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 :الممخص
يعد هوضوع هجالس الخمفاء العمهية هف الهوضوعات الهٍهة عمِ صعيد 
التاريخ االسالهي لها لً هف أثر في تسميط الضوء عمِ جاىب هٍـ هف 
و الجاىب االيجابي الهشرؽ هف سيرتٍـ التي  حياة الخمفاء العباسييف ٌو
كثيرا ها ىجد أىٍا وصفت بالترؼ والبذخ الذي قد ىصفً بالخيالي ، وعمِ 

في ذلؾ هف صحة أو هبالغة فإىىا البد أف ىؤكد في بحثىا ٌذا أف الخمفاء ها
كاىوا أيضا عمِ درجة كبيرة هف العمـ بالقرآف والسىة وأخبار العرب والمغة 
ـ  واالدب وكاىوا ٌـ أيضا هف رواة الحديث الىبوي والشعر العربي ، وأخباٌر

لطوؿ العصر  هع العمهاء كثير في بطوف كتب التاريخ والسير ، وىظرا
العباسي آليت أف يكوف البحث ٌىا عف العصر العباسي االوؿ تحديدا ، 

لطوؿ فترة العصر العباسي كها أسمفت والف العصر العباسي  ألهوروذلؾ 
الثاىي كاىت هالهح التعميـ فيً أكثر وضوحا ودور الخمفاء أوسع بكثير 

ي هعروفة هف حيث اٌتهاـ الخمفاء في بىاء الهدارس وال تي اشتٍرت ٌو
كثيرا في بغداد وبقية االهصار االسالهية هثؿ الهدرسة الىظاهية والهدرسة 
ا . كها أف العمـو أخذت تتوضح وتبرز هثؿ عمـو الطب  الهستىصرية وغيٌر
ا هف العمـو  والرياضيات والكيهياء وعمـ الحيؿ ويقصد بً عمـ الفيزياء وغيٌر

بىات االولِ لمتطور والىٍضة ، إال أف العصر العباسي االوؿ كاف يهثؿ الم
ا والتركيز عميٍا لدراستٍا وجهع  العمهية والهراحؿ االولِ هٍـ جدا اظٍاٌر
االشارات التي تبيف لىا الدور الذي لعبً الخمفاء بقصد أو بغير قصد في 

 دفع عجمة العمـ وجعؿ هف بغداد عاصهة العمـ والعمهاء 
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Abstract: 

The topic of the councils of the caliphs is one of the 

important topics in the field of Islamic history, because it 

has an impact in highlighting an important aspect of the 

life of the Abbasid caliphs, which is the positive and 

bright side of their biography, which we often find 

described as luxury and opulence that we describe as 

imaginary, and on the validity of that Or exaggeration, 

we must confirm in our research that the caliphs were 

also highlyhighly aware of the Qur’an and Sunnah and  

the news of the Arabs, language and literature and they 

were also narrators of the hadith of the Prophet and 

Arabic poetry, and their news with scholars is abundant 

in the stomachs of history and biographies, and given the 

length of the Abbasid era, I hope that Be searching Here 

about specifically the first Abbasid era, and that is for 

matters for the length of the Abbasid era as I mentioned 

beforeand because the second Abbasid era was more 

prominent in education and the role of the caliphs is 

much broader and is known in terms of the interest of the 

caliphs in building schools, which is well known in 

Baghdad and the rest of the Islamic provinces such as the 

regular school and the school Al-Mustansiriya and 

others. Also, the sciences began to emerge and emerge as 

the sciences of medicine, mathematics, chemistry and 

tricks, which means physics and other sciences, except 

that the first Abbasid era represented the first building 

blocks of development, the scientific renaissance and the 

early stages are very important to show and focus on for 

their study and collect signals that show us the role that 

the caliphs played With intent or unintentionally pushing 

the wheel of knowledge and making Baghdad the capital 

of science and scholars and a beacon of civilization at a 

time when the whole world was immersed in an applied 

ignorance. 
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 :  المقدمة
شٍد العصر العباسي ىٍوضا  وتقدها في شتِ العمـو والفىوف ، وهف الهؤكد أف 
ي تهثؿ الهرحمة التي  الهجالس وخصوصا هجالس الخمفاء ىجد فيٍا هادة عمهية دسهة ٌو

 سبقت بىاء الهدارس العمهية والتي بىيت برغبة وأهر هف الخمفاء أيضا . 
أف يدرسوا بصفتٍـ رجاؿ عمـ ودعاة لمتطور وقد استحؽ خمفاء العصور العباسية 

الهعرفي واالبداع الثقافي ، ولذا وجدت هف الهٍـ جدا أف ىتوقؼ عمِ دور الخمفاء العباسييف 
ـ كبىاة ورعاة لمعمـ  في الىٍضة العمهية التي شٍدتٍا الحضارة االسالهية ووجدت أف دوٌر

لمبىات األولِ التي أذكت الحركة وهراكزي وطمبتً وعمهائً اليهكىىا رصدي هالـ ىقؼ عمِ ا
ي الهجالس التي كاىت تعقد في حضور الخمفاء وبطمب هىٍـ .    العمهية أال ٌو

وهجالس الخمفاء تعكس لىا هحبة الخمفاء لمعمهاء وسبب تقريب العمهاء لٍـ يىبع هف 
ذا ىمهسً جميا هف أحاديث الرسوؿ )صمِ اهلل عميً وسمـ  ( ، تشجيع االسالـ لمعمـ وطمبً ٌو

قاؿ هعاذ بف جبؿ في التعميـ والتعمـ هرفوعا )تعمهوا العمـ فإف تعمهً هلل خشية وطمبً عبادة 
و األىيس  وهدارستً تسبيح والبحث عىً جٍاد وتعميهً هف ال يعمهً صدقة وبذلً ألٌمً قربة ٌو

عىد في الوحدة والصاحب في الخموة والدليؿ عمِ الديف والهصبر عمِ السراء والضراء والوزير 
االخالء والقريب عىد الغرباء وهىار سبيؿ الجىة يرفع اهلل بً أقواها فيجعمٍـ في الخير قادة 
ـ وترهؽ أفعالٍـ وترغب الهالئكة في خمتٍـ  سادة ٌداة يقتدي بً أدلة في الخير تقتص آثاٌر

 (6) وبأجىحتٍا تهسحٍـ ..(
ا هف أقواؿ في طمب العمـ فريضة عمِ  كؿ هسمـ واطمبوا هثؿ ٌذي االحاديث وغيٌر

العمـ ولو بالصيف أختمؼ الىاس في العمـ ٌؿ ٌو فرض عمِ كؿ هسمـ ، وها ٌو العمـ 
الواجب والهحبب تعمهً فتشعبت االراء وىٍضت الفرؽ فقاؿ الهتكمهوف ٌو عمـ الكالـ وقاؿ 
ي الفقٍاء ٌو عمـ الفقً وقاؿ الهفسروف والهحدثوف ٌو عمـ الكتاب والسىة وفصموا تعبا لذلؾ ف

فقسهٍا ابو حاهد الغزالي الِ العموـ الشرعية والعموـ غير  (3)هاٌية العمـ الواجب تعمهً
الشرعية وفصؿ الحديث فيٍا ، ٌذي البدايات التي جعمت هف العمـ واجب وتهسؾ الرعيؿ األوؿ 

 بكؿ أقواؿ الرسوؿ )صمِ اهلل عميً وسمـ( وأفعالً وجٍتٍـ ىحو االٌتهاـ بطمب العمـ   
كاىوا عمِ هعرفة دقيقة لٍذي االٌهية التي جسدتٍا االحاديث الىبوية الشريفة  والخمفاء

ولدور العمهاء في ىشر العمـ والحض عمِ التعمـ فكاف العمهاء البطاىة والحاشية لمخمفاء 
ـ الواضح  يستشيروىٍـ ويأخذوف بها يىصحوف ، وهف ٌىا يظٍر اجالؿ الخمفاء لمعمهاء وتقديٌر
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وغ العمهي والتألؽ واالبداع ٌو حفظٍـ لٍيبة العمهاء وهكاىتٍـ التي كاىت الذي كاف سببا لمىب
تتهثؿ بالحضوة والهقاـ العالييف كها سيتبيف لىا في ثىايا البحث وقد الىستغرب بعد ذلؾ هف 
توافد طالب العمـ عمِ بغداد التي كاىت قبمة العمهاء وقتذاؾ،كها ىمهس هف الخمفاء االعجاب 

يٍـ وقد عبروا عف ذلؾ بأساليب هتعددة ، في االطراء عميٍـ والعطاء لٍـ والثىاء العالي عم
 تقديرا لعمهٍـ  

فأحاط أٌؿ العموـ الطبيعية والفمسفية والىجـو الخمفاء العباسييف واطمعوا عمِ تمؾ 
العموـ وتأثروا بٍا وتاقت أىفسٍـ اليٍا واشتغموا بٍا وىبغ عدد هف الخمفاء واالهراء العباسييف 

  (2)بٍا
ذا أهر طبيعي الف الخمفاء كاىوا شغوفيف بالعمـ يبذخوف االهواؿ الطائمة عمِ   ٌو

العمهاء ، قاؿ ىفطويً : أعطِ الرشيد هرة سفياف بف عييىة هائة ألؼ ،وأجاز إسحاؽ 
الهوصمي هرة بهائتي ألؼ وأجاز هرواف بف أبي حفصة هرة عمِ قصيدة خهسة آالؼ ديىار 

(وخمعة وفرسا هف هواكبً وعش ولـ يقتصر االهر عمِ ذلؾ فالخمفاء  (4)رة هف رقيؽ الرـو
أىفسٍـ أدبوا عمِ أيدي عمهاء صغارا وجالسوا العمهاء كبارا وكاىت بطاىتٍـ هف العمهاء حيف 
استخمفوا لمحكـ يقوؿ السيوطي في ترجهة الهأهوف )وأدبً اليزيدي وجهع الفقٍاء هف اآلفاؽ 

ولـ ( 5)ولها كبرعىي بالفمسفة وعموـ األوائؿ وهٍر فيٍا ( وبرع في الفقً والعربية وأياـ الىاس
يكف بارعا وحسب واىها كاف يروي ويؤخذ عىً ايضا فيقوؿ ايضا)روى عىً ولدي الفضؿ 
ويحيِ بف أكثـ وجعفر بف أبي عثهاف الطيالسي آخروف( وهف ٌذي االخبار الكثير والتي 

 جهعت بيف العمهاء والخمفاء .
مـو المغة والحديث واالدب واىها ىمهس االٌتهاـ الواسع بعموـ ولـ يشهؿ االٌتهاـ ع 

و اٌتهاـ ىستطيع أف ىعدي  و عمـ قد الىجد لً تطورا لوال اٌتهاـ الخمفاء بً ٌو الفمؾ والىجوـ ٌو
 هتقدها ىوعا ها  

إذف تضـ الهجالس أخبارا وىوادرا وهادة عمهية استوقفتىا في ٌذا البحث لمتعريؼ عمِ 
 تً ٌذي الهجالس في تىهية العمـ وىشر التعميـ في ربوع الدولة االسالهية.الدور الذي لعب

حتِ كاىت الهجالس  سببا الىدفاع الخمفاء ىحو بىاء الهدارس حيىها لـ يعد الهجمس 
 والهسجد كافيا لىٍؿ العمـ واتساع رقعتً في البالد االسالهية ،
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ىظر االسالـ وها اوالي الرسوؿ ولعؿ السبب في ذلؾ يرجع الِ هكاىة العمـ والتعميـ في 
الدواـ اال باعداد  ثبات لً و )ص( هف عىاية فائقة بٍها فال قواـ لالسالـ اال بالعمـ والتعميـ وال

الجو وتٍيئة الهىاخ الهالئـ لً ، وذلؾ بتهجيد العمـ وتوجيً الىاس ىحوي اذ ٌو الصخرة الهتيىة 
غرابة اذا ها جعؿ االسالـ لمعمـ والتعميـ اٌهية التي تعاد عميً صروح الهدىية والعهراف فال 

 . كبيرة في ظمً
 المجمس في المغة واالصطالح:.

و االرتفاع في الشيء يقاؿ  الهجمس في المغة : الجيـ والالـ والسيف أصؿ واحد ٌو
ذا كاف قائها كاىت الحاؿ التي تخالفٍا  جمس الرجؿ جموسا وذلؾ يكوف عف ىوـ واضطجاع وا 

الجموس عىد ابف هىظور القعود ، هف جمس يجمس جموسا فٍو جالس هف قـو و  ( 6)القعود
و  جموس وجالس وأجمسً غيري ، والِجمسة الٍيئة التي يجمس عميٍا بالكسر عمِ ها يطرد ٌو

هها تقدـ ىتوصؿ الِ  (7)حسف الجمسة والهجمس بفتح الالـ الهصدر والهجمس هوضع الجموس
والقعود لهف كاف قائها باعتباري أف الجالس هف كاف أف الجموس إىها ٌو لهف كاف هضطجعا 

ىها ٌذا يتصور في الهضطجع والقاعد بخالفً فيىاسب  يقصد االرتفاع أي هكاىا هرتفعا وا 
    (         8)القائـ

أها الهجمس فيها تعارؼ عميً: ٌو الهكاف الذي يضـ هجهوعة هف الىاس كأف يكوىوا 
ويتخذ ٌذا الهجمس طابع أٌمً وهكاىتٍـ هف حيث البساطة هف العمهاء أو الشعراء أو االدباء 

والفخاهة فهجالس العمهاء بسيطة عمِ خالؼ هجالس الخمفاء حيث يسود فيٍا الترؼ والطعاـ 
  (9)والشراب وتكوف لٍا أصولٍا ورسوهٍا وتختمؼ شكال وهضهوىا عف هجالس العاهة

ىها ٌي قديهة  والهجالس ليست هف ىتاج الحضارة االسالهية في العصر العباسي وا 
قدـ االىساف وتهيز العرب بهىتدياتٍـ التي يتجهعوف فيٍا ويتجالسوف ليديروا شؤوىٍـ يتىادهوا 
وقد ورد لفظ جمس في قولً تعالِ: )يا أيٍا الذيف آهىوا إذا قيؿ لكـ تفسحوا في الهجالس 

 ( 66ادلة / فافسحوا ( )الهج
ففي عصر صدر االسالـ والعصر الراشدي اتسهت الهجالس بالبساطة والتواضع 
وعدـ التىوع فكاىت تعقد في الهساجد ألهور هعيىة تخص ىشر االسالـ وذكر اهلل تفسير أي 

  (60)الذكر الحكيـ  واالحاديث والقصص والحكايات والعضة
 ولمهجالس شروط وآداب ، هىٍا ، 
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الجموس وحيف الهغادرة  وقد حث الرسوؿ )ص( عمِ وجوب االلتزاـ  ػ التسميـ عىد6
بآداب الجموس قاؿ )صمِ اهلل عميً وسمـ ( )إذا اىتٍِ أحدكـ الِ هجمس فميسمـ فإف بدا لً 

 (          66)أف يجمس فميجمس ثـ إذا قاـ فميسمـ فميست األولِ بأحؽ هف اآلخرة (

 اىً واليقعد في بيتً عمِ تكرهتً إال بأذىً ( ويقوؿ ايضا )وال يـؤ الرجؿ الرجؿ في سمط
ا ، قاؿ الرسوؿ )صمِ اهلل عميً وسمـ( )ها هف قوـ جمسوا هجمسا لـ يذكروا 3 ػ تعهيٌر

اهلل فيً إال رأوي حسرة يـو القياهة ( وأفضؿ الهجالس هجالس العمهاء وقد أكدت الىصوص 
كيـ إلبىً يعظً )يابىي جالس الديىية عمِ عمِ أٌهية هجالسة العمهاء روي عف لقهاف الح

العمهاء وزاحهٍـ بركبتيؾ فإف اهلل عزوجؿ يحي القموب بىور الحكهة كها يحي األرض بوابؿ 
 (63)السهاء (

  (62)ػ اختيار الجميس الصالح2
ػ اذا رجع الِ هجمسً فٍو أحؽ بً قاؿ الرسوؿ )صمِ اهلل عميً وسمـ( )إذا قاـ 4

 (64)بً ( أحدكـ هف هجمسً ثـ رجع اليً فٍو أحؽ

ػ حفظ أسرار الهجمس وقوؿ الرسوؿ )صمِ اهلل عميً وسمـ( هشٍور في ذلؾ حيث 5
 قاؿ )الهجالس باألهاىة(

 ػ أف بجمس حيث يىتٍي بً الهجمس )اليقيهف أحدكـ أخاي ثـ يجمس في هجمسً( 6
ػ التفسح في الهجالس قاؿ الرسوؿ )صمِ اهلل عميً وسمـ( )ال يقيهف أحدكـ رجال هف 7
وعف ابي ٌريرة ايضا عف الىبي )صمِ اهلل  (65)ثـ يجمس فيً ولكف توسعوا وتفسحوا (هجمسً 

عميً وسمـ( قاؿ )اليوسع في الهجالس اال لثالثة : لذي عمـ ولذي سف لسىً او لذي سمطاف 
 (66)لسمطاىً(

ػ الىٍي عف االتكاء عمِ راحة اليد اليسرى خمؼ الظٍر قاؿ الرسوؿ )صمِ اهلل 8
  (67)يث الشريد بف سويد وأىا جالس قاؿ التقعد قعدة الهغضوب عميٍـ (عميً وسمـ( في حد

  (68)ػ عدـ التفريؽ بيف اإلثىيف إذ اليحؿ لرجؿ اف يفرؽ بيف اثىيف إال بإذىٍها9
وهف ٌىا ىجد هف الهٍـ هراعاة أدب الحديث كحسف االستهاع واالىصات وعدـ 

واالىشغاؿ عف الجموس ، وأف أفضؿ الهجالس الهقاطعة أو االستئثار بالحديث أو رفع الصوت 
ها اىطوت عمِ ذكر اهلل تعالِ والصالحيف هف االىبياء واالوصياء قاؿ الرسوؿ )صمِ اهلل 
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عميً وسمـ( ها جمس قوـ يذكروف اهلل اال وحفتٍـ الهالئكة وغشيتٍـ الرحهة وىزلت عميٍـ 
ـ اهلل فيهف عىدي (   (69)السكيىة وذكٌر

 سية : أنواع المجالس العبا
اتسعت الدولة وكثرت أقاليهٍا وتزايدت هواردٌا الهالية اىسحب ٌذا عمِ الهجتهع 
وبالذات عمِ هجالس الخمفاء فكاف الخميفة يختار الهتهيزيف ههف كاف يعاصري هف االدباء 
والشعراء والهؤرخيف والفقٍاء ليجالسوي في أوقات هعيىة والٍدؼ هف ٌذي الهجالس سهاع أخبار 

ـ وبطوالتٍـ واالطالع عمِ االسرار العربية وآدابٍا فكاف الخمفاء ذا اقباؿ عمِ العرب وىو  ادٌر
الشعر والشعراء واالدب واالدباء واغداقٍـ االهواؿ الطائمة عميٍـ وتىافس الشعراء في هدح 

 (30)الخمفاء لمتقرب هف هصادر الهاؿ والسمطاف

العمهاء والفقٍاء والهحدثوف وهجالس الخمفاء كاىت رديفة لحمقات العمـ التي يعقدٌا 
ا  (36)والوعاظ في الهساجد والهدارس كالهدرسة الهستىصرية والهدرسة الىظاهية وغيٌر

أها هجالس الخمفاء في العصر العباسي فقد تطورت في شكمٍا وهراسيـ الدخوؿ   
 اليٍا وكيفية الهثوؿ أهاـ الخميفة وآداب الهجالسة وكيؼ يسأؿ الخميفة وكيؼ يجيب الجميس
ؿ يجمس الخميفة هع جمسائً أـ يحتجب عىٍـ وحيف يصرؼ الخميفة جمساءي هاذا يقوؿ وها  ٌو
ٌي عالهة الصرؼ لكؿ خميفة ، ولـ تأت ٌذي القواعد فجأة بؿ كاف لٍا أصولٍا الهستقاة ههف 
ـ وزادوا عميٍا، يقوؿ الثعالبي )اليتخذ الهمؾ األعواف إال أعياف وال  سبقٍـ هف االهوييف وغيٌر

خالء إال أجالء والىدهاء إال كرهاء ويجب عمِ هف يجالس همكا هالزهة األدب في جهيع األ
ا  أحوالً كها أوجب أف يكوف الُهجالس عالها بالحالؿ والحراـ عارفا بأشعار العرب وأخباٌر

فاٌتـ الخمفاء باستقداـ هف عرؼ برجاحة الرأي والعقؿ هف الرواة والعمهاء واالدباء يبيف   (33)(
الهكاىة التي اتخذتٍا ٌذي الهجالس لـ تكف هقتصرة عمِ بغداد فقط بؿ اىتشرت في هعطـ 
الحواضر العربية واالسالهية في الشرؽ والهغرب وكاىت قصور الخمفاء ٌي الهكاف الوحيد 

    (32)عدٌا اهتدت الِ قصور الوزراء وبيوت العمهاءالىعقادٌا وب
ولذا فالخمفاء العباسييف دور وهكاىة كبيرة في تطور العمـ والتعميـ ويعتبر العصر 
العباسي االوؿ أو هايىعت بالعصر الذٌبي لٍذي الخالفة وها تهيزت بً ٌذي الهرحمة هف 

ييف حيىٍا عمِ هقاليد الحكـ عىاصر القوة العظهِ باالضافة الِ سيطرة الخمفاء العباس
ا عمِ ٌذي الصورة يجدر بٍا أف تزدٌر بالعمـ والعمهاء فكاف  (34)والسمطة قالدولة التي همكٌو
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أبو جعفر الهىصور كها وصفً الجاحظ )هقدها في عمـ الكالـ وهكثرا هف كتاب االثار 
يؿ لمهىصور وعف هحهد بف سالـ الجهحي قاؿ ق (35)ولكالهً كتاب يدور بيف يدي الوراقيف(

ٌؿ بقي هف لذات الدىيا شيء لـ تىمً ؟ قاؿ : بقيت أف أقعد عمِ هصطبة وحولي أصحاب 
   (36)الحديث فيقوؿ الهستهمي هف ذكرت رحهؾ اهلل

والخميفة الهٍدي أيضا كاف هحبا لألدب وهشجعا لمتأليؼ وتشجيع العمهاء عمِ 
ا الذٌبي أياـ الخميفة ٌاروف التأليؼ وسار الخميفة الٍادي عمِ ىٍج أبيً وعاشت بغداد  عصٌر

الرشيد كاف شغوفا بالفىوف والعموـ وكاف قصري هركزا لهختمؼ الثقافات جاء في كتاب االداب 
السمطاىية )أىً هف أفاضؿ الخمفاء وفصحائٍـ وعمهائٍـ وكرهائٍـ ولـ يجتهع عمِ باب خميفة 

غىيف ها اجتهع عمِ باب الرشيد هف العمهاء والشعراء والفقٍاء والقراء والقضاة والكتاب واله
وكاف يصؿ كؿ واحد هىٍـ أجزؿ صمة ويرفعً الِ أعمِ درجة وكاف فاضال وشاعرا وراوية 

األسباب التي جعمت دَلتً تزدٌر :أَلٍا :شدة العالقة   (37)لألخبار واألثار واألشعار (
س الرشيد ، أوربا في ذلؾ العٍد  وتصور لىا هجالالتجارية َالسياسية بيو الرشيد َهمَك  

رائعة صَرة صورتٍا في  َثاىيٍا :ها صَرتً كتب اآلداب َالشعر عو هجالس الرشيد 
و صورة  في صَرة  أخرُ يهتحو فيٍا ،  ، وهع خادهً هسرَر في أزقة بغدادوجذابة  ٌو

ة    َكيف تزخر بالسمع ػَرابع، اءػٌَذي صَرة ثالثة في الهىادهة عمِ الشراب َالغى، الفتياو
تزخر بالسمع كها يصَر لىا أسَاق بغداد ، فيٍا الهظمَن َيحقق العدالة يىصف،َكيف 

، تصور لىا هجالس َكن كاىت حركةُ التجارة ىشيطة وكيؼ تتوارد عميٍا هف كؿ هكاف  
 .(38)فيٍا هو بذخ َترفالرشيد وها 
ويقوؿ شوقي ضيؼ عف هجمس الهأهوف ، وكاف هجمس الهأهوف ساحة واسعة  

اف هثقفا ثقافة واسعة عهيقة بالعموـ الديىية والمغوية والفمسفية وعمـو لمجداؿ والهىاظرة وك
األوائؿ فهضِ يحوؿ هجمسً في دار الخالفة ببغداد الِ ىدوات عمهية تتىاوؿ كؿ فروع 
ٍـ يعقدوف هجالس عمهية وأدبية في بالطٍـ يىاظروف فيٍا االدباء  الهعرفة فالخمفاء كاىوا بدوٌر

كهالً لحركة الترجهة وكاف وافر العمـ غزير االطالع هأل عصري فضال عف است (39)والعمهاء
 بأىواع الهعارؼ االىساىية وكاف يرجع فضؿ الحضارة العباسية اليً .

وتوسعت الهجالس بتوسع الحياة في ٌذا العصر فكاىت هجالس الهظالـ وهجالس 
رة والوعظ وهجالس الخمفاء هع الشعراء واالدباء والعمهاء وهجالس العمـ والهىاظرة والهذاك
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ا لذا فإف االٌتهاـ بالهجالس وآدابٍا في ٌذا العصر أصبحت هادة لمتأليؼ  االهالء وغيٌر
ٌػ( 355وكتابة فوصفت كثير هف الكتب ٌذي الهجالس هثؿ )البياف والتبييف( لمجاحظ )ت

ٌػ( صاحب كتاب )بٍجة الهجالس وأىس الهجالس شحذ الذاٌف 238وكتاب ابف عبد ربً )ت
ٌػ( وهف أٌـ هألؼ ايضا كتاب 448س( وكتاب )رسـو دار الخالفة ( لمصابي )توالٍاج

 ٌػ( 966هجالس العمهاء لمزجاجي )ت  ( وكتاب )تاريخ الخمفاء( البي بكر السيوطي )ت 
وقد تىوعت هادة هجالس الخمفاء فهىٍا هجالس في الديف والفقً والتي ضهت أفاضؿ 

عر وهىٍا هااختص في الفمسفة والطب وكؿ قضايا العمهاء وأخرى لعموـ المغة كالىحو والش
ـ فتهثؿ ٌذي الهجالس صورة حضارية رائعة تدؿ عمِ وعي عمهي  الثقافة التي تهيز بٍا عصٌر
لذا كثرت ٌذي الهجالس حتِ اصبحت سهة العصر فمـ تكف لمخمفاء فقط بؿ ألوالدٌـ قبؿ 

بحضرة الهٍدي قبؿ أف  تولي الخالفة فحدثىا الزجاجي عف هجمس الكسائي عمي بف حهزة
  (20)يتولِ الخالفة بأربعة أشٍر

وربها ترسـ لىا ٌذي الهجالس تىوعا آخر يتراوح هابيف هجالس تسمية وهجالس هقابالت 
ي تتهيز  رسهية الستقباؿ الوفود أو الدارة شؤوف الدولة واالستشارة ،  وهجالس عمهية ٌو

حاشيتً التي عادة هاتكوف هف خيرة العمهاء بالطابع الهعرفي والثقافي سواء هف الخميفة او هف 
والشعراء واالدباء ، والذي يٍهىا ٌاٌىا الهجالس العمهية التي عقدٌا الخمفاء أو أىىا يهكف اف 
ىصىفٍا بهجالس عمـ لها طرح فيٍا هف هادة عمهية هف شعر وأدب ولغة وفقً ووعظ ورواية 

وابو العتاٌية ودعبؿ والعباس بف  وها الِ ذلؾ هف عموـ ، فهف الشعراء بشار وأبو ىؤاس
األحىؼ وهف الفقٍاء أبو يوسؼ والشافعي وهحهد بف الحسف وهف المغوييف أبو عبيدة 

 واألصهعي والكسائي وغير ٌؤالء والذيف ههف لـ ىذكر ٌـ كثر ،
 ـ مجالس الوعظ :1

ذكرت كمهة الوعظ في القرآف الكريـ في هواعظ هختمفة تٍدؼ الِ الٍداية في سبيؿ 
ي الهٍاـ التي أرسمٍـ اهلل سبحاىً وتعالِ  ا الرسؿ واالىبياء ٌو الصواب واالرشاد فهىٍا ذكٌر
الِ األهة ، قاؿ تعالِ : )واذكروا ىعهة اهلل عميكـ وها ىزؿ عميكـ هف الكتاب والحكهة يعظكـ 

( وكثرت هجالس الوعظ واشتٍر وعاظ بهجالسٍـ وحالقتٍـ يذكر الخطيب 32بً()البقرة/ 
ي هثال الواعظ هحهد بف عمي بف هحهد بف يوسؼ ابو طاٌر يعرؼ بابف العالؼ بقوؿ البغداد

   (26)عىً)ولً هجمس وعظ في جاهع الهٍدي ثـ اتخذ حمقة في جاهع الهىصور..(
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احتؿ هوضوع الوعظ هكاف الصدارة ضهف اٌتهاـ الشريعة االسالهية لها لً هف دور 
فات التي هف شأىٍا أف تقوض البىاء االجتهاعي في اشاعة الخير وردع الهوبقات والهىكر واآل

الصحيح لألهة وأدرؾ الخمفاء أٌهية الوعظ وهف تصفحىا لسير الخمفاء العباسييف لهسىا أىٍـ 
قد كرسوا جاىبا كبيرا هف اٌتهاهٍـ لاللتقاء بالوعاظ واالفادة هف وعظٍـ الىٍـ وجدوا أىفسٍـ ال 

ور ريادي إذا ها وظؼ في اصالح دولة ورعية يستطيعوف االستغىاء عف عىاصر فاعمة لٍا د
ا فقربوا الوعاظ اليٍـ وأحاطوا بعيف عىايتٍـ وتكفموا برعايتٍـ واالحساف اليٍـ  تولوا أهٌر

ـ  (23)وتقديٌر

ي هجالس   ا في بطوف كتب التاريخ والسير ٌو هف الهجالس العمهية التي كثرت أخباٌر
ـ استحصاال لمذكرى واليىسِ الوعظ حيث كاف الخمفاء يستدعوف كبار العباد وا اد ليعظٌو لٌز

الخميفة وتغري الدىيا واألهثمة عمِ تمؾ الهجالس كثيرة هىٍا هجمس الهٍدي هع صالح بف بشير 
اد كاف كثير البكاء وكاف يعظ فيحضر هجمسً سفياف الثوري وغيري هف  و أحد الٌز الهري ، ٌو

الهٍدي ليحضر عىدي فجاء اليً راكبا  العمهاء جاء في كتاب البداية )يقوؿ سفياف وقد استدعاي
و راكب فأهر الخميفة ابىً ولي العٍد هف بعدي هوسِ  عمِ حهار فدىا هف بساط الخميفة ٌو
اروف الرشيد أف يقوها اليً ليىزالي عف دابتً فابتدراي فأىزالي فأقبؿ صالح عمِ ىفسً  الٍادي ٌو

ا اليوـ ... وخمس الِ الهٍدي فقاؿ لقد خبت وخسرت إف أىا داٌىت ولـ أصدع بالحؽ في ٌذ
فوعظً هوعظة بميغة حتِ أبكاي هىٍا قاؿ لً : أعمـ أف رسوؿ اهلل )ص( خصـ هف خالفً في 
أهتً وهف كاف خصهً كاف اهلل خصهً فأعد لهخاصهة اهلل وهخاصهة رسولً حججا تضهف 

أف اهلل لؾ الىجاة وغال فاستسمـ لمٍمكة وأعمـ أف أبطأ الصرعِ صريع الٍوى بدعتً وأعمـ 
قاٌر فوؽ عبادي وأف أثبت الىاس قدها آخذٌـ بكتاب اهلل وسىة رسولً وكالـ طويؿ فبكِ 

هها تقدـ ىجد أف ٌذي الهجالس وأهثالٍا لـ  (22)الهٍدي وأهر بكتابة ذلؾ الكالـ في دواويىً (
ىها ىستشؼ هىٍا أف الخميفة يأخذ بٍا لتكوف الئحة  تكف الغاية هىٍا العظة واالستذكار وا 

ذا ىتمهسً هف العبارة االخيرة التي قاؿ فيٍا )وأهر و  هىٍاجا لمعهؿ يسير عميٍا وفي خطاٌا ٌو
 بكتابة ذلؾ الكالـ في دواويىً( 

وهف ٌىا ىجد أف الخمفاء كاىوا يدىوف هثؿ ٌذي الشخصيات لتكوف هرجعا لٍـ يأخذوف 
والء يقدهوف االستشارة  ـ عدـ بآرائٍـ في كثير هف القضايا التي تعرض لٍـ ٌو وأٌـ صفة تهيٌز

الهداٌىة واليخافوف اال اهلل وحدي وبالتالي اليخافوف سطوة الخميفة هٍها عال وفي كثير هف 
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االحياف يطمب الخميفة الهوعظة فيقوؿ عظىي ، هثمها فعؿ الرشيد حيف دعا بف السهات الِ 
مـ أىؾ واقؼ غدا هجمسً ،فقاؿ لً عظىي فقاؿ ، ياأهير الهؤهىيف اتؽ اهلل وحدي الشريؾ لً واع

بيف يدي اهلل ثـ أىؾ هصروؼ الِ أحد الهىزليف ال ثالث لٍها جىة أوىار فبكِ ٌاروف حتِ 
اخظمت لحيتً )   فف الهىاظرة ( بؿ كاىوا يولوىٍـ الهىاصب ، ففرج بف فضالة التىوخي 
الحهصي كاف عمِ بيت الهاؿ ببغداد في خالفة الرشيد وهف هىاقبً أف الهىصور دخؿ يوها 

لِ قصر الذٌب فقاـ الىاس إال فرج بف فضالة فقاؿ لً وقد غضب لـ لـ تقـ ؟ قاؿ : خفت ا
أف يسألىي اهلل عف ذلؾ ويسألؾ لـ رضيت بذلؾ وقد كري رسوؿ اهلل )صمِ اهلل عميً وسمـ( 

  (24)القياـ لمىاس قاؿ فبكِ الهىصور وقربً وقضِ حوائجً
ا يولوىٍـ هثمها ولِ السفاح حساف بف فقرب الخمفاء العباسيوف العمهاء حتِ أىٍـ كاىو 

و ههف أدرؾ الدولتيف االهوية والعباسية وكاف ىصراىيا  ابي سىاف التىوخي جاء في البداية  ٌو
فأسمـ وحسف اسالهً وكاف يكتب بالعربية والفارسية والسرياىية وكاف بعرب الكتب بيف يدي 

وهف الهجالس التي ىمهس فيٍا التىادر واالستشٍاد باالحاديث  (25)ربيعة لها والي السفاح االىبار
و أحد الثقاة قاؿ األصهعي كىت  الىبوية هجمس الرشيد هع عبد الوارث بف سعيد البيروىي ٌو
عىد الرشيد يوها وعىدي عافية وقد أحضري ألف قوها استعدوا عميً الِ الرشيد فجعؿ الرشيد 

و يجيب عها  بسألً وطاؿ الهجمس فعطس الخميفة فشهتً الىاس ولـ يوقفً عمِ ها قيؿ عىً ٌو
يشهتً عافية فقاؿ لً الرشيد لـ لـ تشهتىي هع الىاس ؟ فقاؿ : ألىؾ لـ تحهد اهلل واحتج 
بالحديث في ذلؾ فقاؿ لً الرشيد ارجع لعهمؾ فواهلل هاكىت لتفعؿ ها قيؿ عىؾ وأىت لـ 

  (26)ال الِ واليتًتساهحىي في عطسة لـ أحهد اهلل فيٍا ثـ ردي ردا جهي
أها في القضاء فكاف أبو يوسؼ هف القضاة االجالء الذيف  قربٍـ الخمفاء لعمهٍـ 
الغزير ، وكاف أوؿ هف لقبً بقاضي القضاة الخميفة الٍادي  وكاىت هجالسً هشٍورة هع 
الرشيد حيث كاف يستدعيً لمهشورة أو أىً يكوف عىدي في هجمسً فيعرض عميً أهرا ألـ بً 

ىها كاف عالها في كثير هف العموـ ويطمب  هىً الجواب ولـ يكف أبو يوسؼ قاضيا فحسب وا 
همها بٍا فقيؿ فيً الكثير فهثال يقوؿ بشار الخفاؼ سهعت عميً وهف كالهً الذي يىبغي كتابتً 
بهاء الذٌب قولً هف طمب الهاؿ بالكيهيا أفمس وهف تتبع غرائب الحديث كذب وهف طمب 

ذا ها عمهىا  (27)(العمـ بالكالـ تزىدؽ  ٌذا الكالـ يىـ عف خمفية عمهية كبيرة اليشؽ لٍا غبار وا 
أف الخمفاء يىتقوف جمساءٌـ بٍذي  الصفات وأكثر ىعمـ السبب األوؿ واألٌـ في تطور عجمة 
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العمـ في ٌذا العصر والذي يعود لهجالستٍـ العمهاء واألخذ عىٍـ بؿ وتأديب أوالدٌـ عمِ ثمة 
ـ وحبٍـ   لمعمـ ورغبتٍـ في ىشريعمهاء عصٌر

و ىفسً كاف عمِ قدر كبير هف  أها الخميفة الهأهوف فقد كاف هحبا لمعمـ والعمهاء ٌو
العمهية وكثير هف هجالسً العمهية تشٍد لً بذلؾ هف هجالسً ها أخرجً ابف عييىة قاؿ : جهع 

وخمؼ  الهأهوف العمهاء وجمس لمىاس ، فجاءت اهرأة فقالت : يا أهير الهؤهىيف هات أخي
ستهائة ديىار ، أعطوىي ديىارا وقالوا : ٌذا ىصيبؾ ، قاؿ الهأهوف ثـ كسر الفريضة ثـ قاؿ 
لٍا ٌذا ىصيبؾ فقاؿ لً العمهاء : كيؼ عمهت ياأهير الهؤهىيف ؟ فقاؿ : ٌذا الرجؿ خمؼ 
ا ابىتيف قالت ىعـ ، قاؿ فمٍف الثمثاف أربعهائة ، وخمؼ والدة فمٍا السدس هائة وخمؼ زوجة فمٍ

الثهف خهسة سبعوف وباهلل ألؾ اثىا عشر أخا ؟ قالت : ىعـ قاؿ أصابٍـ ديىاراف ديىاراف 
 . (28)وأصابؾ ديىار

وهف ٌىا الىستبعد أف تكوف ٌذي الهجالس عمِ درجة عالية هف العمـ والثقافة ، حتِ 
ىا يصؿ األهر الِ أف يكوف الخطاب فمسفيا تشيع فيً الفاظ عمـ الكالـ والجدؿ ، وهها وصم

في ٌذا الباب هثال هجمس الرشيد هع الفضيؿ بف عياض حيث )قاؿ لً الرشيد يوها : ها 
دت في الدىيا التي ٌي أقؿ هف جىاح بعوضة وأىت  د هىي ألىي أىا ٌز دؾ ، فقاؿ أىت أٌز أٌز
د في ذرة  دت في اآلخرة التي ال قيهة لٍا فأىا زاٌد في الفاىي واىت زاٌد في الباقي وهف ٌز ٌز

د ههف د في بعرة ( أٌز  (29)ٌز

والهأهوف كاف كثيرا ها يىطؽ ويتفمسؼ وقد ىمهس ذلؾ هف أقوالً التي ىقمٍا لىا 
الهؤرخوف ، عف أبي العالية قاؿ: سهعت الهأهوف يقوؿ : ها أقبح المجاجة بالسمطاف ، وأقبح 

بخؿ هف ذلؾ الضجر هف القضاة قبؿ التفٍيـ ، وأقبح هىً سخافة الفقٍاء بالديف ،وأقبح هىً ال
    (40)باألغىياء والهزاح بالشيوخ والكسؿ بالشباب والجبف بالهقاتؿ

وهجالس الوعظ ٌذي ىستطيع اف ىمهس هىٍا أهور عدة هىٍا اوال وصوؿ الهوعظة 
ذي  ا في السمطة ٌو ا االجتهاعي في الهجتهع وثاىيا وصوؿ الهوعظة غايتٍا وأثٌر غايتٍا وأثٌر

مِ عاهة الىاس فقط واىها استطاعت هف توثيؽ االٌهية تعىي اف ٌذي الهجالس التؤثر ع
العالقة بيف الوعاظ والحكاـ في تمؾ الفترة فقد حضر الخمفاء والوزراء كثير هف ٌذي الهجالس 

 (46)وطمب الخمفاء الهوعظة لالتعاظ والهشورة

 ـ مجالس العموم الصرفة2
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ووصمت  تعد العمـو الصرفة هف العموـ التي ىهت وترعرعت في ظؿ االسالـ وتطورت
ذروتٍا هف الىضوج في العصر العباسي حتِ أىٍا عدت حدثا هف ىوع خاص في هقاييس 
التاريخ ذلؾ أىٍا خالفة العمـ والهعرفة بهختمؼ هياديىٍا فٍي ىجحت في أف تحقؽ لمعرب 

وكثير هف هجالس الخمفاء كاىت  (43)الهسمهيف الهركز الرفيع والهتقدـ بيف الحضارات االىساىية
اطرافا هف الحديث  إال أىىا ىجد أف هجالس الهأهوف كاىت أكثر عهقا وبدأت تأخذ تشيع فيٍا 

الطابع العمهي ، قاؿ الفضؿ اليزيدي : لـ يكف في خمفاء بىي العباس أكثر رواية لمشعر هف 
الواثؽ فقيؿ لً كاف أروى هف الهأهوف ،فقاؿ ىعـ ، كاف الهأهوف قد هزج بعمـ العرب عمـ 

و كاف لٍذي الهجالس األثر الكبير في التعميـ فكاف   (42)والطب والهىطؽاألوائؿ هف الىجوـ 
 عصري يهثؿ عصر توسع العموـ وظٍور حركة الترجهة

والخمفاء بها عرؼ عىٍـ هف الفطىة والىباٌة والطهوح في ولوج اآلفاؽ الهعرفية لـ 
األوبئة واالهراض يىسوا أٌهية الطب وضرورة وجود األطباء الشاعة هجتهع صحيح بعيد عف 

واألسقاـ وقد أولوا عمهاء ٌذا العمـ ها يستحقوىً هف االٌتهاـ والرعاية واحتضىوا االطباء 
 (44)وقربوىٍـ

واٌتهوا بالطب وعمـ األدوية وحفظ البدف وقد ألؼ في ذلؾ كثير هف الهؤلفات 
خمفاء  واشتٍرت عوائؿ بالطب هثؿ آؿ بختيوشع عمِ سبيؿ الهثاؿ ال الحصر ، وقد عرؼ ال

بشغفٍـ وحبٍـ لتمؾ العموـ والهأهوف هف ٌؤالء الخمفاء وهجالسً جذبت كثير هف ٌؤالء العمهاء 
وهف تمؾ الهجالس ها أخرجً هحهد بف حفص األىهاطي قاؿ : تغذيىا هع الهأهوف في يـو 
عيد فوضع عمِ هائدتً أكثر هف ثمثهائة لوف : قاؿ فكمها وضع لوف ىظر الهأهوف إليً فقاؿ: 

ىافع لكذا ضار لكذا ، فهف كاف هىكـ صاحب بمغـ فميجتىب ٌذا ، وهف كاف هىكـ  ٌذا
صاحب صفراء فميأكؿ هف ٌذا وهف غمبت عميً السوداء فال يعرض لٍذا وهف قصد قمة 
الغذاء فميقتصر عمِ ٌذا ، فقاؿ لً يحي بف أكثـ يا أهير الهؤهىيف إف خضىا في الطب كىت 

ـ كىت ٌرهس في حسابً أوفي الفقً كىت عمي بف أبي جاليىوس في هعرفتً أو في الىجو 
طالب )رضي اهلل عىً( في عمهً أو ذكر السخاء كىت حاتـ طيء في صفتً أو صدؽ 
الحديث كىت أبا ذر في لٍجتً أو الكـر فأىت كعب بف اهاهة في فعالً أو الوفاء فأىت 

ها فضؿ بعقمً ولوال ذلؾ لـ السهوأؿ بف عاديا في وفائً فسر بٍذا الكالـ وقاؿ : إف االىساف إى
وكاىت هحصمة اٌتهاـ الخمفاء بالطب  (45)يكف لحـ أطيب هف لحـ وال دـ أطيب هف دـ



 جامعة االنبار للعلوم االنسانيةجملة 

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)6998 ) 
 

ورعايتٍـ ألٌمً أف برز واشتٍر خالؿ ٌذا العصر الكثير هف االطباء الذيف أداروا الهستشفيات 
عمِ رفد وشخصوا االهراض وأقدهوا عمِ تركيب األدوية وعمهوا أصوؿ الهعالجة وأقدهوا 

ولـ يكف ذلؾ إال برعاية الخمفاء وتقريبٍـ االطباء  (46)التراث الطبي بالكثير هف الهؤلفات القيهة
هىٍـ واالستعاىة بٍـ سواء عمِ صعيد الطب بوصفً عمها قائها أـ عمِ صعيد االعتىاء 

باء بصحتٍـ الخاصة وعوائمٍـ وهف ٌؤالء الخمفاء أيضا الهطيع هلل الذي قرب الكثير هف االط
اليً والذيف اختصوا بخدهتً وهىٍـ ثابت الحراىي الذي كاف بارعا في الطب عالها بأصولً 

      (47)فكاكا لمهشكالت هف الكتب
وفي باب الجدؿ وعمـ الكالـ ىجد الهأهوف كاف بارعا في ذلؾ ، فكاف يجادؿ ويحاور 

ا حهمؾ عمِ خالفىا ؟ فقد حاور هرة رجال هف الخوارج دخؿ عمِ الهأهوف فقاؿ لً الهأهوف : ه
قاؿ : آية في كتاب اهلل ، قاؿ : وها ٌي قاؿ قولً تعالِ : )وهف لـ بحكـ بها أىزؿ اهلل فأؤلئؾ 

( قاؿ ألؾ عمـ بأىٍا هىزلة ؟ قاؿ ىعـ : قاؿ وها دليمؾ ؟ قاؿ 42ٌـ الكافروف ()الهائدة / 
لتأويؿ قاؿ : اجهاع األهة قاؿ : فكها رضيت بإجهاعٍـ في التزيؿ فارَض باجهاعٍـ ا

ري قاؿ : قاؿ الهأهوف غمبة الحجة أحب إلي  (48)صدقت وأخرج عف عبد اهلل بف هحهد الٌز
  (49)هف غمبة القدرة ألف غمبة القدرة تزوؿ بزوالٍا وغمبة الحجة ال يزيمٍا شيء

 ــ مجالس المغة والشعر واألدب : 3
أف يجيدٌا ويضبطٍا تعد المغة العربية وها يتفرع عىٍا هف أٌـ العموـ التي يىبغي 

ي لساف ىاطؽ بحاؿ  الخمفاء عمِ وجً الخصوص الىٍا لغة القرآف الكريـ والرسوؿ )ص( ٌو
العرب ولذا أظٍر الخفاء اٌتهاهٍـ بٍا وسعوا الشباع تطمعاتٍـ ىحو اجادة قواعدٌا وعموهٍا 

ت بصمة وااللتقاء بهشاٌير عمهاء المغة لألخذ عىٍـ واالفادة هف عمهٍـ وهىاقشتٍـ فيها يه
ىا الىستغرب هف الخمفاء البحث عف أفاضؿ عمهاء المغة في زهاىٍـ لمتعاهؿ هعٍـ  (50)لٍا ٌو

ـ لهٍهة تأديب أوالدٌـ وتعميهٍـ عمـ المغة العربية وأف يكوىوا جمساءٌـ ليستفادوا هف  واختياٌر
 الذي آثر عمهٍـ فكاف الكسائي هالزها لمرشيد وهؤدبا ألوالدي وهىٍـ الهأهوف والهقتدي بأهر اهلل

العالـ أبا هحهد البغدادي والهستظٍر الذي أعجب بطريقة قراءة هقرئً ابف الجراح وكاف 
لمخميفة الهقتفي الهر اهلل  الدور الرياديفي هجالسة عمهاء المغة وهذاكرتٍـ وهف أبرز جمسائً 

ؿ ذلؾ ، وقد يص (56)أبو هىصور الجواليقي الذي قرأ عميً الخميفة الهقتفي كثيرا هف الكتب
االٌتهاـ بأف جعؿ الخميفة الهقتفي الهر اهلل الجواليقي هف ساكىي دار الخالفة كها سهح لً 
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بعقد حمقاتً العمهية التي يدرس فيٍا كؿ هايتعمؽ بالمغة في جاهع القصر بعد صالة الجهعة 
 (53)ليتفرغ لتالهذتً الذيف ىٍموا العمـ عمِ يديً

الىً يعد هف أبرز الفىوف االدبية التي استٍوت وولع الخمفاء بالشعر وهجالسة الشعراء 
ا ىٍضة  العرب قاطبة وعمِ هر العصور ، وقد شٍدت الخالفة العباسية وعمِ هدى عهٌر
شعرية تولِ رعايتٍا الخمفاء أىفسٍـ الذيف شجعوا الشعراء عمِ ىظـ القصائد الهعبرة وقد 

ابطة الهتيىة بيىٍـ وبيف الخمفاء حهمت هجالسٍـ في ثىاياٌا الهتعة والطرافة وعهؽ الصمة والر 
ذا هف الهؤكد الف  وهف ٌىا كاىت  هجالس الشعر هف الهجالس الهحببة الِ ىفوس الخمفاء ٌو
ا وسطرتً شعرا وأدبا فكاىوا يتباروف  ا وهفاخٌر أهة العرب أهة الشعر وقد خمدت كؿ هآثٌر

التاريخ تزخر بهجالس  بالشعر وتطير اليً ىفوسٍـ يتذوقوىً ويجدوف فيً حالوة وطالوة وكتب
 الخمفاء الشعرية حتِ أىىا ىجدٌـ ال يقموف شاعرية هف ههتدحيٍـ هف الشعراء ،

وقد يجزلوف اليٍـ العطاء تثهيىا لها تجود قرائحٍـ هف شعر تطير اليً الىفوس  إضافة 
ىها الىٍـ يعمهوف قيهة الشعر عىد  ىها ذلؾ اليعود الهتداحٍـ وحسب وا  الستحساىٍـ الشعر وا 

 لىاس فٍو ديواف العرب وهف الهجالس  :ا
هرة استدعِ الهٍدي الشعراء الِ هجمسً وكاف فيٍـ أبو العتاٌية وبشار بف برد 
األعهِ فسهع صوت أبي العتاٌية فقاؿ لجميسً أثـ ٌاٌىا أبو العتاٌية قاؿ ىعـ ، فاىطمؽ 

 يذكر قصيدتً فيٍا التي أولٍا :
 أدلت فأجهؿ إداللٍا                        أال ها لسيدتي هالٍا                  

 فقاؿ بشار لجميسً ها رأيت أجسر هف ٌذا حتِ اىتٍِ أبو العتاٌية الِ قولً 
 أتتً الخالفة هىقادة                              إليً تجرر أذيالٍا           
 مح إال لٍافمـ تؾ تصمح إال لً                             ولـ يؾ يص         
       ولو راهٍا أحد غيري                           لزلزلت األرض زلزالٍا         

 لها قبؿ اهلل أعهالٍا          ولو لـ تطعً بىات القموب                                 
هف فقاؿ بشار لجميسً اىظروا أطار الخميفة عف فراشً أـ ال ؟ قاؿ فواهلل ها خرج أحد 

 (52)الشعراء يوهئذ بجائزة غيري

كاف يدور في هثؿ ٌذي الهجالس حديثا في ىقد الشعر وفي البالغة وكمٍا  وكثيرا ها
تهثؿ الىواة األولِ لتطور عمـ البالغة والهجاز والتي كاىت تهٍيدا لظٍور ىظرية الىظـ 
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ا عمِ يد عبد القاٌر الجرجاىي فيها بعد ، وهف أهثمة تمؾ الهجالس ها دار بيف الرشيد  وتبموٌر
يوها هع العباس بف األحىؼ حيىها سألً أي بيت قالت العرب أرؽ ؟ فقاؿ قوؿ جهيؿ في بثيىة 

 الذي فيً 
 أال ليتىي أعهِ أصـ تقودىي                  بثيىة ال يخفِ عمي كالهٍا       

 فقاؿ لً الرشيد : أرؽ هىً قولؾ في هثؿ ٌذا 
 ٍـ                       حتِ إذا هر بي هف بيىٍـ وقفاطاؼ الٍوى في عباد اهلل كم  

 فقاؿ لً العباس : فقولؾ يا أهير الهؤهىيف أرؽ هف ٌذا كمً 
 أها يكفيؾ أىؾ تهمكيىي                                  وأف الىاس كمٍـ عبيدي     
 زيديوأىؾ لو قطعت يدي ورجمي                     لقمت في الٍوى أحسىت    

هف ٌذا الهجمس ىجد أف الخمفاء كاىوا يتجاذبوف  (54)فضحؾ الرشيد وأعجبً ذلؾ
ويتطارحوف الرؤى الشعرية ويىقدوف الشعر ويحكهوف عميً وقد يصؿ األهر الِ اٌداء ها في 
أيديٍـ ثىاء لبيت شعر فٍو أغمِ هف كىوز والجواٌر هف ذلؾ ها قاؿ الرشيد هرة لمهفضؿ 

 ؿ في الذئب ولؾ ٌذا الخاتـ وشراؤي الؼ وستهائة ديىار ، فأىشد : الضبي : ها أحسف ها قي
 يىاـ بإحدى هقمتيً ويتقي                          بأخرى الرزايا فٍو يقظاف ىائـ    

  (55)فقاؿ هاقمت ٌذا إال لتسمبىا الخاتـ ثـ ألقاي اليً
ف الشعر ها وهف هجالس الهأهوف في الشعر واالدب ، وقد اشتٍر بحفظً الغزير ه

قاؿ : قاؿ لي ابف أبي حفصة الشاعر : أعمهت أف الهأهوف  (56)أخرج عف عهارة بف عقيؿ
اليبصر الشعر ؟ فقمت : هف ذا يكوف أفرس هىً ؟ واهلل إىا لىىشد أوؿ البيت فيسبؽ إلِ آخري 

و ٌذا :   ، هف غير أف يكوف سهعً، قاؿ إىي أىشدتً بيتا أجدت فيً فمـ أري تحرؾ لً ٌو
 حِ إهاـ الٍدى الهأهوف هشتغال                       بالديف والىاس في الدىيا هشاغيؿأض  

فقمت لً : هازدت عمِ أف جعمتً عجوزا في هحرابٍا في يدٌا سبحة فهف يقوـ بأهر 
و الهطوؽ لٍا  ، أال قمت كها قاؿ عهؾ في الوليد:   الدىيا إذا كاف هشغوال عىٍا ؟ ٌو

 ىصيبً                      وال عرض الدىيا عف الديف شاغمًفال ٌو في الدىيا يضيع 
هف ٌذا الهجمس ىستشؼ أهورا هىٍا أف الهأهوف كاف هتذوقا لمشعر عارفا لها يجب 
أف يوصؼ بً الهموؾ والخمفاء كذلؾ كاف حافظا لمشعر حتِ أىً كاف يسبؽ الِ اكهاؿ 

 االبيات الشعرية لكثرة هحفوظً وقوة حافظتً 
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الهأهوف بالمغة وكاف يحاور في دقائؽ المغة ويتخير الجواب الصحيح بحسً كها اٌتـ 
المغوي وفصاحتً التي تأدب عميٍا ، ففي هجمس طويؿ ضـ الىضر بف شهيؿ وعمي بف 
أطهار ، قاؿ الهأهوف حدثىي ٌشيـ بف بشير ... قاؿ رسوؿ اهلل )صمِ اهلل عميً وسيمـ( )إذا 

كاف فيً ِسداد هف عوز( بالكسر وكاف الهأهوف هتكئا فاستوى تزوج الرجؿ الهرأة لديىٍا وجهالٍا 
ىها لحف ٌشيـ وكاف لحاىا ،فقاؿ ها  جالسا وقاؿ الَسداد )بالفتح( لحف يا ىضر قمت ىعـ ٌٍىا وا 
الفرؽ بيىٍها قمت السداد بالفتح القصد في السبيؿ والسداد بالكسر البمغة وكؿ ها سددت بً 

 ب ذلؾ قمت : ىعـ ٌذا العرجي يقوؿ :شيئا فٍو ِسداد قاؿ أفتعرؼ العر 
 أضاعوىي وأي فتِ أضاعوا                    ليـو كريٍة وسداد ثغر

فأطرؽ الهأهوف هميا ثـ قاؿ : قبح اهلل هف ال أدب لً ، ثـ استهر الهأهوف في إدارة 
الهجمس ويطمب هىً إىشادي الشعر يقوؿ : أىشدىي يا ىضر أخمب بيت لمعرب فأىشدي ثـ قاؿ 
أىشدىي أىصؼ بيت قالتً العرب فأىشدي ثـ قاؿ أىشدىي أقىع بيت لمعرب فأىشدي ثـ قاؿ : 
أحسىت يا ىضر ، وأخذ القرطاس ، فكتب شيئا ال أدري ها ٌو ثـ قاؿ : كيؼ تقوؿ افعؿ هف 
التراب ؟ قمت أترب ، قاؿ : هف الطيف ؟ قمت ِطف قاؿ : فالكتاب هاذا ؟ قمت هترب هطيف 

ـ ثـ أهر الخادـ أف يوصمىي الِ قاؿ ٌذي أحسف هف  األولِ فكتب ي بخهسيف ألؼ دٌر
الفضؿ بف سٍؿ فهضيت هعً فمها قرأ الكتاب قاؿ: ياىضر لحىت أهير الهؤهىيف قمت كال 
ولكف ٌشيـ لحاىة فتبع أهير الهؤهىيف لفظً فأهر لي هف عىدي بثالثيف ألفا فخرجت الِ هىزلي 

 .  (57)بثهاىيف ألفا
جمس أهورا هىٍا: إف هادار هف حوار كاف في صهيـ المغة فأسئمة ىستىتج هف ٌذا اله

الهأهوف تىـ عف أف السائؿ هتخصص عارؼ بالمغة واشتقاقاتٍا فٍو يطمب التفريؽ بيف الفتح 
والكسر الذي عمِ أساسً يكوف التفريؽ بالداللة والهعىِ ثـ ٌو يطمب االشتقاؽ عمِ صيغة 

شتقاؽ عميٍا هف بعض االلفاظ وأي لفظة أصح أفعؿ التي ٌي صيغة تفضيؿ وعف جواز اال
و هٍـ جدا أف الهأهوف ثبت كؿ ذلؾ هف سؤاؿ وجواب   في االشتقاؽ ، والذي وصؿ اليىا ٌو
ذا ىستىتجً هف قوؿ الفضؿ حيف )قرأ الكتاب قاؿ ياىضر لحىت أهير الهؤهىيف قمت  بكتاب ٌو

ال كيؼ كال ولكف ٌشيـ لحاىة ( ٌذا القوؿ يدؿ عمِ أف كؿ هادار في  الهجمس هكتوب وا 
ىها كاف  ذي اشارة هٍهة تؤكد أف ٌذي الهجالس لـ تكف لمتسمية والتىادـ وا  عرؼ الفضؿ ذلؾ ٌو



 جامعة االنبار للعلوم االنسانيةجملة 

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)3003 ) 
 

ذا ىجدي في قوؿ  لٍا دور هٍـ في الدفع ىحو التأدب والذي ٌو يعىي التعميـ ووجوب التعمـ ٌو
 ـ كاف يقاؿ لً الهؤدب .الهأهوف )قبح اهلل هف الأدب لً( فاألدب ٌاٌىا يقصد بً التعميـ والهعم

 ـ مجالس المناظرات:4 
و تأهؿ  في المغة ، الىوف والظاء والراء أصؿ صحيح ترجع فروعً الِ هعىِ واحد ٌو

ذا ىظير ٌذا هف ٌذا القياس أي أىً إذا ىظر اليً والِ ىظيري كاف سواء    (58)الشيء ٌو
في أهر أو  يقوؿ : )الهىاظرة أف تىاظر أخاؾ (59)وابف هىظور  في لساف العرب

ىظرتها في األهر وتىاظري وىاظري هف الهىاظرة ، والىظير الهثؿ وقيؿ الهثؿ في كؿ شيء ويقاؿ 
ذا قمت ىظرت في االهر احتهؿ أف يكوف تفكير فيً  ىاظرت فالىا أي صرت لً في الهخاطبة وا 

هر والتدبر بالقمب(، والىظر هحركً الفكر في الشيء تقديري وتقيسً واذا قمت ىظر في اال
  (60)احتهؿ اف يكوف تفكرا وتدبرا بالقمب

أها في االصطالح فقد أطمؽ العرب ٌذا الهصطمح عمِ أحد الواف الجدؿ في الفكر 
أو في العقائد إذف الهىاظرة هحاورة فكرية بيف طرفيف يختصهاف ويتبارياف في الخصوهة في 

ٌب اليً ، وغالبا حضور طرؼ ثالث هحايد وكؿ طرؼ يمقي الحجة واالدلة التي تؤكد هايذ
هاتعالج الهىاظرة هوضوعا هحددا ولكؿ هىاظر وجٍة ىظر يختمؼ بٍا وبظٍور الحؽ 

  (66)أوالصواب وجب االعتراؼ أهاـ هىاظري
ذا الموف لً جذوري في العصر الجاٌمي إال أىً ىها وبرز في العصور االسالهية وقد  ٌو

هاحث االىبياء عمِ هىاظرة الكفار ساعد القرأف الكريـ عمِ ىهوي فالقرآف الكريـ كثيرا 
وكثيرة ٌي اآليات التي ورد فيٍا لفظ  (63)والهشركيف القاهة الحجة عميٍـ بالتي ٌي أحسف

و يحاوري أكفرت بالذي خمقؾ هف تراب ثـ سواؾ رجال()الكٍؼ/  الحوار قاؿ تعالِ: )قاؿ لً ٌو
ؿ التي تجادلؾ ( وكذلؾ لفظ الجداؿ الذي ورد في قولً تعالِ )وقد سهع اهلل قو 27

..()الهجادلة/    ( والهىاظرات شٍدت في العصر العباسي تطورا وشيوعا ، وكاىت فىا أدبيا 
شجع عميً الخمفاء العباسيوف بؿ كاىت كثير هف الهىاظرات تعقد هجالسٍا في حضرة الخميفة 

وأوؿ هف سف ىفسً وأغدقوا عمِ العمهاء واالدباء والشعراء كثيرا هف االهواؿ والٍدايا الثهيىة 
ذلؾ وجعمً تقميدا ٌو الخميفة الهٍدي واحتذاي في ذلؾ الرشيد وأتبعً في ذلؾ الهأهوف وكاىت 
ٌاتً الهىاظرات بيف العمهاء واالدباء تعقد بالهجالس ، وقد كثرت الهىاظرات في عصر 

تمؾ الهأهوف والذي كاف ٌو ىفسً يعقدٌا اٌتهاها هىً وحبً لمعمـ واىشغاؿ هجالسً بالعمـ وهف 
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الهجالس هاجرى هف هىاظرات بيف أٌؿ الهمؿ والىحؿ وبيف أئهة أٌؿ البيت وهىٍا الهجمس 
الذي عقد بأهر الهأهوف حيث أهر الفضؿ بف سٍؿ أف يجهع لً أصحاب الهقاالت هثؿ 
الجاثميؽ ورأس جالوت ورؤساء الصابئيف والٍربذ االكبر وأصحاب زردشت وىسطاس الروهي 

وكالهٍـ فجهعٍـ الفضؿ ثـ أخبر الهأهوف فقاؿ : أدخمٍـ عمي فرحب  والهتكمهيف ليسهع كالهً
بٍـ الهأهوف وقاؿ لٍـ : إىي جهعتكـ لخير وأحببت أف تىاظروا ابف عهي ٌذا الهدىي القادـ 
عمي فإذا كاف بكرة فاغدوا عمي وال يتخمؼ هىكـ أحد فقالوا السهع والطاعة ، وقاؿ الحسف بف 

حديث لىا عىد ابي الحسف )عميً السالـ( فقاؿ ياسيدي اف أهير هحهد الىوفمي فبيىها ىحف في 
الهؤهىيف يقرئؾ السالـ ويقوؿ فداؾ أخوؾ إىً اجتهع الي أصحاب الهقاالت وأٌؿ االدياف 
ت ذلؾ فال  ف كٌر والهتكمهوف هف جهيع الهمؿ فرأيؾ في البكور اليىا إف أحببت كالهٍـ وا 

ف أحببت أف ىصير اليؾ خؼ ذلؾ عمي ىا فقاؿ أبو الحسف )عميً السالـ( أبمغً السالـ تتجشـ وا 
والهىاظرة طويمة ال يسعىا الِ  (62)وقؿ لً قد عمهت ها أردت وأىا صائر اليؾ بكرة اف شاء اهلل(

ا ولكف الذي يٍهىا ٌاٌىا أف هصطمح الهىاظرة هحدد وواضح وأف ٌذي الهجالس كاىت  ذكٌر
ا ها قمىا أف هف أكثر القضايا التي كاىت هحركا تعقد برغبة هف الخميفة ىفسً ،   وقد الىبالغ إذ

لكثير،  هف الهىاظرات في ذلؾ العصر قضية خمؽ القرآف والتي وصؿ الصراع الكالهي 
ففي  (64)والجدلي ذروتً في عصر الهأهوف حيث أهر باهتحاف العمهاء فيٍا ،يقوؿ السيوطي

وقد وجً كتابا بذلؾ لىائبً عمِ سىة ثهاف عشرة بعد الهئتيف اهتحف الىاس بالقوؿ بخمؽ القرآف 
بغداد يفصؿ في ٌذي الهسألة ويقوؿ )... ويعرفوي كىً هعرفتً ويفرقوا بيىً وبيف خمقً وذلؾ 
أىٍـ ساووا بيف اهلل وبيف ها أىزؿ هف القرآف فأطبقوا عمِ أىً قديـ لـ يخمقً اهلل ويخترعً وقد 

وها جعمً اهلل فقد خمقً كها قاؿ )وجعؿ ( 2قاؿ اهلل تعالِ )إىا جعمىاي قرآىا عربيا ()الزخرؼ /
( فأخبر أىً قصص ألهور أحدثً بعدٌا وقاؿ )أحكهت آياتً ثـ 6الظمهات والىور()االىعاـ/

( واهلل هحكـ كتابً وهفصمً فٍو خالقً وهبتدعً ( ثـ يقوؿ )فاجهع بحضرتؾ 6فصمت()ٌود / 
الهأهوف كتابا آخر وأهر  هف القضاة فاقرأ عميٍـ كتابىا واهتحىٍـ فيها يقولوف ( ثـ كتب

بإحضار هف اهتىع فاحضر جهاعة هىٍـ أحهد بف حىبؿ وخمؽ كثير هف العمهاء وقد أجابوا 
كمٍـ اال احهد بف حىبؿ وهحهد بف ىوح والقواريري فأهر بتقيدٌـ ، )ولها عٍد الهأهوف الِ 

االهاـ احهد أخيً الهعتصـ بالخالفة أوصاي أف يحهؿ الىاس عمِ القوؿ بخمؽ القرآف واستهر 
بف حىبؿ هحبوسا الِ أف بويع الهعتصـ فاحضر االهاـ أحهد بف حىبؿ)رض( الِ بغداد وعقد 
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لً هجمسا لمهىاظرة ثالثة أياـ ولـ يزؿ هعٍـ في جداؿ الِ اليوـ الرابع فأهر بضربً فضرب 
كالـ ولـ تقتصر الهىاظرات عمِ الهسائؿ الفقً والفمسفية وعمـ ال (65)الِ الِ أف أعهِ عميً (

والجدؿ بؿ شهمت عموـ الىحو والمغة واالدب ، فكاف كؿ أديب يجيد في شعري ال يمبث أف 
يستدعِ الِ دار الخالفة أو دار الوالية أو دار الوزراء وكاف الخمفاء ٌـ أيضا يىاظروف 

 ( 66)االدباء والشعراء(
عراء وقصة االصهعي الهشٍورة هع الخميفة العباسي الهىصور الذي كاف يتحدى الش 

بقوة حفظً لمقصيدة هف أوؿ هرة وغالهً يحفظٍا هف الهرة الثاىية ولً جارية تحفظٍا هف الهرة 
الثالثة فسهع األصهعي بذلؾ فعد قصيدة فيٍا كثير هف االلفاظ الصعبة والهعاىي الغريبة ولبس 

تذكر لباس االعراب ودخؿ عمِ الخميفة وألقِ القصيدة )صوت صفير البمبؿ( وبعد اىتٍائً لـ ي
هىٍا شيئا ،ثـ حضر غالهً ولـ يتهكف هف حفظٍا ثـ الجارية وقد صعب عميٍا الحفظ فقاؿ 
الخميفة سوؼ اعطيؾ وزف لوح الكتابة ذٌبا فعمِ هاذا كتبتٍا ؟ فقاؿ لً االصهعي : لقد ورثت 
عهود رخاـ هف أبي فىقشت القصيدة عميً والعهود عمي جهمي في الخارج يحهمً عشرة جىود 

زير : يا اهير الهؤهىيف ها أظىً اال األصهعي فقاؿ االهير أتفعؿ ٌكذا بأهير الهؤهىيف فقاؿ الو 
قد قطعت رزؽ الشعراء بفعمؾ ٌذا، فقاؿ االهير أعد الهاؿ فقاؿ األصهعي بشرط قاؿ االهير 

، ورغـ االراء  *ٌو قاؿ : أف تعطي الشعراء عمِ قولٍـ وهىقولٍـ قاؿ االهير : لؾ ٌذا فها
ٍذا الهجمس الذي دار بيف الهىصور واالصهعي أال لالِ عدـ صحة ٌذي القصة و التي تذٌب 

أىىا ىود الوصوؿ الِ أف هجالس كاىت ليست لمسهاع وحسب واىها كاىوا يدخموف هضهار 
 العمـ واالدب بؿ يتحدوف االدباء والشعراء وحتِ العمهاء الىٍـ ايضا كذلؾ.  

بة العقؿ والحجاج العقمي في سبيؿ الدفاع وفي الهىاظرات ازدٌر الىثر ويرجع ذلؾ لغم
عف العقيدة وهف أٌـ الهىاظرات التي شغمت العمهاء الهسمهيف ىظرية خمؽ القرآف ، إذ اهتاز 
العصر العباسي االوؿ بالصراع الفكري الذي حدث في أوساط الفرؽ االسالهية الهختمفة وقد 

تي يتخذ لٍا هيداىا هف الكتب كاىت كؿ قضية فكرية تثير عددا هف الهعارؾ الكالهية ال
والرسائؿ والهىاظرات بيف العمهاء ، وكاف لمهىاظرات دورا كبيرا في ارتقاء العموـ واآلداب التي 

  (67)أذكت روح الهىافسة والحرص لدى العمهاء
ويعود الفضؿ في تطور ٌذا الفف وازدٌاري الِ الهتكمهيف وخاصة الهعتزلة حيث 

مة اعتهدوا عميٍا في هباحثٍـ وقد اشتٍرت كثير هف الهىاظرات اتخذوا الجدؿ والهىاظرة وسي
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حتِ صارت هضرب االهثاؿ وسىأخذ واحدة هف أشٍر الهىاظرات في المغة والىحو والتي 
سهيت فيها بعد بالهسألة الزىبورية والتي جرت وعقد هجمسٍا في قصر ٌاروف الرشيد وهفادٌا 

أبا بشر عهرو بف عثهاف بف قىبر سيبويً  ، قاؿ أبو الحسف سعيد بف هسعدة االخفش : إف
لها قدـ عمِ أبي عمي يحيِ بف خالد ابف برهؾ سألً عف خبري والحاؿ التي ورد لٍا فقاؿ: 

تفعؿ فإىً شيخ هديىة السالـ وقارئٍا وهؤدب ولد  جئت لتجهع بيىي وبيف الكسائي فقاؿ لً : ال
جهع بيىٍها فعرؼ الرشيد خبري أهير الهؤهىيف وكؿ هف في الهصر لً وهعً فأبِ إال أف ي

فأهر بالجهع بيىٍها فوعدي بيوـ فمها كاف ذلؾ اليوـ غدا الِ دار الرشيد فوجد الفراء واالحهر 
شاـ بف هعاوية وهحهد بف سعداف قد سبقوي ، فسألً االحهر عف هائة هسألة فأجابً عىٍا  ٌو

ِ الكسائي وهعً خمؽ هف بصري فوجـ لذلؾ سيبويً وواف فها أجابً بجواب إال قاؿ أخطأت يا
بصري كيؼ تقوؿ : خرجت فإذا زيد قائـ فقاؿ: خرجت فإذا زيد  العرب فمها جمس قاؿ لً : يا

قائـ ، فقاؿ لً : أيجوز فإذا زيد قائها فقاؿ : ال ، فقاؿ الكسائي ٌذي العرب عمِ باب أهير 
)قد كىت أحسب الهؤهىيف وقد حضرت فتسأؿ فقاؿ سمٍا فقاؿ لٍـ الكسائي : كيؼ تقولوف : 

أف العقرب أشد لسعة هف الزىبور فإذا الزىبور إياٌا بعيىٍا ( فقالت طائفة  فإذا ٌو إياٌا بعيىٍا 
تعرؼ اال ٌو ٌي فخطأتً  بصري فقاؿ أها عرب بمدىا فال تقوؿ يا ، فقاؿ ٌذا خالؼ ها

ـ وصرفً ( ظرة وكاىت ٌذي الهىا (68)الجهاعة وحصر فأعطاي يحيِ بف خالد عشرة اآلؼ دٌر
ا وافتً الهىية كهدا ، ويبدو لىا بعض االهور هف ٌذي الحادثة  سببا لوفاة سيبويً التي عمِ إثٌر
هىٍا : إف الهتىاظريف يهىحوف هكافآت اضافة الِ أف الهتىاظريف عمِ دراية بآداب الهجالس 

، كها أف الهىاظرة لٍا استعدادات وتٍيئة هف تحديد  (69)وها يىبغي أف يراعِ في الهجمس
هوعد وحضور طائفة هف العمهاء وحتِ االعراب الذيف كاف تؤخذ هىٍـ وتستقرأ المغة بها عرؼ 
عىٍـ هف طبع وفطرة لغوية يحتجوف بٍـ ، كها يظٍر لىا دعـ الخميفة لطرؼ ها يسىدي الخميفة 
ذا واضح هف قوؿ  ويهثؿ العالـ الهقرب عىدي ٌو ويتبىاي فالكسائي ٌو هؤدب الخميفة واوالدي ٌو

لسيبويً ىاصحا لً بعدـ الهضي في الهىاظرة )وكؿ هف في الهصر لً وهعً( وأف كثيرا  يحيِ
هف ٌذي الهجالس كاىت تهثؿ هعارؾ كالهية يغمب عميٍا الجدؿ والغمبة لهف يهمؾ ٌذي الهمكة 
أضؼ الِ همكة الفكر والعمـ و كها ىمهح هها تقدـ أف العمهاء االفذاذ كاىوا يهثموف حاشية 

و) أجؿ أصحاب الكسائي ٌو واالحهر هجالس الخالف ة وبطاىتٍـ والهقربيف لٍـ فهثال الفراء ٌو
قيؿ لوالي لها كاىت عربية الىً ٌذبٍا وضبطٍا وقاؿ ثهاهة بف اشرس الهعتزلي ذاكرت الفراء 
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فوجدتً في الىحو ىسج وحدي وفي المغة بحرا وفي الفقً عارفا باختالؼ القوـ وفي الطب خبيرا 
ا حاذقا وقد صىؼ الفراء لمهأهوف كتاب الحدود في الىحو وكتاب الهعاىي وبأياـ العرب وأ شعاٌر

واجتهع إلهالئً خمؽ كثير هىٍـ ثهاىوف قاضيا وعهؿ كتابا عمِ جهيع القرآف في ىحو ألؼ 
ىفٍـ هها سبؽ أف العمهاء  (70)ورقة لـ يعهؿ هثمً وكؿ تصىيفً حفظا لـ يأخذ بيدي ىسخة...(

 قد يؤلفوف الكتاب بطمب هف الخميفة ىفسً وأهثاؿ ذلؾ كثير .         
 : الخاتمة

ا في التعميـ وجدىا أف ٌذي الهجالس  هها تقدـ في البحث عف هجالس الخمفاء ودوٌر
لمعمـ كاىت الىواة والدافع الىشاء الهدارس فيها بعد في العصر العباسي الثاىي ، ذلؾ أف حبٍـ 

والعمهاء ٌو الذي أىتج فكرة بىاء هدرسة كها أىتج فكرة تبىي الدولة واطالعٍا بدور التعميـ 
وىشري وقد كاىت هجالس الخمفاء هتىوعة شهمت كؿ أىواع العمـ هف وعظ وقضاء وهجالس 
أدب وشعر وهجالس الفمسفة وعمـ الكالـ ىاٌيؾ عف هجالس العموـ االخرى كالطب والفمؾ 

ا ، و  قد اتسهت لغة الهجالس ٌذي بأىٍا لغة راقية رفيعة ههزوجة بروح الترافة والجهاؿ وغيٌر
الذي ٌو سهت ذلؾ العصر ، وأف ٌذي الهجالس كاىت حمبة يتبارى فيٍا العمهاء واالدباء 
الظٍار عمهٍـ واهكاىاتٍـ فبرزت روح الهىافسة فيها بيىٍـ وقد خدـ ذلؾ العمـ والتعمـ سواء 

غير قصد فذٌب العمـ في ذلؾ العصر هذاٌب شتِ وحقؽ قفزات  كاف ذلؾ عف قصد اـ
ىوعية وطفرة وراثية فغزى العمـ العربي العالـ كمً وبالتالي اتكأ عميً الغرب فيها بعد وىٍض 

 بثورتً العمهية الحديثة .   
  االحاالت

 

                                                 

  63-6/66ػ يىظر أبو حاهد الغزالي ، احياء عمـو الديف ، دار الهعرفة ، بيروت ، لبىاف: 6
  69ػ يىظر ـ.ف: 3
ػ  السيوطي ، جالؿ الديف ،تاريخ الخمفاء ،تح: الشيخ قاسـ الشهاعي الرفاعي والشيخ هحهد الرفاعي، دار 2

  237القمـ، بيروت: 
 2489ػ ـ.ف: 4

  5ػ يىظر السيوطي
  4746ػ 6/472ػ يىظر ابف فارس، هقاييس المغة ،   :

  43ػ 46/ 2ػ  ابف هىظور ، المساف، دار صادر ، بيروت  : 7
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 665: 3009هفردات القراف ، تح: داوودي ، ىشر دار القمـ الدار الشاهية ، ػ هعجـ8
ػ سوهية بورقيبة ، وىرجس قهيىي ،فف الهىاظرات في هجالس الخمفاء العباسييف ، العصر العباسي األوؿ 9

ة ٌػ  ، جاهعة العربي بف هٍيدي ، كمية االداب والمغات ، وزارة التعميـ العالي ، الجهٍوري323-ٌػ 623
  42الجزائرية الشعبية : 

  10 6ػ خهاس ، كهاؿ رشيد ،  الهجالس الثقافية في هديىة بغداد :
،دار أبو الحسف بف 3ػ يىظر أبو داود سمهاف بف األشعث ،سىف أبي داود ، تح: د. بدر الديف جتيف آر ،ط66

، يىظر هسمـ ، 663/ 5،دار العودة: سحىوف : 3الحجاج ، صحيح هسمـ ،تح: هحهد فؤاد عبد الباقي ، ط
 ،دار العودة: 3أبو الحسف بف الحجاج ، صحيح هسمـ ،تح: هحهد فؤاد عبد الباقي ، ط

 6/282ػ يىظر هحهد الريشٍري ، هيزاف الحكهة ، دار الحديث ، ايراف : 63
،دار العودة: 3ػ   يىظر هسمـ ، أبو الحسف بف الحجاج ، صحيح هسمـ ،تح: هحهد فؤاد عبد الباقي ، ط62
  3677رقـ الحديث:  3/6764

 7860رقـ   368/  2ػ صحيح هسمـ : 64
  3/6764ػ صحيح هسمـ : 65
ػ يىظرزيد الديف ابي الفرج عبد الرحهف البغدادي ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، تح: احهد فتحي 66

  5/546عبد الرحهف حجازي: 
 

  4848رقـ الحديث:  677/ 5ػ سىف ابي داوود : 67
 4845ابي داوود: ػ  سىف 68
ػ ابو عبد اهلل ، هحهد بف يزيد بف هاجً ، سىف ابف هاجة، تح: هحهد فؤاد عبد الباقي ، دار العودة ، دار 69

   6345/ 3سحىوف : 
 3ػ الهجالس الثقافية: 30
 6ػ ـ.ف: 36
ىات اولِ ، الهجالس العمهية لمخمفاء في بغداد لب 3/4/3062، يـو  3765ػػ يىظر جريدة الهؤتهر العدد:33

  4لحضارة دار السالـ وهجدٌا التميد : 
   ػ ـ. ف32
  49ػ فف الهىاظرات : 34
ػ ابف عساكر ، هجمساف هف هجالس الحافظ ابف عساكر في هسجد دهشؽ ،تح: هحهد هطيع الحافظ 35
  66، دار الفكر ، دهشؽ ، هقدهة الهحقؽ : 6979، 6،ط
  42خري في االداب السمطاىية،ط دار صادر:ٌػ( الف709ػ يىظرابف طباطبا هحهد بف عمي )ت36
 4ػ الهجالس العمهية لمخمفاء في بغداد:37
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   26يىظرسوهية ، الهىاظرات : 38  
 45، القاٌرة : 66ػ شوقي ضيؼ ، العصر العباسي االوؿ ، دار الهعارؼ ،ط39
  45ػ ابف طيفور ،أبو الفضؿ احهد بف ابي طاٌر ،كتاب بغداد ، دار الجىاف ، بيروت :20
  604-2/602ػ الخطيب البغدادي ، احهد بف عمي ،تاريخ بغداد ، بيروت ، 26
  549، رعاية الخمفاء :  602ػ يىظر العمواىي ، جٍاد عبد الحسيف ، اثر الوعظ والوعاظ :23
  676-670/ 60بداية والىٍاية ،  : ػ يىظر ابف االثير ، ال22
 60/676ػ ـ.ف: 24
  79/ 60ػ ـ.ف:25
  676/ 60ػ ـ.ف: 26
  686/ 60ػ ـ.ف:27
  258ػ يىظر تاريخ الخمفاء: 28
  699/ 60ػ يىظرابف االثير ، البداية والىٍاية ،  : 29
 264ػ تاريخ الخمفاء: 40
ا في ا46 لهجتهع ببغداد في العصر العباسي، هركز احياء ػ يىظر االء ىافع، هالهح عف هجالس الوعظ ودوٌر

 التراث ، جاهعة بغداد )بحث( 
  6/236ػ يىظر الساهرائي هختصر تاريخ : 43
  287ػ تاريخ الخمفاء:  42
ػ يىظرالهشٍداىي ، اىيسة هحهد جاسـ ، رعاية الخمفاء العباسييف لمعمـ والعمهاء ، دار الكتب العمهية ، 44

 634/ 3:  3062بغداد، 
 259ػ تاريخ الخمفاء: 45
  3/634ػ  رعاية الخمفاء: 46
  634، رعاية:  609ػ تاريخ الحكهاء: 47
  236ػ تاريخ الخمفاء: 48
  262ػ ـ.ف : 49
  584ػ رعاية الخمفاء: 50
  587، رعاية الخمفاء:  673/ 69ػ يىظر سير اعالـ الىبالء : 56
رج عبد الرحهف بف عمي ،الهىتظـ في تاريخ الهموؾ واألهـ ، ابف الجوزي ، ابو الف 225/ 2ػ اىباي الرواة :53

  60/668:   6928،حيدر آباد الدكف ، دائرة الهعارؼ العثهاىية ، 
  60/366ػ البداية: 52
  369/ 60ػ ـ.ف: 54
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  60/369ػ ـ.ف: 55
  259ػ تاريخ الخمفاء: 56
  266- 259ػ ـ.ف: 57
 ػ يىظر الهقاييس هادة )ىظر (58
 ػ يىظر لساف العرب هادة )ىظر(  59
 ػ يىظر تاج العروس هادة )ىظر( 60
ػ  يىظر الطيب زايد ، والهٍدي هأهوف ، الهىاظرات االدبية في العصر العباسي ، بحث في هجمة بخت 66

  4-2، كمية االداب :   3064، سبتهبر  63الرضا العمهية ، العدد 
  263، دار القمـ ، دهشؽ: 4ػ عبد الرحهف حسف حىبكة ، ضوابط الهعرفة واالستدالؿ والهىاظرة ،ط63
:  6984ػ  الصدوؽ هحهد بف عمي ، عيوف اخبار الرضا )ع( ، هؤسسة االعمهي لمهطبوعات ، بيروت ،62
   287: 3، ويىظر عباس القهي ، هىتٍِ اآلهاؿ في تواريخ الىبي واآلؿ :  629/ 3

 256تاريخ الخمفاء:  ػ64
ػ يىظر القرهاىي ، ابو العباس احهد بف يوسؼ بف احهد الدهشقي ، اخبار الدوؿ وآثار االوؿ في التاريخ ، 65

  656-655عالـ الكتب بيروت، هكتبة الهتىبي القاٌرة : 
 29ػ فف الهىاظرات: 66

براهكة هع بىي العباس لهحهد دياب * القصة الهشٍورة ٌذي وردت في كتابيف االوؿ: اعالـ الىاس بها وقع لم
 ٌػ(6246ٌػ( والثاىي: هجاىي االدب هف حدائؽ العرب لمويس شيخو )ت 6600االتميدي)ت 

  406، دار الهعارؼ :66ػ شوقي ضيؼ ، العصر العباسي االوؿ ، ط67
اٌيـ ، دار ػ الزبيدي ، ابو بكر هحهد بف الحسف ، طبقات الىحوييف والمغوييف ، تح: هحهد ابو الفضؿ ابر 68

  70-69الهعارؼ ،هصر : 
  43ػ يىظر احهد اهيف هصطفِ ، الهىاظرات في االدب العربي : 69
ػ ابو الفالح عبد الحي بف العهاد شذرات الذٌب في اخبار هف ذٌب ، الكتب التجاري لمطباعة والىشر 70
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