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 :الممخص
حظيت بغداد عف غيرها مف المدف اإلسالمي بكثرة عدد المدارس  

كما اف كبريات المدارس في العالـ اإلسالمي كانت بها، التي اشتهرت 
دارية متبعة في وقتهـ  بحسف ادارتها وتنظيمها فأصبحت لها تقاليد عممية وا 
.نجدها اليـو معظمها متبعة وخالدة الى يومنا هذا في جميع المدارس 

معات ليس في بغداد فحسب أنما في العالـ اإلسالمي وحتى في العالـ والجا
 الغربي  مع اختالؼ بسيط وهذا نتيجة التطور الحضارية 
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Abstract: 

Baghdad enjoyed many other Islamic cities, as well as 

the largest schools in the Islamic world were in it, which 

is famous for its good management and organization, so 

it has scientific and administrative traditions followed in 

their time. Today we find most of them followed and 

immortal to this day in all schools and societies not only 

in Baghdad but In the Islamic world, and even in the 

Western world, with a slight differnce,and thisis the 

eesult of civilizationdevelopment.                   
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 المقدمة
أسهمت بغداد إسػهاما عظيمػا فػي بنػاح الحضػارة اإلنسػانية ،وكػاف دورهػا خالقػا وفػاعال  

كانػػت بغػػداد قبمػػة العممػػاح ومقصػػد فػػي النهضػػة العمميػػة والتعميميػػة فػػي العصػػر العباسػػي ،حيػػث 
 طالب العمـ مف كؿ حدب وصوب مف العالـ اإلسالمي .

األمػػر الػػػذ  أدر بػػػدورج إلػػػى نضػػػج العمػػػـ فػػي المجتمػػػع اإلسػػػالمي الػػػى ظهػػػور الحركػػػة  
المدرسية التي ظهرت في بغداد في القرف الخامس الهجر  كانت لها جذورها ،بدحا مػف اهتمػاـ 

بػػد مػػف ظهػػور اإلرهاصػػات األولػػى لممػػدارس  لتعمػػيـ ،وبعنايػػة فكػػاف الالػػديف إلسػػالمي بالعػػالـ وا
، بصػػورة منظمػػة، وظمػػت المػػدارس إبػػاف ظهورهػػا  كمؤسسػػات تربويػػة متخصصػػة لتػػدريس العمػػـو
تػػؤد  مهمتهػػا التربويػػة فػػي المجتمػػع اإلسػػالمي، فكػػاف لهػػا دور كبيػػر  لنمػػو العمػػـو وازدهارهػػا، 

ي، وهػػذا بعػػد أف أدرؾ القػػالموف عمػػى أمرهػػا  نػػذاؾ حتػى تغمغمػػت فػػي كػػؿ نػػواحي العػػالـ اإلسػالم
أهميػػػة وجػػػود المػػػدارس فػػػي المجتمػػػع، لهػػػذا فقػػػد عممػػػت المػػػدارس عمػػػى مسػػػايرة مػػػا يحػػػدث فػػػي 
المجتمع فكانت لهذج العوامؿ دافعًا الى قياـ المػدارس وانتشػارها فػي عاصػمة العباسػييف الخالػدة 

 بغداد. 
ننػػي فػػي بحثػػي هػػذا سػػوؼ اركػػز عمػػى التقاليػػد  العمميػػة واإلداريػػة فػػي المػػدارس األولػػى  وا 

والتػػي فتحػػت  والرالػػدات  ببغػػداد المدرسػػة النظاميػػة التػػي أسسػػها الػػوزير السػػمجوقي نظػػاـ الممػػؾ
ـ(،ثػػػػػـ المدرسػػػػػة المستنصػػػػػرية التػػػػػي أسسػػػػػها الخمي ػػػػػة 3066هػػػػػػ/959أبوابهػػػػػا لمتػػػػػدريس عػػػػػاـ  
التػي  ـ(3211هػػ/613 عػاـ هػػ (3229هػػ/3226هػػ( 690هػػ/ 621  المستنصر باهلل العباسي

اشػػػتهرت بنظامهػػػػا المدرسػػػػي التػػػػي صػػػػارت النمػػػػوذج الرالػػػد لػػػػنظـ المػػػػدارس فػػػػي العػػػػالـ العربػػػػي 
 اإلسالمي كما اشتهرتا بمدرسيها وعممالها وشيوخها .

 نشأت المدارس قديماً  -
لقػد أسػػهمت دور العمػػـ الػػى حػد كبيػػر فػػي نشػػر الثقافػػة المعرفػة والتػػي لػػـ يقتصػػر دورهػػا  

بقت ظهور المدارس فحسب ،بؿ استمرت في أداح مهامها الػى مػا بعػد نشػوح عمى المدة التي س
المدارس، فكانت أولى  دور العمـ عند المسػمميف  المسػاجد هػي مػف تقػـو  بنشػر العمػـو الدينيػة 
ثػػـ نشػػأت الكتاتيػػب وكانػػت أوال ممحقػػة بالمسػػاجد او مجػػاورة لهػػا ، ثػػـ انتشػػار دور العمػػـ أخػػرر 

 .(3)والبيوت العمماح  لمجالس األمراح وقصورهـ والمكتبات  متمثمة بحوانيت الوراقيف
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-370ثػػػـ ليتػػػوج دور العمػػػـ هػػػذج  بيػػػت الحكمػػػة فػػػي عهػػػد  الخمي ػػػة هػػػاروف الرشػػػيد    
ـ( عنػػدما بػػدأت الثقافػػة القوميػػة 811-839هػػػ( 238-398ـ(والمػػأموف 809-787هػػػ(  391

لهػػا األثػػر فػػي اطػػالع طػػالب العمػػـ  تمػػتحـ بالثقافػػات الوافػػدة. وازدهػػار حركػػة الترجمػػة التػػي كػػاف
عمػػػػى النتػػػػاج األمػػػػـ المختم ػػػػة ، وخصوصػػػػا عنػػػػدما الخم ػػػػاح العباسػػػػييف الهتمػػػػاـ بشػػػػؤوف األدب 

 والعمـو ورعاية العمماح.
وبقيت تمػؾ الػدور مػدارس عمميػة يقصػدها الكثيػر مػف طػالب العمػـ ، كانػت هػذج الػدور  

كاف متبعًا في المدارس، وبالرغـ مف ذلؾ فاف تتبع نظامًا تدريسيًا يشبه إلى حد ما النظاـ الذ  
ـم مػػدارس، عممػػػًا أنهػػا أسػػػهمت مػػع غيرهػػػا مػػف مراكػػػز التعمػػيـ فػػػي تطػػوير الحركػػػة  ػػػ الػػدور لػػـ َتسم

.لكػػف مػػع هػػذا  تزايػػدت المعرفػػي وظهػػور التخصػػص أصػػبحت تمػػؾ (2)ال كريػػة العربيػػة إلسػػالمية
مكػػاف يخصػص لرعايػػة العمػػـ  الػدور نتػػوح بتحمػؿ مثػػؿ هػذج الوظي ػػة، ظهػػرت الحاجػة الػػى وجػود

 ونشر الثقافة فظهرت المدارس.
كانػػػت بدايػػػة الت كيػػػر فػػػي إنشػػػاح دور مسػػػتقمة لتػػػدريس العمػػػـو المختم ػػػة، وتطػػػورت هػػػذج  

-892هػػػ (  289 -279ال كػػرة فػػي عهػػد الخمي ػػة المعتضػػد بػػاهلل الػػذ  داـ حكمػػه مػػف عػػاـ   
ببغداد "استزاد فػي الػزرع بعػد أف فػرغ مػف (1)ـ( حيث انه لما أراد بناح قصرج في الشماسية 902

تقدير ما أراد فسلؿ عف ذلؾ فذكر انػه يريػدج ليبنػي دورًا ومسػاكف ومقاصػير يرتػب فيهػا موضػع 
رؤساح لكؿ صناعة مذهب مف مذاهب العموـ النظريػة والعمميػة وتجػر  عمػيهـ األرزاؽ السػنوية 

 .(9)يختارج فيأخذ عنه"ليقصد كؿ مف اختار عممًا أو صناعة ما 
وفػػي منتصػػػؼ القػػػرف الرابػػػع الهجػػر  ظهػػػرت عػػػدد كبيػػػر مػػف المعاهػػػد والمػػػدارس القالمػػػة  

بذاتها والمستقمة عف الجوامػع وهػي المػدارس التػي ورد ذكرهػا قبػؿ إنشػاح النظاميػات وهػي كثيػرة 
   .(5 إال أنها لـ تمتمؾ ن س المواص ات والخصالص لممدارس الكبرر التي أنشلت فيما بعد 

وراح تأسػػيس هػػذا المكػػاف الػػذ  حمػػؿ اسػػـ " المدرسػػة " الػػذ  يرجحػػه شػػمبي لثالثػػة وأف السػػبب 
 أمور: 

ازدياد اإلقباؿ عمى الدراسات الشرعية، وبالتالي ازدحاـ حمؽ التعميـ فػي المسػاجد بكثيػر مػف  . أ
مقػػات صػػوت المػػدرس َيمقػػي درسػػه، وأصػػوات  واد، وكػػاف ينبعػػث مػػف كػػؿ حمقػػة مػػف هػػذج الح  الػػرا

مؽم المتعددة، فأحدثت في الطالب يناقشونه و  يسألونه، حتى تالقت األصوات المتصاعد مف الح 
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المسػػػجد شػػػيلًا مػػػف الضػػػجيج ممػػػا يتنػػػافى مػػػع مكانػػػة المسػػػجد، وهػػػذا مػػػا جعػػػؿ احتمػػػاؿ المسػػػجد 
 لمصالة والتدريس معًا أمرًا صعبًا. 

تطػػور العمػػـو والمعػػارؼ مػػع مػػرور الػػزمف، أذ أصػػبحت هنػػاؾ مػػواد تسػػتدعي دراسػػتها كثيػػر  ب.
مػػف الحػػوار والنقػػاش، ومثػػؿ هػػذج المػػواد تتنػػافى مػػع مػػا يجػػب أف يكػػوف عميػػه روااد المسػػجد مػػف 

 هدوح وسكينة. 
.انشغاؿ جماعة مػف المسػمميف بػالتعميـ فػي حمػؽ المسػاجد معظػـ وقػتهـ ومحػاولتهـ االرتػزاؽ ج 

ريػػؽ ممارسػػة حػػرؼ بسػػيطة قػػاموا بهػػا إلػػى جانػػب التػػدريس، ولكػػنهـ فشػػموا فػػي الحصػػوؿ عػػف ط
عمػػى مسػػتور معيشػػي مناسػػب، ممػػا أدر بهػػـ إلػػى البحػػث عػػف مكػػاف مسػػتقؿ تتػػوافر فيػػه شػػروط 

 . (6 التدريس مف جهة، ويضمف لهـ جرايات وافرة تقـو بحاجاتهـ مف جهة أخرر 
ف ثـ بدأت طاللع الحركػة المدرسػية ال عميػة وعمى هذا األساس بدأ تأسيس المدارس وم  

بالظهور، والتطػور مػع الػزمف وتطػورت المػدارس وازداد انتشػارها فػي زمػف السػالجقة عمػى يػد  
ولمػػا تػػولى نػػور الػػديف حكػػـ الدولػػة الزنكيػػة شػػهدت حركػػة بنػػاح (7)الػػوزير نظػػاـ الممػػؾ السػػمجوقي

التػػػي  (8)هػػػي المدرسػػػة النظاميػػػة المػػػدارس انتشػػػارًا ولعػػػؿ اقػػػدـ مدرسػػػة بػػػالم هوـ االصػػػطالحي 
وكػػػػاف لمنظاميػػػػة  دابهػػػػا ورسػػػػومها ـ( 3069هػػػػػ/957عػػػػاـ   (9)أنشػػػػأها نظػػػػاـ الممػػػػؾ السػػػػمجوقي

وتقاليدها فيما يتعمؽ بالعالـ والمتعمـ واألوقاؼ وسكنى التالميذ . وكاف لمتطور الذ  حصؿ في 
نظػػاـ الممػػؾ الػػذ  جعػػؿ المدرسػػة النظاميػػة وخاصػػة فػػي األسػػاليب التدريسػػية يعػػود الػػى الػػوزير 
 . (30)لمدولة السيطرة الكاممة عمى المدارس التي أنشأها والتي أنشلت مف بعدج

هػػػػػػػ 580وكثػػػػػرت المػػػػػدارس فػػػػػي بغػػػػػداد بعػػػػػد النظاميػػػػػػة فكػػػػػاف فػػػػػي بغػػػػػداد فػػػػػي عػػػػػاـ    
نحو  -بغداد –( مدرسة ويقوؿ ابف جبير" والمدارس بها 10ـ(اياـ زيارة ابف جبير لها  3389/

مها بالشرقية وما منها مدرسة اال يقصر الطػرؼ البػديع عنهػا واعظمهػا واشػهرها الثالثيف وهي ك
ـ( ولهذج المػدارس أوقػاؼ 3051هػ /950النظامية وهي التي ابتناها نظاـ الممؾ وجددت عاـ  

عظيمة وعقارات محبسة تتصػير الػى ال قهػاح والمدرسػيف بهػا ويجػروـ بهػا عمػى الطمبػة مػا يقػـو 
امػػر هػػذج المػػدارس والمارسػػتانات شػػرؼ عظػػيـ وفخػػر مخمػػد فػػرحـ اهلل  بهػػـ ، ولهػػذج الػػبالد فػػي

  (33)واضعها االوؿ ومف تبع ذلؾ السنف الصالح"
كؿ هذج المراحؿ سبقت ظهور المدرسة المستنصرية مما يدؿ عمػى انهػا وجػدت أمامهػا   

سػارت مػف ذخيرة كبيرة مف التقاليد والرسـو التػي تػدؿ عمػى اف حركػة التعمػيـ العربيػة اإلسػالمية 
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بدايتها وفؽ تقاليد خاصة بها نشأت نتيجة حاجػة المجتمػع وظروفػه وطبيعػة المراحػؿ التاريخيػة 
 التي عاشها.

لقػػػد توضػػػحت معػػػالـ وأهػػػداؼ حركػػػة التعمػػػػيـ وأنشػػػاح المػػػدارس فػػػي العصػػػر العباسػػػػي ،  
 .ذلؾالعصر الذهبي لمثقافة وتنوع وسالؿ ال كر وكاف لمخم اح العباسييف دور كبير في 

اكثر الخم اح العباسييف راغبػا بػالعمـ محبػا لػه واسػتمر هػذا الولػع فػي كػؿ العصػور حتػى  كاف اذ
فػػػي فتػػػرات التسػػػمط األجنبػػػي ، وفتػػػرات ضػػػعؼ الخالفػػػة ، ولعػػػؿ اظهػػػر دليػػػؿ عمػػػى هػػػذا انشػػػاح 

 المدرسة المستنصرية.
ثـ أخذت الحركة المدرسية التػي أنشػلت فػي منتصػؼ القػرف الخػامس الهجػر  بػالتطور   
تساع وأصبحت لممدارس نظاـ  بنالي خاصػة بهػا ومواصػ ات يميزهػا عنػد دور العمػـ  يمكػف وال

 (32)تمخيصها بعدة نقاط وهي 

إف جميع المدارس اإلسػالمية قػد اعتمػدت جػدار القبمػة قاعػدة لتخطػيط البنػاح بصػ ته الكميػة -1
 .واف حدودها الداخمية تنتظـ في مستطيؿ أو مربع قالـ عمى خط هذا الجدار

وجود بيت لمصالة في كؿ مدرسة ويكػوف موقعػه دالمػًا فػي الجهػة القبميػة مػف المدرسػة وهػو -2
اكبػػر قاعاتهػػا اهميػػة واتسػػاعًا وغالبػػًا مػػا يكػػوف امتػػدادج بمػػوازاة جػػدار القبمػػة أطػػوؿ مػػف امتػػدادج 

 .العمود  عميه
ؽ يتوسػػػط بنػػػاح المدرسػػػة فنػػػاح مكشػػػوؼ يسػػػهـ فػػػي إدخػػػاؿ الضػػػوح والهػػػواح إلػػػى سػػػالر المرافػػػ-1

 .االخرر ويكوف شكمه عادة مربعًا أو مستطيالً 
يحيط بال ناح الوسطي المكشوؼ أبنية مختم ة األشكاؿ واألحجاـ وتشػتمؿ هػذج األبنيػة عمػى -9

جميػػع مرافػػؽ المدرسػػة مػػف قاعػػات وحجػػرات وغػػرؼ صػػغيرة وهػػذج الحجػػرات والغػػرؼ تتػػوزع فػػي 
كف ويت ػاوت عػددها مػف مدرسػة طابؽ واحد ومعظـ المػدارس مػف طػابقيف وقػد جعمػت بيوتػًا لمسػ

ألخػػرر ولكنػػه يتناسػػب مػػع حجمهػػا ومػػع سػػعة بنالهػػا وبيػػت صػػالتها، أمػػا القاعػػات ال سػػيحة فقػػد 
صػػممت لكػػي تتناسػػب مػػع الغػػرض الػػذ  أعػػدت مػػف أجمػػه باعتبارهػػا قاعػػات لمػػدرس. وتحتػػو  
 المػػدارس ايضػػًا عمػػى وأويػػف تتػػراوح مػػف واحػػد إلػػى أربعػػة وأويػػف وذلػػؾ حسػػب تخطػػيط المدرسػػة

.وخيػػػر نمػػػوذج لنظػػػاـ البنػػػالي المػػػدارس المدرسػػػة المستنصػػػرية كمػػػا موضػػػح فػػػي  (31)وسػػػعتها
 (.2(،ورقـ  3المخطط رقـ  
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 (3مخطط رقـ  

 
 (2مخطط رقـ  

ازداد انتشار المدارس في العصر العباسي وبصورة خاصة في العراؽ موطف الحضارة ومولمها 
وكاف نصيب بغداد حاضػرة الخالفػة العباسػية وراعيػة العمػـ والعممػاح حظػا وافػرا حتػى  بمػ  عػدد 

 سنشػػػأة المػػػدار ( مدرسػػػة فػػي الدراسػػػة التػػػي قػػدمها الػػػدكتور نػػاجي معػػػروؼ فػػػي كتابػػة  98هػػا  
ثػالث منهػػا هػي مػف كبريػات المػدارس  لػػيس فػي بغػداد فحسػب بػؿ فػػي   (39)غػداد المسػتقمة فػي ب

 العالـ اإلسالمي.
 التقاليد في المدارس البغدادية القديمة  -

فػػي المػػدارس البغداديػػة القديمػػة مصػػطمح ويتػػداخؿ مػػع م ػػاهيـ أخػػرر مثػػؿ األخػػالؽ  (35)التقاليػػد 
المدرسية، واألساليب المدرسية في العمؿ، والقوانيف واألنظمة المدرسية التي يسير عميها جميػع 

ونظرا لتكاثر هػذج الػدور بػرز دور المعمػـ  ،العامميف فيها والمنتسبيف إليها والداخميف إلى حرمها 
. (36)اهمية التعمػيـ وصػارت مهنػة التعمػيـ مػف اجػؿ المعػايش عمػى حػد قػوؿ المػاورد ووضحت 
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وضع العمماح العرب والمسمميف أساس عمـ التعميـ ورسومه و دابه وقواعدج وكؿ ما يتعمؽ بتعمـ 
المبتػػدليف كمرحمػػة أولػػى لمتػػدرج فػػي دراسػػة العمػػـو ووضػػحوا كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بػػالمعمميف واختيػػارهـ 

وطرالؽ التدريس ، ومجانية التعميـ ، والعالقة بيف المعمميف و باح التالميذ، والتعميـ وواجباتهـ ، 
وتنقسػـ ،(37)المختمط والعقاب ونوعه ، والعطمة األسبوعية ، وحتى مسألة تعمػـ خطػوط األجانػب

 التقاليد في المدارس البغدادية الى قسميف : 
 أوال: التقاليد العممية 

مػػػدارس أبوابهػػا لكػػؿ طالػػب عمػػـ ومحػػػب لمعمػػـ لكػػف فػػي كبريػػػات فتحػػت ال اختيااار اللالااب:-1
يتـ اختيار الطالب وفؽ عدد مػف المعػايير خاصػة وهػي أف يكػوف  المدارس يختمؼ االمر حيث

مػػػف المتميػػػزيف والنبهػػػاح واف يمتمػػػؾ مجموعػػػة مػػػف النتاجػػػات ال كريػػػة بالنسػػػبة لممػػػدارس الكبيػػػرة 
الى وقتنا الحاضر معموؿ بهذا الشرط في مدرسػة ومازاؿ ،(38 تحديدا في المدرسة المستنصرية 

 المتميزيف وكمية بغداد.
ظهػػرت وظي ػػة فػػي النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف الخػػامس الهجػػر ، وذلػػؾ إبػػاف  وظيفةالمعيااد:-2

وقػػػد عرفػػػه ابػػػف جماعػػػة فػػػي  ( 19)ظهػػػور المػػػدارس اإلسػػػالمية تحديػػػدا فػػػي المدرسػػػة النظاميػػػة 
محاح ،صبور ًا عمػى اخػالؽ الطمبػة حريصػًا عمػى "مف صمحاح ال ضالح وفضالح الص( 20)كتابة

شػغالهـ"، ويمػي  المعيػد المػدرس فػي مكانتػه العمميػة  مافاتهـ وانت اعهـ به ،قالمًا عمػى وظي تػه وا 
الشػػي  عػػف الحضػػور  ؼإذا تخمػػومهمتػػه  اعػػداد الػػدرس لمشػػي  وتهيػػأة الطمبػػة والقاعػػة الدراسػػية 

او  يمينػاً  جانبػهالشي  لػه وكػاف يجمػس الػى  توجيهيعهد له الشي  مسبقا بأعطاح المحاضرة بعد 
وقػػد ارتبطػػت هػػذج الوظي ػػة بالمػػدارس ، ويرجػػع سػػبب لػػذلؾ إلػػى أف المدرسػػة جمعػػت  ( 21)يسػػاراً 

طالبام تتبايف مقدرتهـ العممية فػاحتيج إلػى المعيػد ليشػرح الػدرس مػرة أخػرر بعػد المػدرس، وذلػؾ 
ب ممتػػػازوف وفػػػالقوف زاد ارتبػػػاطهـ حتػػػى ي هػػػـ الطػػػالب الػػػدرس، وبجانػػػب هػػػذا كػػػاف يوجػػػد طػػػال

بمدرسيهـ، ف ضموا أف يعمموا مساعديف لهـ أو معيديف لدروسػهـ عػف أف يسػتقموا عػنهـ ويكونػوا 
وكاف تعييف المعيديف يتـ مف ناظر الوقؼ، فقد عيػيف النػاظر فػي  ،(22)الن سهـ حمقات خاصة 

، ويعػػيف  معػػه مػػف ال قهػػاح هػػذا الوقػػؼ شخًصػػا مػػف ال قهػػاح  تكػػوف فيػػه أهميػػة االشػػتغاؿ بمذهبػػه
 ثالثة معيديف، وكاف يستعيف بمشورة المدرس ألنه لـ يكف له عالقة بالطمبة وبمستواهـ العممي

بنجػه األشػترر كػاف يشػتغؿ معيػدا أبو ال ػتح بنجػه بػف أبػى الحسػف بػف  ،وذكر ابو شامة اف (21 
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ويتضح لنا أف نظاـ المعيديف إسالمي أصيؿ، أخذت به نظـ التعميـ  (29 في المدرسة النظامية 
  .المعاصرة

 التدرج العممي: -3
المت ػوؽ  يتػدرج الطالػب  ثػـ بعد اف يجتاز الطالب تعميـ الكتاتيب يدخؿ المدرسة ويسمى فقيػه-أ

إبػراهيـ في المدرسة ثـ معيد ثـ مدرس مثؿ معيف الدايف أبو الخير داود بػف بنػدار بػف  مف فقيه 
الجيميا ال قيه

ت قه فػي المدرسػة النظاميػة ثػـ عػيف بهػا معيػد ثػـ اصػبح مػدرس فػي المدرسػة  ( 25)
وهػػذا الحػػاؿ فػػي الجامعػػات العراقيػػة األف يػػتـ تعػػيف الطالػػب المت ػػوؽ الػػى معيػػد فػػي .(26 البهاليػػة 
 الجامعة .

يحػافظ ،(27) تعميمػي كاف لقبا  المدرس( و الشي ( يطمقاف عمػى مػف يتولػوف اعمػى منصػب -ب
المػػدرس عمػػى القبػػه العممػػي فػػي حػػاؿ كػػاف يػػدرس فػػي مدرسػػة كبيػػرة وينتقػػؿ إلػػى مدرسػػة كبيػػرة 

كػاف احػد ( 28) أخرر. مثؿ عمـ الديف أبو العباس أحمد بػف عبػد الػرحمف بػف عمػر الشرمسػاحي 
عنػدما انتقػؿ فػي التػدريس فػي المدرسػة المستنصػرية احػت ظ بمقبػه  (29)مدرسي المدرسة البشػيرية

، كذلؾ الحاؿ بنسبة لمجد الديف أبو طاهر عمي بف محمد بػف أحمػد بػف (10 ي وهو مدرسالعمم
احػػت ظ بمقبػػه  كػػاف مػػدرس فػػي النظاميػػة عنػػد انتقالػػه الػػى المدرسػػة البشػػيرية  (31)جع ػػر الواسػػطي

 . (12 العممي وهو مدرس 
كذلؾ بالنسبة لممدارس الصػغيرة بػن س المقػب العممػي مثػؿ مجػد الػديف أبػو ال ضػؿ عبػد  

كػاف لقبػه العممػي مػدرس بمدرسػة مشػهد األمػاـ (33)الممؾ بف عبد السػالـ بػف إسػماعيؿ الممغػاني
 .(16 احت ظ بمقب المدرس   (15 عند انتقاله المدرسة الموفقة(19 أبي حني ة 

يختمػػؼ التػػدرج العممػػي عنػػد انتقػػاؿ المػػدرس مػػف المػػدارس الصػػغيرة إلػػى الكبيػػرة فيقػػؿ مرتبػػة -ج
المػػدارس الصػغيرة وينتقػؿ إلػى المػدارس الكبيػػرة ويصػبح معيػد كمػا هػػو عنػدما يكػوف مػدرس فػي 

 ( 37)اآلمػػد  الحػػاؿ فخػػر الػػديف أبػػو جع ػػر أحمػػد بػػف عبيػػد اهلل بػػف الحسػػيف بػػف أحمػػد بػػف جع ػػر
 . (19 وعيف معيدا في المدرسة المستنصرية (38)كاف مدرس في مدرسة السعادة 

مػػػػف المػػػػدارس الكبيػػػػرة الػػػػى المػػػػدارس  يختمػػػؼ التػػػػدرج العممػػػػي بنسػػػػبة عنػػػػد االنتقػػػػاؿ المػػػػدرس-د
الصغيرة فمقبه العممي يعموا مرتبة بمقبه فاذا كاف معيدا في المدرس الكبيرة عنػد انتقالػه الػى الػى 
المػػػدارس الصػػػغيرة يصػػػبح مدرسػػػا كمػػػا حػػػاؿ عػػػز الػػػديف أبػػػو عبػػػد اهلل الحسػػػيف بػػػف إبػػػراهيـ بػػػف 

ستنصرية ثـ اصبح مدرس في كاف معيد في المدرسة الم (40)منصور يعرؼ بابف زريؽ الكوفي
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كػاف معيػد فػي  ، و معيف الديف أبو الخير داود بف بنػدار بػف إبػراهيـ الجيمػي(93 جامع السمطاف 
، مظ ػػر الػػديف أبػػو العبػػاس أحمػػد بػػف نػػور الػػديف (92 النظاميػػة ثػػـ مدرسػػا فػػي المدرسػػة البهاليػػة 
وبذلؾ .(99 معيد في النظامية ثـ بالمدرسة الموفقة  (43)عمي بف تغمب المعروؼ بابف الساعاتي 

نجد اف التدرج العممي هو مف صنع العرب المسػمميف فػاليـو يتػدرج األسػتاذ الجػامعي مػف معيػد 
 الى مدرس مساعد ثـ الى مدرس وبعدها الى أستاذ مساعد فأستاذ.

وذكػر ، الم هـو الحػديثومف التقاليد اف يكوف الطالب مرتب  أ  قدوة(في اللالب القدوة : -3
 كػػػاف مرتبػػػا لمشػػػافعية بالمستنصػػػرية. (45)ابػػػف ال ػػػوطي اف كمػػػاؿ الػػػديف أبػػػا بكػػػر محمػػػد المرجػػػى

واليػػػـو فػػػي المػػػدارس والجامعػػػات يقػػػـو بالمهمػػػة طالػػػب ينتخبػػػه طمبػػػة الصػػػؼ وتعيينػػػه مػػػف إدارة 
دارة المد رسػة او المدرسة بمهمة القدوة يكوف جمقة وصؿ بػيف طػالب وأسػاتذتهـ وبػيف الصػؼ وا 

الكميػة كمػػا مػف وظي تػػه تهيلػػة الصػؼ لممػػدرس ومػػف واجباتػه اف يسػػمـ الصػػؼ الػى األسػػتاذ عنػػد 
 .دخوله قاعة الدرس واف يسجؿ غيابات الطمبة 

مػػػػف التقاليػػػػد العمميػػػػة المتبعػػػػة هػػػػو اف يكمػػػػؼ الطالػػػػب بأعػػػػداد البحػػػػوث ضػػػػمف  البحااااوث: -4
هػػاح المدرسػػة المستنصػػرية البغػػداد  احػػد فق تخصصػػه ،حيػػث اف الحسػػيف بػػف يوسػػؼ الػػدجيمي

مدرسػػة المدرسػػة المستنصػػرية وعمػػؽ  عػػرض بحثػػه فػػي ال قػػه عمػػى أسػػتاذة تقػػي الػػديف الزريرانػػي 
،وهػػػذا شػػػبيه لتقاليػػػدنا المدرسػػػية والجامعيػػػة فػػػي تكميػػػؼ (46)المػػػدرس عمػػػى البحػػػث بعػػػد مطالعتػػػه 

 الطمبة بأعداد البحوث والتقارير في شتى أنواع المعرفة.
اف المػدرس هػو الػذ  يختػار المػادة التػي يدرسػها  التقاليد المدارس البغدادية،مف اإلجازات : -5

وهو المسؤوؿ عف طالبه ،واف المدرس هو الذ  يختار المادة التي يدرسػها وهػو المسػؤوؿ عػف 
طالبػه واف المػدرس هػو الػذ  يمػنح اإلجػازة  الشػػهادة( الػى الطالػب بعػد التماسػي قدمػة الطالػػب 

كمػػػؿ موضػػػوع تخصصػػػه ،واف هػػػذج اإلجػػػازة هػػػي التػػػي تخػػػوؿ الطالػػػب ويبمػػػ  فيػػػه مدرسػػػه انػػػه ا
.وهذا الحاؿ في جميع بمداف العاـ بعدة دراسػة يحصػؿ (97)بالتدريس او الحصوؿ عمى الوظالؼ

 عمى شهادة تمكنه مف العمؿ في أ  مؤسسة سواح كانت حكومية او أهمية.
محددة وليس هنالؾ امتحانات مف الجدير بذكر اف مدة الدراسة الطالب غير مدة الدراسة :-6

جماعيػة يبػػدو هنالػػؾ مػػدة تعػارؼ عميهػػا أسػػاتذة المدرسػػة مػػف خاللهػا يكػػوف الطالػػب قػػد اسػػتكمؿ 
منهجػػػه الػػػذ  يؤهمػػػه ألخػػػذ اإلجازة الشػػػهادة( فمػػػنهـ مػػػف يأخػػػذها بخمػػػس سػػػنوات ونهػػػـ اقػػػؿ او 
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يػه وزارة التعمػيـ .وبػذلؾ نجػد اف نػوع الدراسػة أشػبه بنظػاـ المقػررات التػي اليػوـ دعػت ال (98 اكثر
 العالي مف اجؿ تطبيقه.

كػاف المنهػاج المتبػع فػي بدايػة نشػأة المػدارس بغػداد القديمػة هػو منهػاج : المنهاج الدراساي -7
دينػي ونمػوذج عمػى ذلػؾ  المدرسػة النظاميػة التػي تعػد اوؿ مدرسػة فػي بغػداد .اقتصػر التػدريس 

 صػوؿ ال قػة،ا والحػديث وعمومػه ومصػطمحاته، بها عمى العموـ الدينية والمغوية وتشمؿ  القػراف،
ويػػرجح ذلػػؾ اف هػػذج  المغػػة العربيػػة وعمومهػػا واالدب وفنونػػه والحسػػاب.و  عمػػـ الكػػالـ ،ال ػػرالض،

واالفكػػار ،ممػػا كػػاف لػػه اثػػر كبيػػر عمػػى عقػػوؿ  اآلراحالمػػدارس نشػػأة فػػي عصػػر تضػػاربت فيػػه 
فػي مواضػيع الدراسػة  أكيػدالتالناس ،وعمى العػواـ بشػكؿ خػاص .لػذا كػاف الهػدؼ االساسػي هػو 

 .(99) عمى افهاـ الناس عامة ومنتسبي المدارس اصوؿ الديف الصحيحة واالهتماـ 
لكف مع تطور الحركة المدرسية والتي بمغت ذورتها مف منتصؼ القرف الخامس لمهجر   

اخذت العموـ الطبيعية حيز كبير واهتماـ مف قبؿ منشلي المدارس فصبحت تػدرس هػذج العمػـو 
درسػػػة المستنصػػػرية اضػػػافة الػػػى العمػػػـو الدينيػػػة تػػػـ تػػػدريس الطػػػب وال مػػػؾ والصػػػيدلة وبػػػذلؾ فالم

غمػر العػالـ اإلسػالمي فػيض  مػف النشػاط  اصبح المنهاج دييني عممي ادبي .وفي تمػؾ المرحمػة
، ومػػف ثػػـ فقػػد سػػبقت (50)العممػػي وال مسػػ ي انعكػػس أثػػرج عمػػى منػػاهج التعمػػيـ فػػي هػػذج المػػدارس

 .بمناهجها ما تناد  به التربية الحديثة اليوـ المدارَس اإلسالمية
 كاف االستاذ يجمس عمى كرسيه  اماـ تمميذة بوقار وسكينة وتواضع وال  لرق التدريس:  -8

يخ ضػػػه خ ضػػا ، اسػػػموب التػػدريس الػػػذ  يتبعػػه الشػػػي   يرفػػع صػػوته زالػػػد عمػػى قػػػدر حاجػػة وال
التػي يعتمػد المعمػـ والمػتعمـ .وكػاف يعتمد عمػى الح ػظ واالعتمػاد عمػى الػذاكرة مػف اهػـ الوسػالؿ 

يتبػػػػػػػع سػػػػػػػند الروايػػػػػػػة هػػػػػػػي عمػػػػػػػاد التعمػػػػػػػيـ فػػػػػػػي االسػػػػػػػالـ فقػػػػػػػد كػػػػػػػاف الح ػػػػػػػظ ضػػػػػػػرورة الزمػػػػػػػة 
.ومع تطور وتنػوع المنػاهج الدراسػية فػي المػدارس  كػاف مػف الطبيعػي اف تتطػور (51)الستكمالها

األخػرر لقػد طرؽ التدريس في المدارس ،ويرجع ذلػؾ الػى ان تػاح المسػمميف عمػى ثقافػات الػدوؿ 
، (52 نمت طريقة المحاضرة عمى أيديهـ ،ووضعت لها أصوؿ وخطوات كمػا بينهػا ابػف خمػدوف 

وتميزت هذج الطرؽ بما يتحه المدرس مػف فػرص أمػاـ تالميػذج لممناقشػة واالسػت اح وحػثهـ عمػى 
ذلػػؾ ممػػا سػػاعدهـ عمػػى توثيػػؽ الصػػمة بػػيف التمميػػذ والمػػدرس فكػػاف المػػدرس أحيانػػا يقػػوـ مقػػاـ 
السػػالؿ ،فيمقػػي عمػػى طػػالب بضػػعة أسػػلمة يختبػػرهـ فهمهػػـ ثػػـ يجيػػب عمػػى مػػا تعسػػر عمػػيهـ اف 

 .(51 يجيبوا عنه وهو بهذا إعادة لمموضوع وزيادة توضيح جوانبه



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)1082 ) 
 

وعرفت المدارس اإلسالمية أيضا ،طريقػة المنػاظرة التػي تعمػؿ عمػى شػحذ الػذهف وتقويػة  
ى االقتػػراف ،وتعويػػد المنػػاظريف الثقػػة بػػالن س الحجػػة والتمػػريف عمػػى سػػرعة التعبيػػر ،والت ػػوؽ وعمػػ

والقدرة عمى االرتجاؿ .ولهذا األسباب عني بها المسمموف عناية كبيرة وعدوها طريقة مف طػرؽ 
مػع مشػاهير العممػاح وقػادة  (54)فقد تناظر األماـ الغزالي التعميـ وأشاروا اليها في كتبهـ األدبية.

تصػر عمػيهـ جميعػا ،وكػاف العممػاح يشػجعوف طمبػتهـ ال كر في معسػكر الػوزير ،نظػاـ الممػؾ وان
عمى المناقشة والمناظرة ،ويوجبوف التمريف عميها وكاف الطالب يخالؼ أستاذج فػي الػرأ  أحيانػا 

 .(55 مع مراعاة التأديب واالحتراـ
ولت عيؿ طريؽ المناظرة في التعميـ ،فقد اشترط العمماح منها أف يكػوف غػرض المتنظػريف  

الجػػدؿ والخػػاص ،وحػػب االنتصػػار عمػػى  ،ال يػػاح الحػػؽ والهػػدؼ الثقػػافي البحػػتبحػػث العمػػـ وأح
 (56 الخصػػـ واف يكػػوف المتنػػاظريف عػػالميف بػػارعيف متسػػامحيف غيػػر حقػػوديف وغيػػوريف ومػػراليف
 .وهذج الطرؽ التي كانت تستخدـ في المدارس القديمة هي ن سها تناد  بها التربية الحديثة.

كاف العممػاح والطػالب يرحمػوف مػف بمػد إلػى  خػر، ومػف قطػر إلػى  خػر،  الرحالت العممية :-9
متحممػػيف  جميػػع مػػا يعترضػػوف  مػػف مشػػقة وعنػػاح وفقػػر، مػػع مػػا فػػي السػػ ر مػػف مشػػقة ، فكػػاف  
رحمػػػة عممػػػاح المغػػػة إلػػػى الباديػػػة يقيػػػدوف المغػػػة واألدب، ورحمػػػة عممػػػاح الحػػػديث إلػػػى األمصػػػار 

إلػػى نػواحي المممكػة اإلسػػالمية يأخػذوف عػف أدباحهػػا،  المختم ػة يقيػدوف الحػػديث، ورحمػة األدبػاح
ورحمة طالب ال مس ة إلى القسطنطينية وغيرها في طمب الكتب اليونانية لمترجمة وكذلؾ الشػأف 

 .(57  في كؿ فرع مف فروع العمـ والمعرفة
وأصػػػػبحت الرحمػػػػة مقياًسػػػػا مػػػػف مقػػػػاييس الحكػػػػـ بالصػػػػالحية عمػػػػى الطالػػػػب فػػػػي هػػػػذج   

قيمػػة الطالػب فػي نظػر النػػاس تتناسػب مػع مػا قػػاـ بػه مػف رحػالت عمميػػة،  المػدارس، فقػد كانػت
ومع عدد المدرسػيف الػذيف تمقػى عػنهـ، كػؿ هػذج الظػروؼ والعوامػؿ جعمػت الطالػب لػـ يتقػاعس 

 .(58 عف طمب العمـ في أ  بقاع
فالرحالت العممية هي اليوـ أشبه بنظاـ البعثػات التعميميػة المػأخوذ بػه فػي نظػـ التعمػيـ   

اصػػرة مقتػػبس مػػف التربيػػة اإلسػػالمية، ومػػف الػػرحالت التػػي يقػػـو بهػػا المػػتعمـ مػػف أجػػؿ العمػػـ المع
يسػػتمد مكانتػػه العمميػػة، لهػػذا كانػػت الرحمػػة أسػػموًبا مػػف أسػػاليب التحصػػيؿ العممػػي، إذ أنهػػا أحػػد 

.  الطرؽ المستخدمة في تحصيؿ العمـو
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  ثانيا :التقاليد االدارية
امتازت المػدارس فػي العصػور اإلسػالمية بدقػة عاليػة مػف التنظػيـ، التنظم اإلداري لممدرسة:-1

فكانػػػػػت كػػػػػؿ مدرسػػػػػة تتكػػػػػوف مػػػػػف هيلتػػػػػيف همػػػػػا الهيلػػػػػة العمميػػػػػة وتتػػػػػألؼ مػػػػػف  المدرسػػػػػوف ،و 
وهنالػػػؾ هيلػػػة دينيػػػة ((60 ،وموظػػػؼ الخػػػدمات (59 لنػػػاظرتتػػػألؼ مػػػف المعيدوف(والهيلػػػة اإلداريػػػة 

لكف في المدارس الكبيػرة كػاف هنالػؾ أمػاـ  تتألؼ مف أماـ الصالة كاف لكؿ مدرسة أماـ لصالة
وقػػد تباينػػت حجػػـ الهيلػػات بحسػػب  (69 ،والمقػػرئ(61 ،والقػػارئ(62 ،والػػواعظ(63 لمصػػالة لكػػؿ مػػذهب

سػػػعة المدرسػػػة وكثػػػرة األمػػػواؿ المرصػػػدة لهػػػا مػػػف أوقافهػػػا و يتػػػراس كػػػؿ هػػػاتيف الهيلتػػػيف نػػػاظر 
 .(65 المدرسة 

:اف اوؿ التقاليػد التػي كانػت متبعػة هػو إقامػة احت ػاؿ كبيػر عنػد  االحتفال بافتتااح المدرساة-2
افتتػػػػػػػاح المدرسػػػػػػػة بعػػػػػػػد اسػػػػػػػتكماؿ أبنيتهػػػػػػػا وأعػػػػػػػدادها لمتػػػػػػػدريس ف ػػػػػػػي الخػػػػػػػامس مػػػػػػػف رجػػػػػػػب 

نالػػب الػػوزارة وسػػالر الػػوالة والحجػػاب  (66)ـ(حضػػر نصػػر الػػديف ابػػف الناقػػد3211هػػػ/613عػػاـ 
حضػر مشػاي  الربػاط والصػوفية والوعػاظ والقضاة والمدرسوف وال قهػاح وكبػار رجػاؿ الدولػة كمػا 

والقراح والشعراح وجماعات مف أعيػاف التجػار الػى المدرسػة ،ثػـ حضػر الخمي ػة المستنصػر بػاهلل 
ووقػػؼ نالػػب الػػوزارة نصػػير ابػػف الناقػػد وبيػػدج السػػجالت  حيػػث اسػػتقبؿ بعظػػيـ الح ػػاوة واالجػػالؿ،

عػػالف بػػدح افتتػػاح المدرسػػة بر  عايػػة الخمي ػػة المستنصػػر بػػاهلل الخاصػػة بالمدرسػػة المستنصػػرية وا 
،وتػػػال عمػػػى الحاضػػػريف نظػػػاـ المدرسػػػة مبينػػػا أقسػػػامها ومرتبتهػػػا ومخصصػػػات سػػػالر منسػػػبيها 
وت اصػػيؿ ادارتهػػا ووقوفهػػا وموظ يهػػا وعػػدد طالبهػػا ومنهػػاج التػػدريس فيهػػا وفػػي ذلػػؾ االحت ػػاؿ 

 .(67)خمع عمى كؿ مدرس وموظ يها وعدد طالبها ومناهج التدريس فيها 
اط كبير في صحف المدرسة كاف عميه أنواع مػف األشػربة يالبهجة مدر سم ؾووسط تم 

واألطعمػة والحمػػور واكػؿ الحاضػػروف وهػػـ فػي نشػػوة مػف السػػرور والحبػػور يزيػدها شػػرؼ المكػػاف 
وتشػػريؼ الخمي ػػة زينػػة وجمػػاال وبعػػد اف انتهػػى الحاضػػروف حمػػؿ مػػف األكػػؿ الػػى سػػالر دروب 

ي نهاية االحت اؿ انشػد الشػعراح المػدالح الرالقػة والقصػالد بغداد مف بيوتها والخواص والعواـ ،وف
.وهػذا التقاليػد فػي المػدارس البغداديػة القديمػة (68)ال القة كذلؾ حاؿ عند افتتاح المدرسة البشيرية

مازاؿ الى يومنػا هػذا معمػوؿ بػه عنػد افتتػاح أ  مدرسػة او جامعػة لػيس فػي العػراؽ فحسػب بػؿ 
األجنبيػػة .لكػػف يبقػػى حجػػـ االحت ػػاؿ والميزانيػػة المخصصػػة لػػه فػػي سػػالر البمػػداف العربيػػة وحتػػى 

 تختمؼ مف مدرسة الى أخرر تبعنا لمكاف والجهة الداعمة لممدرسة او الجامعة .
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 مف التقاليد المدارس البغدادية القديمة اف يكوف لباس طالب المدرسة موحدا الزي الموحد: -3
انوا يرتػػػدوف الجبػػػة السػػػوداح وتعمػػػوا الػػػراس فطػػػالب المدرسػػػة النظاميػػػة والمدرسػػػة المستنصػػػرية كػػػ

ومػػف الجػػدير بالػػذكر كانػػت المدرسػػة تتك ػػؿ بمالبػػس  ،عمامػػة وكػػاف لبػػاس المدرسػػيف الطميسػػاف 
ومػازاؿ هػذا التقميػد متبػع فػي جميػع مػدارس العػراؽ وحتػي  المدرسييف والطالب وجميع المدرسة.

يػػة ال تقتصػػر بتوحيػػد لػػوف الػػز  بػػؿ الجامعػات بػػؿ فػػي اآلونػػة األخيػػر بػػداحة إدارة المػػدارس األهم
وهػذا ( 69)  يرتد  الطالب ن س الموديػؿ مػف المالبػس وايضػا لػبس العبػاحة والعميػة عنػد التخػرج

منجدة متبع اليـو في الجامعػات عنػد التخػرج يمػبس االسػاتذة العبػاح السػوداح كػذلؾ الطػالب مػع 
 اختالؼ الموديؿ والتسمية  .

اليػػد إلداريػػة فػػي المػػدارس البغداديػػة هػػو اف يجمػػع المػػدرس مػػف التقاالنتقااال بااين الماادارس :-9
التػػػدريس بػػػيف مدرسػػػتيف ن ػػػس المػػػادة العمميػػػة وذلػػػؾ لحاجػػػة احػػػدر لمػػػدارس لػػػه قػػػد يكػػػوف بػػػس 

الحػاؿ عنػد وفػاة الشػي   المدرس وفاته ما يتـ نقؿ مدرس مف مدرسة اخػر كبػديؿ عنػه، كمػا هػو
المدرسػػػة المستنصػػػرية عػػػيف بػػػدؿ عنػػػه سػػػراج الػػػديف الشرمسػػػاحي مدرسػػػا لمطال ػػػة المالكيػػػة فػػػي 

ػػا تػػوفاي فخػػر الػػديف (70 مػػدرس عػػزا الػػديف أبػػو محمػػد الحسػػف بػػف القاسػػـ بػػف هبػػة اهلل النايمػػي ، لما
الروميا عيف ابف الساعاتي مدراسا بالمدرسة المغيثياة 
 73). 

او لس ر مػدرس مػا بمهمػة مػف قبػؿ الدولػة يػتـ اسػتدعاح مػدرس بدلػه  حتػى يػتـ عودتػه  
مثؿ عماد الديف أبو الوفاح محمد بف عمي بف يعيش ال راتي درس بمدرسة األصحاب المعروفة 

.وفي جامعتنا اليـو قد يت ؽ ألستاذ فػي جامعػة بغػداد (72 بالمدرسة الزمردية وبالمدرسة الكمالية 
 اختصاصه في الجامعة المستنصرية او أ  جامعة أخرر.اف يدرس مثؿ 

 الجمع بين التدريس ووظيفة اخرى -5
لقػػد اؤكػػؿ عػػدد كبيػػر مػػف المدرسػػي مهػػاـ أخػػرر فضػػال عػػف مهنػػة التػػدريس وهػػي واليػػة  

عمػػػـ الػػػديف أبػػػو  .كػػػاف  مػػػف المدرسػػػي الػػػذيف قػػػد جمعػػػوا بػػػيف التػػػدريس وبػػػيف القضػػػاح(71 القضػػػاح
  (75 درس بالمدرسة العقمية (74)البركات محمد بف عبد السالـ بف محمد ابف الخطيب السنجار  

فخػر اإلسػالـ أبػو ال ضػػؿ محمػد بػف محمػد بػف عمػػر (77 والحسػبة(76 فػي اربػؿ ثػـ تػولى القضػػاح 
د عمػا(80 ، ونػاظر األوقػاؼ (79 درس فػي المستنصػرية ثػـ تػولى الحسػبة (78)البخار  النوجاباذ 

الػػػديف أبػػػو عمػػػي عبػػػد اهلل بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرزاؽ الحربػػػو ا الحكػػػيـ الحاسػػػب يعػػػرؼ بػػػابف 
الخػػػػوااـ

وخزانػػػػة المكتبػػػػة ابػػػػف (82 . وتػػػػولى وقػػػػؼ دار الػػػػذهب، فعمػػػػرج ووفػػػػر حاصػػػػمه ودباػػػػرج( 81)
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واسػػتنابة الشػي  جمػاؿ الػديف مسػافر بػف إبػػراهيـ (81 السػاعاتي كػاف مػدرس فػي المدرسػة المغيثيػة
.ومازاؿ الى حد اليـو احد المدرسػيف يوكػؿ  (89 خزانة الكتب بالمدرسة المستنصرياةالخالد ا في 

اليه مهمػة إدارة المكتبػة. وهػذا التقميػد جػالز عنػدنا فقػد يكمػؼ احػد مػوظ ي المؤسسػات الحكومػة 
 مثؿ األثار او وزارة التخطيط او التربية بألقاح بعض المحاضرات ضمف تخصصهـ . 

 النظام التعميمي:-6
تعتبػر التربيػة الخمقيػة مػف أهػـ المبػادئ التربويػة التػي أرسػت دعالمهػا هػذج التربية ألخالقياة: -أ

المػػدارس. ويقصػػد بهػػا تهػػذيب أخػػالؽ الناشػػلة وتربيػػة أرواحهػػـ، وبػػث ال ضػػيمة فػػيهـ، وتعويػػدهـ 
اآلداب اإلسالمية السامية، بحيث يكوف محصمتها فػي النهايػة تربيػة الضػمير لػدر كػؿ فػرد فػي 

و كاف المعمـ هو الذ  يقـو بتحقيؽ هذج المهمة، فقد اشترطوا فيه: أف يكوف مف أهػؿ  المجتمع
الصػػالح والع ػػة واألمانػػة، حافًظػػا لكتػػاب اهلل العزيػػز، مشػػتهًرا بالػػديف والخيػػر  حتػػى يكػػوف قػػدوة 
لطالبه، ألف مف واجباته، غرس القيـ األخالقية في ن وس طالبه، مثؿ طاعػة الوالػديف، وطػرح 

 .(85) عميهما، وتقبيؿ أيديهما عند الدخوؿ عميهماالسالـ 
وكػػاف  المػػدرس فػػي المػػدارس اإلسػػالمية، كػػاف دورج كبيػػر كقػػدوة لممتعممػػيف فػػي تحقيػػؽ        

األهداؼ األخالقيػة فباإلضػافة إلػى محافظػه عمػى شػعالر اإلسػالـ ومالزمتػه تػالوة القػر ف، كػاف 
مػػدارس اإلسػػالمية إلػػى ترسػػي  قواعػػدها، قػػد هػػدفت ال.( 86)عميػػه معاممػػة النػػاس، بمكػػاـر األخػػالؽ

جعمتها مبدأ تربوًيا هاًما ال بد مف تحقيقه، فكػاف نتػالج هػذج التربيػة األخالقيػة تخػريج جيػؿ كػاف 
م خػػرة األجيػػاؿ فػػي البحػػث والػػدرس والتػػأليؼ والمثػػابرة عمػػى االسػػتزادة مػػف العمػػـ تػػـ عمػػى يديػػه 

ف وزارة التربيػػة والتعمػػيـ العراقيػػة كػػاف اولياتهػػا .وهػػذا منجػػدة اليػػـو ا(87 إحيػػاح التػػراث اإلسػػالمي 
 .التربية ثـ التعميـ

كػػاف نظػػاـ التعمػػيـ ال ي ػػرؽ بػػيف الدارسػػيف عمػػى أسػػاس المساااواة والعدالااة بااين اللااالب : -ب
الجنس والموف او العقيدة الغني او ال قيػر  فكػاف نظػاـ التعمػيـ يتجػاوز حػدود القطريػة واإلقميميػة 

الطػػػالب سػػػوايا فػػػي التعمػػػيـ .فكػػػاف الطػػػالب يقصػػػدوف بغػػػداد مػػػف كافػػػة البمػػػداف والقوميػػػة ،فكػػػاف 
.ف ػػي المدرسػػة النظاميػػة بمػػ  عػػدد الطػػالب  سػػتة أالؼ كػػاف (88 ومتسػػاويف فػػي حقػػوقهـ جمػػيعهـ

( 89)فيهـ ابف اعظـ العظماح في السمطة ،وابف افقر الصناع فيها لكنهـ كاف سواسية فػي العمػـ 

. 
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اهـ األمور التي تركت أثارها الى وقتنا الحاضر حي وهي إعطاح  هذج مفمجانية التعميم: -ج
العمػػـ مجانػػا ولػػـ ينتظػػر مػػف طالػػب العمػػـ اال حالػػة واحػػدة وهػػي رغبتػػه األكيػػدة فػػي تمقػػي العمػػـ 
واألقباؿ عميه ،فمتى وجدت لدر الطالب رغبة يسرت امامػه كػؿ وسػالؿ الػتعمـ وتشػجيع طػالب 

التعمػيـ نظػاـ الممػؾ فػأعمف اف العمػـ فػي مدارسػه حػؽ عمى العمػـ. وكػاف اوؿ مػف وضػع مجانيػة 
مبة فاألماـ الغزالي ل قراح  مف الطاـ مياهتـ بتع( 90)لمجميع وانه يعطى لمناس جميعا دوف مقابؿ 

والعػػراؽ واحػػد مػػف الػػدوؿ التػػي  كػػاف فقيػػر لكنػػه درس فػػي المدرسػػة النظاميػػة ،وكػػذلؾ والجػػاحظ.
  العباسية .المستمد نظاـ مجانية التعميـ مف العصور 

 مدرسػا  (93)فقػد عػيف الشػي  نػور الػديف طالػب الضػرير كان يجيز تعين المكفاوفين لمتادريس-د

.ولقػػد كػػاف محمػػد مهػػد  البصػػير  (92)فػػي المدرسػػة البشػػرية ثػػـ نقػػؿ الػػى المدرسػػة المستنصػػرية
 رحمػػػػػػه اهلل(،مػػػػػػػف اشػػػػػػهر أسػػػػػػػاتذة المغػػػػػػة العربيػػػػػػػة وكػػػػػػاف أسػػػػػػػتاذا فػػػػػػي كميػػػػػػػة التربيػػػػػػة جامعػػػػػػػة 

 .ومازؿ ذو  إلعاقة يتمتعوف بحقوقهـ كافة في مجاؿ العمـ في العراؽ .(91)بغداد
كاف مف التقاليد المتبعة في المدارس البغدادية اف المدرس اذا توفي يقاـ له تابين المدرس :-7

المػدرس  ( 94)وذكػر ابػف ال ػوطي  انػه لمػا تػوفى ابواسػحاؽ الشػيراز   مجمس عػزاح فػي المدرسػة
. واليـو  تقػيـ المدرسػة (95)أقيـ له مجمس عزاح في مدرسة النظامية األوؿ في المدرسة النظامية

 الجامعة يـو لتابيف المدرس في كميته يحضرج زمالله وطالبه .
يػػتـ الترحيػػب مػػف قبػػؿ إدارة المدرسػػة بالمدرسػػييف الجػػدد ومػػف الترحيااب بالمدرسااين الجاادد :-8

مف يعيف جديد في المدرسة يقـ مأدبة ألساتذة المدرسة وهذا ما فعمػه  طرالؼ التقاليد أيضا كاف
مدرسا في النظامية اف يقـ لهـ وليمة يبدو انه هذا التقميد كاف مػألوؼ  حامد الغزالي  األماـ ابو

 عندهـ .ونحف اليـو مازاؿ هذا التقميد قالـ في المدارس والجامعات .
الجامعيػػة المتبػػع فػػي نظػػـ التعمػػيـ المعاصػػرة إليػػواح وسػػكنى نظػػاـ المػػدف :المساااكن اللالبيااة-9

الطػػالب، قػػد سػػبقت التربيػػة اإلسػػالمية فيػػه التربيػػة الحديثػػة وذلػػؾ بعػػدة قػػروف، فهػػو موجػػود عنػػد 
المسػػمميف فػػي دور العمػػـ منػػذ عهػػد مبكػػر، فمنػػذ أف شػػيد األزهػػر الشػػريؼ، اسػػتقبؿ هػػذا المعهػػد 

ر المصػر  ومػف بمػداف العػالـ اإلسػالمي كمػه، وكػاف العممي أفواجام مف الطػالب مػف بمػداف القطػ
كثير مف هؤالح يالزموف اإلقامة فيه، فأصبح يوجد لكؿ طال ػة رواؽ يعػرؼ بهػـ، وتحمػؿ إلػيهـ 

ومػف نظػاـ المػدف الجامعيػة المتبػع فػي الجػامع األزهػر، انتقػؿ .األطعمة والخبز والحمور بانتظاـ
اولى في بغداد التي حػرص نظػاـ الممػؾ بتػوفير  إلى سالر البمداف،فكانت المدرسة النظامية هي
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سكف لمطالب داخؿ المدرسة  وتصرؼ عميهـ جميع متطمباتهـ ومستمزماتهـ مف مأكؿ ومشرب 
 . (96)وممبس وأدوات الكتابة والدرس

يعػد نظػاـ الممػؾ  اوؿ مػف جعػؿ الرواتػب لمطمبػة والمدرسػيف والمػدارس والغػى مػا رواتب : -10
بػػذلؾ وهػػذة  ( 97)ذج مػػف اجػػر لقػػاح تدريسػػه وجعػػؿ الدولػػة هػػي الموكمػػةكػػاف يدفعػػه الطالػػب ألسػػتا

الخطوة قد رفضها العمماح في بداح االمر وقد  اشارج حاجي خمي ة اف عمماح ما وراح النهػر لمػا 
بمغهػػـ بنػػاح المػػدارس ببغػػداد وتخصػػيص الرواتػػب لممعممػػيف والمتعممػػيف أقػػاموا مأتمػػا لمعمػػـ وقػػالوا 

شرفه ، والكماؿ بػه "كاف يشتغؿ به أرباب الهمـ العالية ، واالن س الذكية الذيف يقصدوف العمـ ل
اذا صػػار عميػػه أجػػرة تػػدانى اليػػه األخسػػاح  –العمػػـ  –، فيػػأتوف عممػػاح ينت ػػع بهػػـ وبعممهػػـ لكػػف 

.ولكػػػف هػػػػذج النظػػػػرة لػػػـ تسػػػػتمر طػػػويال حيػػػػث اثبػػػػت هػػػذج المدرسػػػػة شػػػػهرتها (98)وأربػػػاب الكسػػػػؿ"
ى وحسناتها لمطالب والمدرس معا . حتى ظهر مػف العممػاح مػف ابػدؿ مذهبػه فػي سػبيؿ اف يتػول

 .   (99)وظي ة التدريس بها
كانػػت أبػػوب المػػدارس ت ػػتح طميػػة أيػػاـ السػػنة وألتعطػػؿ الدراسػػة حتػػى فػػي مواعيااد الاادوام : -12

وصؿ مصر شهر رمضاف وحضر المدرسة وخطب  (100)رمضاف واف محي الديف ابف الجوز 
والقػػى دروسػػا .امػػا اليػػـو التقاليػػد المدرسػػة ذو الجامعيػػة مغػػايرة فهنالػػؾ إجػػازة يتمتػػع بهػػا الطػػالب 

 تقؿ عف الشهرييف. والمدرسيف ال
كانت مواعيد الدروس ترتبط بمواعيد الصالة فهي اما اف تكوف قبؿ او جدول الدروس : -13

عصػػر مػػثال، كمػػا لػػـ يحػػدد وقػػت الػػدرس فقػػد يجمػػس المػػدرس سػػاعة او بعػػد صػػالة ال جػػر او ال
احػد شػيوخ   ساعتيف وذكر ابف ال ػوطي :اف الشػي  كمػاؿ الػديف المعػروؼ بػابف وريػدة البغػداد 

امػػػا اليػػػـو فػػػاف .(303 المدرسػػػة المستنصػػػرية كػػػاف يطيػػػؿ الجمػػػوس مػػػع طػػػالب العمػػػـ وال يضػػػجر
.  ساعات التدريس محددة بوقت معمـو

أأولػػت الحضػػارة االسػػالمية اهتمامهػػا النشػػاح المػػدارس مػػف اجػػؿ تعمػػيـ المكتبااة:  -14
وكانػػػت اوؿ مكتبػػػة مدرسػػػية فػػػي تػػػاري   النػػػاس جميًعػػػا، وقػػػد ألحقػػػت المكتبػػػات بهػػػذج المػػػدارس،

ألحػػؽ بمبنػػى المدرسػػة النظاميػػة اطمػػؽ عميهػػا الحضػػارة االسػػالمية هػػي مكتبػػة المدرسػػة النظاميػػة 
عطاهػػػػا نظػػػػاـ الممػػػػؾ الػػػػوزير السػػػػمجوقي مؤسػػػػس المدرسػػػػة اهتمامػػػػا أ (302 تسػػػػميت دار الكتػػػػب

، زودهػػا بكػػؿ غريػػب ونػػادر. ولقػػد ضػػمت المكتبػػة أكثػػر مػػف عشػػرة  الؼ مجمػػد فػػي (301 خاصػػا
موضوعات شتى إال أنه غمب عميها ال قػه والسػنة والمغػة واألدب وعمػـ الكػالـ كانػت تػوارد اليهػا 
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الممػؾ  اوؿ مػف اهػدر لخزانػة مدرسػته كتابػا قػد  . فكاف نظاـ(309 بالشراح او االهداح او الوقؼ 
واخذ  ، (305 ـ( 3087هػ / 979كتبه هو بن سه في الحديث أودعه عند زيارته األولى لها عاـ  

منشػػلي المػػدارس مػػف اولويػػاتهـ انشػػاح مكتبػػة خاصػػة بالمدرسػػة . حتػػى اصػػبح فػػي كػػؿ مدرسػػة 
 (306 اب واف لكػػؿ مكتبػػة خػػازفبغداديػػة تضػػـ مكتبػػة تضػػـ شػػت أنػػواع المعرفػػة مػػف العمػػـو واآلد

.ومازالت جميع مدارس وكميات وجامعات العراؽ تحتو  عمػى مكتبػة (  308 ومناوؿ( 307 ومشرؼ
 تمثؿ عصب مهـ ونابض.

 اثر التقاليد العممية واإلدارية في مدارس بغداد القديمة عمى المدارس الحالية -
النظػػاـ المػػدارس والجامعػػات فػػي لقػػد اثػػرت التقاليػػد العمميػػة واإلداريػػة تػػأثير كبيػػر عمػػى  

الوقػػػت الحاضػػػر ويظهػػػر ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ التقاليػػػد العمميػػػة واإلداريػػػة التػػػي ورد ذكرهػػػا بػػػيف ثنايػػػا 
البحث فالمدارس قد فتحت أبوابها لجميػع الطػالب ولػـ تجعمػه حكػرا الحػد و لػـ ت ػرؽ بػيف غنػي 

ها ورفعػػت شػػعار وفقيػػر كمػػا انهػػا سػػمحت لطػػالب المك ػػوفيف لدراسػػة وكػػذلؾ لتػػدرس فػػي مدارسػػ
الكػػؿ متسػػاويف فػػي الحقػػوؽ والواجبػػات كمػػا جعمػػت مجانيػػة التعمػػيـ وتوحيػػد الػػز  لطػػالب وأيضػػا 
تخصيص رواتب لطالب والمدرسيف كخطوة لتشجيع لمعمـ ،وهذة خطوة كبيرة وجبارة قامػت بهػا 

امػا المدارس القديمػة. هػذا مػا نجػدج اليػـو معمػوؿ بػه فػي جميػع المػدارس العػراؽ والعػالـ اجمػع. 
قضػػػية الرواتػػػب لطػػػالب فػػػالعراؽ قػػػد أحيػػػا هػػػذا التقميػػػد مػػػف جديػػػد لطػػػالب لكػػػف اقتصػػػرج طػػػالب 

 الدراسات العميا .
واهتمػػػت بطػػػالب المجتهػػػديف والمت ػػػوقيف وأعطػػػتهـ فرصػػػتهـ فػػػي الػػػدخوؿ فػػػي كبريلػػػات  

المػػػدارس البغداديػػػة القديمػػػة التػػػي ذاع صػػػيتها فػػػي جميػػػع الحواضػػػر اإلسػػػالمية مثػػػؿ المدرسػػػة 
ومازاؿ الى وقتنا الحاضر معمػوؿ رية التي كانت يتـ اختيار الطالب النبهيف واألذكياحالمستنص

 بهذا الشرط في مدرسة المتميزيف وكمية بغداد.
كمػػا انهػػػا خمقػػػت وشػػػجعت عمػػػى بػػػث روح التنػػػافس العممػػػي بػػػيف الطػػػالب وزرعػػػت روح 

المدرسػػة بمهمػػة  ينتخبػػه طمبػػة الصػػؼ وتعيينػػه مػػف إدارةالديمقراطيػػة مػػف خػػالؿ الطالػػب القػػدوة 
دارة المدرسػة او الكميػة كمػا مػف حالقدوة يكوف  مقة وصػؿ بػيف طػالب وأسػاتذتهـ وبػيف الصػؼ وا 

وظي تػػه تهيلػػة الصػػؼ لممػػدرس ومػػف واجباتػػه اف يسػػمـ الصػػؼ الػػى األسػػتاذ عنػػد دخولػػه قاعػػة 
الػػدرس واف يسػػجؿ غيابػػات الطمبػػػة. والعػػراؽ كػػاف يخصػػص يػػػوـ الختيػػار الطالػػب القػػدوة ويػػػتـ 

دارة المدرسة .  االحت اؿ بهـ مف قبؿ زمالح وا 
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كما كاف ابتكار وظي ػة المعيػد وهػي بمثابػة تكػريـ لطالػب المت ػوؽ والمجتهػد مػف خػالؿ  
عمميػة وهػػذة  مػػف اهػـ األمػػور التػػي  بألقػػابتعينػه بعػػد تخرجػه فػػي الجامعػػة ،ثػـ يتػػدرج فيمػػا بعػد 

نحػػو درجػػة اعمػػى فػػي العمػػـ قػػد  وسػػعيهالمهمػػة جػػدا فػػي ح ػػظ حقػػوؽ المػػدرس ومكانتػػه العمميػػة 
يكوف قد اختم ت تسميت األلقاب فػاليوـ التػدرج العممػي فػي التعمػيـ العػالي فػاليـو يتػدرج األسػتاذ 

 الجامعي مف معيد الى مدرس مساعد ثـ الى مدرس وبعدها الى أستاذ مساعد فأستاذ.
هـ مػػػع كػػػؿ مػػػا تقدمػػػة المػػػدارس مػػػف تسػػػهيالت لطػػػالب العمػػػـ النهػػػا أيضػػػا كانػػػت تطػػػالب

بواجبػػات عػػدة منهػػا تكميػػؼ الطمبػػة بأعػػداد البحػػوث والتقػػارير فػػي شػػتى أنػػواع المعرفػػة. امػػا مػػدة 
الدراسػػة الطػػالب غيػػر محػػددة وهػػذا نجػػدج قػػد اختم ػػت بهػػا نظػػاـ المػػدارس فمقػػد حػػدد مػػدة الدراسػػة 

ت االبتداليػػة والثانويػػة والجامعيػػة ،لكػػف يبػػدو انهػػـ كػػاف عنػػدهـ نػػوع الدراسػػة أشػػبه بنظػػاـ المقػػررا
 التي اليـو دعت اليه وزارة التعميـ العالي مف اجؿ تطبيقه.

اهتمػػت المػػدارس بػػالرحالت العمميػػة وجعمػػت لعممػػاح أصػػحاب الػػرحالت العمميػػة مكانػػه  
مميػػزة نجػػدها اليػػـو فػػي وزارة التعمػػيـ العمػػي التػػي تحػػث عمػػى البعثػػات العمميػػة مػػف اجػػؿ الن تػػاح 

 العممي واكتساب خبرات عممية جديدة.
نها اهتمت بالمناهج العممية لكف جعمت أولى اهتمامه هي التربية األخالقيػة وهػو كما ا 

االهتماـ بمكاـر األخالؽ ثـ االهتماـ بالمنهاج العممي وهػذا مػا خذتػه عمػى عاتقهػا وزارة التربيػة 
 فرفعت شعار التربية ثـ التعميـ .

نػػػا كبيػػػر ودراسػػػة ثػػػـ أخػػػذت تهػػػتـ بدراسػػػة العمػػػـو العقميػػػة والتطبيقيػػػة و وأظهػػػرت تطور  
مختمؼ العموـ التي نحف اليـو نحصد  ثمار جهودهـ في كافة العمـو بػؿ نعتمػد فػي الكثيػر فػي  
الدراسػػػات ،وشػػػػجعت عمػػػػى ابتكػػػػار وتنػػػػوع طػػػػرؽ التػػػدريس لنجػػػػدها هػػػػذا اليػػػػـو عمػػػػـ يػػػػدرس فػػػػي 

 الجامعات العراقي وحتى العالمية.
مف جميػع النوعيػة بػدأ مػف ولـ يغ ؿ عمى مؤسسي المدراس مف توفير مدارس متكاممة  

المبػػػاني المدرسػػػية التػػػي تتػػػوفر بيهػػػا جميػػػع الشػػػروط سػػػعة المكػػػاف والقاعػػػات الدراسػػػية ومصػػػمي 
وكػػذلؾ المكتبػػة التػػي شػػكمت عصػػب النهضػػة العمميػػة لػػدر المسػػمميف وكػػذلؾ لمعػػاـ اجمػػع واليػػـو 

كانػت جميع مدارس العراؽ تمتمؾ تمؾ الموص ات فال تخػؿ ومػدرس مكتبػة مهمػا كانػت حتػى لو 
تمؾ المدرسة في منطقة ناليػة ومهممػة او حتػى صػغيرة . كمػا أعطػت المػدارس البغداديػة القػديـ 
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مساحة مف الحرية في تنقؿ بيف المدرسيف بيف المػدارس كمػا يمكػف لمػدرس الجػامعي اف يجمػع 
 وظي تيف نقد يكوف فسابؽ يمكف ذلؾ لكف اليـو في نظامنا التعميـ تـ منع ذلؾ .

القالميف عمى المدارس البغدادية القديمة بث نوع مػف روح الترفيػه فػي لـ يغب عف باؿ  
ن وس الطالب وكذلؾ المدرسيف بإقامة بعض االحت االت كاالحت اؿ بقدوـ العاـ الدراسي كذلؾ 
او افتتػػاح مدرسػػة جديػػدة او االحت ػػاح بالمدرسػػيف الجػػدد. كػػذلؾ كانػػت تشػػارؾ ذو  المتػػوفي مػػف 

تػػابيف لمػػدرس المتػػوفي تخميػػد ذكرهػػا وعرفػػاف لجهػػودج الكبيػػرة فػػي كادرهػػا التػػدريس باقامػػت يػػـو 
 المدرسة.
 النتائج

القػػػوؿ فػػػي الختػػػاـ اال اف التقاليػػػد العمميػػػة واإلداريػػػة فػػػي المػػػدارس البغداديػػػة  ايسػػػعن ال  
قػد تركػت بصػمة واضػحة عمػى . القديمة  تحديدا في المدرسػة النظاميػة  والمدرسػة المستنصػرية

مػدارس الحاليػة ومػع نمػو وتطػور الحضػار  أصػبحت  هػذج التقاليػد بمثابػة   ة فػييػالحيػاة التعميم
األنظمة والقوانيف متبعة في جميع المدارس. كػؿ هػذج التقاليػد مػاهي اال ثمػار زرعهػا المسػمموف 
منػػذ قػػروف طويػػؿ ونحػػف نقط هػػا اليػػـو ولتبقػػى راسػػخة ومعمػػوؿ بأغمبيهػػا فػػي كػػؿ مػػدارس العػػراؽ 

 والعالـ العربي والغربي.
  الحاالتا

 

                                                 
المػػػنعـ ، التقاليػػػد واألنظمػػػة العمميػػػة فػػػي المدرسػػػة المستنصػػػرية، نػػػدوة العمميػػػة  بغػػػداد فػػػي  داود، نبيمػػػة عبػػػد( (3

 .260، ص3990جامعة بغداد، –التاري  (، كمية التربية 
، مطبعػػػة المجمػػػع العممػػػي 22( معػػػروؼ، نػػػاجي، مػػػدارس قبػػػؿ النظاميػػػة، مجمػػػة المجمػػػع العممػػػي العراقػػػي، ـ(2

 .333ـ، ص3971بغداد، -العراقي
ماسية : محمة ببغداد منسوبة إلى بعض شماسي النصارر وهي مجاورة لدار الرـو التي في أعمى مدينة ( الش1

ليها ينسب باب الشماسية وفيها كانػت دار معػز الدولػة أبػي الحسػيف أحمػد بػف بويػه ومسػناته بػاؽ أثرهػا  بغداد وا 
مػف الرصػافة ومحمػة أبػي وباقي المحمة كمػه صػحراح موحشػة يتخطػؼ فيهػا المصػوص ثيػاب النػاس وهػي أعمػى 

معجػػـ البمػػػداف، دار  ،ـ(3228هػػػ/626يػػاقوت الحمػػو ، أبػػو عبػػد اهلل يػػاقوت بػػف عبػػد اهلل  ت :ينظػػر .حني ػػة 
 . 163، ص 1جبيروت، بال.ت، -ال كر 

( المقريػػز ، السػػػموؾ لمعرفػػة دوؿ الممػػػوؾ، تحقيػػؽ: محمػػػد مصػػط ى زيػػػادة ،مطبعػػة لجنػػػة التػػاليؼ والترجمػػػة (9
معروؼ، ناجي، نشأة المدارس المستقمة في اإلسالـ، مطبعة األزهر،   161، ص2، ج3972القاهرة،-والنشر
 .5، ص3966بغداد، 
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 -338ـ، ص  3969مصػر، -العصػر األيػوبي، دار المحػارب –( فكر ، أحمد، مساجد القاهرة ومدارسػها (5

323 
ـ، ص 3995القاهرة،  -، مكتبة النهضة المصرية 3شمبي، احمد، التربية والتعميـ في ال كر اإلسالمي، ط ((6

331 . 
( هو أبػو عمػي الحسػف بػف عمػي بػف إسػحاؽ بػف العبػاس الممقػب نظػاـ الممػؾ قػواـ الػديف الطوسػي، مػف بميػدة (7

بال قهػاح والقػراح أمػر ببنػاح المػدارس فػي صغيرة بنواحي طوس، واشتغؿ بالحديث وال قه، كاف مجمسه عامرًا 
األمصار ورغب فػي العمػـ كػؿ أحػد. وسػمع الحػديث، وأممػى فػي الػبالد، وحضػر مجمسػه الح ػاظ. وهػو أوؿ 
مف بنػى المػدارس فػي اإلسػالـ، بنػي نظاميػة بغػداد ونظاميػة نيسػابور، ونظاميػة طػوس، ونظاميػة أصػبهاف، 

ـ(. ينظػػر: ابػػف خمكػػاف، أبػػو العبػػاس شػػمس 3092هػػػ/985وغيػػر ذلػػؾ مػػف الػػربط وأنػػواع البػػر تػػوفى عػػاـ  
ـ(،وفيػػات األعيػػاف وأنبػػاح أبنػػاح الزمػػاف، تحقيػػؽ: 3282هػػػ/683الػػديف احمػػد بػػف محمػػد بػػف أبػػي بكػػر  ت 

  الػذهبي، محمػد بػف احمػد بػف 329-328، ص 2،ج3999بيػروت،  -، دار صػادر 3إحساف عباس، ط
يػػؽ: بشػػار عػػواد معػػروؼ، محػػي هػػالؿ السػػرحاف، ، سػػير أعػػالـ النػػبالح، تحقـ(3197هػػػ/798عثمػػاف  ت 

 .99، ص39جـ،3996هػ/3937بيروت،  -، مؤسسة الرسالة 33ط
هي مف مدارس بغداد الشافعية، واحدة مف مجموعة مدارس كثيرة أنشلها الوزير الكبير نظاـ الممؾ الحسػف ( (8

سػػوؽ الخ ػػاقيف، إذ تػػـ ـ( ، وامػػر بإنشػػالها فػػي بغػػداد قػػرب شػػاطن نهػػر دجمػػة عنػػد 3092هػػػ/985بػػف عمػػي ت
ـ( بعد اف انقض ألجػؿ بنيانهػا بقيػة الػدور الشػاطلية بمشػرعة الزوايػا 3069هػ/957بنالها في ذ  الحجة عاـ  

اليػافعي، أبػو محمػد ع يػؼ الػديف عبػد اهلل بػف أسػعد بػف  ينظػر:(. 8وال رضة، وباب الشػعير، ودرب الزع رانػي 
وعبػرة اليقظػاف فػي معرفػة مػا يعتبػر مػف حػوادث الزمػاف،  ـ(، مر ة الجناف3269هػ/ 768عمي بف سميماف  ت 

 .919ـ، ص 3997هػ / 3937، دار الكتب العممية، بيروت، 3وضع حواشيه: خميؿ المنصور، ط
( هو أبػو عمػي الحسػف بػف عمػي بػف إسػحاؽ بػف العبػاس الممقػب نظػاـ الممػؾ قػواـ الػديف الطوسػي، مػف بميػدة (9

ال قه، كاف مجمسه عامرًا بال قهػاح والقػراح أمػر ببنػاح المػدارس فػي صغيرة بنواحي طوس، واشتغؿ بالحديث و 
األمصار ورغب فػي العمػـ كػؿ أحػد. وسػمع الحػديث، وأممػى فػي الػبالد، وحضػر مجمسػه الح ػاظ. وهػو أوؿ 
مف بنػى المػدارس فػي اإلسػالـ، بنػي نظاميػة بغػداد ونظاميػة نيسػابور، ونظاميػة طػوس، ونظاميػة أصػبهاف، 

، 2ـ(. ينظػر: ابػف خمكػاف، وفيػات األعيػاف، ج3092هػػ/985وأنواع البر توفى عػاـ   وغير ذلؾ مف الربط
  الصػػ د ، صػػالح الػػديف خميػػؿ بػػف  يبػػؾ 99، ص39  الػػذهبي، سػػير أعػػالـ النػػبالح، ج329-328ص 
ط، دار احيػاح التػراث 3الوافي بالوفيات، تحقيؽ: احمد األرناؤوط، تركي مصط ى،  ـ(،3162هػ/ 769 ت
 . 366، ص9، جـ2000هػ/3920ت، العربي بيرو  -

 .262داود، التقاليد واألنظمة العممية في المدرسة المستنصرية،ص( (30
رحمػة ابػػف جبيػػر، ط، دار  ،(3237هػػػ/639ابػف جبيػػر، محمػد بػػف أحمػػد بػف جبيػػر الكنػاني األندلسػػي  ت  ((33

 .229بيروت، بال. ت،ص -ومكتبة الهالؿ 
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 -338،ص 3969مصػػر، -العصػػر األيػػوبي، دار المحػػارب – ( فكػػر ، أحمػػد، مسػػاجد القػػاهرة ومدارسػػها(32

323 
 .323 -338( فكر ، أحمد، مساجد القاهرة ومدارسها ،ص(31
 .39،ص 3966معروؼ، ناجي، نشأة المدارس المستقمة في اإلسالـ، مطبعة األزهر، بغداد، ( (39
يػػرتبط بالماضػػي وتػػداولت عميػػه أليػػاـ . هػػي كػػؿ مػػا ( جمػػع لكممػػة تقميػػد ، وهػػي مػػف ال عػػؿ قمتػػدم َيقم ػػَد تقميػػدًا (35

واصبح قديما وهي محاكاة لألولػيف ومػوروث عػنهـ فهػي" عػادات مقتبسػة رأسػيا أ  مػف الماضػي الػى الحاضػر 
مجموعػة   ينظػر: الى المستقبؿ فهي تنتقؿ وتورث مف جيؿ الى جيؿ ومف السمؼ الى الخمؼ عمى مػر الزمػاف

اسػػعد ،فػػايزة، "العػػادات االجتماعيػػة والتقاليػػد فػػي   69،ص9ت،جالكويػػت، بػػال.  -مػػف المحققػػيف، دار الهدايػػة 
 .355،ص2032الوسط الحضر  بيف التقميد والحداثة، أطروحة دكتوراج  منشورة، جامعة وهراف،

ـ(، ،الرتبة في طمب 3058هػ/950الماورد ، أبو الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصر  ت( (36
 .66،ص 2002القاهرة،–بر بدراف، دار الرسالة الحسبة ،دراسة وتحقيؽ: احمد جا

 .251داود، التقاليد واألنظمة العممية في المدرسة المستنصرية،ص( (37
بغػػػداد،  -، مطبعػػػة دار البصػػػر  3، مػػػدارس بغػػػداد فػػػي العصػػػر العباسػػػي، طرؤوؼ، عمػػػاد عبػػػد السػػػالـ ((38

 . 38، ص3966هػ/3186
 .52،ص3972جستير منشورة(،بيروت،( وهبه،نبيمة اديب،المدارس النظامية،رسالة م(39
 .203بيروت،بال.ت،ص-( تذكرة السامع والمتكمـ ،دار الكتب العممية(20
-( مراد،يحيى حسف عمي،ادب العالـ والمتعمـ عند الم كريف المسمميف،دار الكتب العممية(23

 .38،ص2001بيروت،
 .51( وهبه ،المدارس النظامية،ص(22
المدارس في العصور اإلسػالمية ودورهػا فػي تطػوير التعمػيـ، مجمػة المعرفػة رمضاف، صالح السيد عبدج، ( (21

 .31،ص 2031،يوليو ،2التربوية،العدد
–( الروضتيف في اخبار الدولتيف النورية واالصالحية،تحقيؽ:ابراهيـ الزيبؽ،مؤسسة الرسالة (29

 .37،ص3ـ،ج3997-هػ3938بيروت،
داد في صباج وت قه بها عمى أسػعد الميهنػي وال زمػه حتػى بػرع ( هو ال قيه الشافعي مدرس النظامية، قدـ بغ(25

فػػي المػػذهب والخػػالؼ وسػػافر معػػه إلػػى خراسػػاف وتكمػػـ بػػيف يديػػه فػػي المسػػالؿ وكػػاف حسػػف العبػػارة المح ػػوظ ذا 
ـ(.ينظر: ابف الصابوني، محمد بف 3367هػ/561ـ( توفى عاـ  3096هػ/990لسف وفصاحة سميـ ولد عاـ  

، دار الكتػب 3، طفػي األنسػاب واألسػماح واأللقػابـ(، تكممة إكمػاؿ اإلكمػاؿ 3283/هػ680عمي بف محمود ت
 .39بيروت، بال.ت، ص–العممية 

( هػػي مػػف مػػدارس بغػػداد الشػػافعية لػػـ تػػذكر المصػػادر التاريخيػػة شػػيح حػػوؿ تػػاري  تأسيسػػها او مؤسسػػها او (26
ابػػف ال ػػوطي، ب الشػػرقي. ينظػػر: تسػميتها اكت ػػت بػػذكر مدرسػػيها، ولقػػد ذكػر ابػػف ال ػػوطي موقعهػػا فػػي الجانػ
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ـ (،تمخػػيص مجمػػع اآلداب فػػي معجػػـ األلقػػاب، تحقيػػؽ: محمػػد 3121هػػػ/721عبػػد الػػرزاؽ بػػف احمػػد  ت 
، 3ج هػػػػػػ ،3936طهػػػػػراف،  -، مؤسسػػػػػة الطباعػػػػػة والنشػػػػػر وزارة الثقافػػػػػة واإلرشػػػػػاد اإلسػػػػػالمي 3كػػػػػاظـ، ط

 .538ص
وفػػي الغػػرب، نقمػػه الػػى العربيػػة: محمػػود سػػيد  ( مقدسػػي، جػػورج، نشػػأة الكميػػات معاهػػد العمػػـ عنػػد المسػػمميف(27

محمػػود، مراجعػػة وتعميػػؽ: محمػػد عمػػي حػػبش، وعبػػد الوهػػاب إبػػراهيـ، تقػػديـ: بشػػير محمػػود موسػػى، مػػدارات 
 .252،ص2035القاهرة،-األبحاث والنشر

 ( المصر  المدرس قدـ بغداد في خدمة أخيه سراج الديف وعيف مدرسػا لمػذهب المػالكي بالمدرسػة البشػيرية(28
هػػػػ/ 671ـ (إلػػػى تػػػدريس المستنصػػػرية وكانػػػت وفاتػػػه عػػػاـ  3269هػػػػ/668ثػػػـ نقػػػؿ بعػػػد وفػػػاة أخيػػػه عػػػاـ   

 . 505، ص3ـ( ودفف عند أخيه. ينظر :ابف ال وطي، تمخيص مجمع اآلداب، ج3279
العصػػر العباسػي فػػي عهػػد الخمي ػة المستعصػػـ بػػاهلل    فػي بغػػداد يعػػود تأسيسػها إلػػى ( مػف كبريػػات المػػدارس(29

عمػػى ـ( ، 3259هػػػ/652زوجػػة المعروفػػة ببػػاب بشػػير تامػػرت ببنالهػػا ـ ( ،3258-3292هػػػ(   690-656
واسػتمر البنػاح بهػا لمػدة ،  ، قػرب مشػهد الشػي  معػروؼ الكرخػي مػف مدينػة بغػداد ساحؿ دجمة بالجانب الغربيا 
لحػػوادث امجهػػوؿ المؤلؼ، ينظػػر: ـ (.3255هػػػ/651ـ (إلػػى عػػاـ   3253هػػػ/699اربػػع سػػنوات ابتػػداح عػػاـ   

قػػػػـ،  -، شػػػػريعت 3الجامعػػػػة والتجػػػػارب النافعػػػػة، تحقيػػػػؽ: بشػػػػار عػػػػواد معػػػػروؼ، عمػػػػاد عبدالسػػػػالـ رؤوؼ، ط
 .101،ص3182

 505، ص3( ابف ال وطي، تمخيص مجمع اآلداب، ج(10
ػػه رضػيا الػديف إبػراهيـ ابػػف أحمػد بػف جع ػر، وعمػػى (13 ( مػف بيػت العمػـ وال ضػػؿ وال قػه واألدب، ت قاػه عمػى عما

جماؿ الديف بف خن ر، وسافر إلى البالد الشامياة والديار المصرياة، ولماا قدـ عيف مدراسا بالمدرسة ال خرياػة 
ة واألصػػوؿ، ونظػػـ أرجػػوزة فػػي النحػػو المعروفػػة بػػدار الػػذهب بعقػػد المصػػطنع. وكػػاف حسػػف المعرفػػة بالعربياػػ

سػػػا بالنظامياػػػة عػػػاـ   ـا عػػػيف مدراسػػػا 3282هػػػػ/683سػػػهمة األل ػػػاظ. وعػػػيف مدرا ـا عػػػزؿ بػػػأبي البيػػػاف، ثػػػ ـ(، ثػػػ
ـ(. ينظر: ابف 3229هػ/627ـ(، وكاف مولدج بواسط عاـ  3289هػ/681بالمدرسة البشيرياة، وتوفاى عاـ  

 . 971، ص9ال وطي، تمخيص مجمع اآلداب، ج
 . 979، ص9( ـ.ف، ج(12
( عبد الرحمف بف عبد السالـ بف إسػماعيؿ بػف عبػد الػرحمف بػف الحسػف بػف الممغػاني، العالمػة أبػو ال ضػؿ (11

البغداد  الحن ي، ال قيه العػالـ. وقػرأ القػر ف العزيػز، وح ػظ عػدد مختصػرات، ومهػر وبػرع، ونػاظر، ودرس، 
بػف أحمػد الزنجػاني، وغيػرج مػف القضػاة، وولػى وأفتى، وناب في الحكـ والقضاح عف قاضي القضاة محمػود 

التدريس بجامع السمطاف، ثـ بمشهد أبػي حني ػة ، ثػـ ولػى قضػاح القضػاة ببغػداد وخوطػب بأقضػى القضػاة، 
واسػػتناب نوابػػًا فػػي الحكػػـ، وولػػى تػػدريس المستنصػػرية، وحػػدث عػػف والػػدج وغيػػرج، وكػػاف إمػػاـ وقتػػه، وعػػالـ 

 يػة فػي زمانػه، تصػدر لءقػراح واإلشػغاؿ والتصػنيؼ سػنيف، وانت ػع بػه زمانه، انتهت إليػه رلاسػة السػادة الحن
ـ( ينظػػػر: ابػػػف ال ػػػوطي، 3253هػػػػ/699ـ(، تػػػوفي عػػػاـ   3368هػػػػ/569جماعػػػة كثيػػػرة ببمػػػدج ولػػػد عػػػاـ   
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  الصػػ د ، الػػوافي 250، ص21  الػػذهبي، سػػير أعػالـ النػػبالح، ج959، ص9تمخػيص مجمػػع اآلداب، ج
 .96، ص29بالوفيات، ج

ف احػػدر مػػدارس بغػػداد الحن يػػة، بناهػػا أبػػا ال ػػتح بػػف أبػػي شػػجاع محمػػد الػػب أرسػػالف ابػػف داود بػػف وهػػي مػػ( (19
ميكاليؿ بف سمجوؽ، في جانب الرصافة مف بغداد عند محمة باب الطاقهي اوؿ مدرسػة افتتحػت فػي بغػداد 

ابػػػػف الجػػػػوز ، أبػػػػو ال ػػػػرج عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف عمػػػػي بػػػػف  ـ(.3066هػػػػػ/959جمػػػػاد  االخػػػػر عػػػػاـ    27فػػػػي
، دار صػادر 3ـ(، المنتظـ في تاري  المموؾ واألمـ، تحقيؽ: جمع مف األساتذة، ط3200هػ/597مد تمح
 . 70، ص9هػ،ج3158بيروت،  -

وهػػي احػػدر مػػدارس بغػػداد الحن يػػة وتسػػمى أيضػػا مدرسػػة خػػاتوف المسػػتظهرية، انشػػأها موفػػؽ بػػف عبػػداهلل ( (15
بػػاهلل ، تقػع فػػي محمػة درب زاخػػي عمػى شػػاطن الخػاتوني خػػادـ خػاتوف السػػمجوقية زوجػة الخمي ػػة المسػتظهر 

 .929، ص3ابف ال وطي، تمخيص مجمع اآلداب، جنهر دجمة.ينظر:
 . 959، ص9( ـ. ف ، ج(16
( أبػػو ال ضػػالؿ عمػػي بػػف أبػػي المظ ػػر يوسػػؼ بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عبيػػد اهلل بػػف الحسػػيف بػػف أحمػػد بػػف (17

معروؼ بواسط بالصالح والرواية والعدالة، قدـ جع ر، اآلمد  األصؿ الواسطي المولد والدار هو مف بيت 
بغداد وأقاـ بها مدة مت قهًا عمى مذهب اإلماـ الشافعي، وأعاد له درسه بالمدرسة الثقتية بباب األزج، وكػاف 

ـ(. ينظػر: ابػػف خمكػاف، وفيػات االعيػػاف، 3207هػػ/609حسػف الكػالـ فػي المنػػاظرة، وتػولى القضػاح عػػاـ   
 .197، ص1ج

ر بغداد الحن ية بناها األميػر سػعادة بػف عبػداهلل الرومػي المسػتظهر  ، تقػع بالجانػب الشػرقي احد( هي مف (18
 . 966مجهوؿ المؤلؼ، الحوادث الجامعة، صمف نهر دجمة. ينظر:

 . 592، ص 2( ابف ال وطي، تمخيص مجمع اآلداب ، ج(19
ـ عػػيف مدرسػػا بمدرسػػة جػػامع (قػػدـ بغػػداد واشػػتغؿ بال قػػه واألصػػوؿ وعػػيف معيػػدا بالمدرسػػة المستنصػػرية، ثػػ(90

 . 356، ص3السمطاف، ثـ ولي القضاح. ينظر: ابف ال وطي، تمخيص مجمع اآلداب ، ج
 . 356، ص 3( ـ.ف، ج(93
 . 175، ص6( ـ.ف، ج(92
ػػف رباػػي فػػي حجػػر ذو  ال ضػػؿ والسػػادة الناجبػػاح، اشػػتغؿ عمػػى والػػدج بال قػػه (91 (مػػف أوالد ال قهػػاح العممػػاح، ومما

ػػا فأتقنػػه، وح ػػظ القػػر ف  ـا لما الكػػريـ، وكتػػب الخػػطا المنسػػوب الحسػػف، وعػػيف معيػػدا لطال تػػه بالمستنصػػرياة، ثػػ
توفاي فخر الديف الروميا عيف مدراسا بالمدرسة المغيثياة، وشهد عند قاضي القضاة النيمي، واستنابة األميػر 

ديف مسػػافر بػػف عبػد اهلل بػػف يوسػػؼ فػي فػػتح خزانػػة الكتػػب بالمدرسػة المستنصػػرياة، واسػػتنابة الشػػي  جمػاؿ الػػ
إبراهيـ الخالد ا في الخزانة المذكورة، وعندج أخالؽ طػاهرة. ينظػر: ابػف ال ػوطي، تمخػيص مجمػع االداب ، 

 .500، ص9ج
 . 260، ص5( ـ.ف، ج(99
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( كاف فقيها لمذهب الشافعي بالمدرسة المستنصرية، لبس خرقة التصوؼ مف يػد شػي  السػيد المعظػـ عمػاد (95

الػػديف أبػػي ذ  ال قػػػار محمػػد بػػػف ذ  ال قػػار الحسػػػني المرنػػد  مػػدرس المستنصػػػرية، ثػػـ لبسػػػها مػػف الشػػػي  
 . 257، ص9شهاب الديف عمر السهرورد . ينظر: ابف ال وطي، ـ. ف، ج

التقاليػػد الجامعيػػة فػػي المػػدارس البغداديػػة فػػي العصػػر العباسػػي ، نػػدوة العمميػػة  بغػػداد فػػي ( امػػيف، حسػػيف، (96
 .205،ص3990جامعة بغداد، –التاري  (، كمية التربية 

 .226مقدسي، نشأة الكميات،ص( (97
 امػػيف، حسػػيف، التقاليػػد الجامعيػػة فػػي المػػدارس البغداديػػة فػػي العصػػر العباسػػي ، نػػدوة العمميػػة  بغػػداد فػػي( (98

 ،ص 3990جامعة بغداد، –التاري  (، كمية التربية 
 .71،ص3972وهبه، المدارس النظامية،( (99
 .31رمضاف، المدارس في العصور اإلسالمية ،ص  ((50
 . 85،ص3972( وهبه، المدارس النظامية،(53
بيػروت -العمميػة،دار الكتػب 9،المقدمػة ،طـ (3905هػ /  808( ابف خمدوف، عبد الرحمف بف محمد   ت (52
 .532،ص 3978،

 .11،ص3976القاهرة،-،دار ال كر العربي1االبراشي، محمد عطية، التربية اإلسالمية وفالس تها،ط( (51
(كػػاف إمامػػا فػػي عمػػػـ ال قػػه مػػذهبا وخالفػػا وفػػػي أصػػوؿ الػػديانات وال قػػه، ولػػػي التػػدريس بالمدرسػػة النظاميػػػة (59

مصن اته ثػـ رجػع إلػى بغػداد ومضػى إلػى خراسػاف ودرس مػدة ببغداد، وأقاـ بدمشؽ مدة وصنؼ بها بعض 
ابػػف   392، ص37بطػػوس ثػػـ تػػرؾ التػػدريس والمنػػاظرة واشػػتغؿ بالعبػػادة. ينظػػر: ابػػف الجػػوز ، المنػػتظـ، ج

ـ(، شػذرات الػػذهب فػي أخبػار مػػف ذهػب، اشػػرؼ 3678هػػػ/3089ابػف العمػاد الحنبمػػي ، محمػد العكػر   ت
، دار ابػػف 3در األرنػػاؤوط، حققػػه وعمػػؽ عميػػه: محمػػود األرنػػاؤوط، طعمػػى تحقيقػػه وخػػرج احاديثػػه: عبػػد القػػا

 .298، ص33ـ،ج3992هػ/3931بيروت،  -كثير 
 .357،ص3957بيروت ،–اطمس، محمد اسعد ،التربية والتعميـ في اإلسالـ ،دار العمـ لممالييف ( (55
 .357ـ.ف ، ص( (56
 .31رمضاف، المدارس في العصور اإلسالمية ،ص ( (57
 .31، المدارس في العصور اإلسالمية ،ص رمضاف( (58
( هو المسؤوؿ عف جميع مصالح المدرسة يتـ اختيارج مف بيف كبار موظ ي الدولة يساعدج مشرؼ وكاتب. (59

 . 29رؤوؼ، مدارس العراؽ في العصر العباسي، ص
الطبػاخوف هػـ البوابوف الذيف يح ظوف ويحرسوف أبػواب المدرسػة وال ػراش يشػرفوف عمػى نظافػة المدرسػة، و  ((60

، دار الكتػػػب 3السػػػاموؾ، سػػػعدوف محمػػػود، المستنصػػػرية مدرسػػػة والجامعػػػة، طيحضػػروف الطعػػػاـ لطػػػالب. 
 .360، ص2031بغداد، -العممية

 .118( مقدسي، نشأة الكميات، ص (63
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هو المرشد الديني يعني النصػح و اإلرشػاد والتخويػؼ مػف اهلل تعػالى وقػد يقمػع العاصػي عػف معصػيته إذا  ((62

نصػػح الناصػػح ووعػػظ الػػواعظ فيحصػػؿ المقصػػود مػػف االحتسػػاب. ينظػػر: قمعػػه جػػي، محمػػد رواس، سػػمع 
 .913، ص3ـ، ج 3988/   ه 3908بيروت،  -، دار الن الس 2معجـ لغة ال قهاح، ط

( هو الذ  جمع القر ف ح ظا عف ظهر قمب، وهو مبتػدئ ومتوسػط ومنتهػي، فالمبتػدئ مػف أفػرد إلػى ثػالث (61
لى أربع أو خمس، والمنتهي مف عرؼ مف القػراحات أكثرهػا وأشػهرها .ينظػر: الضػباع، روايات، والمتوسط إ

ـ(، اإلضػػاحة فػػي بيػػاف أصػػوؿ القػػراحة، 3960هػػػ/3180نػػور الػػديف عمػػى محمػػد بػػف حسػػيف بػػف إبػػراهيـ ت 
 .32ـ، ص3920/3999القاهرة، -، المكتبة األزهرية لمتراث3ط

 اح، ورواها مشافهة وأجيز له أف يعمـ غيرج ( بضـ الميـ وكسر الراح: مف عمـ القراحة أد(69
 .31الضباع، اإلضاحة في بياف، ص

(رؤوؼ، عماد عبد السالـ، مالمح مف نظـ مدارس العراؽ اباف العصػر العباسػي، نػدوة دراسػات فػي مكانػة (65
  .305، ص3989جامعة بغداد، -األستاذ في التراث، مركزاحياح التراث

الناقػد أبػو األزهػر ابػف أبػي السػعادات  ح ػظ القػراف وأتقنػه بػرع فػي النحػو هو احمد بف محمد بف عمي بف ( (66
وعنػػي بالكتابػػة والبالغػػة  ككػػاف يكثػػر الػػتالوة ليػػالي الجمػػع عنػػدما تػػوفى الناصػػر وولػػي الظػػاهر فاسػػتدعاج 

ـ(.ينظػػػر: الصػػػ د ، الػػػوافي 3226هػػػػ/ 691تػػػوفى عػػػاـ  وجعمػػػه وكػػػيال لولػػػدج المستنصػػػر فقربػػػة واخصػػػه 
 .91،ص8بالوفيات،ج

 .129، 83الحوادث الجامعة ،ص(مجهوؿ المؤلؼ، (67
 83ـ.ف ،ص( (68
 .60،ص3972( وهبه، المدارس النظامية،(69
 . 390-319، ص3، جابف ال وطي، تمخيص مجمع اآلداب ( (70
 . 500، ص9( ـ.ف، ج(73
 . 359، ص 2( ـ.ف، ج(72
طػالؽ األحكػػاـ الخاصػػة بهػػا. مقدسػػي، هػو القػػاطع لألمػػور، والػػذ  تعي نػه الدولػػة لمنظػػر فػػي ا( (71 لخصػػومات وا 

-، مكتبػػة وهبػػة3 شػػمبي، ابوزيػػد، تػػاري  الحضػػارة اإلسػػالمية وال كػػر اإلسػػالمي، ط132نشػػأة الكميػػات، ص
 .306صـ، 2032هػ/3922القاهرة، 

دراس بأربػػؿ بالمدرسػػة العقيميػػة ثػػـ اتصػػؿ بمظ ػػر الػػديف كػػوكبر  وصػػار مػػف مستشػػاريه، ثػػـ تػػولى القضػػاح ( (79
 . 555، ص 3.ينظر:ابف ال وطي، تمخيص مجمع اآلداب، جـ( 3222هػ/639توفي بممطية عاـ  

يػػؿ هػػي مػػف المػػدارس الشػػافعية تسػػمى مدرسػػة القمعػػة ، وسػػميت العقيميػػة نسػػبة إلػػى الشػػي  الخضػػر بػػف عق ((75
االربمػػػػػػي  وقػػػػػػد بنهػػػػػػا األميػػػػػػر أبػػػػػػو منصػػػػػػور سػػػػػػرفتكيف بػػػػػػف عبػػػػػػد اهلل الزينػػػػػػي نالػػػػػػب صػػػػػػاحب اربػػػػػػؿ عػػػػػػاـ 

ربػػػؿ  ـ(.ينظػػػر:3318هػػػػ/511  ابػػػف المسػػػتوفي، المبػػػارؾ بػػػف أحمػػػد بػػػف المبػػػارؾ بػػػف موهػػػوب المخمػػػي اإل 
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، 2، ج3980بغػػػداد، -(، تحقيػػػؽ: سػػػامي بػػػف سػػػيد خمػػػاس الصػػػقار، دار الرشػػػيد لمنشػػػر3219هػػػػ/617 ت
 . 256ص

 . 358، ص3( ابف ال وطي، تمخيص مجمع اآلداب، ج(76
( األمػػر بػػالمعروؼ اذا ظهػػر تركػػه، والنهػػي عػػف المنكػػر اذ ظهػػر فعمػػه، ووظي ػػة المحتسػػب هػػي النظػػر فيمػػا (77

يتعمػػػػػػػؽ بالنظػػػػػػػاـ العػػػػػػػاـ .ينظػػػػػػػر: المػػػػػػػاورد ، أبػػػػػػػو الحسػػػػػػػف عمػػػػػػػي بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف حبيػػػػػػػب 
ـ، 3989هػػ/3909الكويػت، -، مكتبة دار ابف قتيبػة3ـ(، األحكاـ السمطانية، ط3058هػ/950البصر  ت

 .135ص
( كاف كػريـ األخػالؽ، لطيػؼ المعاشػرة، ظػاهر البشػر، حسػف المقػاح، قػدـ مػع والػدج الشػي  ظهيػر الػديف مػف (78

كرمػاف إلػى بغػداد لمػا اسػػتدعاج الصػاحب عػالح الػديف لتػدريس المستنصػػرية. قػرأ عمػى والػدج ال قػه والخػػالؼ 
ـ( ثـ ولي الحسبة بجانبي بغداد وتوجه مع والػدج إلػى الشػاـ 3278هػ/677غيثياة عاـ   ودراس بالمدرسة الم

 . 371-372، ص1وكانت وفاته بدمشؽ. ينظر: ابف ال وطي، تمخيص مجمع اآلداب ، ج
 . 371، ص1( ـ.ف ، ج(79
وغيػر ذلػؾ مػف  ( هو الذ  يتولى إدارة الوقؼ ويقـو عمى شؤونه وتنظيمػه إداريػا وماليػا وتن يػذ شػرط الواقػؼ(80

أمور الوالية .ينظر: الحصيف، صػالح بػف عبػد الػر حمػف، حقػوؽ وواجبػات نػاظرالوقؼ، راجعه:عبػد اهلل بػف 
 .7الرياض، بال.ت، ص-سميماف المنيع، مركز استثمار المستقبؿ

( أحد فضالح الدهر وعمماح العصر العالميف بالعمـو العقمية والنقمية، ذو األخالؽ السمحة والن س ال اضػمة (83
والسيرة العادلة والمعرفػة العامػة الكاممػة بعمػـ الحكمػة والحسػاب والعمػـو الرياضػية ولػه فيػه تصػنيؼ، وتخػراج 

ـ( وتػػولى 3295هػػػ/691فػػي عػػاـ  بػػه جماعػػة مػػف األعيػػاف وتػػولى وقػػؼ دار الػػذهب، فعمػػرج وكػػاف مولػػدج 
ـ(. ينظػػػر: ابػػػف ال ػػػوطي، تمخػػػيص مجمػػػع  3135هػػػػ/735تػػػدريس المدرسػػػة السػػػمطانية فػػػي المحػػػـر عػػػاـ  

 . 89، ص2اآلداب ، ج
 . 89، ص2( ـ.ف، ج(82
ػد بػف ممكشػاج (81 ( هي مف مدارس بغداد الحن ية، أنشلها مغيث الدايف أبو القاسػـ محمػود بػف غيػاث الػدايف محما

ػػمطاف عمػػى شػػاطن دجمػػة جنػػوب المدرسػػة التتشػػية .ينظػػر: ـ.ف، جبػػف ألػػب أرسػػ ، ص 2الف السػػمجوقيا السا
368 . 

 . 500، ص9( ـ.ف، ج(89
 .313،ص3977القاهرة،-عمي، مقداد يالجف محمد، التربية األخالقية اإلسالمية، مكتبة الخانجي( (85
 .313ـ.ف، ص( (86
 .5-9،ص( رمضاف، المدارس اإلسالمية (87
 .238،ص3978القاهرة،-إسماعيؿ ،أصوؿ التربية اإلسالمية ،دار الثقافة لمطباعة والنشرعمي، سعيد ( (88
 .60( وهبه،المدارس النظامية،ص (89
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 .60،ص ـ.ف( (90
ـ( فػي البصػرة ،قػدـ 3226هػػ/629هوعبد الرحمف بف ابي القاسـ بف عمي بػف عثمػاف البصػر ، ولػدعاـ  ( (93

ـ (لػه تصػانيؼ 3282هػػ/ 683لتدريس فػي المدرسػة المستنصػرية عػاـ  بغداد ودرس بالمدرسة البشرية ثـ نقؿ 
ـ(،طبقات 3518هػ/995هػ/.ينظر: الداوود  ،شمس الديف محمد بف عمي بف احمد  ت 689عدة ،توفى عاـ 

 .397بيروت،د.ف،ص-الم سريف، ضبطه ووضع حواشيه:عبد السالـ عبد المعيف ،دار الكتب العممية
 .500، ص9، ج ع اآلدابابف ال وطي، تمخيص مجم( (92
 .30اميف، التقاليد الجامعية في المدارس البغدادية ،ص ( (91
 .500، ص9، ج ابف ال وطي، تمخيص مجمع اآلداب( (99
 500، ص9ـ.ف، ج( (95
 . 320(شمبي ،التربية والتعميـ في ال كر اإلسالمي، ص (96
 .57( وهبه،المدارس النظامية ،ص(97
كشػػػػؼ الظنػػػػوف عػػػػف اسػػػػامي الكتػػػػب ـ (،3656هػػػػػ / 3067اهلل   ت ( حػػػػاجي خمي ػػػػة، مصػػػػط ى بػػػػف عبػػػػد 98

 .56،ص 2،ج3958، طهراف، 1وال نوف، صححه: محمد شرؼ الديف بالتقايا ورفعت بيمكه الكميس، ط
 .30،ص( رمضاف، المدارس اإلسالمية (99

هوالكػػو وعػػاد ( ولػػي الحسػػبة ثػػـ تزهػػد ودرس بالبشػػيرية وولػػى واليػػات ديوانيػػة وبعثػػه المستعصػػـ بخطػػه الػػى (300
ينظػػر: مجهػػوؿ المؤلػػؼ، الحػػوادث الجامعػػة، (. ـ3258هػػػ/656الػػى بغػػداد، ثػػـ قتػػؿ عػػاـ مػػع أبيػػة عػػاـ   

 . 208  رؤوؼ، مدارس بغداد في العصر العباسي،، ص139ص
 .81، ص5تمخيص مجمع اآلداب، ج( (303
 .213، ص23( الص د ، الوافي الوفيات، ج(302
 .399صـ ،3989بيروت،-،دار الرالد العربي2في العراؽ،طعواد،كوركيس،خزالف الكتب القديمة  ((301
 .149، صـ.ف  ((309
 .399، صم.ن ((105
( هػػو الشػػخص المسػػؤوؿ عػػف المكتبػػة وحػػؽ عميػػه االحت ػػاظ بهػػا، وتػػرميـ شػػعثتها، وحبكهػػا عنػػد احتياجهػػا (306

بػف عمػي بػف لمحبؾ والضنة بهػا عمػى مػف لػيس مػف أهمهػا، وبػذلها لممحتػاج اليهػا . ينظػر: السػبكي ،تػاج الػديف 
 .87ـ، ص3986بيروت،-،مؤسسة الكتب الثقافية3ـ(، معيد النعـ ومبيد النقـ،ط3173هػ/773الكافي 

حسػيف، ( يمثؿ اقؿ درجة مف الخازف ومهمته األشراؼ عمى قاعة المطالعة داخؿ المكتبة  .ينظر: امػيف، (307
 .58ص،3960بغداد،  -المدرسة المستنصرية، مطبعة ش يؽ 

ذ  يقػػػـو بمناولػػػة الكتػػػب المطموبػػػة لممطالعػػػة. وكػػػاف لممكتبػػػة منػػػاولوف َينػػػاولوف الكتػػػب هػػػو الموظػػػؼ الػػػ( (308
 .59اميف، المدرسة المستنصرية، ص لممطالعيف.
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