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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط و 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للفحص –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح  إلى )ُمحك

َ
األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  ي: يرسل بدون اسم .يجب
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للب
َ
حث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)التقل عن  نكليزيةواإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب
َ
أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د  يعمل الباحث على تحديد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه . يجب أ

 
 جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم يجب على البا -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 اد بحثه والعناية به .ذلك في ِإعد

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 ةبناء اخللفاء يف بالط الدولة العباسيَّدبي أَلالتحصيل العلمي واأَل

نور طارق طاهر            
 

وجدان عبد اجلبار النعيمي  


 

9/2/2020 تأريخ القبول:       13/1/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

وهي من األمور هم بمختلف أنواع العلم والمعرفة ئبناَأحرص الخلفاء على تعليم        
هم وضمن ئباء يتوجب عليهم تعليم ابناآباهتمام الخلفاء دائمًا بوصفهم  التي حظيت

جل اعدادهم ليكونوا مؤهلين لتولي منصب الخالفة الذي يعد أَ أولويات تربيتهم لهم ومن 
 العلم من اهم شروطها، وينعكس على مستقبل الخالفة وأسباب ديمومتها. 

ي ألبناء اأَلدبمية هذا البحث الموسوم بـ)التحصيل العلمي و من هنا جاءت أه       
رفية الخلفاء في بالط الدولة العباسية( إلبراز نجاح الخلفاء في تكوين حصيلة ثقافية ومع

ي انعكست ايجابيًا على رؤية اأَلدبليات التحصيل العلمي و آعالية المستوى باالستعانة ب
 واهتمام الخلفاء بأبنائهم.

محورين، تناول المحور األول طرق التأديب التي شكلت  ِإلىلبحث وقد تقسم ا
ية ألبناء اأَلدبالبناء المعرفي ألبناء الخلفاء ثم تناول المحور الثاني المناهج العلمية و 

 .ذلك ِإلىوالشعر وما  اأَلدبالخلفاء متمثلة بالعلوم الشرعية المتعددة وعلوم اللغة و 
 .يرادات المالية ، وال  الخراجالخراج ، االالكلمات المفتاحية: 

 :ق التأديب ائأوال: طر   
  :عداد والتربية )التأديب والتعليم المبكر االولي(الإ -1

يشغلهم  هم ليكونوا خلفاء من بعدهم فلمئن بأعداد ابنايو الخلفاء العباس عتنىا
بما متنوعة عداد الفكري والبدني ألوالدهم وتزويدهم بالعلوم الحكمهم ومسؤولياتهم عن اإلِ 

تعليمهم العلوم وتدريبهم على فنون الحرب  ِإلىليه فعمدوا إِ يليق ومكانتهم، وما يطمحون 

                                                 

 /كلية اآلداب/ جامعة الموصل .تاريخقسم ال طالبة ماجستير / 
 كلية اآلداب/ جامعة الموصل .تاريخُأستاذ مساعد/ قسم ال / 



 وجدان عبد اجلبار النعيمي  نور طارق طاهر                      اخللفاء يف بالط الدولة العباسي التحصيل العلمي واالدبي ألبناء
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واإلدارة لما يؤهلهم لتولي منصب الخالفة، فبدا االهتمام بالتعلم منذ اللحظات األولى 
 وتتمثل بـ:

 : اختيار المرضعة الحاضنة -ا
ون عتنجعلهم ي ادهم اعداد يليق بهمكانت عناية الخلفاء العباسيين بأبنائهم واعد

فصح عنها علماء ومربون بقول احدهم بهم منذ الساعات األولى لوالدتهم، وألسباب أَ 
))ينبغي ان يكون رضاع المولود من غير امه بعد وضعه بيومين او ثالثة وهو اجود لها 

يفية اطعامه وتتولى المرضعة الحاضنة العناية بالطفل وتراقب اوضاعه وك (1)في لبنها ((
سنانه، ومن ثم تتدرج أَ حين نبات  ِإلىعلى التدرج وتقتصر في غذائه على اللبن وحده 

المرضعة الحاضنة في اطعامه الحبوب المطبوخة والحساء وبعد ذلك اللحم ،وتعتني 
 .(2)بأسنانه وتحريك أعضائه ومضطجعه 

ترتب عليه لذا وضع الخلفاء ضوابط وشروط الختيار المرضعة والحاضنة لما ي
ن تكون المرضعة أَ ، منها وسلوكهم األبناء في المستقبلخالق أَ ضرار تنعكس على أَ ن م

(: )ال ا لقول رسول اهلل)سليمة من العيوب الجسدية والخلقية وصحيحة الجسم استنادً 
، داللة على أهمية اختيار المرضعة، الن الحمقاء (3)تسترضعوا الحمقاء، فان اللبن يورث(

، وان (4) العقل وقلة التمييز، وان تتولى المرضعة ارضاع طفل واحد ال أكثر تورث ضعف
الرغبة في تقوية عودهم  ِإلىاسترضاع أبناء الخلفاء من غير امهاتهم في البادية يعود 

                                                 

م(، تحفة المودود بأحكام 1350هـ / 751ابن قيم الجوزية، أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر )ت: ( (1
 .147م(، 1971لود، تحقيق: عبد القادر األرناؤوط، مكتبة دار البيان )دمشق: المو 
؛ محمد عيسى صالحية، مؤدبو الخلفاء في 135ابن قيم الجوزية، تحفة المودود بأحكام المولود،  ((2

، )الكويت:  5، ع  2هـ( المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، م 247-132العصر العباسي األول )
 .44م(،1982

م(، مجمع الزوائد ومنع 1404هـ / 807نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان )ت: ( الهيثمي، (3
 .    4/482(،2001)بيروت :  1الفوائد، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا ، دار الكتب العلمية ، ط

م( ، 1980)الرياض: شعبان محمد إسماعيل، الثقافة اإلسالمية في ضوء القران والسنة، دار المريخ،  (4)
129. 
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وفصاحة لغتهم، فضال عن تدريبهم على الرماية والفروسية والسباق، فالمنصور كان قد 
واعتاد الشدة والخشونة والصبر وصقل لغته وفصح ارتضع في البادية فقويت صحته 

 .(1) منطقه
وكان اختيار المرضعة ينصب على المرأة الصالحة فالرشيد ارضعته زوجة يحيى 

 (3) م(808هـ/193مع ابنها الفضل بن يحيى)ت:( 2)م(805هـ/190بن خالد)ت:
بعد والدته، لذلك  (5) اجلا المأمون فقد توفيت والدته مر م  أَ ، (4) وباالشتراك مع امه الخيزران

في حين  (7)، لتتولى ارضاعه (6)زوجة سعيد الجوهري ِإلىعهد به والده الخليفة الرشيد 

                                                 

)بيروت :  1عبدالجبار شيت الجومرد، أبو جعفر المنصور )داهية العرب( ، دار الطليعة ، ط (1)
1961،)60. 

، كانت له في خالفة الرشيد صالحيات اأَلدبيحيى البرمكي: فصيحا وبليغًا، صاحب راي، واسع  ((2
البرامكة. ابن قتيبة، أبو محمد عبد اهلل بن مسلم  واسعة في ادارة الدولة، توفي في سجن الرقة بعد نكبة

 .2/214م(، 2009، دار الكتب العلمية، )بيروت: 3م(، اإلمامة والسياسة، ط 889هـ / 276)ت: 
م( ، ووزيرا للخليفة الرشيد. 794هـ/178الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي: تولى امرة خراسان سنة ) ((3

م(، سير أعالم النبالء، تحقيق: 1347هـ / 748بن عثمان )ت: شمس الدين محمد بن أحمدالذهبي، 
  .9/91، م(1986شعيب األرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة )بيروت: 

م(، تأريخ الرسل والملوك، تحقيق: محمد أبو 922هـ / 310لطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )ت: ا (4)
 .8/230م(، 1966)، دار المعارف بمصر، 4الفضل إبراهيم، ط 

مراجل: والدة المأمون، وهي ام ولد جارية الخليفة الرشيد، توفيت اثناء نفاسها، تنسب الى ناحية  (5)
م(، مروج 957هـ / 346أبو الحسن علي بن الحسين )ت: بالذغيس )قرية في هراة ومرو(. المسعودي، 

جالل ؛ السيوطي، 4/5، م(1973: ، دار األندلس للطباعة والنشر )بيروت2الذهب ومعادن الجوهر، ط 
م(، تأريخ الخلفاء، اعتنى به وعلق عليه محمود 1505هـ / 911الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت:

 . 189، م(2004، دار المعرفة، )بيروت:  6رياض الحلبي، ط 
رون سعيد الجوهري: ثقة، تولى امرة قسم من الحجاج لزيارة مكة المكرمة من بغداد في خالفة ها (6)

م(، تأريخ بغداد، دار الكتاب 1070هـ /463أبو بكر أحمد بن علي )ت:الرشيد، الخطيب البغدادي، 
  .6/94، العربي )بيروت: د/ت(

م(، األنباء في تأريخ الخلفاء، تحقيق: 1184هـ / 580ابن العمراني، محمد بن علي بن محمد )ت:( (7
 .96م(،1973لمصرية والبحوث العربية )اليزن : قاسم السامرائي، نشريات المعهد الهولندي لآلثار ا
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، ما دل على (2)احد رجال دولته والمقربين اليه  (1)ارتضع أوالد المتوكل من زوجة غالب
ة لتقوم المرضعة الحاضن ِإلىهم ءيعهدوا أبناَأن ان بني ان العباس قد اعتادوا على 

المعلم المؤدب  ِإلىان ينضج عقله فتدفع به  ِإلىتستمر معه شانه و  بالعناية بهم وتدبير
ما دل على ان المرضعة والحاضنة تختص بطفل واحد دون غيره  (3)في البالط العباسي 

 .وتقوم بدور يشابه )معاهد الحضانة ورياض األطفال في وقتنا الحاضر(
 :(4)الوكيل -ب

ء من يتابع حياة أوالدهم واختاروا مراقب يطلق عليه لقب الوكيل، ف الخلفاكل  
ويكون من رجاالت الدولة المقربين من البالط، فهو بمثابة نائب الخليفة يتمتع بصالحيات 
واسعة في إدارة شؤون أبنائه باإلشراف على المرضعة والخدم والمؤدب، ومتابعة أمورهم 

خبار الخليفة  .(5)بكل ما يراه من تطورات على شخصية األبناء  السلوكية والتعليمية وا 
فالخليفة المنصور كان قد وضع ابنه محمد المهدي في حجر الحجاج بن ارطاة 

والخليفة المهدي وضع موسى الهادي في  (1)للتربية واالعتناء به  (6) م(767هـ /150)ت:

                                                 

غالب: طبيب الخليفة المعتضد، عمل عند الموفق طلحة بن المتوكل. ابن ابي اصيبعة، موفق الدين  (1)
م(، عيون األنباء في طبقات األطباء، تحقيق: د. نزار 1269هـ / 668أبو العباس أحمد بن القاسم )ت: 
 .  287م(،1965)بيروت: رضا، منشورات دار مكتبة الحياة 

 . 287ابن ابي اصيبعه، عيون األنباء ، (2)
 .135ابن الجوزي، تحفة المودود بأحكام المولود، (3)
الوكيل: ويسمى صاحب الحجر وهو الكفيل الذي يستقل بأمر الموكول اليه. ابن منظور، أبو الفضل  (4)

يف يوسف خياط، دار لسان العرب م(، لسان العرب، إعداد وتصن1311هـ / 711محمد بن مكرم )ت:
 .  16/272)بيروت: د/ت(، 

م(، بغداد في تأريخ الدولة 893هـ / 280ابن طيفور، أبو الفضل أحمد بن طاهر الكاتب )ت:  (5)
 .   23م(، 1949العباسية، تصحيح: محمد زاهد الكوثري، مراجعة السيد عزت العطار الحسيني )القاهرة: 

ه، حافظ للحديث، تولى القضاء بالبصرة، ضمه الخليفة المنصور الى جانب الحجاج بن ارطاة: فقي (6)
م(، وفيات 1282هـ /681المهدي. ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر )ت:

 . 2/54م(، 1969األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر )بيروت: 
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مين في نه محمد األَ الخليفة الرشيد وضع اب، و (3)شراف عليه للِ  (2)حجر يزيد بن منصور
ا المأمون فقد جعله في حجر جعفر بن يحيى م  أَ ، (4)حجر الفضل بن يحيى البرمكي

نشى على الجانب الشرقي من دجلة، ووفر له كل أ  لبرمكي فقام بتربيته في قصر خاص ا
صم فكان في حجر صالح تعا المم  أَ  ،(5)ما يحتاجه من أجواء التعليم المناسبة له 

، وكان القاسم بن الخليفة الرشيد في حجر (7)يربيه ويعلمه (6)م(869هـ/256التركي)ت:
 . (9)شراف على تربيته للِ (  8) م(811هـ/196)ت: عبدالملك بن صالح

                                                                                                                         

(، 2003خالفة العباسية )عصر القوة واالزدهار( ، دار الشروق )األردن : فاروق عمر فوزي، ال (1)
1/118  . 

يزيد بن منصور: من المقربين من البالط العباسي، وله منزلة كبيرة، وتولى امرة الحج في خالفة  (2)
ط  ة،م(، البداية والنهاي1372هـ / 774المهدي. ابن كثير، عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر )ت:

 .5/131م(، 1977، مكتبة المعارف ، )بيروت: 2
 .5/131ابن كثير، البداية والنهاية،  (3)
م(، الوزراء والكتاب، تحقيق مصطفى 942هـ /331الجهشياري، أبو عبد اهلل محمد بن عبدوس )ت: (4)

 . 139م(،1938، مطبعة البابي الحلبي وأوالده )القاهرة: 1السقا وآخرون، ط 
م(، الديارات، تحقيق: كوركيس عواد، دار 988هـ / 388، أبو الحسن علي بن محمد )ت:الشابشتي (5)

 .145م(،1986الرائد العربي )بيروت: 
صالح بن وصيف التركي، امير بالدولة العباسية، كان السبب في وفاة الخليفة المعتز. ابن االثير،عز  (6)

لتأريخ، دار صادر للطباعة والنشر )بيروت: م(، الكامل في ا1232هـ / 630الدين أبو الحسن علي )ت:
 . 6/215م(، 1965

م(، الورقة ، تحقيق : عبد الوهاب عزام ، 908هـ/296، أبوعبيد اهلل محمد بن داود )ت: ( ابن الجراح7)
 .19،م(1953هـ/1372عبد الستار احمد فراج، دار  المعارف، مصر ، )

المدينة ثم تولى الشام والجزيرة في خالفة االمين.  عبد الملك بن صالح:  امير عباسي، تولى امرة (8)
 . 9/221الذهبي، سير اعالم النبالء، 

طيبة خيري شيت الجوادي، ؛ 44( محمد عيسى صالحية، مؤدبو الخلفاء في العصر العباسي االول، 9)
م(، دار الكتب، 945-750هـ/334-132التأديب والتنشئة العلمية ألبناء الخلفاء العباسيين)

     .152(،2013بغداد:)1ط
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هم على مخالطة العلماء الكتساب العلم ئوقام الخلفاء العباسيون بحث ابنا
))يا أبا عبد اهلل، ال تجلس  والمعرفة منهم، كما فعل الخليفة المنصور بقوله البنه المهدي:

 . (1) مجلسا إال ومعك من أهل العلم من يحدثك((
 :أماكن التعليم -2

وتميز التعلم األولي ألبناء الخلفاء بالبساطة في بدايته وهدفه توجيههم وتحبيبهم 
العلم وهم أطفال، لذلك عمل الخلفاء على تهيئة جناح خاص في البالط ليقوم بعملية  ِإلى

))التأديب(( وحظي برعاية الخلفاء واهتماماتهم وبتوفير جميع المستلزمات من  التعليم
أسهم في اعداد  ا، فقد هيأ الخليفة المنصور جناحا خاصً (2)التأثيث وسائل الراحة فيها 

، وهيأ الخليفة الرشيد جناحا خاص بالبالط مجهز (3) ابنه محمد المهدي اعداد علميا وادبيا
 . (4)ب األمين والمأمون بالخدم والفرش لتأدي

وتعد السنوات األولى من التعلم ألبناء الخلفاء بمثابة االستعداد للتعلم واكتساب 
ن لهم وبشكل مستمر حتى يالمؤدب ةالعلمية المتنوعة، وتميزت بمالزمالمهارات والمعرفة 

على  البادية من اجل اإلفادة من لغة البادية، ومن أشهر الذين واظبوا ِإلىفي خروجهم 

                                                 

 .8/72الطبري، تاريخ الرسل، ( (1
م(، الفرج بعد الشدة، تحقيق: عبود 994هـ /384التنوخي، أبو علي المحسن بن علي بن محمد )ت: (2)

 .3/88م(، 1955الشالجي، دار صادر )بغداد: 
 . 167السيوطي ، تاريخ الخلفاء،  (3)
 .99-2/88التنوخي، الفرج بعد الشدة،  (4)
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 هـ 216: )ت األصمعي (1) م(804هـ/189الخروج الي البادية هما الكسائي )ت:
 .(3)مؤدبا األمين والمأمون  ،(2)م(831/

بعض يه أبناء الخلفاء العلم، فتلقى ولم يكن البالط المكان الوحيد الذي يتلقى ف
، فالمنصور (4)منهم التعليم في الكتاب داللة على التواضع وبث روح المنافسة في التعليم 

ه لم يكن ابن خليفة بعد وكانت الخالفة بيد تلقى تعليمه في الكتاب مع أبناء العامة، ألن  
، كذلك كان المعتصم من الذين (6)ا من تعليمه في الكتاب وتلقى المأمون جزءً  (5) االمويين

 . (7)ترددوا على الكتاب لتعليم في صغره
، ويعد (8)ى اليوم المشهود ألهميتهمكتب يسم  ال ِإلىوكان يوم دخول أبناء الخلفاء 

والترحال وسائل التعليم لدى أبناء الخلفاء، فالخليفة الرشيد حرص على أصحاب  لالتنق

                                                 

: هو فارسي األصل نشأ في الكوفة وتعلم على الخليل أحمد الفراهيدي، وبرع اللغة والنحو، الكسائي (1)
شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت اتخذه الخليفة الرشيد مؤدبًا لولديه األمين والمأمون. ياقوت الحموي، 

ر إحياء التراث العربي اء، راجعته وزارة المعارف العمومية، دااأَلدبم(، معجم 1228هـ / 626)ت:
 .13/167، م(1936)بيروت: 

( األصمعي: عبد الملك بن قريب، ن سب إلى جده أصمع ، نشأ بالبصرة ، وبرع في اللغة واألدب 2)
،،اتخذه الخليفة الرشيد مؤدبًا لولديه األمين والمأمون و نديما له . الخطيب البغدادي، تأريخ بغداد، 

هـ( مطابع دار الكشاف 217 - 132رد، األصمعي، حياته وأثاره )عبدالجبار شيت الجوم؛ 10/410
 . 187، (1955)بيروت: 

م(، خاص الخاص، تحقيق: حسن األمين، دار 1037هـ /429الثعالبي، أبو منصور عبد الملك )ت: (3)
 . 123م(، 1966مكتبة الحياة )بيروت : 

م(، زهر اآلداب، حققه: محمد 1061/ هـ 453القيرواني، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري )ت: (4)
 .1/193م(، 1972، دار الجيل، )بيروت: 4محي الدين عبد الحميد، ط 

م(، الفخري في اآلداب 1309هـ / 709الطقطقى، محمد بن علي المعروف بابن طباطبا )ت: ابن  (5)
داهية العرب أبو  ؛ عبد الجبار الجومرد، 174السلطانية والدول اإلسالمية، دار صادر )بيروت: د/ت(، 

 .62-61جعفر المنصور، 
 . 29الجراح، كتاب الورقة،  (6)
 .10/295ابن كثير، البداية النهاية،  (7)
 .11/122ابن كثير، البداية النهاية، (8)
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مجالس العلم والعلماء، ورحل بهما في طلب العلم إلسماع  ِإلىولديه األمين والمأمون 
 .(1)م(  765ه/148كتاب الموطأ على يد االمام ابن مالك )ت 

وكانت مجالس الخليفة بمثابة وسيلة للتربية في تعليم أبناء الخلفاء عن طريق 
، اأَلدبية التي تعقد في البالط العباسي وبحضور اهل العلم و اأَلدبالمناظرات العلمية و 

ويحضرها أبناء الخلفاء للتعلم واالستفادة في اكتساب المعرفة باالستماع والمشاهدة، 
ولديه االمين والمأمون احدى تلك المناظرات اللغوية، والتي فحضر الخليفة الرشيد مع 

 ِإلىم( واحتكامهما في النهاية  796ه/180جرت في البالط بين الكسائي وسيبويه )ت:
 . (2)االعراب 

 ِإلىوكان الهدف من التنقل بين أماكن التعليم من بالط الخلفاء او المكاتب او 
العلمي ألبناء الخلفاء، وتطوير مكانتهم في  جل ارتقاء المستوىأَ مجالس العلماء من 

 المنطق وقوة الحجة في الحديث، لتكوين المزيد من الحصيلة العلمية والمعرفية لديهم. 
  :سن التعليم -3

لم يكن سن الدراسة ثابتا لدى الخلفاء العباسيين، ويبدأ ما بين أربع وسبع سنوات 
راسة، فالمنصور بدا التعلم في الكتاب في ا على درجة الذكاء ومدى الرغبة في الدمعتمدً 

، في (4)، اما المهدي فبدا بالتعلم وهو في سن العاشرة من عمره (3)سن السابعة من عمره 

                                                 

م(، المصباح 1200هـ/597ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد البغدادي )ت (1)
؛  456/ 1م(، 1976تحقيق: ناجية عبد اهلل إبراهيم، )بغداد : المضيء في خالفة المستضيء، 

عبدالجبار شيت الجومرد، هارون الرشيد )دراسة تاريخية اجتماعية وسياسة(، دار الكتب )بيروت : 
1956 ،)1/339. 

م(، مجالس العلماء، تحقيق: عبد 951هـ / 340الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق )ت: (2)
 .130م(، 1962مد هارون، مطبعة الكويت، )الكويت: السالم مح

 . 61عبد الجبار الجومرد ، داهية العرب أبو جعفر المنصور،  (3)
م(، ربيع األبرار ونصوص 1143هـ / 538الزمخشري، أبو القاسم جار اهلل محمود بن عمر )ت: (4)

 .3/215م(، 1976األخبار، تحقيق سليم ألنعيمي، مطبعة العاني )بغداد: 
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، وكذلك اخوه المأمون بدا التعلم (1)األمين بالتعلم وهو في سن الرابعة من عمره أحين بد
 . (2)في سن الرابعة من عمره

خر ا من واحد آلعلم من أبناء الخلفاء متفاوتً كذلك كان سن التوقف عن الت
ا على نباهة وفطنة أبناء الخلفاء وعلى ظروف الدولة العباسية، فالمنصور مثال معتمدً 

، والمهدي انصرف عن التعلم (3)انقطع عن التعلم عند بلوغه الثالثة والعشرين من عمره 
، وانقطع الرشيد (4)دة منه في سن مبكر لكنه اجتهد يثقف نفسه بمخالطة العلماء واإلفا

عن الدراسة في الرابعة عشر من عمره اال أنه لم يترك فرصة اال واستفاد من العلم وأهله 
(5)       . 
 :تعلم القراء  والكتابة )طرائق التعليم( -4 

كان على المؤدبين تعليم أوالد الخلفاء القراءة والكتابة منذ الصغر، ثم العلوم 
ية التي تكمل بعضها بعضا، ويبدأ المؤدب مع المتعلم اأَلدبوالعلمية و الشرعية )الفقهية( 

 . (6)بالعلوم الشرعية القران الكريم وحفظه والنظر في تفسيره 
والد ق التعلم واكتساب العلم التي استخدمها المؤدبون في تعليم أَ ائتباينت طر 

ق، ألنها تتضمن ائالطر همت وصايا الخلفاء لمؤدبي أوالدهم في توضيح تلك سَأالخلفاء، و 
وصى الخليفة الرشيد مؤدب ولده االصمعي ، فقد أَ ق التعليم والتوجيهائالقواعد العامة لطر 

                                                 

م(، األغاني، أشرف عليه، محمد أبو 966هـ /  356االصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين )ت:  (1)
؛ عبد العزيز الدوري، العصر 226/ 18الفضل إبراهيم، مؤسسة جمال للطباعة والنشر )بيروت: د/ت(، 

 .145(،1997العباسي األول، دار الطليعة )بيروت : 
ه، دار االرشاد، 224-162ني: إبراهيم بن المهدي بدري محمد فهد، الخليفة المغ (2) 

 . 15م(،1967)بغداد:
 .64الجومرد، داهية العرب أبو جعفر المنصور، عبد الجبار  (3)
 .8/49الطبري، تاريخ الرسل، ( (4
 .55عبد الجبار الجومرد، هارون الرشيد،  (5)
م(.  صيد 1200هـ /597)تابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد البغدادي  (6)

 .125م(،2003الخاطر، دار ابن حزم، )بيروت:
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باستعمال اللطف بدون المساس بحرمة العلم واهميته مع التركيز على االلقاء المباشر 
ج بقوله: )) وانظر ما هو الطف في التأديب وانصف في التعليم ، وليخرج تعليمه مخر 

، فضال عن مراعاة الجانب النفسي ووضع المتعلم والتنبيه على (1)المذاكرة والمحاورة (( 
استغالل كامل الوقت في التعلم بقول الرشيد لمؤدب ولده االمين خلف 

م( جاء فيه: )) وال تمّرن بك ساعة اال وانت مغتم فائدة تفيده  796ه/180األحمر)ت:
هنه وال تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه، إياها، من غير ان تخرق به فتمين ذ

 .(2)وقومه ما استطعت بالقرب والمالينة فان اباهما فعليك بالشدة والغلظة(( 
ق التدريس متنوعة منها التلقي من العلماء عن طريق القاء الدروس ائوكانت طر 

تي هي من م المن كتاب مدون فيه المعلومات التي سجلوها من شيوخهم او من مدوناته
البادية والمدن واقاليم الدولة  ِإلىتم تسجليها اثناء الرحالت المستمرة لهم مؤلفاتهم، او التي 

العباسية، فكان الكتاب وسيلة الشيخ في قراءة درسه وهو غايته الن كل ما يريده المؤدب 
 . (3)موجود فيه 

يحفظه واختار بعض المؤدبين أسلوب الحفظ ويتم القاء الدروس فيما كان 
كان  ؛ ِإذينم( مؤدب األم 805ه/ 190)ت: ةؤدب، وهذا ما فعله عبيدة بن حميدالم

دريس إِ وكان العالم المحدث عبد اهلل بن يملي المعلومات عليه بأسلوب الحفظ، 
، (4)على المأمون مائة حديث فيعيدها عليه كما سمعها أم( يقر 796هـ/180الكوفي)ت:

ن الكريم وهو في سن صغير على آالمتوكل من حفظ القر  بن الخليفة وتمكن األمير المعتز

                                                 

م(. أدب الدنيا والدين، تحقيق مصطفى 1058هـ / 450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد )ت: (1)
 .96-95م(،1955السقا، دار العلوم الحديثة )القاهرة: 

 .3/332المسعودي، مروج الذهب،  (2)
م(، أخبار الراضي باهلل والمتقي باهلل ، تحقيق: 965هـ / 335بن يحيى )ت:لصولي، أبو بكر محمد ا (3)

 . 25م(،1979)بيروت :  2دن ، دار المسيرة ، ط –هيورث 
 .10/235ابن كثير، البداية النهاية،  (4)
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حتفل به الخليفة المتوكل ونثر ام(، ف994ه/ 384 )ت:ران الضبييد مؤدبه محمد بن عم
 .  (1)الدراهم والدنانير على الحضور من رجاالت الدولة 

مالء فكان يتم تحديد يوم له ليستعد أبناء الخلفاء للتحضير من سلوب اإلِ ا أ  م  أَ 
جل فائدته في تحسين الخط، فعرف عن المأمون حبه للجلوس بحضرة المستملي في ا

  .(3)، وعرف عن الواثق باهلل بحسن الخط (2)صغره 
سلوب التلقين والتكرار فقد فرضته طبيعة المادة وخاصة في حفظ القران ا أ  م  أَ و 

شرقي ابن القطامي الكريم واألحاديث النبوية الشريفة، وهذا ما فعله مؤدبو الخلفاء فال
مير المهدي من اجل تحفيظه كان يستخدم التكرار مع األَ ِإذ  (4) م( 771هـ/155)ت:

يعيد الحديث على  (6)م(787هـ/171، في حين كان عيسى بن دأب )ت(5)القران الكريم 
اآليات القرآنية امام  وكان الكسائي يكرر (7)الهادي في اليوم التالي ليتأكد من حفظه 

 .(8)ترسخ في ذهنه لحفظها لاألمين 
                                                 

 .11/19ابن كثير، البداية النهاية،  (1)
م( ادب االمالء 1066/ هـ 562السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور )ت: ( (2

 .89-88م(، 1952واالستمالء ، اعتناء ماكس ويسولر، مطيعة بريل، )ليدن: 
 . 111ابن العمراني، االنباء ، (3)
( الشرقي بن القطامي: محدث ورواي لالخبار واالنساب ،اتخذه الخليفة المنصور مؤدبا لولده المهدي (4

،  2م(، المعارف، حققه ثروت عكاشة، ط 889هـ / 276أبو محمد عبد اهلل بن مسلم )ت:  .ابن قتيبة،
خير الدين الزركلي، األعالم )قاموس تراجم األشهر ؛  539، م(1969دار المعارف بمصر، )القاهرة: 

 .8/120م(،1969)بيروت:  3الرجال والنساء والمستعربين والمستشرقين، ط 
، التاج في أخالق الملوك، تحقيق: م(868هـ /255الجاحظ، أبو عمرو عثمان عمرو بن بحر )ت: (5)

 . 250م(،1970فوزي عطوي، الشركة اللبنانية للكتاب )بيروت: 
عيسى بن يزيد بن بكر بن داب: أحد بني ليث بن بكر المديني: سكن بغداد،  وافر األدب والشعر، ( 6)

دادي، تاريخ بغداد، الخطيب البغ؛  537ابن قتيبة، المعارف، عالما بالنسب، حافظا للسير، وأيام الناس. 
11/150  . 
 . 250الجاحظ، التاج ،( (7
محمد عبدالحي الكتناني، نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب اإلدارية، تحقيق: عبد اهلل الخالدي،  (8)
 .2/233، دار االرقم، )بيروت: د/ت(، 2ط
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يخصص المؤدب وقت يملي  ؛ ِإذطرائق التعليم ألبناء الخلفاءوكان السماع من 
، فكان المأمون (1)خذ عنه معه، بعد ان يتأكد من سالمته واألَ فيه على أبناء الخلفاء ما س

سمع المأمون الحديث ، و (2)يحب سماع الحديث في مجلس عام يحضره كل يوم أحد
م( 799ه/183مام مالك بن انس والمحدث هشيم بن بشير السلمي )ت:ن اإلِ النبوي م

(3) . 
العقاب بوصفه جزءا مكمال للعملية التعليمية وبناء شخصيتهم أ ويدخل مبد

بإصالح وتقويم سلوكهم، مع تحديد نوعية وطريقة العقاب التي تليق بمكانها أوالد الخلفاء 
د االديب أبو مريم مرة األمين لشدة مشاكسته فقد ضرب مؤدب ولدي الخليفة الرشي ،(4)

فخدش ذراعه، وعندما علم الخليفة الرشيد باألمر وافق المؤدب على عمله، مع التأكيد 
وقال الكسائي: ))وألني الرشيد تأديب محمد وعبد  ،(5)على تشديد العقوبة من اجل التعلم 

ا م  أَ ، (6)ا وبخاصة محمد((يدً ا شدخذً أَ واخذهما به  اأَلدبّدد عليهما في اهلل فكنت  اش
األحمر مؤدب األمين فقال: ))كنت  كثيرا ما اشدّد عليه في التأديب وامنعه ساعات التي 

                                                 

يرة خالل القرون الثالثة األولى اإلسالمية في الشام والجز  –ملكة ابيض، التربية والثقافة العربية  (1)
 .281( ،1980للهجرة ، دار العلم للماليين، )بيروت: 

 .2/418ابن خلكان، وفيات االعيان،  (2)
هـ /  717؛ االربلي، عبد الرحمن سنبط فينيتو )ت: 1/475ابن الجوزي، المصباح المضي،  (3)

 م(، 1317
 . 188ة المثنى )بغداد: د/ت(،خالصة الذهب المسبوك، تحقيق مكي السيد جاسم، مكتب

م(، المحاسن والمساوئ، دار بيروت للطباعة والنشر 932هـ/ 320البيهقي، إبراهيم بن محمد )ت: (4)
؛ احمد شلبي، تاريخ التربية اإلسالمية، دار الطباعة الحديثة، )القاهرة: 402،310م(،1960)بيروت: 

 .228م(،1960
م(، محاضرات األدباء 1108هـ / 502مد الراغب )ت:أبو القاسم حسين بن محاالصبهاني،  (5)

 .1/30ومحاورات الشعراء والبلغاء، مكتبة دار الحياة )بيروت: / ت(، 
م(، األخبار الطوال، تحقيق: عبد المنعم 895هـ / 282الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داوؤد )ت  (6)

- 563م(،1960رشاد القومي )القاهرة: عامر ومراجعة الدكتور جمال الدين الشيال، وزارة الثقافة واإل
564. 
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المأمون بضربه  مؤدب (2)م( 817هـ /202، وقام اليزي)ت:(1)يتفرغ فيها اللهو واللعب(( 
يفة المعتصم وعندما تلقى الخل (3)خذ يدلك عينيه من شدة الضرب أَ تسع درر حتى انه 

شكوى من مؤدب ولده الواثق بان األخير ال يتعلم ويشتم مؤدبه امر وزيره محمد بن 
، اما (5) ربع مقارع فخرج الوزير واستدعى الواثق وضربه حتى مرض، بضربه أَ (4)الزيات 

 من مؤدبه خوفا الخليفة المتوكل فقد كلف أحد خدمه ليعاقب ولي عهده إذا اخطى بداًل 
، ما دل على أن العقاب اتخذ وسيلة الغرض منها منع (6)قسوة المؤدب  عليه من شدة

ابناء الخلفاء من التقصير أو التكاسل عن أداء واجباتهم وتقويم سلوكهم بما يحقق 
 .اإلصالح واالستقامة في شخصيتهم

وتعد أدوات الكتابة من وسائل المساعدة في التعليم، ومنها القلم الذي الزم أوالد 
في دروسهم ومجالسهم من بينهم المأمون الذي كان يحمل قلمه دائما عند حضوره الخلفاء 

                                                 

 .575البيهقي، المحاسن والمساوئ ،( (1
( اليزيدي: هو يحيى بن المبارك عالم واديب في علم القراءات والنحو والشعر. ابن العماد الحنبلي، أبو (2

م(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق لجنة إحياء 1678هـ / 1089الفالح عبد الحي )ت:
 .1/437م(،1979التراث العربي، منشورات دار اآلفاق الجديدة )بيروت: 

( دراسة في 4-3؛ فهمي سعد ،العامة في بغداد في القرنين ) 577البيهقي، المحاسن والمساوئ ،  ((3
 .238( ،1933التاريخ االجتماعي، دار المنتخب العربي، )بيروت: 

يرًا لثالثة خلفاء هم المعتصم والواثق والمتوكل، قتله الخليفة محمد بن بد الملك بن الزيات: شاعرًا، ووز  (4)
م(. ابن النديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب 847هـ/233المتوكل بعد توليه الوزارة أربعين يوما سنة )

 . 197م(، 1971م(، الفهرست، تحقيق رضا تجدد )مصر: 995هـ / 385بن إسحاق )ت
م(، نشوار المحاضرة وأخبار 994هـ /384علي بن محمد )ت: أبو علي المحسن بن التنوخي، (5)

؛ محمد كرد علي، أمراء  18-8/17م(، 1973المذاكرة، تحقيق: عبود الشالجي، دار صادر )بيروت: 
 1/388(، 1969البيان ، دار األمانة، )بيروت : 

خيري شيت  ؛ طيبة77م(،1950مصطفى جواد ، سيدات البالط العباسي، دار الكشاف، )بيروت:  (6)
م(، دار الكتب 945-750هـ/334-132الجوادي، التأديب والتنشئة العلمية ألبناء الخلفاء العباسيين)

 .135(،2013)بغداد:1،ط
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مجالس العلم، لتدوين ما يجري فضال عن وسائل التعليم األخرى كاللوح والرقعة والمحابر 
 .  (1)والدفاتر وغيرها 

    :أوقات التعليم-5 
تى المساء مع بناء الخلفاء بشكل يومي ويبدأ مع طلوع الفجر وحيتم التعليم ألَ 

جدول مخصص للدروس فكان اليزيدي  على وفق، و (2)تخصيص أوقات للراحة والقيلولة
ن آية من القر آفيصلي به ويبدأ بتدريسه ثالثين  مؤدب المأمون يدخل عليه مع الفجر

، ويستمر (4)ثم تبدأ الدروس اليومية في الفقه والحديث النبوي والنحو والشعر (3)الكريم
الخلفاء ألفوا السهر وتعودوا على وجود المؤدبين  ن  ت متأخرة في البالط، ألَ عليم لساعاالت

وحضورهم مجالس السمر، التي تعد بمثابة مجالس استشارات وتقديم الخبرات والحكم 
والمواعظ المتنوعة عن طريق األحاديث والقصص عن اخبار األمم السابقة وحكامها 

 .   (5)همئلخلفاء وابناخبرة والمعرفة لدى اوملوكها لزيادة ال
أهله، فاألحمر النحوي المؤدب كان يعطي  ِإلىويمنح المؤدب يوم للجازة لينصرف 

ه يوم الثالثاء لينفرد ئطيلة أيام األسبوع وينقطع عن لقااألمين دروس في النحو والشعر 
 .(6)صحابهَأهله و أَ ب

 

                                                 

 .   19السمعاني، ادب االمالء،  (1)
 .2/418ابن خلكان، وفيات االعيان، (2)
  .2/77الزمخشري، ربيع االبرار،  (3)
م(، نزهة األلباء 1161هـ / 557كمال الدين عبد الرحمن بن محمد )ت: ابن االنباري، أبو البركات  (4)

 .60(،1985)الزرقاء :  3في طبقات األدباء ، تحقيق: إبراهيم السامرائي ، مكتبة المنار ، ط
تحقيق: فوزي  م(. المحاسن واالضداد،868هـ /255الجاحظ، أبو عمرو عثمان عمرو بن بحر )ت: (5)

؛ وجدان عبد الجبار النعيمي، الدولة في عصر 20-19م(. 1969: عطوان، دار صعب، )بيروت
 .35م(،2011المأمون، دار ابن االثير للطباعة والنشر)الموصل : 

م( ، إنباء الرواة على 1248هـ/646ابن القفطي، جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف )ت :  (6)
 .2/317م( ،1955ة ، )أنباه النحاة ، تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم ، القاهر 
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  :دبية لبناء الخلفاءالمناهج العلمية والأ  :اثاني  
  :يم الدينيالتعل -1

من المعلوم ان الدولة العباسية قامت على أساس ديني، لذلك حرص الخلفاء 
، (1) بالقران الكريم والسنة النبوية العباسيون على العمل بتطبيق الدين اإلسالمي متمثاًل 

واهتم الخلفاء بتعليم ابناءهم العلوم الشرعية وكانت بداية المؤدب مع المتعلم بها متضمنة 
عرابه ورسمه إِ ا من الكريم وحفظه والنظر بتفسيره بحيث ال يخفى عليه منه شيئً القران 

فاح ، فكان أبو العباس الس(2)بالشكل واتقان الهجاء والقراءة الحسنة مع الترتيل والتجويد 
ما العجب ممن يترك ان يزداد علما ويختار ان يزداد جهال! ن  إِ يؤثر العلم بالدين ويقول: ))

بكر الهذلي: ما تأويل هذا الكالم يا امير المؤمنين؟ قال: يترك مجالستك فقال له أبو 
امرأة او جارية فال يزال يسمع سخفا ويروي  ِإلىومجالسة مثلك وامثال اصحابك، ويدخل 

البيئة الدينية لبني العباس فتعلم  (4)، فقد نشأ الخليفة المنصور في الحميمة (3)نقصًا(( 
، ويعد (5)على درجة عالية من العلم والدين قبل الخالفة وبعدها القران الكريم وحفظه وكان

ختم والة العهد للقران الكريم داللة على اهتمام الخلفاء وتشجيهم للتعليم الديني و مناسبة 
قوله  ِإلىلالحتفال وتوزيع األموال، فعندما وصل إبراهيم بن المهدي في قراءة القران الكريم 

تصدق والده الرشيد عنه بمائة ألف درهم وأعتق عنه  (6)لد(تعالى:)ال اقسم بهذا الب

                                                 

 .93م( ،1995،)بيروت: 2حسين عطون، الدعوة العباسية تاريخ وتطور، دار الجيل، ط ((1
 .125م(،2003ابن الجوزي، صيد الخاطر، دار ابن حزم، )بيروت: (2)
 .2/170المسعودي، مروج الذهب،  (3)
، شهاب الدين أبو عبد اهلل الحميمة: تقع في حوران شرق االردن مقر بني العباس. ياقوت الحموي ((4

 .2/307م(، 1955م(، معجم البلدان، دار أرصاد للطباعة والنشر )بيروت: 1228هـ / 626ياقوت )ت:
منشورات وزارة الثقافة  حسين فاضل زعين العاني، سياسة المنصور ابي جعفر الداخلية والخارجية، (5) 

 .41 م( ،1981واألعالم ، الجمهورية العراقية ، )
 . 1سورة البلد، اية، (6)
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صمعي مؤدب األمين ألَ . واهتم الخليفة الرشيد بالجانب الديني فأوصى ا(1)خمسمائة عبد 
بقوله: ))اعلم ان ولد الرجل مهجة قلبه وثمرة فؤاده وهوذا أسلم اليك ابني محمدا بأمانة اهلل 

 .(2)ان يكون للمسلمين اماما(( فال تعلمه ما يفسد عليه دينه فلعله 
ن يعلمهم كتاب اهلل بقوله: ))علمهم كتاب أَ وصى الخليفة الرشيد مؤدب أبنائه وأ

، فكان األمين ممن تأدب بالقران (3)اهلل وال تكربهم عليه فيميلوا، وال تتركهم فهجروا(( 
ن يوميا، ولما ثقل على مؤدبه اليزيدي القرا أ، وكان المأمون يقر (4)الكريم على يد الكسائي 

، وكان يستزيد (5)سمع مؤدبه لم يتوقف بل طلب من أخيه إبراهيم اليزيدي متابعة قراءته 
ائي إذا قرا عليه المأمون ن الكريم على مؤدبه الكسائي، وكان من عادة الكسآمن قراءة القر 

 ِإلىسه، فاذا غلط المأمون رفع الكسائي راسه ونظر فيرجع عبد اهلل المأمون أيطرق ر 
، وكان (7)ن الكريمآمن احفظ الخلفاء العباسيين للقر  لذلك كان المأمون؛ (6)الصواب

، واعتنى الخليفة المأمون بتعليم ابن (8)ن الكريمآقر المؤتمن ابن الخليفة الرشيد يحفظ ال
أخيه الواثق فكان يعلمه قراءة القران بنفسه، وبلغ من درجة حبه له ان طلب من ابيه 

                                                 

ابن الزبير، أبو الحسن أحمد بن القاضي الرشيد )ت: في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر  (1)
الميالدي(، الذخائر والتحف، تحقيق: محمد حميد اهلل ، مراجعة: صالح الدين المنجد ، سلسلة التراث 

 .  119م(،1959العربي )الكويت : 
؛ سهام الفريح، الوصايا ومدى تطورها في العصر العباسي  3/360، المسعودي ، مروج الذهب (2)

  .68م(،1985االول ،مجلة الرسالة )الكويت :
 .187/ 3الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (3)
 . 13/190ياقوت الحموي، معجم االدباء،  (4)
 .2/418ابن خلكان، وفيات االعيان، ( (5
م(، المختار من 1301هـ / 701محمد بن أحمد )كان حيا سنة المقري، أبو عبد اهلل شمس الدين  (6)

 .53م(، 1986،)بيروت : 1نوارد األخبار ، تحقيق: أنور أبو سويلم ، مؤسسة الرسالة ، ط
 .10/275ابن كثير، البداية النهاية،  (7)
د، تحقيق: م(، ذيل تاريخ مدينة السالم بغدا1239هـ/ 637الدبيثي، أبو عبد اهلل محمد بن سعيد )ت: (8)

 . 2/29م( ، 1958بشار عواد معروف، دار الحرية للطباعة والنشر  )بغداد: 
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وكان المعتز باهلل بن الخليفة المتوكل قد حفظ  (1) يعهد الحد بتأديبه سواهالمعتصم ان ال
ا وتم توزيع الكثير من الهبات والهدايا على  كبيرً القران الكريم، فأقام الخليفة احتفااًل 
   .(2)رجاالت الدولة والرعية بتلك المناسبة 

انته في االصول ويأتي الحديث النبوي بعد القران الكريم من حيث األهمية لمك
لذلك حرص  ،(3)الشرعية فهو يفسر ويفصل ما اجمله القران فيسهل على الناس فهمه 

الخلفاء العباسيون على االهتمام به وتعليمه ألبنائهم، فضرب المثل بابي العباس السفاح 
بالفصاحة وجودة الخطاب، بسبب دراسته للعلوم الدينية منذ وقت مبكر ومنها الحديث 

، لذلك طلب (5)ا في رواية الحديث النبويا المنصور فكان عالمً م  أَ  (4)شريف النبوي ال
ن أَ م( 767ه/150اسحاق )ت:الخليفة المنصور من مؤدب ابنه المهدي محمد ابن 

، وان يضع لولده المهدي كتابا في (6)حاديث النبوية الشريفة ألهميتها في تربيته يحدثه األَ 
ونصح ابنه المهدي  (7) يرة المشهورة في وقتنا الحاضرالسيرة النبوية وهو من كتب الس

، ولذلك (8) بمجالسة اهل الحديث بقوله: ))ال تجلس مجلسا اال وعندك من اهل الحديث((
، (9)بيه المنصورأَ علم الحديث وكان يروي الحديث عن المهدي من المشتغلين ب صار

                                                 

 . 111ابن العمراني، االنباء، (1)
؛ وجدان عبد الجبار النعيمي ، الهبات والهدايا في العراق في 119ابن الزبير، الذخائر والتحف، (2)

لسابع للهجرة ، رسالة ماجستير غير منشورة العصر العباسي من القرن الرابع للهجرة إلى منتصف القرن ا
 .94(، 2005، كلية اآلداب )جامعة الموصل : 

م(، التعريفات، تحقيق: إبراهيم األبياري ، دار 1413هـ/816الجرجاني، علي بن محمد بن علي )ت:  (3)
 . 68هـ(،1405الكتاب العربي ، بيروت ، )

 .10/511ابن كثير، البداية والنهاية،  (4)
 .70، 62بن العمراني، االنباء،ا (5)
 . 2/93ابن خلكان، وفيات االعيان،  (6)
م(، نشوار المحاضرة وأخبار 994هـ /384التنوخي، أبو علي المحسن بن علي بن محمد )ت: (7)

 . 6/115م(، 1973المذاكرة، تحقيق: عبود الشالجي، دار صادر )بيروت: 
 . 8/72الطبري، تاريخ الرسل، ( (8
 .10/129ر، البداية النهاية، ابن كثي  (9)
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 (1) لديه األمين والمأمونوسمع الخليفة الرشيد الحديث من اإلمام مالك بن انس مع و 
 ، وكان يستقبل في بالطه المحدث أبو معاوية الضرير(2)بائهآوأكثر حديثه عن 

وأكد الرشيد على المؤدب عبيدة بن ( 3)م( من اجل سماع الحديث منه  809ه/194) ت:
فكان  المأمون ام  أَ ، (4)حميدة العالم بعلوم القران والحديث تعليم ابنه األمين الحديث النبوي 

، وسمع الحديث من (5)بيهأَ ما علم الحديث الذي سمعه عن سي  الو ا محبا للعلوم فطنً 
ا عن النضر ، وسمع أيضً (6)إسماعيل بن ابي بكر بن عياش الذي حدثه أربعين حديث 

حديث صحح له  الحديث، وعندما لحن المأمون في( 7)م(819هـ/204بن شميل )ت:
، وسمع المعتصم الحديث الشريف من مؤدبه علي بن (8)ه على ذلكأالنضر بن شميل فكاف
، وروى المعتصم احاديث عن الرشيد وابائه (9)م(816ه/ 201عاصم الواسطي )ت:

. وكان (1)حاديث قليلة أَ ، كما روى عن أخيه المأمون (10)(الرسول ) ِإلىوصوال 
                                                 

 .8/228الذهبي، سير اعالم النبالء،  (1)
 .107االربلي، خالصة الذهب،  (2)
 .14/7الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (3)
م(، تذكرة الحفاظ ، دار إحياء 1347هـ /  748الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت: (4)

 . 1/311التراث العربي )بيروت : د/ت(، 
 . 2/573التنوخي، الفرج بعد الشدة،  (5)
 .257الجهشياري، الوزراء والكتاب، (6)
أبو الحسن بن خرشة بن يزيد بن كلثوم المازني : نشا بالبصرة "،وعالم بالفقه والنحو والشعر، وله  ((7

الدين أبو بكر  معرفة بأيام العرب، ومن جلساء الخليفة المأمون ، توفي في مرو .ابن حجة الحموي ، تقي
ثمرات األوراق، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، مكتبة  م(،1433هـ/837بن علي بن محمد )ت: 

 .128م(، 1971الخانجي )مصر :
الدولــة فــي عصـــر المأمـــون النعيمي، وجدان عبد الجبار؛ 198-197جي، مجالس العلماء،الزجا (8)
م()دراسة في المؤسسات السياسية واإلدارية(،أطروحة دكتوراه في فلسفة في  833-813هـ / 198-218)

 .112،م(2010التأريخ اإلسالمي، جامعة الموصل/ كلية االداب، )
م(، الكفاية في علم الرواية، دار 1070هـ /463بكر أحمد بن علي )ت:الخطيب البغدادي، أبو  (9)

 .90م( ،1988الكتب العلمية، )بيروت: 
 .3/343الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (10)
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، وطلب من المتوكل محببا لعلوم الحديث حريصا على تعليم ابنه الموفق الحديث الشريف
الموفقيات في  :سماهَأم( ان يؤلف له كتابا في الحديث 869ه/256الزبير بن بكار )ت:

 .(2)الحديث 
ن الكريم آيم أبنائهم مبادئ الفقه بعد القر وحرص الخلفاء العباسيين على تعل

ن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه آة ألهميته، فقيل: ))من تعلم القر والسنة النبوية الشريف
، ما دل على ضرورة إلمام الخليفة بالفقه (3)مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته((  جل

حكام الشرعية المختلفة ما يضمن سير ومداخله األساسية حتى يتسنى له إقامة ومعرفة األَ 
 سياسة الدولة بالمسار الشرعي الصحيح. 

بسبب تلقيه فالفقه من العلوم التي درسها المنصور فكان على دراية واسعة به 
. وكان (5)، ووصفه الخطيب البغدادي بقوله: ))هذا رجل فقيه عالم(( (4) العلم من ابائه

الرشيد شديد االهتمام بالفقه، لذلك كان الفقيه محمد بن الحسن الشيباني 
، ودرس (7)كثير الدخول عليه ويستشيره في األمور الفقهية ( 6)م(804ه/189)ت:

                                                                                                                         

 .7/138الذهبي، سير اعالم النبالء،  (1)
العاني )بغداد:  م(، األخبار الموفقيات: تحقيق: مكي896هـ/256ابن بكار، أبو عبد اهلل الزبير )ت:  (2)

1972 ،)10. 
م(،حدائق االزاهر، تحقيق: أبو همام 425هـ/829الغرناطي، أبو بكر محمد بن عاصم القيسي)ت:  (3)

 . 287م(، 1998عبد اللطيف عبد الحليم ، المكتبة المصرية، )بيروت: 
 .240منصور،؛ عبد الجبار الجومرد، داهية العرب أبو جعفر ال2/41التنوخي، نشوار المحاضرة،  (4)
 .6/129تاريخ بغداد  (5)
محمد بن حسن الشيباني: ولد بواسط، ونشأ في الكوفة، ويرجع نسبه إلى بني شيبان بالوالء فقهيا ( 6)

عالما وأخذ الِعلم عن أبي حنيفة. أحمد أمين، ضحى اإلسالم، دار الكتاب العربي )بيروت: 
 .2/408م(، 2005

 . 174-2/173 الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، (7)
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، (2)ليال (1)م(819ه /204) ت: الحسن بن زياد اللؤلؤي يهالمأمون الفقه على يد الفق
وقد  (3)علم الفقهاء بالفقه((أَ ة الفقه فقد قيل عنه: ))انه كان ولشدة حب المأمون لماد

 .  (4)خصص المأمون بعد توليه الخالفة يوم الجمعة من اجل مذاكرة مادة الفقه
الترف والرفاهية كانوا مظاهر  من رغمعلى الهم ئما دل على ان الخلفاء وابنا

دائمي النظر في العلم ويجدون لذة ومتعة في دراستهم وال يتركون أنفسهم مطبه للهو 
 والتمتع في كل األحيان بل يجعلون جل وقتهم للمفيد من العلم وخاصة التعليم الديني.  

 :ي الأدبالتعليم اللغوي و  -2
الكريم التي انزل اهلل تعالى  نآاللغة العربية في انها لغة القر  تتجسد أهمية دراسة

كتابه، وتساعد على حسن قراءة القران وفهمه وتفسير معانيه وشرط في العلوم كافة ،  بها
لذلك حظيت باهتمام الخلفاء العباسيين وجعلوها منهاجا لهم وألبنائهم وعدوا عدم تعلمها 

بنائهم أَ اء و على ذلك ضرورة امتالك الخلف من باب الجهل بالدين ونقص في الملك، زد
ملكة لغوية وهم يخطبون على المنابر، او في كتاباتهم ورسائلهم الرسمية مع والتهم والدول 

دباء والشعراء ورجاالت الدولة، ماء والفقهاء واأل  المجاورة ، او تحاورهم مع مقربيهم من العل
 .(5)فهي اللغة الرسمية في الدولة العباسية ومتطلبات الحكم

وصرفها ومعرفة  اء العباسيون باللغة العربية بدراسة علوم نحوهالذلك اهتم الخلف
، وحفظ اإلشعار ونوادرها وشجعوا المؤدبين على زيادة االهتمام بها وان سرارهاأَ معانيها و 

                                                 

الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي: اصله من الكوفة، قاض، فقيه، من أصحاب مذهب أبي حنيفة، ولي  ((1
م( من كتبه أدب القاضي، ومعاني اإليمان، والنفقات، والخراج، 809هـ /194القضاء بالكوفة سنة )

 . 2/191؛ الزركلي، االعالم، 7/314والفرائض، والوصايا، واألمالي .  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 
 .40ابن طيفور، بغداد،  (2)
م(،الفهرست، تحقيق رضا 995هـ / 385ابن النديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب بن إسحاق )ت (3)

 . 185م(، 1971تجدد )مصر: 
 . 40ابن طيفور، بغداد  (4)
الملوك، تحقيق محمد جاسم  م(، نصيحة1058هـ / 450أبو الحسن علي بن محمد )ت:الماوردي ،  (5)

 . 77،م(1986الحديثي، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة واإلعالم )بغداد: 
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، فكان الخليفة أبو العباس السفاح يهتم باللغة العربية تكون ضمن مناهج التعلم ألبنائهم
، وكان الخلفاء (1)فيقال انه حفظ الف رسالة والف خطبة  ا في الخط والرسائل،فنشا بارعً 

ا من الخليفة المنصور على سالمة اللغة العربية واالبتعاد العباسيون يكرهون اللحن وحرصً 
عن اللحن، كان يوصي أبنائه قائال: )) ما ضر احدكم لو تعلم من العربية ما يصلح به 

، واهتم الخليفة المهدي (2)ه وامته (( لسانه ، أيسر أحدكم إن يكون لسانه كلسان عبد
، وكان الرشيد ( 3)ا وقيل بانه ))لم ير افصح لسانا(( باللغة العربية فنشأ إبراهيم ابنه فصيحً 

، ويتم فرض عقوبة على اللحن (4)ن والشعر آنحو لالستدالل بها على القر محببا للغة وال
د يضرب على الخطأ سوطا واحدا، )الخطأ في الكالم( في اللغة العربية فكان مؤدب الرشي

 .(5)وعلى اللحن سبعًا 
البادية ليتلقوا  ِإلىومن اجل اتقان اللغة العربية كان يتم ارسال أوالد الخلفاء 

تقوية وتحسين منطقهم بعد ذلك، أو يتم تعليمهم في بالط الخلفاء ي هناك، لتعليمهم االول
ة والفصاحة التي تعد من الضرورات باستقدام المؤدبين البارعين حرصا على سالمة اللغ

 .(6)الالزمة لمنصب الخالفة 
المأمون قال ألبيه الرشيد عندما نعته بالحمق: ))لو قلت لي يا ارعن  ن  أَ ويذكر 

تالف بين الحمقى والرعونة لكان أسهل علي((، وعندما سئل المأمون عن وجه االخ
صحبتهن فاذا فارقهن وصاحب الرعونة تتولد عن النساء فتلحق الرجل من طول قال:))

                                                 

 .2-1م(،1883الهمذاني ، أبو بكر احمد بن محمد، مختصر كتاب البلدان، )ليدن:  (1)
ة اإلنشا، م(، صبح األعشى في صناع1418هـ / 821القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي )ت: (2)

 . 1/168م(، 1987تحقيق محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية )بيروت: 
 . 3/308المسعودي، مروج الذهب،  (3)
 . 196الزجاجي، مجالس العلماء، (4)
 .1/20الراغب االصفهاني، محاضرات االدباء،  (5)
 . 119الثعالبي، خاص الخاص،  (6)
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من علوم  اوافرً  ا، ونال المأمون حظً (1)((ا الحمق فانه غريزةم  أَ فحول الرجال زالت عنه، و 
، وبرع الواثق على يد مؤدبه الفقيه النحوي هارون بن زياد في تعلم اللغة في (2)النحو

 .(3)صغره 
الخلفاء ألهميته في ويعد الشعر ديوان العرب من اآلداب المهمة في تعليم أبناء 

تقويم اللسان وفصاحته واالستشهاد به فيما يراد بيانه، ومن وسائل التسلية والترفيه في 
ا مهما من ثقافة العصر ونظام الحياة  عن كون الشعر جزءً البالط بعض األوقات، فضاًل 

ء في . لذلك عرف الخلفاء العباسيين بحفظهم لألشعار وروايتها وتقريبهم الشعرا(4)آنذاك 
. فكان الخليفة أبو (5) دبل كدليل على اهتمامهم بالعلم واألَ بالطهم ويبذلون لهم األموا

، وكان الخليفة المنصور يحفظ (6)العباس السفاح يحفظ الشعر ويتمثل به في كالمه 
الشعر ويحب سماعه ويعد عدم حفظ الشعر والمعرفة به من المصائب ودليل على قلة 

، وسار على نهجه في حفظ الشعر ابنه المهدي الذي تلقى علومه (7) اأَلدبالرغبة في 
، فاقبل اأَلدب، الذي علمه الشعر و (8)م(784ه/168على يد مؤدبه المفضل الضبي )ت:

                                                 

م(، اخبار الحمقى 1200هـ/597من بن علي بن محمد البغدادي )تابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرح(1) 
 .  16م(، 2003والمغفلين، تحقيق: محمد عبد الكريم النمري، دار الكتب العلمية، )بيروت: 

؛ موفق سالم نوري، العامة والسلطة في بغداد، دار المتنبي للنشر  198السيوطي، تاريخ الخلفاء، (2)
 .17م(،2003)األردن: 

 . 3/420لمسعودي ، مروج الذهب ، ا (3)
إبراهيم الكروي وعبد التواب شرف الدين، المرجع في الحضارة العربية اإلسالمية، منشورات ذات  (4)

 . 407م(،1987السالسل ، )الكويت: 
، دار المعارف  )مصر  2شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي ، العصر العباسي األول ، ط (5)
 .9م(،1969:

 . 3/257ي، مروج الذهب، المسعود (6)
، مطبعة دار الكتب  4؛ أحمد فريد الرفاعي، عصر المأمون، ط 86-6/80االصفهاني، األغاني،  (7)

 .1/147م(، 1928المصرية، )القاهرة: 
المفضل بن محمد الضبي: يكنى أبو العباس، عفا عنه الخليفة المنصور التهامه باالشتراك في حركة  ((8

 .68بن الحسن العلوي، ومن كتبه ديوان المفضليات. ابن النديم، الفهرست،  إبراهيم بن عبد اهلل
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. واورث ألبنائه اهتمامه بالشعر فبرز إبراهيم في نبوغ (1) على حفظ أيام العرب واالشعار
. (3)ان الهادي يتمثل الشعر في كالمه وك (2)الشعر والغناء وصنف االبيات الشعرية 

وزان صالح األَ إِ  عن ، فضاًل (4)وكان الرشيد يختار رواة االشعار لدرايته وخبرته به 
، وكان يوصي الكسائي باختيار االشعار الحسنة (5)بيات الشعرية التي يتخللها اللحن األَ 

ث الرشيد ابنه المأمون على . وح(6)لتعليمها ألبنائه بقوله: ))فأرونا من االشعار اعفها(( 
، فنشا مهتما بالشعر منذ صغره وكان كثير التمثل به في (7)التعلم أكثر في أبواب الشعر 

. (9)غراضهأَ غيره من الخلفاء في كميته و  ، وان ما نظمه من الشعر قد فاق فيه(8)أقواله 
ا المتوكل فكان م  أَ  (11)، وكان الواثق يقول الشعر وينظمه (10)وكان المعتصم يقول الشعر 

 .(12)قواله وله أشعار خاصة به من حفظة الشعر وكثير التمثل به في أَ 

                                                 

م(، العقد الفريد، تحقيق: أحمد 938هـ / 327أبو عمر أحمد بن محمد األندلسي )ت:ابن عبد ربه،  (1)
براهيم األبياري، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر )القاهرة:   . 7/33، م(1965آمين وأحمد الزين وا 

 .345ابن النديم، الفهرست، (2)
م(، بدائع البداءة ، تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم ، 1216هـ/613االزدي، علي بن ظافر )ت :  (3)

 .288م(، 1970مصر ، )
م(، األخبار الطوال، تحقيق: عبد المنعم 895هـ / 282الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داوؤد )ت  (4)

 . 573م( ،1960الدين الشيال، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي )القاهرة:  عامر ومراجعة الدكتور جمال
 . 6/184ابن عبد ربه، العقد الفريد،  (5)
 . 5/239الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (6)
 .203السيوطي، تاريخ الخلفاء،  (7)
 .  3/458؛ المسعودي، مروج الذهب، 9/161ابن طيفور، بغداد،  (8)
 .  125،94،46بدائع البدائه ، االزدي،   (9)

  . 9/119الطبري ، تاريخ الرسل، (10)
 .  7/145الذهبي، سير اعالم النبالء،  (11)
 . 150، 111،96االزدي ، بدائع البدائه، (12)
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خبارها من المواد الدراسية على تعليمها أَ ام العرب و ي  َأوتعد السير والقصص و 
ألبنائهم فتميز الخليفة أبو العباس السفاح بكثرة حبه لسماع للسير واخبار العرب 

 .  (1)لماضي لملوك األمم السالفة ومفاخرهم، فضال عن اخبار ا
 (2)مم السالفة وماضيها واالستماع لها وكان المهدي كثير القراءة عن اخبار األ  

، اما الهادي (3)وسار أوالده على نهجه فكان إبراهيم بن المهدي عارفا بأيام الناس والسير 
، وكان عيسى بن دأب من جلساء (4)والتاريخ والسير في طفولته  اأَلدبفقد كان يحب 

الخليفة الهادي ، وال يستطيع فراقه ولو ليلة واحده ويحدثه عن إخبار العرب واألمم السابقة 
، اما الرشيد فكان كثير الميل لألدب ولديه رغبة في (5)كالفرس والروم وفضائلها وعيوبها 

تشحذ االذهان وتثقف  الوقوف على اخبار ونوادر األمم الخالية، وكان يقول: ))النوادر
فكان المأمون مواظبا على قراءة الكتب القديمة وسار أوالده على نهجه،  (6)االذان(( 

ن بتدريسهما ، وقام األصمعي مؤدب االمين والمأمو (7)وسماع السير حتى في أوقات راحته
. اما (8)والتاريخ واالخبار والسير والطرائف فنشا عالما فصيحا  الحديث والتفسير واأَلدب

عجاب مؤدبه االصمعي بسبب المامه بأخبار العرب واشعارهم إِ خوه األمين فكان يثير أَ 

                                                 

 . 3/240المسعودي، مروج الذهب،  (1)
 . 156الثعالبي، خاص الخاص،  (2)
 . 7/32ابن عبد ربه، العقد الفريد،  (3)
 . 172ياري، الوزراء والكتاب،الجهش (4)
م(، البصائر والذخائر، 990هـ / 414أبو حيان التوحيدي، أبو حيان علي بن محمد بن عياش )ت:  (5)

 .334-3/333م(، 1964تحقيق: د. إبراهيم الكيالني، مطبعة اإلنشاء )دمشق: 
 . 200،(1905رة : حضارة اإلسالم في دار السالم ، مطبعة المؤيد )القاهجميل نخلة المدور،  (6)
 . 4/283المسعودي، مروج الذهب،  (7)
 .10/273الذهبي، سير اعالم النبالء،  (8)
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ا ما يطلب من خبار العرب وكثيرً أَ بن بكار يدرس المعتز بن المتوكل ، وكان الزبير (1)
 .(2)خبار العرب في الحجاز َأن يتحدث له عن أَ مؤدبه 

 :الخاتمة 
ل كانوا على درجة كبيرة من العلم والمعرفة ما مكنتهم و  ي األَ سخلفاء العصر العبا ن  إِ  -

دارة شؤون الدولة بنجاح.  من رغمعلى ال  صغر سنهم من الحكم وا 
ن الكريم والتفسير آديني كالقر تي تمثلت بالتعليم الال  نالت المواضيع العلمية واأَلدبية  -
ها من وسائل ن  ألَ  ؛تمام الكبيري كاللغة والشعر االهلفقه والحديث النبوي والتعليم اأَلدبوا

 النجاح لدى الخليفة في تعامله مع رعيته. 
ا بالعلم كثر الخلفاء العباسيين شفعً أَ مون من أمن الخلفاء الرشيد واألمين والم يعد كل -

 .   رًا منهاونالوا حظًا واف واأَلدب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .9/334الذهبي، سير اعالم النبالء،  (1)
 .1/648الزمخشري، ربيع االبرار،  (2)
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The educational and literary achievement of the sons of the 

caliphs in the court of the Abbasid state 

Noor Tariq Taher 

 

Wejdan Abdul-Jabbar Al-Nuaimi

 

 

Abstract 

       The first chapter is concerned with (the mechanisms of 

scientific and literary achievement in the court of the Abbasid 

caliphs), dealing with the methods of discipline from early primary 

education with teaching methods from learning to read and write, 

and clarifying the scientific and literary approaches to the Caliphs  

of religious education, linguistic and literary education, and mental 

preparation that includes the councils of entertainment and debates 

and controversy in the court, the councils address sermons in the 

court, ways of entertainment and education, with an indication of 

the activity and role of the teachers of the Abbasid caliphs, 

represented in the methods of selecting the polite and their 

attributes, and the commandments of the caliphs of the polite, and 

the influence of the polities on the behavior and education of the 

caliphs and princes, and Mecca Charges when the caliphs. 

       Keywords: abscess, financial revenues, tax guardians. 
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