
 

 الحركة العلمية والفكرية في العصر العباسي األول 

 م(188/188ه /891/881)

 صبراتة ـ جامعةكلية اآلداب والتربية  - د. ربيعة عبد السالم أحمد خليفة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : المقدمـــة

كانت الحضااة  الربية  اسالايةة   ا الر ب ال ح اضاة  ةتحةح  ى ا الور،      

 الواار،  الةا لى ت  ا  تأثبت  أثبت كغةبها ةن الحضاااةات ىتا الةا الىب   

اكمها  ا أثتاء الحة،اات الربية  اسالاايةة  كالحبو  الب م  الهتا  الة،ناو  كاو لها 

 الا ة الكبةب  ا يرث الحضاة  الغبية  الحايث .

هذا الم،ضااااا،   نا كانت الباايات الحنةن  لتهضااااا   أهمية دراسةةةةةة ةن هتا جاءت    

هاةها يواك   االاف  ا الر اب الرباالا ال ح  الرب  الر مة   الحكبي   اللية    ازل

المأة،و ةن أزها ى اا،ة الةاةيا اسالاايةا   نا عااها ى اابه نهضاا   ى ااب إذ يرا

عاااااىباً  ىالماً  أليةاً يح  المأة،و ةحباً ل ر ا  الل    اضاااااةي  كبةب   اةث كاو 

  ة يرل  يالبيغ   الل   كما كاو ل حنه ن اا الواارب  يلالا الواارباء   يواالرها 

الر ماء  اللياء ال يحاةق،نه  ا اضااب أ  الااحب   قا أل  تواالةره   كبةب ةن اهةماةه 

ل وااااارباء  ا أياةه إلا إىلاء الوااااارب ل ر  ق،ي    توااااالةره ل ر ،م  الحت،و  ا لا  

 انبراث ابك  ألية   ى مة  زاهب      ذا أثب ىظةا  ا ةقةها  تناةها  كاو  الح سااااح 

  اةةات أصااااا ها ةن يغاال ااضاااب  الرالا اسالااايةا  نهضااا  ى مة    كبي  ىظةم

 ةبكز الخي   الرباالاااة  إلا جمةف أةجاء المرم،ة   اةث االاااةلا  المأة،و أو يواااةا 

 أو يرلا ل ر ا ل ر  ق،ي  ظ ت آثاةها  اضاااااح  لنب و  صااااابااً اضااااااةيا ىظةما 

 ىايا .

كبي  حتا ة ا،ح ةا ةاا تأثةب الحبك  الر مة   ال إشةةكالية ه ا الدراسةةةة يالةالا كانت 

ااضااااااب  الرالا يرهاا الماأة،و الذج جر  ةن يغاال  ى ا الراالا الخااةجاو  ىااصاااااا 

 ق،ي  ظ ت أثاةها  اضح  لنب و ط،ي   . ل ر أو يرلا ل ر ا  اساليةا و  االةلا 

 .ح،ثا لمث  هذه البئتبا  المتهج الةاةيخا ياىةباةه المتهج الميا قا تا 

  جاءت تنسةمات البحث ى ا التح، الةالا:
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 :بيت الحكمة وحركة الترجمة ــ  المبحث األول 

 . ذلك اىزائن الكة   إنواء يةت الحكم   الر،اة  الةا الاىات ى ــ 8

 .أها الالبا   الا ا ف الةا الاىات ى ا ازلهاة يةت الحكم  ــ  

 .ظه،ة ابك  الةبجم  ــ 8

 .الةربيف يحبك  الةبجم   ةباا   طبق تل،ةها أ ــ 

 .ى ا نم، ابك  الةبجم   الر،اة   الالبا  الةا الاىات  ــ 

 :المأمون ومجالس العلم والفقه ــ  المبحث الثاني 

 .الر ،م الايتة   الحنهة   .8

 .الر ،م الح سحة   أعهب الحيالح   .8

 : الحركة العلمية والفكرية وأثارها على العالم الخارجي  -المبحث الثالث 

 : الترجمةوحركة بيت الحكمة  -المبحث األول 

 :خزائن الكتب وبيت الحكمة والعوامل التي ساعدت على ذالك  .8

ترا ل ة الحكم   ىزائن الكة  ةن أها  دور الحكمة : وخزائن الكتب أنشةةةأ أ ـةةةةةةةةـةةةةةةةة 

او الرالا  ا يرض ة هما  ا نواااب الةر ةا  الثنا  ةالمتواااات الةر ةمة  الةا لربت ل ةا 

اسالااايةا  ةتذ صااااة اسالااايم  نا جاء  ا يرض الت ااا،أ الةاةيخة  أو ىبا   ين 

  (8) تزح لاة النباء ةكة،م قام ةهاجبا إلا المايت  ةف ة ر  ين ىمةب يرا غز   ياة

  ا لاة ةخ ااا ااا  هذا يرتا أنه كاو يالمايت  ى ا ىها البالااا،ح صااا ا   ى ةه  الااا

 الذج أنوأه الخ ةح  الرباالا  ل نباء   الاةو   تةحاث الم االة أيضاً ىن يةت الحكم

ى ا لاة ىاة  ل كة   ةبصااا ةما  م   كاو يوااةم 882/188المأة،و  ا يغاال الاات  

    .(8)ن  غةبهاةجر ه ة ةنا نن   كة  الةباث  التساخ  الملالر

  اسالايةة    يسن،ط الا ل  الة،ي   جاء الر اب الرباالاا  كاو ى اب الحضااة

م  انةن ت ىاصم  الرالا اساليةا ةن 028/ه888الت    يانةناح السا ل  إلا الرباالةةن

ى ا  ايغاال   ابأ ى حاء يتا الرباو ةث  البعااااااةا  المأة،و  غةبهم لةوااااا  إلا

ط   الر ا  ل ف ىل ةه إلا الةام   كانت الساام  الباةز   ا تاةيا الا ل  الرباالااة   ا 

 .(8)اهةمام ى حائها يةرمةا المرب  

 ةات هاة و البعةا  يةت الحكم  زيت  يغاال الراصم   ى ا البغا ةن الث،ةات 

  الرباالااة الحةن الةا ةألت ىها المأة،و   إو ى اابه يرةبب ةن أزها ى اا،ة الا ل  

ةن التااة  الر مة    نا اهةا يالمساااائ  الح ساااحة    عااالف ى ا التهضااا  الحكبي   نواااب 
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الر ،م   ز ل يةاات الحكماا  يمخة ف أن،ا  الكةاا  ةن الهتااا  ييل الب م  الحبو اةا 

أصااابحت أعااابه يلاةر  ى مة  تضاااا لاةا ل كة  يلةمف  ةها عاااة،خ الر اااب ل ةبجم   

 .(4)ص  ةها ة،اضف ل تساىةن الةألةف  الةح ة   كما ى 

جمف المأة،و  ا المكةب  أىظا المحكبين   الر ماء  الطباء  التن     أغاق ى ةها 

الرلاء   أصاااابحت ىزان  يةت الحكم  ةن أثب   أىظا ىزائن الكة   ا ذلك ال،قت  

  كاو ىازنها ه، الاااهة  ين هاة و  ةما ي كا أو يةت الحكم  كاو يضاااا ةكةب  ج ة   

  .(2)ها   اىةةب لها المةبجم،و الموه،ة و  ةتها   اتةن اين البلبي ضمت كةب

ازلهاة يةت الحكم  اتخذت ةكةب  "يةت  ى الالبا   الا ا ف الةا الاىات ا  ـااااااـاااااا 

الحكم " ةكان  ىاص   ا الرالا الربيا  ىاةجه   قا تأالست  ا يغاال ىاصم  الا ل  

الحةب    الذ  اكا  اخ ةح  هاة و البعةا الرباالة   ا النبو الثاةن المةيلج ى ا يا ال

 الإلالاايم   االااةمبت ةكةب  يةت الحكم    ىيح الر ااب الذهباه(و 189 –017ةن )

رةبب الم الااا ي   ج الذ ظ  اكا المأة،و ين هاة و البعااةا   ازلهاةها  ا عااهبتها 

 . لبةت الحكم  الص ا

ازلهبت  نواالت   قا عااها ى ااب الخ ةح  المأة،و ى ااب االزلهاة الر ما الذج

 ةه ابك  الةبجم  نواااطاً  االااف التلاق   نا كاو يةت الحكم  ةن أها المباكز الثنا ة  

الة،نانة    نوبها يةن الرب  الذين أقب ،ا  ا ذلك الحةن إقباالً ةتنلف التظةب   علرها 

ه حى ا ذلك إقباح الخ ةح  نحساه ى ا الثنا   الرن ة    اىةزازه يالحبك  الحكبي    تساة

ةن التاااةا  الايتة  تساااااااةحاً أل  إلا تاىةا الةةاةات الرن ة  اللايا  الةا اصاااااالترت 

   ةتها كاو الخ ةح  المأة،و ةن أكبب أن ااااااة ةذه  المرةزل  الذج (7)يالثنا   الة،نانة 

ين،م أالاااااااالااااااه ى ا تملةا الرن    االىةزاز يحبيةه   ال يرتا ذلك أنه لا تكن هتا  

لت قب  ذلك الرها جه،ل ضاااااخم  ذالخ ةح  المأة،و   كما ذكبنا  نا يتبجمات قب  ىها 

ةن قب  الخ ةح  المت ااا،ة  ثا هاة و البعاااةا ةن يراه لتن  المال  الر مة  الة،نانة  إلا 

ال ساااو الربيا   قا كاو ل بباةك   زةاء الخ ةح  هاة و البعااةا ن ااة  كبةب  ا هذه 

 ،نانة  ىتاي  كبةب  جر ةها ين ااااااا و الر ماء الله،ل   ناا كاانات ىتاايةها ياالثناا ا  الة

  كما جر ها يبالااا ،و البالااا  لواااباء ةحح،ظات (0) يوااالر،نها ى ا لةاالاااةها  نن ها

كماا كااو يةات الحكما  يوااااااةم  ى ا الكة    (1)إغبينةا  ةن اسةبباط،ةيا  الب ةاانةا 

  (9)انة االواابىة   ال سااانة    ةا تبجا ىن الة،نانة    الحاةالااة    السااتسااكبيةة   الك 

 الااب  لها  قا عاالف الخ ةح  المأة،و طييه ى ا الةبلل ى ا يةت الحكم  ل نباء    ليب

223



 

البات     أالااابا  الباا   ذه  إلا اا إقاة  جتال الم ح  يالااة يضاااا ثيثسقاة 

صاغةب  ى ا ت لةتاح  ةها ةن يواء ةن الب ال قسلا ةن الباا   كما ينام له اللرام 

انت التهض  الر مة  تسايب ى ب الن،  ل ا ح الثيث   كاو ك  (88) الوابا  ل و ةناي 

ةربباً ىتها  آي  ةن آيات ىزها   يةت الحكم   ا يغاال ىت،او هذه التهضاااااا    ةةزاً 

هما  ااالاااما ةأو إنوااااء الخ ةح  المأة،و لاة الحكم   ا يغاال كاو ىاةيً  ةن   ا الحن

ب  إنوااااااء المكةبات الراة    ةأت أو  ا انةوااااااة الر ،م  الااااااىا ى ا تبتا الحكام  ك

   الر مة  الحكبي مظاهبالتأالااااةا المكةب  ىةب تربةب ىن المسااااة،  الب ةف الذج ي غةه 

الةا كانت الااام  ذلك الر اااب الحبيا الذج تةساااا يه ظاهبه الة،اصااا  الحضااااةج يةن 

ذا هالرب   أيتاء الحضاةات الىب  الةا  ص ت إلةها الحة،اات اساليةة   نا اىةاة 

الخ ةح  أاا البباةك   زيباً له   هذا الببةكا الااا ة  أالاااب  قايم  كاو ةن أالاااي ها ةتذ 

كةف يبغب،و الخ حاااء  ااااعااااااةةها  ا تااذ ق  قااا ىبه ه الء البباةكاا    (88)قب و

 يلمةف ى مةاً قاة له أو يلغا ى ا الاامبقتا لةاالااات الكة    جر ،ا ةن يغاال ةبكزاً 

 الم لحات البةزنلة  ةن الغب   ا  قت   (88)سااتسااكبيةة  ال الب ائف اللية  ال ااةتة 

  ااا.

 كاانات هاذه الاااة ةن ىاه  ج،ه أىظا المراها الثنا ة  الةا أنواااااا ت  ا ذلك 

ةبصاااا   كةا يالوااماالاا    ط   الكة  اةث الاام   المأة،و الخ ةح  الزةاو  اةث أنوااأ

ي،ج،لها   نا ط   ةن أةةب صاان ة  يرض الكة  الح ساااحة   الر مة   أةالااا ها له   نن  

ةن ىباالاااو الكثةب ةن الكة  إلا يغاال  أةالاا  جماى  ةن المةبجمةن إلا ييل الب م 

  قا  ص   نلةبجم  ىال ةن الكة    كانت الكة  الةا أةالا ها ة ك الب م ةزىب    

 .(88)يرضها ةما يلر ها تححاً  تة 

 حا ىي   المأة،و لنةت الم،الااااا،ة  يبةت الحكم  كت،ز الر ا اسالااااايةا إلا 

توةب  الم تحات الة،نانة  ةن آالةا ال غب   ا ىهاه   يأو كت،ز الر ا الجتبا   أةب

 االةرم  أيا ي،الف يرن،  الكتاج  ة س،ه الرب    ه، أاا الرن،ح الكبب   ا تاةيا 

 .(84)الرالا

يلمهب   "إو ييط الخ ةح  المأة،و كاو يم،ج: (82) ي ااااااف الااااااةا أةةب ى ا

ين االااااةاىاها الخ ةح  ىظةم  ةن ةجاح الر ا  الل   الوااارب  الطباء  الحيالاااح  الذ

المأة،و ةن جهات ةةرال ةن الرالا   عااام ها يرتايةه  ةهما اىة حت جتساااةاتها   كثةباً 

ةا أىذ الخ ةح  المأة،و نحساااه ل ةاً ةئةساااا  ا المتاظبات الةا تا ة  ا ةل ساااه    ا 
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غضا،و اكمه  ص ت الله،ل الثنا ة  اللايا  الحا الق ا   نا أنوأ الخ ةح   ا يغاال 

ةاً ةالمة  ل ةبجم  ةلهز  يمكةب    كاو أاا ةةبجمةها"اتةن ين إالحاق" الحة س،ه لا

  (87)الربنبج الرظةا ال،االااااف االطي   الوااااخ ااااة  البئةسااااة   ا ى ااااب المةبجمةن

 اىةةاة الخ ةح  المأة،و الاااه  اين هاة و كاتبا ى ا ىزان  الحكم  الةا ضااامت آاله 

ل م لحات الة،نانة    ىكف المةبجم،و  ةتاً ةر  ى ص ةكاناً  المباجف  ا ك  ى ا   ن 

  كما (80)ى ا الرم  يلا  نوااااط   ظهب ذلك  اضاااحاً  ا تنام ى ،م الل  ىتا الرب 

اقةبو االاااا الخ ةح  المأة،و ية ك التهضااا  الحكبي  الةا ازلهبت  ا الر اااب الرباالاااا 

ها ال ح ي،جه ىام    ا ى ااااااب الخ ةح  المأة،و ي،جه ىاأ   ذلك لنه عاااااااة   ة

اةا قة  إنه أى ا الخ حاء يالحنه   ى ا الكيم   أنه  ة س،ه الخ حاء   اكةا  يتحسه اةا

 اهةا يالةباث النايا  جمره  ىاصاا  الةباث الة،نانا  أةالااا  يرثات ةن  يتا الرباو 

 الر مااء إلا النساااااالتلةتةا    جزيب  قببأ ل بحث ىن نحائا الكة  الة،نانة    نن ها

 او هذا البةت يمثاي  ةرها ى ما  يضااااا ةكةب  لتسااااا الكة   لاةاً إلا يةت الحكم    ك

إلا الربية    كاو له  زيب  ةساىا و  ةةبجم،و  ةل ا و ل كة    قا ي غ  ل ةبجم 

 .(81)ةن عغحه يالثنا   اسغبينة  أو زال اهةماةه يهذا البةت ةا ااث  ةه

ه ةن ةاااح   ةااا  كااناات ةىااياا  الخ ةحاا  المااأة،و لبةاات الحكما    ةااا أنح  ى ةا

 جب   ا ىهاه ةن تبجمات ل ةباث اسغبينا ةضب  الةثاح   ه، أ ح ةن نال  يأال

خة  ال ل ر ماء أةزاقاً   هةأ يك،و نواط يةت الحكم  ةة،قحا ى ا الخاء الخ حاء  الةباء 

ىن الةكالةف المل ،ي  لهذه الم الااااااساااااا   يةناضاااااا،نها  ا أ قات ثاية    ينبض ةيرها

يك،و ةرهاا أ  ة الاااسااا  لها     ثايت  ب  الرم  ةن يراه ى ا أوالرظةم    كذلك ج

 .(89)يحا يتحناتها

 كااو الخ ةحا  الماأة،و يحض التاو ى ا قباء  الكة  الةا تبجمت  ا أياةه  

 يبغب،و  ا نن هاا   ةن ثما  تناةت الحبك  الر مة   ا ىهاه   تتا ا أ ل،ا التباه  ةن 

 اللياااء  الواااااارباء  ا تحسااااااةن إنةاااجها  ااأجزح لها الر ماااء  الحنهاااء  المحاااثةن 

    ةا غبيبا ى ا الخ ةح  المأة،و أو يربه ى به يـ"الر ب الذهبا"  نا (88)الرلاء

قام ية،الااااةف يةت الحكم  الةا أالااااسااااها  الاه البعااااةا   كاو ييطه ةزلاماً يمواااااهةب 

    ةن ةخة ف المرةنااتالالاتذ   الطباء  الحيالح  الذين قاة،ا ةن جمةف أنحاء الرالا

 ا اللتا  البىاي  ال،االاااااار   كما أغاق   اللتسااااااةاات   قا أغاق ى ةها ل و تمةز

الة،اح اللائ   ى ا الم ةىةن  الحيالااااح   التح،يةن   جاةرا الحايث الذين تلمر،ا 

  ا ىاصم  ة كه.
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 لناا قاام الخ ةحا  المأة،و ياكةتاز الااااااليت اللاه ة  ىتا الرب    أغتا يةت 

 .(88)حكم  ةتها  ياسضا   إلا جمره عرب الرب   البالائ   ال،ثائ  الةعةحة ال

 : المأمون وحركة الترجمة .8

ىتاةا تن ا الخ ةح  المأة،و ةنالةا الحكا ىال ل ةبجم  يبينها المحن،ل   ت،هلها 

  جات ةلم،ى  ةن الر،اة  الةا الاىات ى ا الةبجم   علرت الرب   الزائ  

 ال غات الجتبة  إلا ال غ  الربية . ى ا نن  الر ،م ةن

 مراحل تطور الترجمة في عهد الخليفة المأمون: .أ

إلا الربية  ذة تها  إذ  لماا آلات الخي ا  إلا الماأة،و ي غات  ا ىهااه الةبجما  

يرّا النبو الثالث الهلبج/ الةاالاف المةيلج يح  ى ب الةبجم   المةبجمةن   نا كاو 

.  ةما يب   ا السب  الذج ةن (88)إلا النةاو الرن ا ةةاالً  الخ ةح  المأة،و  االاف الر ا

أج ه كثبت كة  الح سااح   جر  الخ ةح  المأة،و ينب  ى ا الةبجم  ةا يب يه اين التايا 

: ةن   غةبه أو المأة،و ةأ   ا ةتاةه ةجيً جالسااااً ى ا الااابيبه  قاح المأة،و:  ن ت 

:  أنت؟ قاح: أةالاال، بةت  يه   ق ت  : طالةا   ساا  أيها الحكةا  أالااأل ك؟  ناح: الاا   ق ت 

ن  ا الرن   سااا  : ثا ةاذا؟    ق ت  ثا ةاذا؟ قاح: ةا  ا الواااب  ةا الحسااان؟ قاح: ةا ام ق ت 

ن ىتا اللمه،ة  قاح: ساااا  : ثا ةاذا؟  قاح: ثا ال  ثا ال ةا ام  كاو هذا المتام ةن   (88)ق ت 

ب م إلا ييل ال المةبجمةن أ كاا الالاااااابا   ا إىباج الكة    أنحذ المأة،و المبر،ثةن

ساضاااااة الكة   تبجمةها  ةن اللبق الةا انةهلها الخ ةح  المأة،و ل ح اااا،ح ى ا 

الكة  أنه كاو يبال  يرثات ةن المةبجمةن إلا ييل الب م  اةث كاو ه الء المبر،ث،و 

ية ااااااةا و الكة  التالة   ين،ة،و يواااااابائها ةن أصااااااحايها  تبجمةها   ةن ه الء 

 .(84)المةبجمةن يحةا ين البلبي   يحةا اين أيا ةت ،ة  غةبهمالمبر،ثةن ا

ه ةت  يرةبب الخ ةحا  المأة،و أ ح ةن يرث يالبالاااااا  إلا إةبباط،ة الب م يل  

أعااهب التن    ا   كاو اتةن ين إالااحاق  ىمب ين الحبىاو اللببج هم(82)كة  الة،نانة 

الكةاا   الم اااااااالة الااذين يبز ا  ا هااذا الااا ة   ى ا يااا ه الء تبجماات ةخة ف 

ةةبايت  صاة ةلم،  ةا تبجا  ا هذا الا ة يرالح جمةف ةا تبجا  ا الل اة الىب  

 ي اااال هذا الا ة يذكب الالاااةاذ أ لةبج: "لنا   (87)ةلةمر  ةن تاةيا ابك  الةبجم 

تبكز ىم  الةبجم   ا ةاةالاا  أالااساات اايثاً  ا يغاال   يذح جها لائ  للر  المال  

   كاو (80)الح سااااحا  الر ما  ا ةةتا ح اللال  الذج يةك ا الربية الضااااب ةي  ل بحث 

 ةناطب المةبجم،و ةن أنحاء    الخ ةح  المأة،و يا ف المكا ات السااااخة  ىن الةبجمات
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الرباق  الواااااام   اةو ةن جمةف الم    الجتاو يةبجم،و ىن الة،نانة   الحاةالاااااة  

 .(81) السبيانة   الستسكبتة  )الهتاي (   غةبها

 ناا كاانات الةبجما   ا ىهاا الخ ةحا  الماأة،و  ا قمةها  ا جمةف الر ،م ةن  إذو

   سح   ط   ةتاظبات ألية   ى مة .

 طرق الترجمة: .ب

ترةبب الةبجم  ةن الملاالت الر مة  الةا ىب ت تل،ةا لائماً  ةة،اصااايً ى ا 

 يذاتها.ةب الر ،ة  الزةت  إلا أو صاةت الة،م ةن المةالين الر مة  النائم  

 كاااناات تبجماا  الكةاا  إلا الربيةاا  تةا ي،االاااااالاا  إاااا  اللبينةةن ال حظةاا  

  المرت،ي .

 ترتا أو ين،م التاق  يةبجم  التص تبجم  اب ة   أج:  طريقةة الترجمة اللفيية: .1

لكا  ك ما  ةاا ينااي ها  ا ال غ  الربية    طبين  الةبجم  هذه غةب ةنب،ل    أو يلاا

 ذلك لو الكثةب ةن الك مات الجتبة  لةا لها ةباله  ا  لها الاااااا بةاتها الكثةب   

 ال غ  الربية .

 ها ال الااااااف انةواااااااةا  الكثب لق   اةث يرما  الطريقة المعنوية في الترجمة: .2

 و،ها ي غةها الصاااا ة  ثا ين،ة،نالمةبجم،و إلا الت اااا،أ المبال تبجمةها  ةحهم

 يةبجم  المرانا إلا ال غ  الربية  ل و الةنةا يك  ك م   ةها.

 كاااناات اللبينااا  المث ا ل ةبجماا  ها الةا تن،م ى ا المزج يةن اللبينةةن 

ال حظةا   المرت،يا  أج أو ين،م المةبجا يحها المرتا الحنةنا ل تص الذج يبيا تبجمةه  

أنهااا  إلا الربيةاا  لةبجماا ثا يياظ  كاا  ك ماا   اةل   ةااه   ةمااا يياظ ى ا ابكاا  ا

هاها ى ةف ااجات الا ل  الربية  اسالاااايةة    نا نن  الرب   ا يااي  كانت تةماعااااا

الكةا  الر مةا  كاالبيااضااااااةاات   الح اك   الكةمةااء   اللا    لكن ىتااةا كثبت لا  

 إلا الر ،م الرب  كةا  الر ،م  صاااااا ات إلا لةجا  كبةب  ةن الةنام  الةل،ة  اتله،ا

  سااااااحا   ةتل  ةتاذ زةن الخ ةح  المأة،و  ب غت الحبك  الحكبي  ذة تها  التظبيا  ةن

االطي  ى ا الثنا ات  إلا  واااااءت الحاج   اةتنا المسااااة،  الحضاااااةج  ا الا ل 

الجتبة   ثا إو  ج،ل الخ ةح  المأة،و  االاااف الثنا    االطي  جر  التاو ينب ،و ى ا 

 .(89)الةا كانت ةليح  لتهضةها الر مة المواةك   ا هذه التهض  الثنا ة  الحكبي  
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 أشهر المترجمين في عهد المأمون: .ج

أكبب الثب  ا ازهاااةهااا  ا  كاااو لةواااااالةف الخ ةحاا  المااأة،و لحبكاا  الةبجماا 

ىهاااه   ظهب ىااال كبةب ةن المةبجمةن  ةمن قاااة،ا يااا ة ةها  ا نناا  الر ،م  الحت،و 

  تل،يبها   لر  ةن أيبزها:  إلا الربية    اس ال  ةتها  الح سح ا لا  

ج،ةجةسااابن يخوااا، :  كانت له ىبب  ي اااتاى  الل    ةرب   الماا ا    أن،ا   .8

الريج ىام ي تاى  الل  المت ،ة   قا نن  ل خ ةح  المأة،و كةباً كثةب  ةن كة  

الة،ناااو إلا الربيةاا    يبااا  أو هااذا التناا   كاااو يةا ىن طبي  ةةبجمةن آىبين  

نن ه  جالموه،ة   الذ  لل،ةجةا ةن الكة  كةايه يةنن الربية   لنه نحساه لا يكن

 .(88)ين إالحاق ةن السبيانا إلا الربيا اتةن

اتةن ين إالااااحاق: اللبة  الباة  الذج ألف الرايا ةن الم لحات اللبة   كما تبجا  .أ

 أكثب ىاالاً ةن كة  أةالاااااال،  أ يط،و إلا الربية   يبا  ةن كيم اين التايا أو

   ةن الربية  ةن (88)تبجمات اتةن ين إالاااحاق كانت ةن الة،نانة  إلا السااابيانة 

ة   ةن ك كة  أينباط كةا  الح اا،ح  كةا  الكسااب  اللبب  كةا  الماء  اله،اء 

اتةن ين إالااااااحاق كةا   بق الل    كةا  المن،الت الخما  ا  جالةة،و تبجا

 .(88)الةوبي 

 أسباب ازدهار الترجمة: .د

 ى ا الةحكةب  ط   الر ا. الاين اساليةا الذج ااثتأثةب  .1

اط ف الرب  ةن ىيح االاةكاا  يغةبها ةن الةا ى ا ثناا اات جايا   ةةت،ى  لا  .2

 يكن لايها يها ى ا ةن قب .

اااجاا  الرب  لر ،م لا تكن ةرب  اا  لااايها   ااأىااذ ا ةتهااا ةااا ي،ا   ليتها   ةااا ها  .3

ات ال اااي   ترةةن ياء أعااهب ال ااا،م أ ق يحاج  إلةه  ا الل   الحسااا  لمرب  

  الحج.

تساااااي  الخ حاء ى ا ةىاي  الر ا  الر ماء   تواااالةرها ل حبك   التن  ل مةبجمةن   .4

 ل نائمةن ى ا الةربي    قا يذح ه الء الخ حاء الة،اح اللائ    ا الااابة  توااالةف 

ه نالمةبجمةن  غةبها  اةا قةا : إنها ل ر،ا ل مةبجمةن ةناايا  كا  كةاا  يةبجم،

 ةث   زنه ذهباً.

 ةظاهب االاةحاء يالمةبجمةن كإنواء المراها الخاص  الةا ترتا يالةبجم    نا أنوأ .5

مف  ةه التاق ،و   أصب  نن  الكة  الجتبة  إلا الربية   الرباالة،و يةت الحكم    ج 
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 . (88)جزءاً ةن الةاال  الا ل  تبذح  ا البة ه الة،اح اللائ  

 نتائج الترجمة: .ا

 ا أو الةبجم  كانت التا ذ  الالاااااالااااة  الةا اط ف الرب  ةن ىيلها ى ا  ال ىيه 

ى ،م الةا  ةراة ها   ةف أنه كانت ل ةبجم  الااااا بةاتها كالةبجم  الم خ ااااا   البرةا  

ى ا الاق  نةةل  التن  الساااااابيف الذج ايةغا يرض أصااااااحايه البي  المالج  إال أو هذه 

 يلاية  الكثةب  الةا ةتها:الس بةات ي غب عأنها أةام التةائج اس

اطي  الرب  ى ا ى ،م كااان،ا  ا ااااجا  إلةهااا   لا يكن لها يهااا ى ا ةن قباا   أ   .8

كاان،ا ى ا إلماام ضاااااا ةا  يبرضااااااها  كالبياضااااااةات   الل    الح ك   اللبةر  

  غةبها.

الةا ةن الضااااااةاا    ذلاك ةن ىيح المحاا ظ   ىم ات الةبجما  ى ا احظ  تباث .8

 ى ةه  ا تبجمات ىبية   ا ةكةبات الرالا اساليةا.

  ا تل،ة الر ،م. سالهامكانت الةبجمات ننل  الباء الةا ةكتت الرب  ةن ا .8

اتساااااا  الثنا   الربية  كما أضاااااةف إلةها ثنا ات الةا المخة ح   ةما أل   إلا هذا  .4

   الربية    إلا تل،ة الحضاة  الربية  اساليةة .الةل،ة الكبةب  ا الرن ة

ها ى ا ال غااا  الربيةااا    اااأل  ذلاااك إلا لى،ح الكثةب ةن ةكااااو ل ةبجمااا  أثب  .2

 . (84)الم ل حات الجتبة   ا ةخة ف الر ،م  الحت،و إلا قاة،و ال غ  الربية 

إو ابك  الةبجم  ازلهبت  ا ةتة ف النبو الثالث الهلبج  وخالصة القول:

 ازلهاةا كبةبا ىاص   ا ىها الخ ةح  المأة،و.

 لمأمون ومجالس العلم والفقه: -المبحث الثاني 

كاااو ىهااا الخ ةحاا  ةن أةقا ىه،ل الر ا  ا الر ااااااب العلوم الةةدينيةةة والفقهيةةة  .1

 الرباالا   ذلك لةبين:

أو الخ ةح  المأة،و نحسه قا اعةغ  يالر ا  أةرن  ةه  اةتما كاو يمب    نا  ــ األول

جاالا كثةباً ةن الر مااء  أىاذ ىتها جم ا  صااااااالحا  ةن الر ،م الاايتةا  كاالحاايث 

   كاو ةحباً ل ر ا  الزليال نوبه.  الةحسةب  الحنه  ال غ  الربية  

بحث   كثب  الر ماء  ا ك  ةا كاو ةن الة  نحسها ةن ع،ق ل ر ا  ال ـةةةةـةةةة والثاني

  .(82)ة ب ةن أة اة المس مةن

لنا اتسااااااف نلاقها  ا ىهاه يكثب  الحنهاء لر ،م الةا زال انةواااااااةهاا  ا ىهاه    ا

 المحاثةن  المةك مةن   كاو يرنا لها الملالا  يحضااابها يتحساااه   ةةتاظب و  يالا 
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  أل  ذلك إلا ك  ةا يك،و  إقاة  الالة  ى ا ك   ااا ةتها يبأيه   ا غاي  الحبي  ةف

إال أنه قا نةج   (87)تتنة  كثةب ةن المساائ   إلا تور  ا ةاء ل و أو يتنص ىالا آىب

ىن ذلك ةسااااااأل    ها ابك  االىةزاح   كانت ةن المسااااااائ  الراة  الةا ترب  لها 

 الزةلعاااةة،و )المل،و(  الت ااااة   الرن  ةن قايا   ىا   ةها الحيالاااح  الة،ناو 

 .م،و المس 

 أةا ىن ة،قف المأة،و ةن الحبق المذهبة  يالرالا اسالااااايةا  نا كاو ه، الخ ةح  

الرباالاا ال،اةا الذج ى ا ةذه  الوةر  و  قبة اسىيو ىن ىنةاته  ا ى   النبآو و 

 اياى، لهذ  ه881إلا  ه888  المأة،و ةن الااااات  ظ ام  التاو ى ا الن،ح يذالك و  

با  التاو  ة ضااها لة ك الباى  قبة االالااةران  يساا لةه ىإالحكب يالح،اةو   ما ةأ  

ا ي   ىنا لها ةحاكا الةحةةش  كاو ي  نح،ذه  إجبااة أها  الر ا ى ا اىةتااق هذا المذه

ت كاو ةن الاا،ءاته الةا أااث    هائةاآةالااائ   ا تأيةا  ةما ين،ل،نه    كة المرةزل   

  أج: ه ل  اللبب  االىةةاة الاات  و  ةسااأ  لاةت تسااف ىوااب  يةن ى ماء المساا مةن  ةت

أ  أنه ةلب،ة  ا أىماله    أنه ةس  ح ىن ىم ه  ؟ اسنساو اب اسةال  يرم  ةا يواء

لنه ىالا  أ  يراق    أو الناة ه، الذج يحكا جمةف أىماله ةن ىةب  عااااب   أو يثا 

ىن ك   بل ةن ىةب أ  عااب   قا  ةلت آيات  ا النبآو  يك  عااء   ىالا يما ي اااة

الكبيا تاح ى ا اللبب   آيات أىب  تاح ى ا االىةةاة   قا الما ه الء الذين ين،ل،و 

يأو اسنساااو اب اسةال   له قاة  ى ا أىماله يالناةي  أ  المرةزل   ةما ىب ت اللائح  

الىب  ياااللببياا   الساااااا حةاا    قااا اىة ف الر ماااء ا،ح ت نةاا  المرةزلاا  يهااذا ال ناا   

أالااةاذهما الحساان  اح  اصاا  ين ىلاء  ىمب  ين ىبةا ا ن إلا اىةز يبجره  البرض

الب اااابج يسااااب  اىةي هما ةره  ا يرض المسااااائ  الحنهة    البرض ا ىب يب  أو 

 .(80)االىةزاح ل حبق  نحسها  لنها اىةزلت أ  ىالحت الق،اح الساين   أااثت ةأياً جايااً 

و ةثنحا ثنا    االاار  كاو ةل ا المأة،و الاااا   االاار  ل لاح  المتاظب    كا  

 ىمةن  يالر ،م الايتة   ال غ،ي   يالح سح   ى ،م ال ائ    مضا يح،ح ةل سه  ا لاة 

 الخي ا  يبغااال إلا نا ات ى مة  تةتا ح  ب   المرب      ا ذلك ين،ح يحةا ين أكثا:

"أةبنا المااأة،و أو أجمف لااه  ج،ه الحنهاااء  أهاا  الر ا ةن يغاااال   اااىةبت لااه ةن 

 ج ا لها المأة،و   ةسااأح ىن ةسااائ   أ ا   ا  أاضاابتها  ةها أةيرةن ةجيً أىي

"إنه ىتاةا انةها ذلك المل ا ط     يمضاااااا اين أكثا  ةن،ح:  ت،و الحايث  الر ا" 

 ي ااااا،ة  إلا المأة،و أو أن،  ةلالساااااه يحةث يك،و لك  طائح  ةن الر ماء ةل ا" 

التا ات الةا ىات كأنها ةلمف ى ما المساااار،لج ةا ىال ى ا الحبك  الر مة  ةن هذه 
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راةه  الهاي  ال ايكبةب   ةن،ح: "قب  الماأة،و إلةاه كثةباً ةن اللالةةن  التظاةين  أ

 غةبهما ةمن  ا نهما  ىالحهما   ألزم ةلالسه الحنهاء  اةسة أيا إالاح  إيباهةا ين ال

الب ات ( ى ةها الةزاق )   أها  المرب ا  ةن الليااء  أقاةها ةن الة اااااااة  أجب

 بغ  التاو  ا صاااااتر  التظب  تر م،ا البحث  اللاح    ضاااااف ك   بي  ةتها كةبا 

   قا أىلةت الحبي  الرن ة   ا هذا المل ا إلا (81)يت اااااب  ةها ةذهبه  ي يا يها ق،له

 .(89)أيرا غاي  ةمكت  يحةث كاو ك  ةأج يرب  ل متاقو  الخال  

 كاو المأة،و يمة  إلا اسقتا   ا اللاح  المتاقو  "ااةماح آةاء المةتاظبين   

إذا لا تةح  ةف آةائااه  ةة،لااه"  الرماا  ى ا قلف لايب البياااء  التحاااق  غةبهمااا ةن 

 .(48)البذائ  الةا كانت ةةحوة  يةن ق،اله  جتاه

 أشهر الفالسفة والعلماء:والعلوم الفلسفية  .1

ال يواااا  لها غباة   ى ا لةج  ىظةم   الر ااااب ى ماء أ ذاذ قا يبز  ا هذا   

ك   ي  ذهب،ا أيرا ةن ذلال ة يةةنةن الر ا   الةبحب  ا المرب   ةكتةها ةن ةتا سااااا  

  نا عك ،ا ةبجراً آةتاً  قاىا  ة،ث،قاً يها   ةن أةثاح ه الء:

  ةكىيو الوااااار،يا أ  ىيو ال،ةقا:  كاو يتساااااا  ا يةت الحكم  ل بعاااااةا  الببا .أ

  المـأة،و   كاو ىية  يالنسا .

(   كاو ةةبجماً ل بعاااةا  الةةن  المأة،و   قة  ه848ي،اتا ين ةاالااا،يه: )ت:  .ب

 إنه أ ةال  إلا ة ك الب م لل   المخل،طات.

ةحماا  جر ه المأة،و كاتباً  ا يةت الحكم   اأي ني الااااااها  ين هااة و ين ةاها  .ج

 عر،يةاً عايا الةر   ل حبو.  ىازناً ل كة    عاىباً   ةحاً  لكته كاو

الااااا ا الحاةو صااااااا  يةت الحكم   أةالااااا ه الخ ةح  المأة،و إلا ة ك الب م لل    .د

المخل،طات   نن ها إلا يغاال   كاو يتن  ةف الاااه  ين هاة و ةن الحاةالاااة  إلا 

 الربية .

 أةال ه المأة،و إلا ة ك الب م لل   المخل،طات.  الحلاج ين ةلب .ا

 ا  ةئةا يةت الحكم   ا ىها الخ ةح  المأة،و.ةحما ين ة،الا الخ،اةزة .و

الااارةا ين هاة و الكات    كاو عاااابيكاً لسااااه  ين هاة و  ا يةت الحكم    كاو  .ز

 ين،م يةبجم  الح سح    ةن الر ماء  الب غاء يالربية .

 ( تبجا ل خ ةح  المأة،و كة  الل   الح سح .ه891إالحاق ين اتةن )ت:  .ح

 ثايت ين قب  الحبانا. .ط
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إالاحاق   ه، أعهبها  أةهبها ى ا اسطيق.  ه، ةائا ابك  الةبجم  اتةن ين  .ي

 ا الر اب الرباالا ىيح النبو الثالث   لر  ةن أها المس،غات الةا أتاات لهذا 

المةبجا الكح  أو يةب،أ المبتب  الب ةر   ي اااا  الاةج  الرالة  أنه كاو ةةنتاً لةيف 

بيانة   الربية    يرا ذلك نلا لغات ةراصااااب    ها: الة،نانة   الحاةالااااة   الساااا

الةزاةااه الةاااناا  الر مةاا   الاااقاا   ةمااا يةبجا ةغا أنااه كاااو يرةمااا  ا تبجمةااه ى ا 

المرتا  لةا الم اااال حات   هذا ةا جر  إنةاجه غزيباً  ةتةظماً ياسضااااا   إلا 

ذلك كاو هتا  ىاة  آىب ةها   ه، الةمكن ةن الر ،م  المراةه المبال تبجمةها  

يلتباه ال،ق،   ا الىلااء   ىاة  الح اااااااا   الليق   ا ترايةبه  ا ةماا كااو 

ال غ  الربية    أىةباً االاةخااةه الالا ،  الر ما ال ااةم  ا ىم ه الةبجما   قا 

ةكز هذا الالا ،   ا االىةمال ى ا التساخ  الص ة  ل م لف الذج يت،ج تبجمةه  

 .(48)يةتهما أج أنه ينبأ الكة  ي غةها الص و  يا و لغ   الةل 

 :ثارها على العالم الخارجي آالحركة العلمية والفكرية و - المبحث الثالث

يرةبب ى ب الخ ةح  المأة،و ألمف ى ب  ا الةاةيا الربيا  المدنية والعلوم: 

 يساما يح  الر اب اسالايةا الذهبا   الذج ال ةي   ةه أو الست،ات الروبين  الةا 

قضاااااها  ا ىي   المساااا مةن قا تبكت آثاةاً ىالا  لةل،ة المساااا مةن الرن ا  ا جمةف 

  ةن ةن  ب   الر ا  الل الحن،ح الحكبي    ذلك أو ةتلزاتها لا تنة ب ى ا  ب  ةر

ي  عاااام ت ك  نااة  ةن ىالا الحكب  الرن    ازلهبت الح سااااح    البياضااااةات   ى ا 

الح ااك   اللاا    قلراات ىل،ات ىظةماا  ىيح ت ااك الحنباا  الملةااا  ةن المااايتاا  

ها اسالاايةة   النساالتلةتة  المسااةحة    ةتأالاابانةا ا الااة،ي    انةن  تباثها الرن ا إلا 

الخ ةح  المأة،و المااةو  الك ةات  ا جمةف  أ ة ياا الحاايث    قا أنوااااااأ تحااةت إلا

أنحاء الا ل   كما أنواأ ةل سااا االاةواااةياً ل ا ل  ة لحاً ةن ةمث ا الل،ائف جمةرا   كاو 

هذا المل ا يضااا المساا مةن   الةه،ل   المسااةحةةن   ال اااي ةن   الزةالعااةةن ى ا 

 .(48)تاو  ا ى ب المأة،والس،اء   عم ت ابي  المرةنا جمةف ال

 العلوم الرياضية:  .أ

 ةن أها الر مااء الاذين يبز ا  ةها الخ،اةزةا الذج أقام  ا يغاال  ا ىها الجبر:  .1

الخ ةح  المأة،و   قا ت،لا ةت اااااباً  ا يةت الحكم    ه، أ ح ةن ألف  ا اللبب  

 ه، الذج االااااةرم  ك م  )جبب( ل ر ا المرب ه يهذا االالااااا   لكةايه )اللبب( قةم  

ى مةاا  تاااةيخةاا  اىةمااا ى ةااه الر ماااء الرب   ا لةاالااااااااتها ل لبب   ةتااه ىبه 

عااااااأو كبةب  إذ إو ةا ألحه الر ماء  ةما  الغبية،و هذا الر ا   لكةا  اللبب  المناي  
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يراا كااو ةبتةااً ى ةاه   نا ينا ىا  قب و ة اااااااةاً اىةما ى ةه الر ماء  ا يح،ثها 

 .(48)البياضة 

يرةبب الخ،اةزةا أ ح ةن ألف  ا ى ا الحساااا    ه، ال ح ةن اةث الحسةةةاب:  .2

اً ،ييً ةبجرااالبتةاا   الةب،ياا    المااال    قااا تبجمااه إلا اليتةتةاا    ينا زةتاااً ط

 .(44)الغ،ةتةما نسب  إلا الخ،اةزةا ل ر ماء   ينا ىا  قب و يربه ياالا

 يبجف الحضاااااا  إلةاه  ا ننا  الةقام اللايا  إلا الغب  ال ة يا يرا انةناح 

كةااياه إلا النااالا   تبجماه إلا اليتةتةاا  اةاث اا  هاذا التظاام ةحاا  التظاام الرااالج 

يةن قةم   ه   الخ،اةزةا أ ح ةن ألف كةاي(42)الوااااياالب ةانا الذج ية اااف يالةرنةا 

نظام الىاال الهتاج  طبين  االاةخااةه ى مةا ىتا ضب  الةث   ى ا ذلك اةا يسه  

ى ا ةجاح الماح  الةلاة  ىم ها  كما ىب   ةه الرايا ةن الةث   يالتسااااااب  لةنسااااااةا 

 .(47)سل المةباث يةن ةسةحنةه اسبما  ةل  ا النبآو الكبيا يلبين  ةب

 قا ألف يت، ة،الاا  ا ة،ضا،ىات ةخة ح  ةن الهتاال   اة  المساا  الهندسةة:  .3

 المخب طات  الهة     لها كة   ا المسااااااا   قسااااام  الزا ي  إلا ثيث  أقساااااام 

 . (40)ةةسا ي    كةا   ا الوك  الهتاالا   الما ة   المسةلة 

ال جااح  ا أو تنام ى ا الح ك ى ا أياج ى ماء المسااا مةن يبجف علم الفلك: ب ـةةةةةةةةـةةةةةةةة 

يالاةج  ال لا إلا ابصاااااها ى ا إقاة  المباصاااااا الةا الاااااه ت لها ىم ة  ةياظ  

  نا ة ج أو اسغبي الحبكات  الظ،اهب الح كة    لةا يبرةا أيضااااً أنها أىذ ها ىن 

و الثالث قب  المةيل    ةف ى ماء ةاةالاا  اسالااكتاةي  ىب ،ا توااةةا المباصااا ةتذ النب

هذا  إو إقاة  المباصااا لا تربه  ا اسالاايم قب  ى ااب الخ ةح  المأة،و  ةغا الىاء 

البرض ياأو يتا أةةا  أقااة،ا ةبصااااااااً  ا ةاايت  لةواااااا   لنه ةن الم كا أو الخ ةح  

المأة،و الرباالاا أضااه إلا يةت الحكم   ا يغاال يالنب  ةن يا  الوااماالة  ةبصااً 

ّا أ ح ةبصا  ا اساليم  كة  .(41) اً ى 

ةن المرب ه أو ى ماء المس مةن اىةما ا  ةه ي ح  أالاالة  ى ا ةا علم الحيل: ج ـةةةـةةة 

أنها  اةزيكا لةالل،  غةبه ةن الكة   كم صا ها ةن كة  الةباث النايا  ككةا  الح

حث بىما ا إلا تنساااةا ى ا الحة  إلا قسااامةن أااهما يبحث  ا جب الثناح   ا ىب ي

  ا آالت الحبك   صح  ال انا الرلةب .

يبجف اهةمام المسا مةن يالب اابيات إلا  قت ةبكب   نا أعاااةت البصةةريات: د ـةةةةةةـةةةةةة 

الم ااالة إلا أو الرالا  الحة ساا،ه الربيا يرن،  ين إالااحاق الكتاج قا  ضااف اثتا 
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ىوااااااب كةاااياااً  ا اللبةراا   ةتهااا كةاااياااو  ا اىةيه المتاااظب   آىباو  ا ىماا  

 .(49)اياالمب

تل،ةت الحةا  االجةماىة   ا الر ب الرباالا تل،ةاً كبةباً   ىا علم الطب: و ـةةةةةةـةةةةةة 

الةبه ةرظا ن،ااا الحةاا    قا صاااااااا  ذلك انةواااااااة الةبا  نةةل  تت،  الك  

لألطباااء  إلا ااااجةها المةزايااا  أل  ةمااا  الوااااااب   نةةلاا  لحةااا  الماااو اللااايااا  

ء ف الخ حاء الرباالةةن  ةتها الخ ةح  المأة،و لألطبا المساةواحةات  كذلك  نا كاو توالة

 ل ةبجما  أثب كبةب ى ا تل،ة الل    كاو ةن ةظاهب تل،ة الل  نوااااااأ  المااةو 

اللبةا   ا الراالا اسالاااااايةا   كااو نظاام الةاةيا  ةها يرةما ى ا ةتهلةن  أااهما: 

ا يالةاةيا الر مياالااةاالاااااا  التظبيا  لألةبا   كةحةا  ىيجهاا   الثانا يرتا  يرتا

 الةمبين   ذلك يأو يلمف اللي  ا،ح ةئةا الطباء  ةب و كةف يححص المبضا  

 ةا ي اااااف لها ةن الريج   ىتا انةهاء الاةاالااااا  يةنام اللي  ليةةحاو  من أجازه 

 .(28)ا   ى ا اسجاز  لمماةال  الل  لنسا الةمةن

ص ة  ىيح هذا الر ب جتبا إلا لنا تل،ةت المراةه اساليةة  ال األدب العربي:هـةة 

 المةبحب و الرباالااااة،و كان،ا أ ح ةن  جت  ةف الر ،م الغبية   كانت ى ا اةتباط يها 

أنةج ةرظا الم االة الل،هبي   الىماح النايم   ا ةةالين الاةاالات النبآنة     سح  

الل  ر ا  الةواابيف   الن،اىا   المراجا  البيغ    الل   ياسضااا   إلا الح سااح   ال

 اللغبا ةا   الح ك  الم،الااةنا  الل  الربيا كنسااا ةن الثنا   اسالاايةة  تغةب ىيح 

الر ااب الرباالااا إلا لةج  يالغ  الهمة  ةن اةث ة ااالةه   ة،ضاا،ىاته   أالااالة  

تربةبه كما تغةبت طبةر  ةسااةمرةه ةن اةث الذ ق  الحساااالااة   الةبق    إو الكةا  

يساهم،ا  ا جيح ى بها إلا اا كبةب  حس   ي  لنا تبك،ا  الوارباء الرباالاةةن لا 

 ي ماتها أيضا ى ا ج،ان  ىايا  ةن ةةالين ةن التهض  ال ة ية .

 : اتمةالخ

 هكذا ةن ىيح الرب  السااااي  نلا أو ى اااب الخ ةح  المأة،و ألمف ى اااب  ا 

ة ىالا  أتل،الةاةيا الربيا   قا الاااما هذا الر اااب يالر اااب الذهبا  لنه تب  آثاةا 

المساا مةن  ا جمةف ن،ااا الر ،م  لذلك نلا ةتلزاتها لا تنة ااب ى ا  ب  ةن  ب   

الر ا  الل   ي  عااام ت جمةف الت،ااا   ازلهبت الح ساااح   البياضاااةات  ى ا الح ك 

 الةبجم   الل    قا أنوأ الخ ةح  المأة،و المااةو  الك ةات   قا اهةا يبةت الحكم  

بب المباكز الر مة  الةا ظهبت  ا الرالا   كاو لها ل ة كبةب  ا نوب الذج يرّا أاا أك
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الر ا  المرب اا   إضاااااااا اا  إلا تربياا  الر ،م يتن هااا ةن ال غااات المخة حاا  إلا الربيةاا   

 ازلهبت  ا ى اااااابه لةرهاا ياالبىاايا   الةبجما  إلا الربيةا  ةلم،ىات ةن الكة  

 الة،نانة .

أج  االااااااةضااااااا   المةبجمةن  الححاظ ى ا  تا إنواااااااء يةت الحكم   ا البااي  ةن -

أىمالها   لكن الاابىاو ةا عاام  أنواال  يحثة  إضااا ة   ا ةلاالت الر ،م  الل  

  ى ا الح ك.

كانت هذه المكةب  ةتظم  يواااك  ة ح،ظ إذ كانت لها غبه ةتح ااا     كانت هتا   -

  غبه ل مل اات   غبه لةتاء المكةبات  غب   ل مبصا الح كا. غبه ل كة  

يةت الحكم  الرايا ةن الراة ةن  المةخ اااااا ااااااةن ةن المةبجمةن  الر ماء ضااااااا  -

 .كا     الكةب   الم لحةن  البااثةن  ا الملاالت

كااو يةات الحكماا  ةحة،ااااً لكاا  ةن البجااح  التساااااااء  ةااا  ياااللي  ةن جمةف  -

 الىباه  اللياو ل و تمةةز لذلك جمف يةت الحكم  الرايا ةن ال غات.

سب  الةل،ةات  ا كثةب ةن الملاالت ي ضتتحةذ ير لحكم  ج ةا  اكاو تأثةب يةت ا -

 أنه كاو ةتحةحاً ى ا الثنا ات  ال كاة المةت،ى  ةن جمةف البيل.

أها ةمةزات الةبجم   ا ت ك المبا   الحبأ ى ا الصااال   ا االىةةاة  ضااب   -

 ما لرالمخل،طات المبال تبجمةها   ذلك يالبحث ىن أصاااا،لها  ت،ثةنها الة،ثة  ا

ال حة    ةن هتا يمكن  ها السب  الكا ا  ةاء قلف المةبجمةن لمسا ات ط،ي    

  ذلك يهاه البحث  الةأكا ةن صح  المكة،   لق  الن،ح.

 : هوامش البحث
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 .888  أ8يةب ت  ط

 .818ا تاةيا الحضاة   الثنا    لاة المراةه  يةب ت  أاسن المرات  الم،جز   .81

 .29-20الرمبج  ةبجف الاي   أ .89

 .884اين التايا  ة اة الاي   أ .88

 .488  488الم اة الساي   أ .88

 .488 -484الم اة نحسه   .88

 .40  47  أ8998  8ىبا   الرمبج  تاةيا الر ا ىتا الرب   ىماو  لاة ةلا لةن  ط .88

 77  72الرمبج  ةبجف الاي   أ .84

 .77  72الرمبج  ةبجف الاي   أ .82

 .08الحضبج أاما  ةحاضبات  ا تاةيا الةا اساليةة و لاة الحكب الربيا  أ .87

 .821غةان   تاةيا الةوبيف اساليةا  لاة ا  اق اللايا   أ ي،جةتا .80

 .889  881أاما ةخةاة الربالج  الةاةيا الرباالا  الحاطما  لاة التهض  الربية   يةب ت  أ .81

 .88المسر،لج  نزه  ا  اق أ  .89

 .888  888  أ1ع،قا ضةف  الر ب الرباالا ال ح  ط .48

 .21  أ8998  لاة اللة  يةب ت  8اسن إيباهةا اسن  تاةيا اساليم  ط .48

   ةحما اسن  الكوك،ح  طبق الةبجم   لاة الكة  الر مة  91-90أ لةبج  ةبجف الاي   أ .48

 .894م  أ8991  8يةب ت  ط

 .840  847جف الاي   أالةا أةةب ى ا  ةب .48
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 .881ةتة ب  ةبجف الاي   أ .44

 .889المبجف نحسه  أ .42

أاما ىباالبزاق أاما  الحضاة  اساليةة   ا الر ،ة ال،اللا  لاة الحكب الربيا  الناهب    .47

 .28  28م  أ8998  8ط

 .24  28ىبا البزاق  المبجف الساي   أ .40

 .888ةتة ب  ةبجف الاي   أ .41

 .94الرمبج  ةبجف الاي   أ .49

 .08  08لبزاق  ةبجف الاي   أىبا ا .28

م  8998  8ىبا الكبيا ةحح،ظ  ىبنبي  الحضاة  الربية   لاة اللماهةبي  ل توب  طباي ا  ط .28

 .49  41أ
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