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 :الممخص
االديرة واحدة من أىم مراكز دور العبادة لدى النصرانيين ، وانتشرت        

 بشكل واسع في العراق والبالد العربية .
وتتميز  ىذه االديرة بوجود رىبان أو راىبات أو نساك يقطنون بيا ويقومون 
بإدارتيا، وغالبًا ما تكون االديرة بعيدة عن المدن واألماكن المزدحمة ، كما 
إنيا تختمف في مواضعيا فمنيا ما يكون في قمم الجبال ومنيا ما يكون 

 عمى ضفاف األنيار.
ي ابنية وعمارة االديرة ، إذ اىتموا وقد اىتم النصارى اىتماما كبيرا ف

بالممحقات التي أضيفت إلى االديرة ألداء الجوانب الخدمية لزوار االديرة ، 
تخموا من دور الضيافة التي ينزليا الزوار،  وبعض الغرف  إذ كانت ال

التي كانت تسمى القاللي التي يسكنيا عدد من الرىبان ، كما يوجد فييا 
باإلضافة إلى أن االديرة كانت ال تخمو من وجود كنيسة ألداء الصالة، 

المكتبات لخزن المؤلفات الدينية، واالدبية،  والعممية، التي يستسقي منيا 
 .الرىبان الكثير من المعمومات
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Abstract: 

Monasteries are one of the most important centers of 

places of worship for the Christians, and they spread 

widely in Iraq and the Arab countries. 

 These monasteries are distinguished by the presence of 

monks, nuns, or hermits who live and manage them, and 

monasteries are often far from cities and crowded places, 

and they differ in their locations, some of which are at 

the tops of the mountains and some are on the banks of 

rivers. 

 The Christians paid great attention to the buildings and 

architecture of the monasteries, as they paid attention to 

the annexes that were added to the monasteries to 

perform the service aspects for visitors to the 

monasteries, as they were not without guest houses that 

were visited by visitors, and some rooms that were called 

cells inhabited by a number of monks, and there is also a 

church to perform  Prayer, in addition to the fact that the 

monasteries were not without libraries to store the 

religious, literary and scientific literature, from which the 

monks drew a lot of information. 
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 المقدمــة

مكانة دينية لدى النصارى ، إذ تعتبر من يتناول ىذا البحث أىمية االديرة وما ليا من 
أىم االماكن التي تمارس فييا الطقوس الدينية لمنصارى،  فضال عن كونيا مراكز عممية 

 .وثقافية
،  إذ أوضحنا ان األديرة واالصطالحوتضمن البحث تعريفا لألديرة من ناحية المغة  

االعظم،  كما أوضحنا إن أغمب ىي بيت يتعبد فيو الرىبان ، ويكون غالبا في المصر 
 . المصادر التاريخية تتفق عمى إن أصل الدير  آرامي وليس عربي

وكذلك تطرقنا ألىم مالحق االديرة مع إعطاء نبذة وافية عنيا ، ومن أىميا القاللي  
 .، الكنيسة ، بيت الضيافة ، البساتين، خزانة الكتب

تي كانت تقام في االديرة ، كانت ىناك وباإلضافة إلى األعمال والطقوس الدينية ال  
  .اعمال غير دينية يقوم فييا العديد من الرىبان والراىبات من أجل إدامة الحياة في تمك االديرة

 مفهوم الدير
ىو موضع سكن وتعبد الراىب ويقال لو ديار وديراني والراىبة ديريو اواًل: الدير لغة: 

 . (1)العمر وجمعو أعمار أيًضاوديرانيو  ويقال لمدير 
 اتخذتوويشتق من الدير عدد من الجموع ويقال ديرودور  وأدير وأداره وتديرت المكان 

 (0)دارًا و)ما بالدار ديارًا(
 :وأطمق البعض أسم العمر عمى الدير قال أبن عبد الحق في كالمو عن دير مريونان

. (4)ميو سور محكم والجامع الى جانبو(عمى الفرات كبير وع (2))يقال لو عمر مرقوبان باألنبار
 .(3)ويقال ىذا دير الراىب أي صومعتو ومررت بدايراني وديار وىو الذي يسكن الدير ويعمر

وأشار الحموي أن العمر الذي لمنصارى أنما سمي بذلك ألن العمر في لغة العرب 
يرتيم عنده نوع من النخل وىو المعروف بالسكري خاصة وكان النصارى بالعراق يبنون د

أن يكون الموضع الذي يخدم  فيجوز . ويقال عمرت ربي وحجبتُو أي خدمتو(6)فسمي الديربو
رة وىو و . وفي مراصد االطالع أن الدير يسمى عمرًا أذا كان مجاورًا لألماكن المعم(7)الرب

كان من مواضع المتعبدات التي فييا مساكن الرىبان بقرب العمران فأنو يسمى  قولو )ما
 .(8)العمر(

 .اصطالحاً ثانيًا: الدير 
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نجد أن الدير وصف بيت يتعبد فيو الرىبان يكون  نالبمدانييعند النظر في كتب 
 . (9)أحيانًا في المصر األعظم وأن كان في المصر كانت كنيسة أو بيعو

في بعض األحيان يفرقوا بينيما فتكون الكنيسة لمييود والبيعة لمنصارى وفي الغالب 
ويحتوي عمى أماكن لسكن الرىبان تسمى ( 12)الدير في الصحاري ورؤوس الجباليكون 

القاليات واألماكن القريبة من العمران من متعبداتيم تسمى العمر والتي بين العمران تسمى 
.وقيل أن لفظ الدير من أصل أرامي وليس عربي معناه البيت أو (11)البيعة وقد تسمى الكنيسة

ن المؤرخون من استخدم ىذا المصطمح فقد استخدم الطبري لفظة . لكن ىناك م(10)المنزل
ه( حيث أطمق أسم ديري عمى قرية وىذا يدل عمى أن 030)دير( في حوادث  سنة )

 . (12)المصطمح ىو عربي
وعند بناء الدير كان النصارى يختارون المكان الكثير الشجر والرياض والمياه وفقد 

 .(14)الذىبزينوا حيطانيا وسقوفيا بالفسافس و 
والدير ىو خان النصرانية وىو المكان الذي يتعبد فيو الرىبان وبناء األديرة في 

 . (13)والعزلةالمناطق النائية المنقطعة عن الناس يتيح لرىبانيا الخموة 
 ثالثًا: أقسام األديرة:

الكنيسة: وىي احد مرافق الدير وىي مكان تعبد  النصارى وأن بعض الديارات الكبيرة  .1
ت تضم بين جدرانيا أكثر من الكنيسة تقام كل واحدة عمى أسم قديس أو يتخذ ليا اسم كان

 .(16)من بعض شعائر الدير
بيا  شال يعحتى في األماكن التي  اإلسالميةيحرص النصارى عمى بناء الكنائس في البالد 

من أجمو ولذلك  تما أنشأنصراني لتكون منطمقًا لمعمل التنصيري في المنطقة ولتحقيق بعض 
والمدارس شاىقو غريبة المظير حتى  واإلرسالياتيحرص المنصرون أن تكون مباني الكنائس 

المنصرين يقرب غير  اعتقادتؤثر في عقول الزائرين وفي عواطفيم وخياالتيم أن ذلك في 
 . (17)النصارى الى النصرانية

فعندما أنشرت النصرانية  والشك أنو حيثما وجد الدين شيدت لو المباني الالئقة بشأنو
في أرجاء العراق في أواخر القرن األول الميالدي اخذ سكانو النصارى يقيمون الكنائس أينما 
حموا ورحموا فبنوا في القرون الثالثة األولى لمميالد كنائس عديدة وفي مدينة الموصل وقراىا 

 .(18)خامس والسادس لمميالدكنائس قديمة باقية الى أيامنا يرجع عصرىا الى القرن الرابع وال
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وأشار المؤرخون أن يشترط في كل دير أن تكون كنيسة يصمى فييا الرىبان وقد 
الكنائس الواحدة عن األخرى من ناحية التخطيط ومواد البناء والزخارف أما الكنائس  اختمفت

في عيد الخالفة العباسية بزخارف أرضيا ونقوش جدرانيا وفسافس سقوفيا ودقة صناعة 
ياكميا وعرفت بما فييا من المصاحف النادرة والصور البديعية والذخائر الطريفة واالعالق ى

النفسية فيذا الدير األعمى الواقع في اعمى الموصل في البقعة المعروفة اليوم بالطابية العميا 
 .(19)باشا طابية، لم يكن لمنصارى دير مثمو لما فيو من أناجيميم ومتعبداتيم

صل كممة القالية ىو من اليونانية بمعنى المخزن أو بيت المؤونة ثم أطمقت أن أ: القاللي .0
األراميون ىذه الكممة )قميتا(  الكتبةالتي ينفرد بييا الراىب وأخذ  عمى الكوخ او الصومعة

 .(02)من اليونانية ثم توسعوا فييا فأطمقت عمى األسقف أو البطريك
كتاب عمر بن الخطاب )رضى اهلل  أن القمية ىي شبو الصومعة وقد ورد ذكرىا في

(  لنصارى الشام لما صالحيم أن ال يحدثوا كنيسة وال قميو وأن 644-624ه/02-12عنو()
القاللي كانت داخل الديارات وتطمق ىذه التسمية عمى الحجرات وغرف الرىبان ولكل راىب 

فيو انواع  من المنتسبين الى االديار قمية خاصة يفصميا عن الدير وعما جاورىا بستان
 (.01)االشجار والثمار والبقول والرياحين ييتم بيا الراىب

بعضيا فوق بعض في صعود الجبل كما في دير  األديرةكان بناء القاللي في بعض 
وذكر الحموي ىذا الدير فقال: )أنو في نواحي الموصل  (00)الكمب وكان منظره أحسن منظر

لذي يطل عمى النجف فيو قاللي وىياكل ودير األسكون ا( 02)لو قاللي ورىبان كثيرين(
وتطرق الشابشتي الى دير مريونان فقال)ىذا العمر باألنبار عمى الفرات وىو حسن  (04)ورىبان

بكثرة قاللييا ىو دير  اشتيرتاألخرى التي  األديرةومن  (03)كبير كثير القاليات والرىبان(
لو غالت  ومزارع وىو مريحنا وىو مقصود وينزل فيو المجتازون وليم فيو ضيافة و 

وعمى بابو صومعة عبدون الراىب وىو رجل من الممكانية نسبة الى ممكا الذي  (06)لمنسطورية
  (.07)ظير بأرض الروم وىي عقيدة الروم بنى الصومعة ونزليا فصارت تعرف بو

 اعتزلواسمط القمقشندي الضوء عمى استخدام النصارى لمقاليات في األديرة فقال)أنما 
ىات فيم أنما أحدثوا ىذه الرىبانية لمتقمل في ىذه الدنيا نز تعبد فال يدعيا تتخذ متفييا لم

 .(08)والتعفف عن الفروج وحبسوا فييا انفسيم حتى ان أكثرىم أذا دخل فييا(
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وتشير الروايات أن القاللي كان يخزن فييا الخمور وقد كان المسممون يشربون الخمور من 
 .(09)في ظممات الميلالرىبان وطرقوا قاللييم حتى 

وقد أشار الحموي الى بعض األديرة  التي أشتيرت بكثرة القاللي ومنيا دير سعيد 
وكان الرىبان ( 22)بغربي الموصل وىو حسن البناء واسع الغناء وصولو قاللي كثيرة لمرىبان

يقع يتبايعون القاللي فيما بينيم كما أشار الحموي ليذه الحالة في حديثة عن دير قنى الذي 
في بغداد وفيو مائة قالية برىانو وىم يتبايعون ىذه القاللي بينيم من الف دينار الى مائتي 

 .(21)دينار وحول كل قالية بستان فيو من جميع الثمار
القائم .وىو أحد مرافق األديرة وقد وردت ىذه المفظة في كتب الديارات ولم تشير الييا  .2

) أنو :تعريف القائم األقصى حيث قال البغدادي معاجم المغة العربية وقد جاء ذكرىا في
يقع عمى شاطئ الفرات من الجانب الغربي فيو قائم ىو بناء عال كان مرقبًا لمفرس عمى 

وىو دير قديم بناه حي من تنوخ يقال ليم بني ساطع  (20)الروم وىو حد بين الدولتين(
 .(22)يتحاذيو مناره عالية كالمرقب تسمى القائم ويقول فيو الثروان

 الى الخورنق من دير أبن براق  يادير حنو عند القائم الساقي
 من بغيتي فيك من شكمي وأخالقي  ليس السمو وأن أصبحت ممتنعاً 
 (24)قفٍرو باقيك مثل الوشي من باقي  سقيًا لعافيك من عاٍف معالموُ 

ير م( قد نزل بيذا الد829-787ه/ 192-172وذكر أن الخميفة العباسي ىارون الرشيد)
 فرأى ديرانيو جممية فقال فييا: (23)فأستحسن الموضع لجمالو وكان معو أسحاق الموصمي

 غزال شادن أحوى   بدير القائم األقصى 
 واليدري بما ألقى   برى حبي لو جسمي
  (26)وال واهلل مايخفى   وأكتم حبو جيدي 

بيت الضيافة: وىو أحد أقسام الدير ومعظم األديرة ال تخموا منو ينزلو زوار الدير وقد  .4
األديرة منذ عصر الجاىمية بإيواء المجتازين بيا وضيافة الالجئ الييا و  اشتيرت

نمااألحسان الى كل طارق محتاج ولم يكن في ذلك الوقت دور خاصة بالضيافة  كان  وا 
 . (27)ليينزلون في بعض الحجر والقال

وتعد الضيافة من سمات العرب وقد سار نصارى العرب عمى ىذا النيج يضيفون 
المسافر والمنقطع بالطريق لمدة ثالثة أيام وكان ذلك معروفًا في الجاىمية وعندما جاء االسالم 
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أوجب عمى النصارى جممة من الشروط أراد بيا أذالليم منيا أن يضيفوا المسممون في 
لدور عبادة النصارى  باحتراميمفرض عمى المسممين شروط  تقتضي  بالمقابل. و (28)دياراتيم

. وعن ابن (29)الجيش من معرة الذمةوقد تبرأ عمر بن الخطاب )رضى اهلل عنو( الى أىل 
تكمم بو النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم أنو قال: )أحفظوني في  عمر قال: )كان أخر ما

عامر بن الجراح الصاحبي الجميل أىل دمشق قال ليم أن  . فعندما صالح أبا عبيدة(42)ذمتي(
 .   (41)يضيفوا من مَر بيم من المسممين ثالثة أيام

النواقيس: تعتبر النواقيس من أىم ممحقات الدير وذلك ألنيا أفضل طريقة لجمع النصارى  -3
طوليا لمصالة أو ألمور أخرى ولم تكن سابقًا مصنوعة من المعدن بل كانت خشبة مستطيمة 

 .(40)نحو ذراع يضرب عمييا بخشبة ثانية لطيفة وعند سماعيا يتجمع النصارى
بدنو الفجر وحمول وقت الصالة وقد كانت  أيداناوقيل ان النواقيس كانت تقرع في ىدوء الميل 

. والناقوس ىو مضراب النصارى (42)ىذه النواقيس في القرى واألديرة يقرعيا الرىبان والراىبات
 .(44)ألوقات الصالة يضربونوالذي 

وتسمى العصا التي يقرع بيا الناقوس الوبيل وضربة بالوبيل وىي العصا الضخمة وصك 
 .(43)النصراني الناقوس بالوبيل

وكما أرتبط الناقوس بالصالة فأنو أرتبط بشرب الخمر فقد كان ييتاج الخمعاء ويحرق  أشواقيم 
الرىبان  وتراتيلساء والصباح من ضرب النواقيس ويزيدىم طربًا ما كان يسمعون في ىدوء الم

منو. قال  واالرتواءالى الشرب  لالنطالقفي صمواتيم بكنيسة الدير فالناقوس لمخمعاء والمجان 
 .(46)السري الرفاء

 أذ نبيتني لمصبوح النواقيس.  أال حبذا المرج العميل نسيمو
ىبان لو داللة دينية وكان ينظر الى الناقوس من ناحيتين مختمفين فيو عند الر 

 .(47)أما عند أىل البطالة والخمعاء فينبيم لشرب الخمر لمصالةفيوقظيم 
لمناس فعندما كان النصارى يصمون يؤذن المسممون  إزعاجوكان لضرب الناقوس 

 . (48)فيزعجونيم بصوت األذان وعندما يصمي المسممون يضرب النصارى الناقوس
يضربوا  نواقسيم قبل أذان  نصارى أن )الوقد أشترط المسممون سابقًا عمى ال

يضربوا النواقيس في كنائسيم إال ضربًا خفيفًا( ألن ضرب النواقيس بصوت  المسممين وأن ال
 .(49)مرتفع ممنوع في االسالم ومكروه ألن فييا ازعاج يقول جحظو البرمكي
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 فيل لك أن تغدو وفي الحزم أن تغدو  شبييك ياموالي قد حان ان يبدو
 ليا في أعالي الكاس من مزجيا عقد   قيوه مسكيو بابميوعمى 

 وأىدى الينا طيب أنفاسو الورد  فقد أزعج الناقوس من كان وادعاً 
ويبدو أن الضجيج من ضرب النواقيس ىو أمر عام في كل األديرة الموجودة في بالد    

 الكنائس فقد روي من ضرب النواقيس سببًا في ىدم اإلزعاجالعرب أوفي غيرىا وقد كان ليذا 
م( سأل عن صوت وصل أسماعو 713-723ه/ 96-86أن الخميفة الوليد بن عبد الممك )

 .(32)ىو جالس في منبره فعمم أنو قرع الناقوس فأمر بيدم الكنيسة
ويبدو أنو كان ىناك تحدي لضرب النواقيس من قبل المترددون الى االديار لمتنزه 

الثرواني  العادةع صموات الرىبان وألحانيا قد أشار ليذه والشرب فقد تبادلو الكؤوس عمى أيقا
 بقولو:

 .(31)في دير أشموني بتفميس  أشرب عمى قرع النواقيس
حانات األديرة: وىي أحد مرافق الدير وقد بنيت في مكان منعزل عن اليياكل والمعابد  .3

وكانت بعض األديرة والقاللي تحفظ الخمور في مخادع ضمن أسوارىا وتبيعيا 
 .(30)زوارىال

 (.32)وكان أنشاء الحانات قرب األديرة وذلك بسبب زراعتيا لمكروم وكثرة  البساتين حوليا

فكان ينتج منيا أنواع الخمور ماىو من عصير العنب والزبيب وماىو ماينتج من 
 . (34)عصير التمر
لمخمر ومنيا دير الجاثميق والذي سمي بدير  بنتاجيابعض األديرة   اشتيرتوقد 

 .(33)الحانات
فدير قوطا كان يجمع فيو أموال كثيرة قال  اقتصاديةوكان بيع الخمور يعود عمى االديرة بفوائد 

يحتاج اليو  ووجود ما الفاكيةىذا الدير يجمع أمواًل كثيرة منيا: عمارة البمد وكثرة " الشابشتي:
 .(36) "ذول والحانات كثيرةفيو ومنيا الشراب ىناك مب

أما دير العذارى فيو أحد أديرة النساء الرواىب ويقع بين بغداد وسامراء فقد أشتير 
 .(37)بالحوانيت والخمارات
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من المعموم أن االسالم حرم عمى كل مسمم أن يشرب الخمر أو يتاجر بو داخل 
أمام  إظيارهرى من األسواق االسالمية فكان المحتسب يالحق بائعي الخمر ويمنع النصا

 .(38)الناس
 .(39)تخمو من ذكر الخمر فقد وصفوة بأوصاف عديدة وكانت مجالس األنس والميو ال

بساتين األديرة: ورد في الشعر العربي صور عديدة لديارات محاطو ببساتين ذات ىواء عميل 
وىذه وماء عذب، وكانت ديارات العراق ذات نظام المعيشة المنفردة سار عميو رىبانيا 

الديارات ليا صوامع أو قاللي منفعمة عن الدير ينفرد كل راىب بواحدة منيا ليا باب ظاىر 
يتبعيا بستان فيو البقول والرياحين واألشجار المثمرة يقوم الراىب عمى زراعتيا ليرتزق من بيع 

 .(62)غمتيا
منيا  القريبةو عمى األنيار أ الراكبةوتكثر بساتين الكروم والبقول والرياحين في الديرة 

في داخمو أو نقروا الصياريج في جوف  اآلباربعد موضع الدير عن المياه حفر رىبانو  واذا
بالصياريج دير متي الذي  اشتيرتالصخور لتتخذ فييا مياه األمطار ومن األديرة والتي 

ينسب الى النبي يونس بن متي )عميو السالم ( ويقع في الجانب الشرقي من الموصل بينو 
عشر  بين دجمو فرسخان حيث كان فيو صيريج عظيم يجتمع فيو ماء المطر كان عمقو أثناو 

 .(61)ذراعاً 
حولو البساتين واألشجار والنخيل وكان  انتشرتويعتبر دير سما لوامن األديرة التي 

الذي يقع في بغداد بأنو نزه كثير األشجار  مالسوأشير الى دير در (، 60)ذو أرحية لمماء
 .(62)والبساتين

بساتينيا بزراعة الكروم التي يستفاد منيا لعصر  اشتيرتأن بعض الديارات النصرانية 
الخمر ومنيا دير الزند ورد الذي يقع في الجانب الشرقي من بغداد حيث كانت أرضُو كميا 

 .(64)فواكو وأترج وأعناب وىي من أجود االعناب التي تعصر ببغداد وفييا يقول أبو نواس
 .(63)ماء العناقيد في ظل العناقيد  الزند ورد فسقني من كروم

من نواحي بغداد عمى شاطئ دجمة بين  (66)وقد روى الحموي أن ) دير قوطا بالبردان
 .(67)البردان وبغداد وىو نزة كثير البساتين والمزارع (

وأشار الشابشتي في حديثة عن دير السوسي الذي بنواحي سر  من رأى كمو متنزىات 
 .(68)بساتينووالناس يقصدون ىذا الدير ويشربون في  وبساتين وكروم
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ومن االديرة االخرى التي اشتيرت بكثرة بساتينيا وتطرق ليا المؤرخون ىو دير 
 (.72)، بين شجر وبساتين وحياة وفيو يقول أبن معتز(69)عبدون الذي يقع بظاىر المطيرة

 ودير عبدون ىطال من المطر  سقى الجزيرة ذات الظل الشجر 
 في غرة الفجر والعصفور لم يطر   ما نبيتني لمصبوح بيا فطال

 .(71)سود المدارع نمارين في السحر  رىبان دير في صالتيم أصوات
 فزيون عمى األوساط قد جعموا             عمى الرؤوس أكال لياًل من الشعر.

الرىبان خزانة الكتب: وىي من مرافق الدير الميمة فقد كان لكل دير خزانة كتب يقوم  .6
أو مما  وويستنسخونالرىبان  يؤلفو باالىتمام بيا والمحافظة عمييا وىي متكونة من ما

من الكتب الغالية أو مما ييدى ليم وكانت ىذه الكتب تتناول عدة مواضيع دينية   يشترونو
وأدبية  وعممية مختمفة كاألسفار المقدسة وتفسيرىا وقصص الشيداء والقدسين وكتب 

 . (70)عر واألدب والفمسفة والعبادات والطقوسوالش تالالىو 
ومن االديرة التي اشتيرت بخزائنيا ديرمار ميخائيل القائم في أعمى الموصل ودير مار 

 .(72)بينام
ومن األديرة األخرى  التي أشار ألييا المؤرخون بشيرة  خزائنيا دير األعمى الذي يقع       

ويرى بعض   (،74)ومتعبداتيم أناجيميملما فيو من بالموصل ويقال أنو ليس لمنصارى دير مثمو 
المؤرخون أن دير متي الذي يقع في الموصل ىو من األديرة التي وصفت بخزائن الكتب 

التعميم فيو الكثرة مدارسو وىناك فئو من العمماء نبغوا في ىذا الدير وجدوا في العموم  وانتشار
غوية ونشروا ألوية المعارف اينما حموا وحيثما والفمسفية ووضعوا الكتب األدبية والم الالىوتية

 .(73)رحموا
واشتيرت مخطوطات الكتب المقدسة بنقوشيا المحيرة وزخارفيا الممونة وكانت صحائفيا       

  .(76)تحتوي أحمى الصور وقد أبدعت أقالم الخطاطون في أوراقيا

وكانت ممتقى الشعراء  الدينيةممتقى لمناس تمارس فييا الطقوس  األديرةوكانت 
ومن خالليا لعب  والمعرفةإلى انيا كانت مراكز عمميو وثقافيو لطالب العمم  باإلضافة

اليوناني إلى  المغةمن  الترجمةحيث تبنوا حركة  العربية الحضارةالنصارى دور كبير في تقدم 
 السريانية.

 النتائج
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عد االنتياء من دراسة موضوع  االديرة النصرانية ومفيوميا تبين لنا أىم النتائج التي ب
 توصمنا إلييا من ىذه الدراسة وىي كاآلتي. 

. يعتبر الدير من أىم وأبرز دور العبادة لدى النصرانيين ، ومن أبرز القائمين عميو ىم 1
 القسس والرىبان والراىبات. 

تعد من المراكز الدينية إال أنيا كان ليا دور اجتماعي حيث كانت . بالرغم من أن االديرة 0
 ممتقى ألىم الشعراء المسممين .

. لقد كان لوجود االديرة في المدن اإلسالمية يبين بشكل واضح  عمى وجود التسامح الديني 2
عند العرب المسممين ، إذ سمحوا لرعايا الدولة من النصارى إن يمارسون طقوسيم بحرية،  

 وعاش النصارى جنبا إلى جنب مع المسممين .
كثيرا،  إذ كانوا يستخدمون في البناء الزخارف ونقوش  باألديرة. لقد ظير اىتمام النصارى 4

الجدران وفسافس سقوفيا ، ومن أىم تمك االديرة ىو دير األعمى في الموصل،  فمم يكن 
 .لمنصارى دير مثمو

 
  االحاالت

 

                                                 
 . 10/23ب ت(، -ه(، المخصص في المغة، دار الفكر )مصر634أبن سيدة، عمي بن أسماعيل )ت( (1
، دار الكتب 1ه(، أساس البالغة، تحقيق: باسل عيون السود، ط328الزمخشري، محمود بن عمر ) ت( (0

 . 20-1/21م(، 1998 -العممية)بيروت
وكانت الفرس تسمييا فيروز سابور وأول من  خاسر األنبار: مدينة عمى الفرات غربي بغداد بينيما عشرة ف( (2

عمرىا سابور بن ىرمز ذو األكتاف ثم جددىا أبو العباس السفاح أول خمفاء بني العباس وبنى بيا قصورًا  
خالق ليم حبس األسرى  وأقام بيا الى  أن مات وقيل سميت األنبار ألن بخت بن نصر لما حارب الذين ال

 . 1/223م(،1973-، دار صادر)بيروت0ه(،معجم البمدان، ط606عبداهلل )تفييا. الحموي، ياقوت بن 
، دار 1والبقاع، ط األمكنةعمى أسماء  االطالعه(، مراصد 729ابن عبد الحق، عبد المؤمن )ت( (4

 .0/377م(، 1990 -الجيل)بيروت
 .223/ 1الزمخشري، أساس البالغة، ( (3
 .4/134معجم البمدان، ( (6
 .2/704م.ن، ( (7
 .1/401أبن الحق، ( (8
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بأبو اسحاق/  البيعة: بيعتا كممة أرميو األصل ومعناىا البيضة أو القبو أشاره الى شكل بناء الكنائس قديماً ( (9

 .46ص م،0226دار الوراق لندن  ،اإلسالم. مدارس العراق قبل روفائيل
 .493/ 4الحموي، معجم البمدان، ( (12
 .0/349، االطالعابن عبد الحق، مراصد ( (11
 .6/634م( 0221 –عمي جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، ط ع/ دار الساقي ) بال .م ( (10
ه(، 1278-، دار التراث)بيروت0ه(، تاريخ الرسل والمموك، ط212الطبري، محمد بن جرير)ت( (12
9/234. 

 ء البالد والمواضع، عالمه( معجم ما استعجم من اسما487البكري، عبداهلل عبدالعزيز بن محمد )ت ( (14
 .6،4،0ه(  1422 –الكتب )بيروت 

 –ه( القاموس المحيط، دار الفكر )بيروت  817الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب )ت( (13
 .0/22م( 1978

، المدى لمثقافة 2ه(، الديارات، تحقيق: كوركيس عواد، ط228الشاشتي، أبي الحسن بن محمد، )( (16
 . 40(، ص0228-والنشر)بيروت

، دار الكتاب 1الصالح، عبد الرحمن بن عبد اهلل، التنصير تعريفو أىدافو وسائمو حسرات المنصرين، ط( (17
 .  33م(، ص1999-والسنو)بال. م

 . 73م(، ص1962-نصارى بغداد، مطبعة شفيق)بغداد بابو أسحاق، أحوال( (18
 .90م.ن، ص( (19
 .48بأبو اسحاق، احوال نصارى بغداد، ص( (02
 .06-03(، ص0212-، دار المشرق )بيروت4، طاإلسالمالزيات، حبيب، الديارات النصرانية في ( (01
 .429الشابشتي، الديارات، ص( (00
 .238/ 4معجم البمدان، ( (02
 .0/33، االطالعق، مراصد ابن عبد الح( (04
 .090الديارات، ص( (03
النسطورية: أو األشوريون طائفة من المسيحين ينتسبون الى نسطور بطريك القسطنيطية سكنوا الموصل ( (06

وأرمينيا ونشروا المسيحية في أيران واليند والصين أنضم قسم منيم الى الكثمكو في القرن السادس عشروىم 
ه(، البمدان، 084بي يعقوب )تم اليعقوبي، أحمد بن أ1914الكدان تشتتوا بعد الحرب العالمية االولى عام 

 . 16م(، ص0220 -، دار الكتب العممية )بيروت1ط
 .0/264، االطالعأبن عبد الحق، مراصد ( (07
ه(، صبح األعشى في صناعة األنشا، دار الكتب العممية 801القمقشندي، أحمد بن عمي بن أحمد، )ت( (08

 . 11/289ب ت(،  -)بيروت
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 .69الزيات، الديارات، ص( (09
 .0/313معجم البمدان، ( (22
 .0/308م.ن، ( (21
 371-0/372 االطالعأبن عبد الحق، مراصد ( (20
الثرواني، محمد بن عبد الرحمن الثرواني شاعر كوفي مطبوع من شعراء القرن الثالث ومن المنيمكين ( (22

 ءيشيوجد  يعرف شيئًا غير ذلك وال في البطاالت  والمتطرحين في الحانات والمدمنين في شرب الخمر ال
من أمر الدنيا األ فيو وكان أخر أمره أن أصيب في حانة خمار بين رقي خمر وىو ميت الشابشتي، 

 .063الديارات، ص
 .0/378البكري، معجم ما أستعجم من أسماء البالد والمواضع ( (24
يدة أسحاق الموصمي: ىو أبو محمد أبراىيم بن ميمون الموصمي أخذ األدب عن األصمعي وأبي عب( (23

وغيرىما وأتجو الى عمم الغناء ونسب اليو فألف كتاب األغاني ورواه عنو أبنو حماد وأخذ منو أبو العيناء 
والزبير أبن بكار وتوفي ستو خمسو وثالثين ومائتين قي خالفة المتوكل االنباري، عبد الرحمن بن عبيد 

م(، 1983-السامرائي، مكتبة المنار)األردنه(، نزىة األلباء في طبقات األدباء، تحقيق: أبراىيم 377اهلل)ت 
1 /120-123     . 

، دار 0ه(، األغاني، تحقيق: سمير جار، ط236األصفياني، عمي بن محمد بن أحمد )ت( (26
 .3/232ب ت(، -الفكر)بيروت

 .63الزيات، الديارات النصرانية، ص( (27
اية الرتبة في طمب الحسبة، لجنة ه(، ني034الشيزري، عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبد الرحمن)ت( (28

ه( األموال، تحقيق: محمد خميل 334أبو عبيد، القاسم بن سالم)129م(، ص1449-التأليف والترجمو)القاىرة
 .00م(،  ص1293 -، مكتبة الكميات األزىرية)القاىرة1ىراس، ط

 .333ابو عبيد، االموال، ص( (29
م(، 0212-كام السمطانية، دار الحديث)القاىرةه(، االح432المارودي، عمي بن محمد بن حبيب)ت( (42
 .124ص
ه(، 1230-، المطبعة السفمية)القاىرة0ه(، الخراج، ط180أبو يوسف، يعقوب بن ابراىيم)ت ( (41
 .128ص
  . 087/ 12القمقشندي، صبح األعشى، ((40
 .10/023، المفصل ،عمي( (42
ه(، 1414-، دار صادر)بيروت2طه(،لسان العرب، 711أبن منظور، محمد بن مكرم بن عمي)ت( (44
6/042. 
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ه(، تاج العروس من جواىر القاموس، 1023الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني)( (43

 .11/233م(، 1963-مطبوعات مجمع المغة العربية )القاىرة
لدولة السري الرفاء: أبو الحسن الكندي الرفاء الموصمي شاعر حسن المعاني ولو مدائح في سيف ا( (46

ين حالو غير جميمة وبينيم أىاجي كثيرة فأذاه الخالديين يوغيرة من أمراء بني حمدان كان بينة وبين الخالد
كثيرًا وقطعيا رسمو من سيف الدولة فرجع الى بغداد وعمل بترويق شعره وبيعو ونسخ لغيره باألجرة، الخطيب 

بغداد وذيولو، تحقيق: مصطفى عبد القادر ه(، تاريخ 462البغدادي، أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد )ت
 .192-9/190ه(، 1417 -، دار الكتب العممية)بيروت1عطا، ط

 .4/1226الحموي، معجم البمدان، ( (47
بال.ت(،  -ه(، الجامع األموي في دمشق، مطبعة الحكومو)دمشق1402( الطنطاوي، الشيخ عمي)ت(48
1/29. 

ه(كان 004بن موسى بن يحى بن خالد بن برمك ولد سنة)جحظو البرمكي: ابو الحسن أحمد بن جعفر ( (49
حسن األدب كثير الرواية لألخبار متصرفًا في أمور جمو عارفًا من العموم بصناعة النجوم حافظًا ألطراف 
من النحو والمغة مميح الشعر مقبول األلفاظ حاضر النادرة بجيد الغناء الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 

4/63. 
ه(، السموك لمعرفة دول المموك، تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور، دار 843زي، أحمد بن عمي)المقري( (32

 .240-2/242م(، 1972 -الكتب )بال. م
 .640/ 0الحموي، معجم البمدان، ( (31
 .0/420ب ت(، -)مصر األميريةه(، فوات الوفيات، المطبعة 764أبن شاكر،محمد عبد الكريم)ت( (30
 .1/02ب ت(،  -المصرية العامة لمكتاب )مصر الييئةأمين، أحمد، ضحى االسالم، ( (32
 .3/191القمقشندي، صبح األعشى، ( (34
 .3/921م(، 1998 -، وزارة الثقافة)دمشق1الحموي، الغزل الدال بين الدور والديارات، ط( (33
 .124الديارات، ص( (36
 . 72الزيات، الديارات النصرانية، ص( (37
 .129، الحسبةزري، الرتبة في طمب الشي( (38
األلباب، المكتبة ة وثمر  اآلدابه(، زىر 402القيرواني، ابراىيم بن عمي الحصري أبي أسحاق)ت( (39

 . 142وص133م(، ص3221 -)بيروتالعصرية
 .90بابو أسحق، أحوال نصارى العراق، ص( (62
 .94م. ت، ص( (61
 .93الشابشتي، الديارات، ص( (60
 .0/923البمدان الحموي، معجم( (62
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 ونشأ بالبصرة، ولدَ  زواباألح ابو نواس: أبو عمي الحسن بن ىانئ الحكمي أبن وىب رئيس الشعراء ولد( (64
م( من أب قيل من دمشق وقيل من أصل فارسي ومن أم فارسية 760-ه143االىواز في فارس سنة)في 

خمر ومجون وغزل ورثاء، الذىبي، سنة بعد حياة ليو وشرب ومجون وقد تاب لو ديوان في 34وتوفي وعمرة
، مؤسسة الرسالة 1ه( سير االعالم النبالء، تحقيق: كامل الخراط،ط748شمس الدين محمد بن احمد )ت

م(، 1932-، الفاخوري، حنا، تاريخ األدب العربي، المطبعة البوليسية)بال.م9/079م(، 1980-)بيروت
 .293 -291ص
 .0/312الحموي، معجم البمدان، ( (63
البردان: مدينة عامره عمى شاطئ دجمة من أعمال بغداد بينيا وبين بغداد خمسة فراسخ، وىي تسمية  ((66

نماليست عربية  بو الى  فارسية ألن مموك الفرس كانوا اذا جاء بالسبي فقسموا شيء منو قالوا بردة أي ذىبوا وا 
، 1ن، تحقيق: يوسف اليادي، طه(، البمدا263القرية تمك وسميت بذلك ، أبن الفقية، محمد بن أسحاق )ت

 .262م(،ص1996-عالم الكتب )بيروت
 .0/689معجم البمدان، ( (67
 .120الشابشي، الديارات، ص ((68
(المطيرة قرية من نواحي سامراء كانت من متنزىات بغداد وسامراء بنت الخميفة في اخر  الخالفة المأمون (69

 .120الشابشتي، الديارات، ص 4/318وي/ المعجم البمدان/بناىا مطير بن فزارة الشيباني ونسبت اليو . الحم
أبن معتز: عبد اهلل بن معتز المتوكل بن المعتصم بن ىارون الرشيد بن الميدي بن المنصور الشاعر ( (72

مسنون الوجو يخضب  ةه، كان شديد السمر 047شعبان سنة  02المبدع خميفة يوم وليمو ولد في بغداد 
وتشبييات بديعة كان حنفي المذىب من كتبو، الزىر والرياض،  رائعة لو أشعار بالسواد لقد أولع باألدب

ه عمى يد مؤنس 096ربيع األول سنة  10بالشعر، الجوارح والصيد، توفي حنفًا  اإلخوانالبديع، مكاتبات 
خادم المقتدر وقد رثاء كثير من الشعراء، الزركمي، خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس )ت 

 . 4/118م(، 0220 -، دار العمم لمماليين )بال. م13ه((، االعالم، ط1296
ه(، الروض المعطار في خبر األقطار، تحقيق: أحسان 922المنعم )تالحميري، محمد بن عبد ( (71

 .030م(، ص1982 -، دار السراج) بيروت0عباس، ط
 . 96(أبو أسحق، أموال نصارى بغداد، ص(70
 .79(، ص1948 -عواد، كوركيس بن حنا، خزائن الكتب القديمة في العراق، )بغداد( (72
 .498/ 0الحموي، معجم البمدان، ( (74
 .120، صاإلسالمو أسحق، مدارس العراق قبل أب( (73
 .78م(، ص1984 -طرازي، فيميب دي، أصدق ما كان عن تاريخ لبنان، )بيروت( (76
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