tenth centuries AD), by studying and researching those
contributions, effects and scientific roles in the fields of judgment and
transfer sciences and what their minds produced And what their thought
left a cultural and scientific heritage because this topic deserves attention.
The importance of the research lies in the fact that it deals with the giving
and efforts of an important and authentic Al-Djazīra component that has its
history and impact on the cities of Al-Djazīra region, and to show that the
contributions made by its sons of scientists in the fields of rational sciences
during the successive eras of Arab and Islamic enlightenment is not a small
or extraneous contribution, but rather It is a genuine and abundant
contribution, and a contribution that stems from the originality of this
element and the ancient existence in the land of Al-Djazīra in which it
flourished, and that its vital and constructive fields covered wide areas of
sciences and wise knowledge such as philosophy, logic, medicine,
engineering and astronomy, just as it covered large areas of literature,
knowledge and the arts. The research is divided into an introduction and
four axes, as the first axis comes to give; A descriptive geographical
overview and a historical summary of Al-Djazīra Peninsula region during
the period specified by the conference as a framework for research, which
is the era of brightening and empowerment of the Arab Islamic civilization.
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As for the second axis, it comes to be known as the Syriac, indicating;
Their cultural identity, the level of their human interaction, their scientific
mission, and their relationship with Muslims within the prosperous state of
Islam, with a mention of their most prominent cultural centers on AlDjazīra. As for the third axis, it comes to know a select group of Syriac
scholars from Al-Djazīra, highlighting their scientific backgrounds, their
intellectual doctrines and their geographical spread in Al-Djazīra, with an
explanation of their scientific impact and role. However, the fourth axis
comes as a review of their material effects such as schools, centers and
libraries, and their scientific and cultural heritage, whether it is in the field
of medicine, philosophy and logic, or in the fields of literature and
language, as well as in the fields of arts and other knowledge. In dealing
with the subject under study, the researcher relied on the role of Syriac
scholars from the islanders, following the historical descriptive approach,
which takes into account the relationship between the studied phenomena
and the geographical and cultural environment that led to its emergence and
nurtured its prosperity. Perhaps it is superfluous to point out that the
researcher, while presenting the research, does not assert that he has
covered all the Syriac scholars whom Al-Djazīra had produced in the bright
ages of the Islamic civilization, and all the sciences in which they excelled.
Keywords: Al-Djazīra, Syriac scholars, mental sciences, Syriac intellectual
heritage.

متهيد

نستداسةٞنصيلة اٜنا ىي ا٧نية بعينها ا٫ن ارية ي نحصر قيمتها يف سريتلة اترٜنآمر واياثر العلمية وال كرية اٞاف ايدوار وا
ناارٜند استدادىا وميق اير باط ّنتنًنات يت رية تعلق بنه ة ا٤ ني الثقايف للم تمع ولالسة وللطاي ل ل٫للبعد التار
.نعاارة ىوية مقااية اايلةٞنالتنا اٜ نقق٥ ن اريةٜنمذ قي واشراقات ل ايدوار واياثر ا٠  وسا سب.نستقبذٞو رسي ا
نايرة ال را ية بيئة ُنثناي سا علمااٛندد ىو اقلي ا١ نية سا ا رنو اقع٨وأتسيساً علؤ سا سبق سا سنطلقات و هراً أل
نية سعينة ا عت ى ا العنواف ل لمر٫نية وسا ا بعث سنو سا اشراقات ا سا ية يت ارية نتمي اأ سريتلة اتر٨ وأل.واعالـ
.ن ارة ايسالسية سواوعاً للمشاركة يف سؤٕنرك السديدٜنايرة ال را ية يف نوا سا سسًنة اٛالعلماا السرايف سا اقلي ا

)538(

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
الثان  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
العدد ( )35القسم
ي
ر
الثان
الدول
اض
واالفت
الخامس
العلم
بالمؤتمر
عدد خاص
ي
ي
ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

احملور االول
إقليم اجلزيرة الفراتية
نبذة طبوغرافية وخالصة اترخيية

املكان :ىو ذل ايقلي اٛننرايف ال ي ناا يشكذ اٛناا ايعلؤ سا األرااي اطصورة سا بٌن هنري دنلة وال رات2ي
وال ي قد ٕنثذ َنمع مشذ مالمة ااقاع2ل اٛناا الشمايل النر سا ارض بالد سا بٌن النهريا واٛناا الشمايل الشرقي سا
ارض سورية واٛناا اٛننو سا بالد األماوؿ  .3وا٧نا سميتو سا قبذ اٞنؤر ٌن واٛننراايٌن اٞنسلمٌن بػ اٛنايرة ا٧نا ىو يراد
بو واي و اٞنكاين اي ف .4واسا عا سميتو بػ اٛنايرة ابل را ية ااف اوؿ سا عتو ب ل ىو ابا لكاف يف سعرض يتديثو
عا ايتد سد و وىي د يسر .ويرنح الكعيب اف اٜناؽ عت ال را ية ايو ا٧نا ىو عائد اأ اسريا اوٟنما ىو ا تشار روااد
ال رات يف سعه سسايتتو سشكال شبكة سا ايهنار اٞنت رعة اللو واث يهما لكوف اف هنر ال رات ناا ٪نده سا الشماؿ
والنرب واٛننوب لي ا و ٪ند سعه اناائو.5
يقع اقلي اٛنايرة ال را ية يف قل العامل القدمي .6ولقد وردت سمية اراو يف كتاب العهد القدمي لس ر اٝنليقة ٓنت
اس لارض شنعار  .7ودعاه الكلداف سا السرايف ابس لبيث لوااث والي عين لبٌن النهريا  .8واللق عليو الكتلاب
اليوم يوف سمية لسياوبواتسيا  .9كما واف البعض قد اللق عليو لاقلي اٛنايرة العراقية ورّنا ذل قد ناا ايما يبدو لقربو
سا اقلي العراؽ دوف بالد ارسينية واارس .22ولقد ناات سميتو لد البلدا يٌن واٞنؤر ٌن سا اٞنسلمٌن بعدة اشكاؿا اذ

 . 2اياط ري ي اٞنسال واٞنمال ي ص52ا ابا يتوقذي اورة ايرضي ص228
 . 2اياقاع ا او ايسقاع ي ٗنع سقع  :النايتيةي يصح رٚنها ابلسٌن والصاد
 . 3يتسٌني بكر عليي القبائذ العربية يف اٛنايرة ال را ية العليػاي سقػاؿ شػر يف ٠نلػة نيػذ العلػوـ اي سػا ية واينتماعيػةي العػدد 37ي ص229ا
اكتمػػاؿ اٚناعيػػذ ي اٛنايػػرة ال را يػػة سنػ بدايػػة العصػػر العباسػػي يتػػ ،هنايػػة عصػػر اٞنػ سوف ي الرويتػػة دكتػػوراة غػػًن سنشػػورة ي ناسعػػة دسشػػقي لسػػنة
2228ـي ص 25ي عبد هللا اٜنارمي ي ايوااع اٜن ارية سا اقلي اٛنايرة ال را يةي ص23
 . 4ا هػػر ابػػا ايمػػًن ي اللبػػاب ا ج2ي ص 277ا ابػػا سنهػػور ي لسػػاف العػػرب ا ج4ي دار اػػادر ي بػػًنوت ي ص233ا ابػػا ايمػػًن ي ايعػػالؽ
اٝنطًنةي ج3ي ص 4
 . 5الكعيب ي اٛنايرة ال را ية ودايرىا العربية ي ص32
 . 6الكعيب ي اٛنايرة ال را ية ودايرىا العربيةي ص9
 . 7الكتاب اٞنقدسي العهد القدمي ي س ر التكويا ي ص 22ي 22ي 22
 . 8ادي شًني اتريخ كلدو وامور ي سج2ي ص2
 . 9ادي شًني اتريخ كلدو وامور ي سج2ي ص2ا لو ابقري سقدسة يف اتريخ اٜن ارات ي سج2ي ص22
 . 22اياط ريي اٞنسال واٞنمال ي بريذي ص78
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ناا سثال لد مش الديا اٞنقدسي بصينة :لآقور 22ي وناا لد ايقوت اٜنموي بصينة :لامور  .22مث ناا عند سر ؤ
الابيدي بصينة:لقور .23
ولقد ٕنيا ى ا ايقلي اٛننرايف يف الاساف اٞنبحوث ّنقوسات عدةا أب٨نية سكا ية بٌن اقالي الدولة العربية ايسالسية الااىرة
قد عرب عنها اٞنقدسي بقولو ا ا و اقلي ي لو ا ذ .24ولقد ناا ذل ُنك سوقعو اإلسعا ي يي اٞنتوسا سا بٌن اقالي
بالد الشاـ والعراؽ وارسينيا واذربي اف وايماوؿي ٣نا نعلو يشكذ نسرا ارايا سواال وبنشاط دائ سا بٌن سساريا
ُنريٌن سهمٌن ٨نا اٝنليج العر والبحر اٞنتوساي كما وُنك غناه ايقتصادي سا النايتيتٌن الطبيعية والاراعيةي وك ل
ُنك يتيوية وااعلية سد و ويتوااره سا الي كا ت شكذ سراكا يت ارية لاقتصادية ْنارية وزراعية واناعيةي وعلمية
واكرية سهمة 25واي ا ُنك وارة اٞنياه و صوبة العبة الي ساعدت يف استيطاف السكاف ايو سن القدـ ا قاست
يت ارات سادىرة.26
واف دراسة درنة ا٨نية سوقع ى ا ايقلي وٓنري سعاسذ امره يف التاريخ اي ساين سيههر بواوح كيف ا و كاف ٬نتاز
ّنوقع يت اري ىاـ واريد بٌن ى بة ايراف واقلي اسيا الصنر سا ميتية وبٌن بالد الشاـ ويتوض البحر ايبيض اٞنتوسا
سا ميتية ا ر ٣نا نعلو سعربا للعديد سا اٟن رات والناوات الي رنت سا اقلي الشرؽ ل ل شهدت اراو العديد
سا اٜنروب اٜن ارية والصراعات الدينية والناعات العنصرية .27
ولعذ سا ايسور اٞنه ذكرىا يف ى ا الصدد عا اقلي اٛنايرة ال را ية ىو ا و مل يكا او يصبح يف يوـ سا ويتدة سياسية
سقتسما بٌن الدوؿ اطيطة بدولة العرب اٞنسلمٌنا كدولي ال رس والروـي وإسا ىو اتبع
اتسةي وسستقلة بن سهاي اهو إسا َ
َنملتو إليتد الدوؿ الكرب الي ايتتوت اراو وسقدرا وا كالدولة األسوية والدولة العباسية يف عصرىا األوؿي لو ٠نااا بٌن
إسارات او اقطاعات األسراا واٜنكاـ اٞنتنلبوف اطليوف.
واسا عا سدف ى ا ايقلي ااف الشريف ايدريسي قد بينها يف كتابو اىة اٞنشتاؽ يف ا عاؽ اآلااؽ بقولو :وسدف اٛنايرة
ىي الرقة والرااقة واٝنا وقة وابنرواف وعرابف وسكًن العباس ولاابف و نينًن واطمدية وقرقيسيا والريتبة والدالية وعا ة وىيت
والرب واأل بار وارار والقطر وسورا والكواة وساكسٌن وسن ار واٜن ر واٞنواذ وبلد ونايرة ابا عمر وبرقعيد ولذرسة
 . 22اٞنقدسيي ايتسا التقاسي ي دار اادري بًنوت ي ص236
 . 22اٜنمويي سع البلداف ي دار ايتياا العاث ي بًنوت ي ج2ي ص 83ا ابا ايمًن يايعالؽ اٝنطًنةي ج3ي ص4
 . 23الابيديي اتج العروس سا نواىر القاسوس.
 . 24اٞنقدسيي ايتسا التقاسي ي ص236
 . 25اكتمػػاؿ اٚناعيػػذي اٛنايػػرة ال را يػػة سنػ بدايػػة العصػػر العباسػػي يتػػ ،هنايػػة عصػػر اٞنػ سوف ي الرويتػػة دكتػػوراة غػػًن سنشػػورة ةي ناسعػػة دسشػػقي
لسنة 2228ـي ص25
 . 26يتسٌن بكر عليي القبائذ العربية يف اٛنايرة ال را ية العلياي سقاؿ شر يف ٠نلة نيذ العلوـ اي سا ية واينتماعيةي العدد 37ي ص229
. 27عبدهللا با مار اٜنارميي ايوااع اٜن ارية يف اقلي اٛنايرة ال را يةي ص 25
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و صيبٌن ورلس العٌن وسارديا والرىا ويتراف وسروج ونرايف ونر يص ولنا ويتيين وآسد و ينوا وايسابور وقرد وابزبدا
وسعلثااي وسوؽ األيتد واٜنديثة والسا وابرسا وكذ ى ه سا بالد اٛنايرة.28

الزمان  :اف الاساف ال ي يعاٛنو البحث ا٧نا ىو سدة القروف السبعة اٟن رية ايوأ والي ىي الاساف اجمليد والعصر ال ىيب
العتيد لدولة العرب وايشراؽ اٜن اري للمسلمٌن .واف سا بٌن سا ٕنيا بو اقلي اٛنايرة ال را ية يف عهود ايشراؽ للدولة
العربية ايسالسية اٞنعلمة ى ه وسرايتلها اٜن ارية ىو ا و كاف يشكذ سركااً سراي يا ىاسا وسهماًي اذ اىت علمااه سد و سا
اسة السرايف بشكذ كبًن ابلعل وال كر وإب شاا اٞندارس ال كرية واٞنعاىد العلميةي يت ،لاحت اللنة السراي ية لنة العاث
ال كري والعلمي واألد ايوي وسب ذل ا٧نا يعود إأ الواع اٛننرايف للسرايف ايو واٞنتوسا بٌن بالد بيا طة وبالد اارس
وبالد العرب اٞنسلمٌن.29
اف سا ٚنات ى ه اٞندة الي ا عهتا كم اؿ زساين لبحثي اٞنتوااع ى ا ىي اهنا كا ت عد ايتد اعصر السرايف
ال ىبيةي والسرايف كما ىو قد بينت ا ا ا٧نا يعدوف ايتد الواف النسيج السكاين لل ايرة ال را ية سكاف البحث ولعذ ًن
وايف ٟن ه اٞندة التار٫نية الي عنيتها ابل ىبية ىو ال ي ناا بقل اٞن كر اٞنسيحي ايلي دي لرازي يف قولو :مل يت لف
السرايف عا سباراة سائر الشعوب الراقية يف عصور هن تها ايدبيةي اكاف ٟن يف ل اٜنلبة اجمليدة قسا واار كما شهد
ب ل اسالٌن اٞنؤر ٌن ونهاب ة علماا اٞنشرقيات ي وسا لالع ا بارى وا ع ايها النهر ويه ايع اب سا درنة
الكماؿ الي بلنها ادابعى  ...ااهن ّنا ا شئوه سا اٞندارس الشهًنة واٞنعاىد ال مة واٞنكتبات الااىرة وبا ا٤نبوه سا
الكتاب ايعالـ وسا ابرزوه سا التاليف اٝنالدة و ل وه سا اياثر الثمينة اتحوا عصرا سعيدا ذىبيا استد اأ القرف الثاسا
وقيذ اأ القرف التاسع اٞنيالدي ..مث عادت اباغت ا وار ذل العصر ال ىيب ٞنيموف يف القر ٌن الثاين عشر والثالث عشر
للميالد ابلغ كتبة السرايف يتين اؾ اٚنؤ ذروة يف العلوـ العقلية والنقلية علؤ ا تالاها وسلكوا ا ال عا سالسة ال وؽ
ازسة البيافي و صرـ العصر ال ىيب للسرايف اب ط اا سراج غرينوريوس ابا العربي اٞن رايفل-2226
ماية البالغة و ل
2286ـ .22

احملور الثاين
السراين يف اجلزيرة الفراتية
هويتهم الثقافية وتفاعلهم االنساين ورسالتهم العلمية

 .28الشريف اإلدريسي .اىة اٞنشتاؽ يف ا عاؽ اآلااؽ .اجمللد الثايني اإلقلي الرابعي اٛناا السادسي ص 655
 . 29اكتماؿ اٚناعيذي اٛنايرة ال را ية سن بداية العصر العباسي يت ،هناية عصر اٞن سوف ي الرويتة دكتوراة غًن سنشورة ي ناسعة دسشقي لسػنة
2228ـي ص44
 . 22ايلي دي لرازيي عصر السرايف ال ىيب يص23
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اجلذور التارخيية  :لقد لصت سرانع اتريخ ايس النابرة اأ اف ايراسيٌن كا وا ايتد ايقواـ اٛنارية اٞننسلة سا ساـ با
راا غنية ّنقوسات

وح عليو السالـي سا الي تق سكوهنا واورقت اغصاهنا يف قل اٛنايرة العربيةي عندسا كا ت سرونا
وبواعث اٜنياة.22
ويكاد يت ق علماا التاريخ علؤ اف اٟن رة اآلراسية سا نايرة العرب ا٧نا كا ت سا بٌن لقدـ ى رات او سونات القبائذ
الساسية اأ ا٥ناا الشرؽي وقد ٕنثلت بتنلنذ ٗناعات ستعددة سنها كا ت قد عرات أبٚناا قبلية اأ سراكا ذات ص
و٧ناا يف سنالق اعايل وادي الرااديا وشرقي سوراي العلياي والي ىي تسمؤ اليوـ بػ ارض اٛنايرة.22
كما ويكاد ٩نمع علماا اينناس علؤ اف لالسرايف سا سكاف اٛنايرة ال را ية ا٧نا ى قوـ يتح لدروف سا اآلراسيٌن
اٞنهانريا سا نايرة العرب وينسبوف اليه ي وىك ا ويتيث اف ىويته ىي علؤ ذل ي اه إذف شعبا ساسيا ناراي كاف قد
رج سا شبو نايرة العرب يف اعات القحا واي٥نطاط ابلنة اٝنطورة مث ا داع ٥نو الشماؿ احلت ٗناعات سنو يف بالد
سورية واستقرت ايها يف ٥نو سنة  2522قبذ اٞنيالدي مث سا اتئت اف نامرت يف اواسا ال رات واأ ا٥ناا اٟنالؿ اٝنصي
ويف غرب دنلة سا ارض العراؽ.23
مث ٞنا است اات البالد الشاسية العلوية وىي الي قطنتها ل ايقواـ اآلراسية بنور الداي ة النصرا ية بعد اسد سا داوؿ
ايزسنة الي عراها اتريخ البشرية بدؿ ايس ٟن ه ايقواـ اصارت نعت ب ػ لالسرايف واار ٠نموعها يتسمؤ ب ػ لايسة
السراي ية .24
الدور احلضاري :مث وبعد لسد سا عاق اييتواؿ علؤ ثار ايسة السراي ية سليلة ل ايقواـ اآلراسية واٛنارية يف اقلي

اٛنايرة ال را ية وكاف قد اعذ ايو سصًنىا ابأليتواؿ الطبيعية و كيف سآٟنا ابلشؤوف البشريةي بتت يف ر٘نها القوسي
سقدرات ويدة العقليات اٝنالقة والطاقات الوقادة الي يراد ٟنا لع ايدوار الي طلبتها النه ة اي سا ية يف الكيافي
وىك ا اىد ريت ايسة السراي ية ٜنركة النه ة اي سا ية ش صيات ذات عقلية إبٞناـ واىتماـ سا ااحت سنطقة اٛنايرة
ال را ية بشكذ عاـ لاٞنركا اٜن اري الكبًن ال ي استمدت سنو شعوب واس كثًنة ٠ناورة وسعاارة مقااتها وسعاراها وانوهنا
ويف ٗنيع اياعدةي سثلما كا ت اٞننهذ الدااؽ ّنهيئات وسنميات قياـ اٜن ارة العربية ايسالسية الااىرة ود٬نوستهاي ولقد
ْنسد ذل ايسر يف ادوا ر كواك العلماا سا السرايف وسنه سا ابناا اٛنايرة ال را يةي اذ اف ىؤيا العقالا ا٧نا كا وا قد

 . 22لو ابقري سقدسة يف اتريخ اٜن ارات ي ص73
 . . 22الدكتور ا٘ند سوسة ي يت ارة العرب وسرايتذ طورىاي ص.79
 . 23الدكتور ا٘ند سوسة ي العرب واليهود يف التاريخ ي ص62-53ا ٚنًن عبدهي السرايف قد٬نا ويتديثا ي ص.29 -25
 . 24بطرس صريي ذ ًنة ايذىاف ي اج2ي 28
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نعلوا ال آنٌن سا اٞنسلمٌن الوريث ال كري لعلوـ اليومف واارس اذ لع ىؤيا السرايف دور الوسيا يف قذ ى ا العاث
اٞننوهي سؤديا ب ل اٝندسة للعرب اٞنسلمٌن 25اشقائه يف ايروسة.
لقد ازىرت كواك ذوي العقلية سا ابناا ايسة السراي ية يف اقلي اٛنايرة ال را ية بعلوـ ايولٌن العقليةي واشرقوا ابل كر
وال نوف وسعارؼ اٞنت ريا النقليةي سا دعؤ لقياـ اٞنراكا واٜن ارية والصروح العلمية وإلشراقة يت ارة ا سا ية وليدة
وست ددة ذات طلعات اتية.
اف كرب اٞنهمة وعهمة الدور ال ي اداه العلماا السرايف ٣نا ا٤نبته او ايتت نته اٛنايرة ال را ية الؿ القروف الثما ية
اٟن رية سا اتريخ الدولة العربية ايسالسية يف دع قياـ يت ارة ايسالـ الااىرة اما اتريخ اي سا ية يستدعي سنا ابرازىا
عراام سنا ٟنا .وىك ا ي سناص سا القوؿ اف أتمًن سرايف يف اٜن ارة العربية ايسالسية كاف كبًن.26

التفاعل احلضاري:

اف اسبق ايتتكاؾ و القي يت اري للعرب سع سواى وال ي كاف اساسا لقياـ يت ارهت ىو ا صاٟن بقوسيات وادايف
بالد الشاـ وسنها ايسة السراي ية اذ ٓنقق ى ا ايسر بعد اتح العرب للبالد الي مها ل ايس ذات السبق يف يتياة
العل الربىاين وكنتي ة ل ل اي تاح وايلتقاا والتمازج ولد الت اعذ اي ساين مث اف سا تائج اليت اٞنبادرة الي اللقتها
العقلية السراي ية ب تح س مار العلوـ اساـ العرب سع يتالة التلقي ال ي ابداه العر اٞنسل ٟنا ىو الالؽ سشروع اعذ
يت اري وقاد بٌن اٛنا بٌن كاف وراا أتسي وقياـ سراكا يت ارية علمية واكرية يف عموـ الدولة العربية ايسالسية ي
اسهمت يف ا٧ناا الت اعذ اٜن اري و ع يذ يتركة هن ة الواقع و قدسو.27
وقد نري ى ا التااوج بٌن ايستٌن بهذ سساواة اإلسالـ بٌن سعتنقيةي إذ مل يكا ٖنة عص لو ا٥نياز عندهي وإ٧نا كا ت
اٞنساواة ىؤ األساس ال ي بين عليو اإلسالـ سعاسلتو ألىذ األدايف السماوية األ ر ي وقد كاف ل ل لمره ىف استثاره ٨ن
السرايف وٓنري رغبته ىف اٞنشاركة ىف النشالات اٞن تل ة ال ،ػدورىا ع لة العرب.28
لقد كاف السرايف ى القنطرة الي عربت عليها العلوـ لتصذ اأ العرب .كما ولقد استوع العرب عا لريق السرايف
العلوـ اليوم ية وايسالي الدقيقة للعٗنة آلااقها انحتوا اٞن اىي والتعابًن ٞنعقدة بلنته القوسية سست يديا ّنهارة عالية سا
اٞنعارؼ القيمة يف ٠نايت ال لس ة والط والكيمياا وال ل وننرااية ايرض وعل اي واا واٞناليتة الي استطاعوا اف
يطلعوا عليها ب ذ است ادهت سا رٗنات السرايف.29
 25اٜن ارة السراي ية يت ارة عاٞنية -ص22
ٚ . 26نًن عبدهي السرايف قد٬نا ويتديثاي ص 24
 . 27دور اٞنراكػػا الثقاايػػة الس ػراي ية يف العػػرب اٜن ػػاري .يتس ػػٌن قاس ػ عايػػا ي لدراس ػػات س ػراي ية ي سنشػػور يف سوق ػػع
.Foundation for Syriac Studiesبتاريخ  7ديسمرب 2226ـ.

ٚ . 28نًن عبده ي السرايف قد٬نا ويتديثاي ص67
 29ينا بينولي سكاايي مقااة السرايف يف القروف الوسطؤ ي ص46
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مث يبد سا ايشارة اأ ظاىرة التصادـ ال كري الي ت ت عا عملية التالقي اٜن اري كمثذ عارض اآلراا و ناقض
الت ويالت والي قادت يف ذىنية العرب اأ استنتانات نديدة واأ ٠نايت نادة للعثور علؤ سرت بديلة الئ اٜنالة
العربية و٬نكا ساليتهة ى ه الهاىرة يف ا بثاؽ عدد سا ال روع العلمية لد العرب سثذ دراسة ايرض ودراسة الن وـ سا
الي ٕنثذ العابا الع وي بٌن الت سالت النهرية والتطبيقات العملية.32

أبرز املراكز احلضارية:

شكلت كبًنات سدف اٛنايرة ال را ية سراكااً يت ارية سهمةي اذ عدت يف عصر سا قبذ ايسالـ كمعاقذ علمية واكرية
شعر بعهمة اٞنهمة ويف ا شطتها ا٧نا ىي ذات يتيوية و٨نةي ولقد كا ت ايت نت اروح العل و باىت بشوا ص اٞنعراة.
وكاف قواسها وراببنتها سا العلماا السرايف .وٞنا ناا اٞنسلموف اآنٌن ٞندف اٛنايرة واستهلت عموـ ارنااىا بوارؼ دولته
ل
الااىرةي يتااهت ل اٞنراكا اٜن ارية علؤ سكا تها ول٨نليتها واستمرت بت دية دورىا اٜن اري ورسالتها الثقااية اي سا ية
كسابق عهدىا برعاية ٚنايتة ايسالـ ي واف سا ابرز ل اٞنراكا كر:
.2يتراف  .2الرىا  .3لرزف .4آسد  .5صيبٌن  .6سارديا  .7د يسر  .8اٞنواذ  .9كريت  .22الرقة  .22سن ار
32
 .22رلس العٌن  .23قرقيسياا  .24نايرة ابا عمر  .25سيااارقٌن

احملور الثالث
التعريف مبنتخب
من علماء السراين اجلزريني النجب

لقد ا رنت سدف اٛنايرة ال را ية اٞنئات سا العلماا يف العلوـ العقلية لعلوـ ايوائذ ٣نا ا تشروا يف

ايااؽ وكا ت ٟن ااثر وادوار وشهرة س مار باىت هب ايسة السراي ية وسدف اٛنايرة التار٫نية ال را ية
واستمر اوع وعطاا لىذ اٛنايرة ال را ية اٜن اريي اما بلداف اٛنايرة ويتواارىا ناا اطايتذ اٞنعٗنٌني
واوائذ رناؿ اٜنكمة ويتكماا ال لس ة وعلماا الط وابرعي ٢نتلف ل واع العلوـ وال نوف اي ري كما وناا
عدد سا اإلداريٌن ايا اذ وىنا كر قبسا سنه :
 .2سوسا با كي ا  .2وم النصييب  .3يتبي بو رئطة التكريي  .4د٥نا النصراين  .5زرواب الناعمي .6
يتسنوف الرىاوي  .7اثبت با قرة ٪ .8نٍن با نرير  .9ديو يسيوس ايسدي . 32وإلا اا الدساسة
اٞنواوعية علؤ ال قرة قوـ إبعطاا ب رٗنية يمنٌن سا اٞن كوريا :

 . 32ينا بينولي سكاايي مقااة السرايف يف القروف الوسطؤ ي ص46
32
 . 32يتركة العٗنة والنقذ ي ص224
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حيىي بن السديد:

ىو اٜنكي ٪نٍن با سهذ السديد لبو بشر اٞنن التكريي .كاف ى ا الرنذ سا اىذ كريت وكاف عاٞنا ابلن وـ
و سيًنىا وايتكاسها سصيبا ايما يعا يو سا ذل سشتهرا بوي كثًن الريتلة اأ بنداد واينتماع برعسائها وسقدسي اىذ الدولة
وٟن سعو س اكرات و١ناورات وكاف ىالؿ با الصا كثًن اٞن اكرة لو واي عنو يف اتر٫نو ويتكاايت نرت بتكريت
سكوم اأ احة روايتو ومل ياؿ علؤ ذل اأ اف قتلو لبو اٞننيع قراوش العقيلي اسًن اٞنواذ وسا ين اؼ اليها سا
البلدات. 33

رومانوس الطبيب:

ىو الطبي التكريي األاذ واٞننبتي اليعقو اٞنلة .اٞنشهور يف التاريخ الكنسي بثاودسيوس البطريرؾ  .ولد و ش يف
كريت يف النصف ايوؿ سا اٞنائة التاسعة اٞنيالدية  .قرل العل يف دير قرٕنٌن يف شرقي لور عابديا سا اوايتي س ايت .
كاف ستٌن اي شاا ابلسراي يةي عل اليوم ية ودرس عل الط ويت ؽ ايو وبرع اعد سا سهرة ايلباا .رس بطريركا
للكرسي اي طاكي يف سدينة اسد يف شباط عاـ  887سيالدي دـ البطريركية سدة ٖناين سنوات مث سات يف دير قرٕنٌن يف
يتايراف سنة  896ـ  .لو سا الت ليف  :كناش ي يف الط وكتاب شرح لت سًن ايراثوس اٞننحوؿ ورسالة يف يتك
ال الس ة الرساية 34وناا عنو كو و سا اٜنكماا الرايايٌن ولقد كاف ذا شهرة اسػتحقها عػا نػدارة ولو صا يف يف
الرايايات واٟنندسة .35ولقد ورد اٚنو عاراا يف كتاب لبقات األلباا واٜنكماا يبا نل ذ . 36كما وذكر اايت
كتاب اللؤلؤ اٞننثور اف لثاوذوسيوس روسا وس التكريي رسالة نطوي علؤ سئة وامين عشر يتكمة ايثاغورسية لااؼ اليها
شرويتا يسًنة ابلسراي ية والعربية ولقد شرىا زو نربغ يف اجمللة ايسيوية اما اجمللد  8ي واسا سؤل ا و يف عل الط القد
ناا ِنصواو يف كتاب الاىرة ال كية كيف ا و انف كتااب يف الط اٚنو لأتليف اثودسيوس البطريرؾ .37

ابو نصر بن جرير:

ىو ٪نٍن با نرير التكريي اٞنكىن لبو صر سا لىايل كريت .سكا بنداد وكاف كثًن ايلالع يف العلوـ كالط
واألدوية وال ل مث بحر يف علوـ الط اكاف لبيبا ا ا ويتكيما ستمياا يف ٔنصصو .بذ ىو سا العلماا األلباا ال الا
وسا كتاب السرايف واالس ته اينالا سا ال يا كتبوا ابللنة العربية واللنة السراي ية سعا .بغ واشتهر يف سنتصف اٞنائة

ٗ . 33ناؿ الديا الق طي  .ا بار العلماا إب بار اٜنكماا  .ص  /273الق طي  .اتريخ اٜنكماا  .صنيف نوليوس ليػربت .لبعػة ييبتسػج
سنة 2929ـ ص365
 . 34اللؤلؤ اٞننثور ي ص348
 . 35اسحق ارسلة  .الاىرة ال كية .ص46
 . 36لبقات األلباا  .ص72
 . 37اسحق ارسلة .الاىرة ال كية  .ص46
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اٜنادية عشرة اٞنيالدية ولقد ذكره ابا اايبعو يف كتابو عيوف اي باا وقاؿ ا و كاف سونودا سنة 472ـ وك ف كا يو ال ذ
يف العل وال ذ والتميا يف اناعة الط ولقد ذكر عنو ا و كا ت لو اىتماسات ا ر غًن الط سنها ال لس ة واٞننطق
والتاريخ 38ولقد ذكر ايقوت اٜنموي عنو ا و كاف لستاذ اٜنسٌن با شبذ البندادي يف ال لس ة والط  39ويتسبما ناا
عنو اف لو كثًن سا اٞنؤل ات 42سنها :كتاب لاٞن تار يف اي تبارات ال لكية يف عل الن وـ وكتاب يف اناعة الط
42
وكتاب ا ر يف الباه وسنااع اٛنماع وس اره ك ل رسالة يف سنااع الراياة ونهة استعماٟنا كتبها لكايف الك اة با نهًن
لي ا كتاب سنطقي يىو اٚنو لاٞنصباح اٞنرشد اأ ال الح وند سنو سخ ٢نطولة سوزعة يف سكتبات الكلداف يف داير
بكر ويف سعرد ويف سكتبة اٞنتحف الربيطاين ويف سكتبة دير الشراة ويف اٞنكتبة الشرقية مث اف لو يف سكتبة ا تشار اي٬ناف يف
روسية كتاب عل ال قو واعتقاد ل ئمة النصار مس و سي ائيذ ابا نروه وذكر ابا نرير بن سو يف كتاب اٞنرشد كتابٌن
اس األوؿ لزيج التواريخ والثاين اٚنو لال ائق ويف دير الاع راف كتاب قوا ٌن بيعية سنسوبة اليو كما وذكر لو ابا الشحنة
كتاب يف التاريخ ٚناه لاٛناسع للتاريخ  42ك ل ا و الف و رن كتبا يف الط مل صذ الينا .43قاؿ عنو شي و ا و سا
كتبة القرف اٜنادي عشر اٞنيالدي وكا ت لم و علؤ يد ٪نٍن با عدي و٪نٍن با زرعة. 44

هبة هللا بن ملكا :

ىبة هللا ابا سلكا او سلكاف لبي عارؼ وسهت بنسخ و قذ كت الط القد٬نة وكت الصناعة الطبية .وقد كاف يتيا
يف عاـ 643ى ري وسا ااثره س و لكتاب عيسؤ با ٪نٍن :لاٞنية اٞنسيحية يف الصناعات الطبية . 45

صاعد بن حيىي :

ىو ااعد با ٪نٍن با ال ذ با عبدهللا با ا٘ند التكريي اٞنهندس :كاف يتيا يف عاـ 2245سيالدي وسا ااثره اٝنطية
س و لكتاب الايج اٛناسع– 46يف ال ل للعامل ال لكي اٞنهندس كوشيار با لباف با ابشهري اٛنيلي لت 422ىػ  :اذ
ل و كتبو ِنا يده يف عاـ 566ى رية عا س ة ِنا اٞنصنف كوشيار ي وٓنر قلها علؤ سا ىي عليو يت ،ل و وااقو يف

 . 38ابا ا اايبعة .عيوف اي باا  .ج .2ص243
 . 39اٜنموي  .سع ايدابا .اٛناا األوؿ .سادة يتسٌن
 . 42ينهر  .لوي شي و .اٞن طولات العربية لكتبة النصرا ية.ص76
 . 42وايات ايعياف .سج  .2ص66
 . 42الدر اٞننت يف اتريخ يتل  .بًنوت .ص92
 . 43اؤاد قاا٤ني  .لاوؿ الثقااة السراي ية يف بالد سا بٌن النهريا  .ص277
 . 44لوي شي و  .اٞن طولات العربية لكتبة النصرا ية .ص75
 . 45إبراىي اااذ النااري  .كتاب ا بار اٛنالية التكريتية يف البالد اٞنصرية .ص .72قال عا اهرسػت اا ػة سعهػد اٞن طولػات العربيػة يف
القاىرة.
 . 46وىي سا ١ن وظات سكتبة بلدية اإلسكندرية .
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بعض اٞنوااع علؤ كًن اٞنؤ ث وأت يث اٞن لكر ي و ويتيد اٛنمع والتثنية ١نااهة لنسخ األاذ بعينو ليكوف ذل لوكد يف
النقذ . 47وقد رن لو ظهًن الديا البيهقي يف "اتريخ يتكماا اإلسالـ" ص 32ي اقاؿ :لل كاف سهندساً سذا إىابو ي
دا الً بيوت ى ا ال ا سا لبوابو ي وك اه سعرااً ز٩نو اٞنعنوف أبلغ ي مث ز٩نو اٞنعنوف ابٛناسع . ..

أبو رائطة املنطقي:

ىو يتبي با دسة اٞنشهور بلق ابو رائطة .عاش يف كريت يف القرف التاسع للميالد وكاف ايلسواا سرسوقا كما
وكاف عاٞنا ستبسطا يف علمي اٞننطق وال لس ة علؤ سا وا و ديو يوس التلمحري يف كتابو وعنو قذ سي ائيذ الكبًن يف
اتر٫نو ولو سقايت ورسائذ ابللنة العربية و عد اقدـ أتليف واذ الينا ربه ابللنة العربية لعلماا سرايف اذ ا و يعد اوؿ سا
كت ابللنة العربية عند السرايف كما وا و قد دـ اآلداب العربية يف ولونو ّن اؿ العٗنة يتيث قذ كت سراي ية الس ية
كثًنة اأ العر ٣ 48نا يعين ا و كاف سا الرعيذ األوؿ ال ي ا عا العاث ال كري اليومين و٬نكا القوؿ اف لاب رائطة يف
كتااب و اٛندلية الكالسية يؤمر اٜنكمة ويريدىا ُنيث يعتمد لساسا علؤ العقذ واٞننطق يسيما علؤ األدوات اٛندلية الي
اارزىا ال كر ايااللوين وايرسططايل واف مل يكا لبو رائطو كمثذ ال ارا اهو عامل ابسور ال لس ة واٞننطق كو و يستند يف
اساليبو الربىا ية اأ لساس ستٌن سا التعالي اٞننطقية وسا اٞنعاين اٝنااة ابل لس ة األوأ لاٞنيتااايايقيا وى ا كنو
رسائلو . 49ي كر شي و اف ي رائطة سقالة يف الثالوث ايقدس يف ٠نموعة سا ٠ناسيع ابري يليها اربع سقايت ا ر يف
ْنسد اٞنسيح وويتدة لبيعتو علؤ راي اليعاقبة والتقدي اٞنثلث علؤ راي بطرس القصار ولو يف سكتبة ابري لي ا نداؿ
بٌن ا ٪نٍن النسطوري وبٌن ا رائطة اليعقو وبٌن ا قرة اٞنلكي.52

أنطوان الفصيح:

عالسة لوذعي واساـ لنوي سا احوؿ اٞننشئٌن والشعراا اجمليديا لو اطنة اائقة وذكاا ارؽ كريي الولا سا اؿ
نورنٌن كاف سا لئمة السراي ية يتيث كاف قد اك علؤ دراسة السراي ية اتبحر يف لاوٟنا وبياهنا كما درس اليوم ية لي ا
رى يف بعض لداير الشرؽ وسي قسا ولقد والت الينا بعض سؤل ا و يف اللنة والالىوت وايدب ل٨نها كتاب لسعراة
ال صايتة او اا ال صايتة وىو كتاب ي مل يسبقو ومل يلحقو ايو ايتد وىو يف مالمٌن اصال يف البالغة ويف وشي
الكالـ وٓنبًنه ويف آداب اا الكالـ  .يعد الرابف ل طواف التكريي يتاسذ البالغة عند السرايف يف زسا و وايتد سبتكري
القااية يف ايدب السرايين .ويف ٥نو  842ـ .52كما ا و شاعر لي ا اذ ٪نس سا شعراا الطبقة الوسطؤ .52وقد وا و
 . 47إبراىي النااري .كتاب ا بار اٛنالية التكريتية يف البالد اٞنصرية .ص 72قال عا اهرست اا ة سعهد اٞن طولات العربية يف القاىرة
 . 48اغناليوس األوؿ .اللؤلؤ اٞننثوري ص332
. 49سلي دكاش .ابو رائطو التكريي .دار اٞنشرؽ  .بًنوتي ص22
 . 52لوي شي و  .اٞن طولات العربية لكتبة النصرا ية .ص22
 . 52اغناليوس  .اللؤلؤ اٞننثور .ص336
 . 52اغناليوس  .اللؤلؤ اٞننثور  .ص42
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اغناليوس األوؿ بقولو :ل اسا ل طوف التكريي ال صيح ي الالىو الشاعر ي اساـ البياف ال ٤ند لو يف اصايتتو الي سار
ايها يف الرعيذ األوؿ ا دادا لن مو اأ لبقته  53بقي اف قوؿ ا و مل يكت ي يف بحر اللنة احس ولعذ سا سؤل ا و
األ ر يف غًن عل اللنة والبالغة ىو ا شائو كتاب اريد يف اناعة اٞنوسيقؤ 54ا ال علؤ اف اغناليوس األوؿ ي كر اف
ل طوف عمذ كتااب يف العناية اإلٟنية يف لربعة لبواب ُنث ايو عا انوؼ اٞنوت ويتدود اينذ والقدر والنىن وال قر واسر
سر اٞنًنوف ٗنع ها سا اسًن ايئمة  :يوسطين وايبوليط وااراـ و لمي ه لاب وامناسيوس والنايناي وابي ا وسيوس وقورل
وايريوااغي ودا ياؿ الصلحي ولو يف الشعر ديواف شعري اكثر قصائده ٖنا ية الوزف.55

عمرو بن ميت:

ىو عمرو با سي الطًنىاين  .56عاش يف النصف األوؿ سا القرف الرابع عشر اٞنيالدي ويورد السمعاين عنو ا و عكف
٥نو سنة  2342ـ علؤ اياغة ندية لكتاب اجملدؿ وال ي وىو كتاب لل و ساري با سليماف عامل سطوري سا القرف
الثاين عشر للميالد ابللنة الكلدا ية السراي ية و قلو عمر با س ،الطًنىاين واليبا با يويتنا اٞنوالي إأ العربية ولبع سع
رٗنة ي ينية بعناية ايب نسمندي وايو واريخ بطاركة النسالرة إأ سنة  327ـ والصينة الشائعة اليوـ سا الكتاب ا٧نا
ىي سا عملو . 57ويورد شي و اف ىنال سخ سا ى ا الكتاب ال ي ىو ٢نتصر لكتاب اجملدؿ يف سكتبة ال ا يكاف ويف
سكتبي اٞنواذ وداير بكر.58

اليان النصييب :

اظهر لنا ايب سلي دكاش اليسوعي يف كتابو عا لبو رائطة التكريي اف ي رائطة ابا اخ مشاس اٚنو الياف النصييب
وبٌن سا الؿ اإلشارة لو كيف ا و كاف س كرا ويتكيما أل و قد مب عا عمو اٜنكي لبو رائطة يف ال ىاب عاـ  827ـ
اأ البطريرؾ اشوط با سنباط يتاسال سعو اٞنوقف الالىو برسالة يشرح ايها عقيدة اليعاقبة يف سواوع الثالمة التقديسات
وقد لد اٞنهمة الياف اناب عا عمو وقرل الرسالة مالث سرات مالث سرات اساـ البطريرؾ وايشراؼ مث سناقشة ا قرة
اثوذورس ال ي ٫نتلف سعو يف كثًن سا اٞنسائذ .كما ولورد لنا دكاش قال عا اتريخ سي ائيذ السرايين ايتد ليدوار الي
كاف قد اداىا الشماش الياف ابا اخ لبو رائطة التكريي سا الؿ ذكره اف الياف كاف قد سا د عمو يف سساعيو إلقالة
ايسقف ايلوكسينوس راعي ابرشية صيبٌن٣ 59نا يويتي اف الشماس الياف ا٧نا ىو سا كار ة صيبٌن.

اٞنصدر .ص289
. 53
 . 54ال يكو ت ايلي دي لرازي .عصر السرايف ال ىيب  .ص76
 . 55اغناليوس  .اللؤلؤ اٞننثور .ص228و336
 . 56لوي شي و .كتاب اٞن طولات العربية .ص249
 . 57لوي اليبا .ا بار اطاركة كرسي اٞنشرؽ .دار اببليوف ي .2225ص26
 . 58لوي شي و  .اٞن طولات العربية .ص249
 . 59سلي دكاش .لبو رائطة  .ص22
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اثودورس الطبيب :

ىو ال ق اثودورا او اثودورس .وااذ اىلو سا كريت  .ارٓنلوا سنها مث سكنوا علؤ ال رات عند دير العمود .رى
اثودرا و عل يف دير العمود يف العاـ 826ـ بيد ا و ا تقذ اأ بلدة انداده كريت بعد اف سي يف سنة 828ـ اسق ا علؤ
قرية كروـ لي شكذ ال ايتية الشمالية ٞندينة كريت يف يتينها وقيذ ا و سقف علؤ سرعش اي ا .وناا عنو كو و ال ي
ابا كتاب قرايقوس التكريي.62

احملور الرابع
طائفة من املنجزات احلضارية والنتاجات الثقافية لنخبة علماء سراين من اجلزيرة الفراتية
املنجزات العلمية احلضارية:

ي ش اف عنواف كذ اسة راقية سن ااهتا العلمية وسعامل يت ارهتا ي وايسة السراي ية يف اٛنايرة ال را ية قد\ كا ت ٟنا سعامل
وسن اات ٪نق ٟنا اف ا ر سائر ايس و نااسها هباي واف سا بٌن اى وابرز سعامل اٜن ارة ى ه كر:

.1

املدارس :اقاست الن

العلمية للسرايف يف اٛنايرة ال را ية سعاىد وسدارس العل وسراكا ال كري وايتت نتها

سدهنا الكرب واديرهتا الشهًنةي واارت ستقط لالب اٞنعارؼ والعلوـ وال نوف سا كذ يتدب واوب .ولقد كا ت
ى ه اٞنراكا سنارات عل وسعراةي ٔنرج سنها عدد كبًن سا اٞنعٗنٌن وايلباا وال الس ة واٞنهندسٌني وكا ت سا ابرزىا ىي:
 .2سدرسة دير الاع راف  .2سدرسة الرىا  .3سدرسة كريت  .4سدرسة صيبٌن  .5سدرسة دير سار سي  .6سدرسة راس
العٌن  .7سدرسة قرٕنٌن  .8سدرسة سلطية  .9سدرسة دير البارد.62
.2

املكتبات :استلكت سدف اٛنايرة ويتواارىا الكرب سكتبات ااة بعلماا السرايفي وقد نعلت نص

ابٞن طولات سا ل اٞنؤل ات والعٗنات والطواسًن يف كااة العلوـ واٞنعارؼ وال نوف ويف كذ ايْناىات والثقااات .واف سا
بٌن سا ومقتو لنا اقالـ اٞنؤر ٌن اطدمٌن سنهاي كر .2 :سكتبة الرىا  .2سكتبة س راي ية كريت  .3سكتبة س ايت
.4سكتبة دير سار سي  .5سكتبة قرٕنٌن  .6سكتبة سرنسية .7 .سكتبة دير الاع راف  .8سكتبة دير الشاغورة  .9.سكتبة
آسد  .22سدرسة سار هبناـ يف اٞنواذ  .22سدرسة يتراف .22سكتبة دير العمود .62

.3

مراكز الرتمجة :ابتعدت ٦ن العلماا السرايف يف اٛنايرة سراكا ودكاكٌن للعٗنة سا اللنات اليوم ية وال ارسية

ا ال علؤ السراي ية لنة اٞنعٗنٌني ولقد شرعت وبرعت ى ه اٞنراكا والدكاكٌن بنشاط النقذ والعٗنةي دسة للحياة

 . 62اغناليوس ٞ .نعة يف اتريخ ايسة السراي ية .ص /5اللؤلؤ اٞننثور .ص47
 . 62ايلي دي لرازي ي عصر السرايف ال ىيب ي ص 25ا نورج عطيةي ايمر السرايين يف اٜنياة ال كريػة والعلميػة يف بػالد الشػاـي دار سكتبػة
العائلةي ص 273- 257ا سار غرينوريوس يويتنا ي سقاؿ اٞنراكا الثقاايػة يف بػالد سػا بػٌن النهػرياي دراسػات يف اتريػخ الكنيسػةي دائػرة الدراسػات
السراي ية لبطريركية ا طاكية ي سوقع الكعوين.نوزيف شابو ي سقاؿ دور اٞندارس السراي يةي دائرة السراي ية .
 . 62ايلي دي لرازي ي عصر السرايف ال ىيب .ص229
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اٛنديدةي يتيث رٗنت اأ العربية كمية كبًنة سا اياثر واٞنل ات اليوم ية والسراي ية وال ارسية .ولعذ سا بٌن اولئ
اٞنعٗنٌن يربز اس ٪نٍن با عدي ابا كريت اٞندينة اٛنارية يتيث قاـ بواع رٗنات للمقويت ولس سطة واٞنيتاايايقيا
يرسطو كما رن يااللوف و يمادوس وك ل عليقات ايسكندر اياروديسي و عليقات ميواريطيوس .63ومل ينحصر
عمذ السرايف ابلعٗنة اقا بذ قاسوا ابلشرح والت سًن والتعليق علؤ النصوص وسقار ة ١نتوايهتا ابلعاث السرايين و راث
شعوب ل ر  .كما لهن عملوا علؤ التنسيق بٌن ال لس ة اليوم ية وال قو اٞنسيحي .ولشهر سا قاـ هب ه األعماؿ كر .2
سويرا سابو ت ي  .2سار يعقوب الرىاوي ي  .3سرني ريشعيين ي  .4يتنٌن با اسحق ي  .5يويتنا با ساسوية ي .6
ابا العربي.64
وعا يتراية وسهارة اٞنعٗنٌن لسرايف يتكل كت السرايف اعمدة اٜن ارة قائال :لقد كاف اٞنعن السرايين يعن يترايا
يف ابدي ألسر مث ٓنرر سا يتراية العٗنة.65

.4

مراكز الطب :ا قا السرايف الط كعل وسهارة و قلوا كت الط سا اليومين اأ العربية وااااوا عليو الكثًن

سا الط البابلي ويعترب الط السرايين اساس الط العر ولعذ سا شهر الباا السرايف سا سدف اٛنايرة ال را ية  :يتنٌن
با اسحاؽ و٪نٍن با عدي وروسا وس التكريي وىبة هللا با سلكا التكرييي ال ذ با نرير وشقيقو ٪نٍن با نرير.

مراكز النجوم والفلك  :وللسرايف دور سه يف طوير الري يات وعل ال ل ولقد برع اٜنرا يوف ااة هب ه
.5
العلوـ يهن كا وا اليعٌن يف لري يات وال ل لبابلي ولعذ سا اشهر لعلماا السرايف يف ى ا اٜنقذ ى اثبت با قرة و
ودمحم با نابر البتاين وىو يتراين اعتنق ايسالـ 66اي ا ٪نٍن با السديد التكريي.67

.6

مراكز الصناعة :كاف السرايف لاحاب قنيات اناعية وزراعية وىندسية ويدوية يف ٗنيع سرايتذ اتر٫نه

الطويذ  .ااشتهروا بصناعة الس اد ي والتطريا ي ودبغ اٛنلود ي وٓن ًن الرؽ للم طولات ي ويتياكة النسيج ي واناعة
ال ار ي وٓن ًن األدوية واٞن كويت ي وإأ ىناؾ سا ا٤نازات .وقد ابتكروا الكثًن سا ى ه التقنيات اٜنراية ي ول ت
عنه الشعوب الي ا صلت هب  .ويك ي لف لذكر لك لف القماش اٞنسمؤ لسوسلٌن وىو ابتكار قاـ بو سرايف اٞنواذ
يف مشاؿ العراؽ ي وك ل سشتقات الربغذ واٞن كويت الي ٓن ر سنو .68

 . 63دور اٞنراكا الثقااية السراي ية ي يتسٌن قاس العاياي
 . 64ا هر  :الدكتور يعقوب مسقي دور السرايف يف العلوـ النهرية والتطبيقيةي
 . 65نوورج ر٘نة وسهيذ قاشاي السرايف اعمدة اٜن ارة ايسالسية ي ص225
 . 66الدكتور يوسف مسقي دور السرايف يف العلوـ .
 . 67ابراىي اااذ النااريي مر وا بار اٛنالية التكريتيةي
 . 68ا هر  :يعقوب مسق ي دور السرايف يف طور العوـي ٠نلة األبداع السراييني اصذ دراسات سراي يةي العدد 23ي ي 2222ـ.
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.7

االديرة  :كا ت بعض ايديرة سراكا علمية للسرايف ايت نت العديد سا اي شطة ال كرية والعلمية وكا ت

سنارات عل كش ف اٞندارس ولعذ سا بٌن ل ايديرة الي ايت نتها اٛنايرة ال را ية كر .2 :دير قرٕنٌن  .2دير ايتويشا
 .3دير ابعراب  .4دير الاع راف  .5دير ايعلؤ يف اٞنواذ  .6دير سار زكؤ  .7دير سار س.69،

.8

مراكز الفنون :رانت عا السرايف سهارة ال نوف اٛنميلة كالنقش واٜن ر والتصوير والا راة والتطريا واٞنوسيقؤ

ا قنوىا وبرعوا ايها ولعله ااقوا غًنى ّنا ل وه سا اياثر اٞنستبدعة يف ال نوف اٞن كورة ولعذ سا اشهر سا برع يف ذل
وٕنيا كر .2 :الرابف اببوي  .2سويرا ساو٫نت  .3اٞنطراف مئودورس ديوسقورس  .4الراى سهدو الرىاوي  .5الراى
سااب السربيين  .6الشماس يوسف اٞنلطي.72واايف ال ناف الشماس ابو صر التكريي.

مراكز اهلندسة :سا بٌن اٞنعارؼ الي رنت عند السرايف اا اٟنندسة ااهن برعوا ايو براعته يف اا التصوير
.9
سعاىدى العلمية ل وااثرى الديرية والكنسية يف العمارة شهد ٟن بطوؿ الباع يف ل اٜنلبة وىي ساية اىلته اف يكو وا
هبندسة البناا يف سستو سائر ايس القد٬نة الراقية ولعذ سا بٌن سا ٕنيا اٚنو يف ى ه ال ا والعل ىو  .2 :علي با
اٝنمار  .2يويتنا سطراف سارديا  .3الرابف يتبقوؽ  .4عيسؤ الرىاوي  .5 .الشماس ابو سامل اٞنوالي .6الق ابو
ل
72
ال ذ  .7واايف اس اٞنهندس ااعد با ٪نٍن التكريي
األاثر العلمية والفكرية الكتابية  :عندسا ٬نر اٞنطالعوف يف يتديقة راث السرايف اٛناريٌن الن ي ٪ناروف يف الواف والياب
ورود ى ه اٜنديقة وازاىًنىا الي شتهي اف داعبها العقوؿ العطشة ٞنا يف اٜندائق سا سناىذ .اهنا كنوزا بيئة ي قدر
بثما ركوىا وىنا عرض ٧ناذنا سنها:

.1كتاب ( هتذيب االخالق  :ىو الكتاب ال لس ي الن ي  :لهت ي اي الؽ وىو وايتد سا بٌن  242امر كتا

للمنطقي وال يلسوؼ واٜنكي ٪نٍن با عدي التكريي وىو اوؿ كتاب سا وعو يعاًف ايو اٞنؤلف سسائذ اي الؽ علؤ
لريقو ارسطو وقد كت أبسلوب بليغ و٣نا يدؿ علؤ ل٨نيتو ا و لبع اكثر سا  22سرة يت ،اليوـ و٣نا يدؿ لي ا اأ قره ا و
س او ابت سنحوي اأ كبار اٞن كريا العرب واٞنسلمٌن كاٛنايتظ وابا اٟنيث وابا عر ا و كتاب ١نك ابٜنكمة غين
اٝنااة .ويعاًف لسباب
العاسة و َّ
ابٞننطق س ع ابٛندؿ وىو يتَّس ابلواوح والبسالة و سلسذ األاكار٫ .نال ايو اٞنؤللف َّ
اتساي وك ل اٞنل
السبيذ الَّ ي ٩ن ل ْف يسل َكو اإل ساف
سام ًّ
ويبٌن َّ
العادي ليصبح إ ً
ا تالؼ األ الؽ وكي يَّة هت يبهاي ل
ل
يتائاا ٗنيع ال ائذ .وىو ندير ابٞندارسة وسا يتص حو سيعرؼ قدره .واسا سا يتيث اٞن موف ي
سام ً
ليصًن إ ً
كاسال ً
َ
اهو ينتميي إأ سدرسة نالينوس وٝنلو بنيتو السطحية سا لي إشارة لعقيدة دينية ٩نعلو كتااب عاٞنيا يه ٗنيع اإل سا ية

 . 69يتركة العٗنة والنقذ يف العصر العباسي ي ص52
 . 72ايلي دي لرازيي عصر السرايف ال ىيب ي ص72
 . 72ايلي دي لرازيي عصر السرايف ال ىيب ي ص 77
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احة سبتو إليو.72علما اف ٪نٍن با عدي يف
عديي وقد انتهدوا يف إمبات َّ
ل
١نققو الكتاب امعهمه عااه إأ ٪نٍن با ل
ى ا الكتاب يناقش سسالة اي الؽ عند ال الس ة امنه سا واعها يف ا ة العلوـ العملية وسنه سا واعها يف ا ة
العلوـ النهرية ا و يف كتابو ى ا ٩ني علؤ ساعيت :كيف لإل ساف اف يبادؿ الناس ال ائذ وكيف ٕنييا بٌن ال ائذ
اٜنسنة واأل ر الرديئة وٞناذا كت ارسطو يف اي لق وواع سنه ا ٟنا .اف نوابو ي عو يف يتديثو عا قوية الن
النالقة بواسطة اي الؽ و قوية ى ه الن ا٧نا كوف ابلعلوـ العقلية ودرس كت اي الؽ والسياسة ولي ا ابجملالسة
للاىاد والرىباف والنساؾ واىذ الورع والواعهٌن وسالزسة ٠نال الرعساا واىذ العل  .الاة الكالـ عا ى ا الكتاب
القوؿ ا و كتاب ار عت ايو الس ة اي الؽ اوؽ اركاف مالمة مقشها اٞنؤلف وىي اي ساف واطبة واشكالية الوان .

.2كتاب ( فن الفصاحة ) :اف الكتاب ال ي واعو الرابف ا طواف التكريي وال ي ٪نمذ عنواف اا ال صايتة سا ىو اي
نوىرة سا كنوز رامنا يتل ص بعمذ لنوي كبًن سا قبذ ايتد ائمة اللنة السراي ية وال ي واف لناارة علمو ولسمو ادبو
واثق ذكائو أب طوف رىطور او ا طوف البليغ او ل طوف ال صيح.
يسعسذ الكتاب يف سياؽ اٞنقدسة ايونا الكثًن سا السًنة اٜنيا ية للرابف التكريي سنتهيا ابف سا ابرز ١ناسا
الكتاب اف اٞنؤلف قاـ بتوسيع ُنور الشعر السرايين واستنبا ُنرا ٖناين اييقاعات عرؼ ابٚنو ويف ى ا الكتاب ينثر ا طوف
ش ور السراي ية اٛنالة الي ي تقر اليها كذ سا ينشد البالغة.
الكتاب ال ي يت لف سا ٙنسة ابواب ٓنوي علؤ  32اصال ويتناوؿ ال صذ ايوؿ سا الكتاب كي ية استيعاب
اناعة ال صايتة ويتوؿ ايسلوب ال ي ٬نكا سلوكو سا انذ قري س اىيمنا ٟن ا اٞنصنف اسا ال صذ الثاين ايناقش ايو
التعريف ابلصناعة وساىية ال صايتة سا الؿ ايست ااة بشريتها اسا ال صذ الثالث ايعدد سا اللو ا واع ال صايتة
واورىا وسصدرىا بينما ي ال صذ الرابع سا الكتاب صيذ اقساـ اورة اٞندح الي واح اسلوب الثناا وبشكذ
ستقا ..ايما يل ص ال صذ اٝناس ٓنليذ اقساـ القس الواردة يف اصذ اٞنديح اسا ال صذ السادس ا يو يناقش الكا
اقساـ العنصر اطرض واٞنا ع اٜنروب وال ائدة سنها اسا ال صذ السابع ا يو يقس الكا الشكو علؤ انااا ستساوية
واٜن ة الي لمع بٌن الرباىٌن الكتابية ويف ال صذ الثاسا يبٌن الكا اٞنصطلح ايوؿ ال ي يبٌن كي ية ادراؾ ى ه
الصناعة ويت ما ٧نوذنا و عابًن عا اقساـ اصذ اٞندح ابلربىاف اٞنناس ويف ال صذ التاسع سا الكتاب يكمذ الكا
واقص ا صاؿ ال مائر يف سخ و ن يد كلمات اٞنديح ايما يستعرض يف ال صذ العاشر ٧نوذج سا لنة اورة ال ـ علؤ
غرار لنة اٞنديح واٞن تل ة يف النوع ..كما يوااذ يف ال صذ اٜنادي عسر استعراض ٧نوذج الكلمات الي سبق ُنثها يف
ال صذ الثاسا كما يلي ذل يف اصذ نديد استعراض ٧ناذج سا اور اللنة علؤ الصنف ال ي يش ع علؤ التحمذ وسا
٫نص نسيق اقساسو الي قد طرا لنا وعا التحريض والتسليح للمعارؾ كما يوااذ الكا استعراض عرب ال صذ الثالث
اٞننواؿ يقوـ ال صذ الرابع عشر
عشر لنموذج اي ساىية الكلمات الي انلت سا الباب السابق هرا لطوٟنا  .وعلؤ
. 72الدكتورة مديا .يف سبة كتاب هت ي اي الؽ .اٞنشرؽ الرقمية.العدد 22يف يتايراف 2228
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ابستعراض كلمات سا ٧ناذج بعينها ويف ال صذ اٝناس عشر يقف الكا عرب ١نطة اقعاف اطموؿ واٜن ة ويف اي قس
سا اقساسها ٬نكا يتب الكالـ كما يربز يف ال صذ التايل ٧نوذج اثف لتوايح كي ية اكتساب ى ه الصناعة عرب ل
الت صص يستمر عرض ٧نوذناف ا ريٌن يف ال صذ السابع عشر
اٞنقع ة ابألعماؿ وعا لريق اٞند ذ اٞننًن  ..ويف
اٟندؼ سقروم ابلرباىٌن اي
للصورة سها ويف ال صذ الثاسا عشر يكشف الكا عا الناية اٝناسسة الي علا
اسثلة لبيعية وسدو ة سع اراة لرح ٧نوذج سادس يف ال صذ التاسع عشر ت ما اعالم سليما يتوؿ اياراب لايستناع
عند اىذ ايدب واسلوب الكالـ وكيف وابي اينة يست رج سع براىٌن الصناعة ايوأ ..كما يقدـ يف ال صذ العشروف
براىٌن وااحة علؤ النوع الثاين سو يف القا وف الوارد يف ال صذ السابق وىو اٞنعاراة يف عل الكالـ كما يقدـ يف
ال صذ التايل ٧نوذج سابع للتعلي اٞنناس أل واع اٞنقدسات او اٝنتاسات ويبٌن يف ال صذ التايل وع ال ائدة ايوأ الي
تماشؤ سع سقار ة ايعماؿ اي التدبًن واٞنعراة وعلؤ اٞنرا اف يقتنيها سوية ويف ال صذ الثالث والعشروف يبٌن الكا النوع
الثاين سا ال ائدة ال ي يتماشؤ و سمية ايعماؿ اسا ال صذ الرابع والعشروف ا يو يبٌن الكا وع ال ائدة الثالث يتوؿ
الكلمات اٞنتشاهبة يف اٞن البة ويف ال صذ اٝناس والعشروف يشًن الكا اأ سا ٬نكا ايست ادة سنو سا الشعر سندا
ٟن ه اٞنعراة سا ميتية ٗنالية الكالـ ..كما يوااذ الكا ابراز بالغتو واصايتتو ايقف عند ١نطة ال صذ السادس
وال عشروف ليبٌن سا ين عنا سا النحو لت ميذ الكالـ واكتساب ى ه اٜنراة بينما يلي ذل اٜنديث عا التنهي وا صاؿ
ال مائر ويلقي يف ال صذ اي ر ٓن يرا عما يلحق ايذ هب ه الصناعة و٪نث عرب ال صذ اي ًن ابسلوب القصة
وايرشاد والته ي ايما تناوؿ ابواب الكتاب آداب ال ا لد ا طواف ال صيح ويبحث الباب الثاين يف ال ائدة سا اٞنديح
73
بينما يبحث الباب الرابع عا اروب اطبة اسا الباب اٝناس ايشًن اأ الشعر والقااية
.3كتاب ( الدالئل ) :يعد كتاب الديئذ للحسا با البهلوؿ التكريي ي ايتد الكت واياثر الباقية سا رامنا السرايين

اٞن طوط ال ي ناوؿ سواوع اياثر العلوية كما ويعد سا اٜن رايت اٟناسة يف اتريخ العاث العلمي لعر اذ يعود أتلي و اأ
القرف الرابع اٟن ري العاشر اٞنيالدي اهو سا الكت اٞنتقدسة الت ليف اذ مل بق س ة كاسلة ايما عل اي س ة وايتدة
ستواارة يف ركيا سكتبة يتكي اوغلو اورىا و شرىا ٢نطولة اؤاد ساكٌن يف سعهد اتريخ العلوـ العربية واإلسالسية يف
ارا ك ورت سنة 2958ـ وقاـ بنشرىا ١نققة الدكتور يسف يتيب وادر الكتاب عا سعهد اٞن طولات العربية عاـ
2987ـ والكتاب ٧نوذج سا النماذج الكثًنة علؤ عمق رامنا العر و و واشعاعو وىو نويع بليغ يف الثقااة العربية
وإبراز جملايهتا وسستوايهتا ودليذ علؤ ا تاح اٞنؤلف علؤ مقااات العامل يتولو سا الؿ قياـ اٞنؤلف بعٗنة الكثًن سا
النصوص واستيعابو ٟنا وْناوزىا ابإلبداع والعطاا .يعين الكتاب بعل اياثر العلوية والوقاية سا السموـ وال راسة وايشهر
وديئ لها وي ديئذ العلوـ الطبيعية واٜنيوية والطبية وال لكية والعلوـ اإل سا ية وسا يتبع ذل سا وميق سقارف ٜن ارات

 . 73ساسر الياس .كريي ي ع رعية الس ية لزاا اا ال صايتة – قرااات .نريدة الاساف December 21, 2014 .
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الشعوب وعاداهتا وسواٚنها اينتماعية ُنق ىو سوسوعة يت ارية .74ولقد ا الكتاب سعة واربعٌن اباب ٗنع ايها سؤل و
اى الديئذ والعالسات الي ينت ع هبا اي ساف ال يكتف ابلعكيا علؤ ديئذ الشهور القمرية والشمسية واٚنائها عند
الشعوب اي ر بذ ومقها واق التقومي العر كما ااض بديئذ العلوـ اي سا ية والطبيعية وال لكية والراياية والطبية ّنا
ايها سا ااوؿ اياكار الدينية السماوية —كاياثر العلوية –والرعاي –وال راسة وايسراض وايبداف والسموـ وال اليتة
واوقات الاراعة ويتساب ايايـ والشهور والسنٌن –سعتمدا ب ل علؤ سعطيات العلوـ واٞنعارؼ اٞنعاارة لو –اٞنستقاة سا
ينابيع وسصادر عديدة و٢نتل ة –اقد ا عا اشهر علماا العرب واٞنسلمٌن—كابا قتيبة –والكندي والرازي والطربي
75
وابا سًنيا ويتنٌن وغًنى –وسا قدساا اليومف ابقراط ونالينوس وارسطو ود٬نقريطوس

.4كتاب (املختار من كتب االختيارات الفلكية) :ا و ٢نطوط علمي الكيي ي كره اايت كتاب كشف الهنوف يف
اساسي الكت وال نوف ويقوؿ ىو للطبي واٜنكي ا صر ٪نٍن با نرير التكريي لت 472ىػ وىو يعد سا
اٞن طولات الن يسة يف علوـ ال ل والتن ي ال و ابا نرير التكريي لػ سديد الدولة ا الننائ ور بو علؤ اصوؿ كثًنة
وسثًنة .و وند س ة سنو يف قس اٞن ولات  -سكتبة اٞنل عبدهللا با عبدالعايا يف الرايض .برق يت ظ ل 3235
وبعدد لوراؽ ل 257ورقة يف كذ ورقة ل  25سطري ولنة اٞن طوط العر واتريخ س و كاف يف سنة 924ىػ سا قبذ
مسخ اٚنو ا٘ند ايارري العباسي.
اٞن طوط س ة كاسلة ي عليها ٕنلكات ي كت سائر النص ابٞنداد األسود وكتبت رعوس األبواب وال صوؿ ابٞنداد
األ٘نر.
وبداية اٞن طوط صها  :للسا بعد ي اما ل ع استايدت عمتو ابلشكري وسا شكر اقد هنض بوْن الصنيعة والرب
. ...
اسا هناية اٞن طوط انصها  :لولرنو لف يكوف سوااقاً للنرض اٞن رح ي وابهلل ذي اٜنكمة والطوؿ ويل القوة واٜنوؿ لستعٌن ي
وىو يتسيب و ع الوكيذ  .متل الكتاب .76
مصادر ومراجع البحث

 .2ابا شدادي عػا الػدياي ايعػالؽ اٝنطػًنة يف ذكػر اسػراا الشػاـ واٛنايػرةي ج3ي ٓنقيػق ٪نػٍن عبػارةي سنشػورات وزارة الثقااػة السػورية ي دسشػق
2992ـ.
 .2اياط ريي ابو اسحاؽ ابراىي با دمحم لت342ى ػ ي سسال واٞنمالػ ي در اػادر ي بػًنوت ي سػ ة عػا اياػذ ٞنطبػوع ّنطبعػة بريػذ
يف ليدفي 2927ـ.
 .3ابروت ي دمحم ٗناؿ ي التكويا التار٫ني اٜنديث لل ايرة السوريةي اٞنركا العر لألُناث ودراسة السياساتي بًنوت 2223ـ.
 . 74الدكتور اايد الد الطباع .سا سقدسة كتاب اٞن تار سا كتاب الديئذ .ص8
 .75اايد الد الطباع .اٞن تار سا كتاب الديئذ للحسا با البهلوؿ .ص22
 76ي إبراىي اليحٍن .سوقع سلتقؤ اىذ اٜنديث .قس اٞن طولات .ل٪نٍن با نرير
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اٛنمذي ا٘ندي امر نهود السرايف علؤ اٜن ارة العربية ايسالسيةي دراسات سراي يةي شر يف  5وامرب 2225ـ
اٜن ػػارميي عب ػػدهللا ب ػػا ما ػػري ايوا ػػاع اٜن ػػارية يف اقل ػػي اٛناي ػػرة ال را ي ػػة ي ٓنقي ػػق ال ػػدكتور س ػػعيد عب ػػد ال ت ػػاح عاش ػػوري ال ػػدار العربي ػػة
للموسوعاتي 2227ـ.
٘نػػودي ي شػريا سػػلي ي اٛنايػػرة ال را يػػة سنػ بدايػػة العصػػر العباسػػي يتػػ ،هنايػػة الاػػة اٞنػ سوفي الرويتػػة اعػػدت لنيػػذ درنػػة اٞنانسػػتًن سػػا
ناسعة دسشق سنة 2228ـ.
شاىٌني غرينوريوس نرن ي السرايف ااالة ون وري يتل 2997ـ
الشحاتي السيد زغلوؿ ي السرايف واٜن ارة ايسالسية ي القاىرة 2975ـ
لرازي ي ايلي ي عصر السرايف ال ىيبي القاىرة 2222ـ
عبده ي ٚنًن ي السرايف قد٬نا ويتديثا ي بًنوت 2997ـ
عطيةي نورج ف ي ايمر السرايين يف اٜنية ال كرية والعلمية يف بالد الشاـي دار سكتبة العائلة.
عليي يتسٌن بكري القبائذ العربية يف اٛنايرة ال را ية العليا ي سقاؿ شر يف ٠نلة نيذ العلوـ اي سا ية واينتماعيةي العدد .37
غربايؿ ي اولوس وكميذ ااراـ البستاين ي اعالـ السرايفي بًنوت 2969ـ
غااؿي سوسؤ يومف ي يتركة العٗنة والنقذ يف لعصر العباسيي بًنوت 2973ـ

 .25قداويي عالا ١نمودي اٞنواذ واٛنايرة ال را ية يف عهد دولة اٞننوؿي دار غيدااي عماف 2225ـ
 .26الكعيبي عبد اٜنكي ي اٛنايرة ال را ية ودايرىا العربيةي دار ا حاتي دسشقي 2229ـ.
 .27لي ساكا ي بينا بينوي مقااة السرايف يف القروف الوسطؤي رٗنة لف نرادي سوسكوي 2979ـ .
 .28دمحم ي سوادي عبدي اييتواؿ اينتماعية وايقتصادية يف بالد اٛنايرة ال را ية ي بنداد 2989ـ.
٢ .29نوؿي سوسؤ ي اٜن ارة السراي ية يت ارة عاٞنيةي بًنوت 2229ـ.
 .22اٞنقدسيي مش الديا ابو عبد هللا دمحم لت382ى ػ ايتسا التقاسي يف سعراة ايقالي ي دار اادري بًنوت ي س ة علؤ اياذ اٞنطبػوع
ّنطبعة بريذ يف ليدفي 2929ـ.
 .22اتريخ كرسي س راي ية اٞنشرؽ يف عصر السرايف اٞنشرؽي ابراىي اااذ النااريي دار اٞنعتا ي عماف 2222ـ
 .22مسقي يعقوبي دور السرايف يف العلوـ النهرية والتطبيقيةي شر يف دراسات سراي يةي  5وامرب 2228ـ
 .23النصييبي ابو القاس با يتوقذ لت367ى ػ ي اورة ايرض ي دار اادري بػًنوت ي سػ ة علػؤ اياػذ اٞنطبػوع ّنطبعػة بريػذ يف ليػدفي
2938ـ.
 .24يويتناي سار غرينوريوسي اٞنراكا الثقااية يف بالد سا بٌن النهريا يف القر ٌن السادس والسابعي شر يف دراسػات سػراي ية  .اٞنكتبػة السػراي ية
ٞنطرا ية ا طاكيا.
 .25يوسفي ارشيدي سالنقة الشاـ واٛنايرة يف ال عة سا بٌن 572-435ىػ ي عماف 2988ـ
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