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أنطاكوة مدونة العواصم 

التاسع والعاشر للموالد – يف القرنني الثالث والرابع للهجرة 

 سناء عبد اهلل عزوز الطائي. د

 2/12/2010: تاروخ القبول 7/7/2010: تاروخ التقدوم

:  المقدمة
    حظي إقميم الثغور والعواصم في الدولة العربية اإلسالمية، باىتمام كبير  من 

لدن المؤرخين  والباحثين، لما لو من أثر واضح في أحداث التاريخ العربي 
وتعد .فضال عن دوره  في تعزيز الجانبين االقتصادي والفكري لمدولة.واإلسالمي

أنطاكية، من أبرز مدن الثغور  والعواصم المشيورة التي قامت بدور ميم  في 
إذ انطمقت منيا العديد من الحمالت العسكرية التي قادىا .التاريخ اإلسالمي العام

عدد من الخمفاء بأنفسيم،أو من قادتيم األكفاء من الذين شيد ليم بالخبرة 
.  والشجاعة واإلقدام والتميز

    ومن ىنا كان اختيارنا ليذه المدينة موضوعا لبحثنا،السيما وأننا لم نقف عمى 
وقد .عن قوة الخالفة–في حينيا –دراسة مستقمة عنيا كمدينة ثغور وعواصم عبرت 

اشتمل البحث عمى مقدمة ومباحث تناولت أصل تسميتيا، وموقعيا، 
وبنيتيا،،وأسوارىا،وسكانيا، وفضائميا وتاريخيا في العصرين الراشدي واألموي، 

وسكانيا،ودورىا الجيادي، والرحالت العممية التي شيدتيا، وكنائسيا،وأديرتيا، ومن 
وقد اعتمدنا في تكوين البحث مصادر ومراجع مختمفة .نبغ فييا من العمماء

في إعطاء صورة صادقة عن مالمح ىذه المدينة العظيمة –بدون شك –ساعدتنا  
. بعطائيا  الفكري والسياسي من جية،وأسباب ضعفيا وسقوطيا من جية أخرى

: التسمية والموقع
بالفتح ثم السكون، والياء مخففة، مدينة عظيمة  تعد من أعيان :      أْنَطاِكية

والشام، وسميت أنطاكية نسبة إلى أنطاكية بنت  (بحر الروم)المدن عمى طرف 
                                                 

 جامعة الموصل/ مركز الدراسات اإلقميمية .



                                   (        60) العدد –آداب الرافدون 

 م2011/هـ1432

 389 

:"  عميو السالم، وقد قيل في المأثورات الشعبية(1)الروم بن اليفن بن سام بن نوح
. (2)"كل شيء عند العرب من قبل الشام فيو أنطاكية 

     ولقد اختمف مؤرخو العصور القديمة في أصل أْنَطاِكية، إذ نسبيا بعضيم إلى 
انطيخوس ىو والد سموقس، وقال البعض نسبة إلى انطيخوس االبن، إذ إن 

انطيخوس والد سموقس، وكذلك اسم ولده، لذلك التبس األمر عمى مؤرخو العصور 
الوسطى من المسممين واألوربيين، ونسب أكثرىم المدينة إلى انطيخوس االبن 
وأعدوه مؤسس المدينة، واألرجح أن نسبة التسمية إلى انطيخوس األب وليس 

عمى  (أمو وزوجتو)االبن، جريًا عمى عادة سموقس في إطالق أسماء عائمتو ومنيم 
. (3)أسماء المدن التي أنشأىا في بالد الشام

، (م. ق322) أن انطيخش ىو باني مدينة أْنَطاِكية سنة (4)     وذكر المسعودي
وصار اسم أْنَطاِكية عمى اسمو وانسجاما مع ىذه الرواية، يصبح نسبة المدينة إلى 

انطيخوس األب وليس الحفيد استنادًا إلى تحديد تاريخ البناء إال أن المسعودي 
فمما ورد المسممون وافتتحوىا حذفت .. أن ذلك محوط بالحوائط" يعود ويذكر 

". األحرف اإللف والنون والطاء
 وعرف العرب أنطاكية بيذا االسم قبل اإلسالم، حيث ورد ذكرىا في 

: قصائدىم من قول الشاعر زىير
َعَمْون بأْنَطاِكية، فوق عْقَمٍة       وراد الحواشي، لوُنيا لوُن َعْنّدِم 

:  وقال امرؤ القيس

                                                 

الحموي، شياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل، معجم البمدان، بيروت، دار الكتاب ( 1)
. 1/266ت، .العربي،د

محمد بن عبد المنعم، الروض المعطار في خبر األقطار، تحقيق أحسان عباس، / الحميري( 2)
. 1975،39بيروت، دار العمم لمطباعة والنشر، 

، 1، مدن بالد الشام، ترجمة الدكتور أحسان عباس، دار الشرق لمنشر، ط.م.ىـ.جونز، أ( 3)
. 41-40، 1987األردن، 

أبو الحسن عمي بن الحسين بن عمي، مروج الذىب ومعادن الجواىر، بيروت، دار األندلس ( 4)
. 183/ 2، 1/335، 1981لمطباعة والنشر، 
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( 5) َعَمْون بأْنَطاِكية، فوق عْقَمٍة       كِجْرَمِة ْنخٍل أو كَجْنُة َيْثِربِ  

ولقد ورد ذكر أنطاكية في القرآن الكريم في موضعين باسم قرية مرة، واسم 
 في قصة الجدار الذي (6)مدينة مرة أخرى، ففي سورة الكيف وردت تسمية قرية

َفانَطَمَقا َحتَّى ِإَذا َأَتَيا َأْىَل َقْرَيٍة اْسَتْطَعَما  :"أردا أن ينقض فسميت قرية بقولو تعالى
َأْىَمَيا َفَأَبْوا َأْن ُيَضيُِّفوُىَما َفَوَجَدا ِفيَيا ِجَدارًا ُيِريُد َأْن َينَقضَّ َفَأَقاَمُو َقاَل َلْو ِشْئَت 

 :"وسماىا تبارك وتعالى في آخر القصة بالمدينة حيث قال(  "7)التََّخْذَت َعَمْيِو َأْجراً 
وأما الجداُر َفَكاَن ِلُغالَمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَنِة َوَكاَن َتْحَتُو َكنٌز َلُيَما َوَكاَن َأُبوُىَما 

 (8)"َصاِلحاً 
كما ورد ذكرىا أيضا في سورة يس في قصة حبيب النجار في قولو تعالى 

َثاًل َأْصَحاَب اْلَقْرَيِة ِإْذ َجاءَىا اْلُمْرَسُمونَ :" في أول القصة وجاء " (9)َواْضِرْب َلُيم مَّ
 َيْسَعى َقاَل َيا َوَجاء ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجلٌ  :" في قولو تعالى(10)في آخر القصة

 ".(11)َقْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِمينَ 
: أْنَطاِكية مدينة العواصم وقصبتيا

مثمما جاء قي . (12)لغة من العصمة وعصمو عصمًا أي منعو ووقاه: العواصم_ 1
َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر  َقاَل َسآوي ِإَلى َجَبٍل َيْعِصُمِني ِمَن اْلَماِء َقاَل ال :"قولو تعالى

                                                 

. 266/ 1الحموي، معجم البمدان، ( 5)
الزمخشري، جار اهلل بن عمر، الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل، وعيون األقاويل في ( 6)

. 737/  2، 1947وجوه التأويل، بيروت، دار الكتاب العربي،
. 77سورة الكيف، اآلية ( 7)
. 82/ سورة الكيف، اآلية( 8)
. 3سورة يس، اآلية ( 9)
  .4/7الزمخشري، الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل، ( 10)
. 20/ سورة ياسين، اآلية( 11)
، لسان العرب، (م1311/ ىـ711)ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم( 12)

م، 1981، إعداد وتصنيف يوسف خياط، بيروت، دار لسان العرب، يتقديم عبد اهلل العال يل
2 /798 .
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وعاصم بمعنى مانع ،"(13)اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقينَ  المَِّو ِإالَّ َمْن َرِحَم َوَحاَل َبْيَنُيَما
ُيْضِمِل  َيْوَم ُتَولُّلوَن ُمْدِبِريَن َما َلُكْم ِمَن المَِّو ِمْن َعاِصٍم َوَمنْ  :"وكذلك في قولو تعالى
 ".(14)المَُّو َفَما َلُو ِمْن َىادٍ 

فيي الخط الثاني لمدفاع عن الثغور التي يعتصم بيا :     أما اصطالحاً 
، ويجتمع فييا (15)المسممون، وىي التي تعصم الثغور وتمدىا في أوقات النفير
حيث  (م786/ ىـ170)المتطوعة قبل االنطالق لمقاتمة  العدو،وتم استحداثيا سنة 

أقدم الخميفة ىارون الرشيد عمى عزل الثغور إداريا عن الجزيرة و قنسرين وجعميا 
حيزًا واحدًا، فالعواصم نشأت لتعصم الثغور، وتمدىا بوسائل القوة والمنعة 

دارية في آن واحد وبذلك ميز المسممون بين  واستخداميا كان لضرورة عسكرية وا 
وىي  (الشمالية)وىي العواصم وبين الحدود الخارجية  (الجنوبية)الحدود الداخمية 

. (16)الثغور
وتعد مدينة أْنَطاِكية قصبة العواصم، ولقد أدرك العرب المسممون، منذ 

البداية، أىمية مدينة أْنَطاِكية ويتضح ذلك من األحاديث التي نسبت إلى الرسول 
قمت يا رسول :" شعبي عن تميم الداري قال: محمد صمى اهلل عميو وسمم  فقد قال

اهلل ما رأيت بالروم مدينة مثل مدينة يقال ليا أْنَطاِكية، وما رأيت أكثر مطرًا منيا، 
نعم وذلك أن فييا التوراة، وعصا موسى : فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم

ورضراض األلواح، ومائدة سميمان بن داؤد في غار من غيرانيا، ما من سحابة 
تشرف عمييا من وجو من الوجوه،إال أفرغت ما فييا من البركة من ذلك الوادي، 

                                                 

. 43:سورة ىود، اآلية( 13)
. 33: سورة غافر، اآلية( 14)
ابن خرداذبو، أبو القاسم عبد اهلل بن عبد اهلل، المسالك والممالك، تحقيق دي خويو، ليدن، ( 15)

؛ قدامة، أبو الفرج قدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة 253، 1889مطبعة بريل، 
186 .

. 253ابن خرداذبو، المسالك والممالك، ( 16)
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والنذىب األيام والميالي حتى يسكنيا رجل من خمقي يمأل الدنيا قسطا وعداًل كما 
. (17)"ممئت ظممًا وجوراً 

قمُت يا رسول اهلل لم أر بالشام مدينة أحسن من "     وعن تميم الداري قال 
: أْنَطاِكية وال أطيب إال أنيا كثيرة األمطار، فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم

أتدرون ما السبب في ذلك؟ وفي ذلك الغار عصاة موسى صمى اهلل عميو وسمم، 
وشيء من الواحة، ومائدة سميمان، ومحبرة إدريس، ومنطقة شعيب، وبردا نوح، وال 
تطمع سحابة شرقية وال غربية وال قبمية وال حربية إال حط من بركتيا عمييا وعمى 
ذلك الغار قبل أن تمطر في الدنيا وال تقوم الساعة وال تذىب الميالي واأليام حتى 

يخرج رجل من أىل بيتي ومن عترتي يوافق اسمو اسمي واسم أبيو اسم أبي، 
. (18)" فيستخرج جميع ما في ذلك الغار، يمأل األرض عداًل كما ممئت جورًا وظمماً 

إنما سمي الميدي ألنو ييدي ألمر قد خفي، :" وقال عميو الصالة والسالم
". (19)ويستخرج التوراة واإلنجيل من أرض يقال ليا  أْنَطاِكية

ال :" عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال (رض اهلل عنو)   وعن أبي ىريرة 
تزال طائفة من أمتي يقاتمون عمى أبواب بيت المقدس وما حوليا، وعمى أبواب  
أْنَطاِكية وما حوليا، وعمى أبواب دمشق وما حوليا، وعمى أبواب الطالقان وما 

حوليا، ظاىرين عمى أكف ال يبالون من خذليم وال من نصرىم، حتى يخرج اهلل 
. (20)"كنزه من الطالقان فيحي بو دينو كما أحييت من قبل

أفضل :"قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم (رض اهلل عنو)وعن أبي ىريرة أيضًا 
ال تزال :"عسقالن، واإلسكندرية، وىما العروسان، وأْنَطاِكية ثم قال: الرباط أربعة

                                                 

ابن العديم، كمال الدين بن عمر بن أبي جرادة، بغية الطمب في تاريخ حمب، تحقيق  ( 17)
؛ الشوكاني، محمد بن عمي، 100/ 1، 1988الدكتور سييل زكار، بيروت، دار الفكر، 

الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى اليماني، أشرف 
، 1960، القاىرة، مطبعة  السنة المحمدية، 1عمى تصحيحو عبدالوىاب عبد المطيف، ط

432 .
. 1/101ابن العديم، الُبغية، ( 18)
. 1/101المصدر نفسو، ( 19)
. 1/102المصدر نفسو، ( 20)
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طائفة من المالئكة يقاتمون حول أْنَطاِكية وحول دمشق وحول الطالقان إلى أن 
". (21)يخرج يأجوج ومأجوج
سمعنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم : قال (رض اهلل عنو)   وعن أبي ىريرة 

ليمة أسري بي إلى السماء رأيت قبة بيضاء لم أَر أحسن منيا، وحوليا قباب :" يقول
ىذه ثغور أمتك، فقمت ما ىذه القبة : كثير، فقمت ما ىذه القباب يا جبريل؟ قال

البيضاء، فإني ما رأيت أحسن منيا؟ قال ىي أْنَطاِكية وىي أم الثغور فضميا عمى 
الثغور كفضل الفردوس عمى سائر الجنان، الساكن فييا كالساكن في البيت 

المعمور، يحشر إلييا أخبار أمتك، وىي سجن عالم من أمتِك، وىي معتقل ورباط، 
وعبادة يوم فييا كعبادة سنة، ومن مات بيا من أمتك كتب اهلل لو يوم القيامة أجر 

". (22)المرابطين
:  أْنَطاِكية في العصرين الراشدي واألموي

     كانت أْنَطاِكية الخط األول لمدفاع وكان المسممون يشنون حمالتيم ما 
، ألنيا كانت عبارة عن خرائب وقد جال منيا أىميا (23)وراءىا وما وراء طرسوس

. (24)في صدر اإلسالم
وقد أشار . وكانت أْنَطاِكية من مدن الثغور الشامية أيام الخالفة الراشدة واألموية

حيث كانت ثغور المسممين المعروفة بالشام :"  بقولو(25)إلى ذلك صراحة البالذري
". أيام عمر وعثمان وما بعد ذلك أْنَطاِكية وغيرىا من المدن المدعوة بالعواصم

                                                 

. 1/102المصدر نفسو، ( 21)
. 1/103المصدر نفسو، ( 22)
البالذري، أحمد بن يحيى بن جابر، فتوح البمدان، تحقيق رضوان محمد، رضوان، بيروت، ( 23)

. 2/80؛ الحموي، معجم البمدان، 186؛ قدامة، الخراج، 168، 1978دار الكتب العممية، 
، "سير الثغور لمطرسوسي من خالل مخطوطة بغية الطمب البن العديم"مصطفى، شاكر، ( 24)

. 23م، 1975، الكويت، 8مجمة كمية اآلداب والتربية، ع
. 153فتوح البمدان، ( 25)
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إلى عبيدة بن  (رض اهلل عنو)وكتب الخميفة عمر بن الخطاب 
أن رتب بأْنَطاِكية جماعة من المسممين أىل ثبات وحسبو :" (م638/ىـ17)الجراح

. (26)"واجعميم بيا مرابطة وال تحبسن عنيم العطاء
وفي العصر األموي أسكنيا معاوية بن أبي سفيان،جماعة من الشام 

جماعة من  (626/ىـ42)، ثم نقل إلييا سنة (27)والجزيرة وأمرىم بالوقوف عندىا
. (28)الفرس من أىل بعمبك وحمص

تم فتح أْنَطاِكية عمى يد العباس بن الوليد بعد أن  (م711/ىـ92)وفي سنة 
. (29)قام بغزو أرض الروم

وفي عيد الخميفة ىارون الرشيد، حظيت ىذه المنطقة بمزيد من العناية 
واالىتمام، والسيما عندما عزل الثغور عن الجزيرة وقنسرين وجعميا حيزا وسميت 

.  ، وأصبحت أْنَطاِكية قصبة ومدينة العواصم(30)(م786/ ىـ170)العواصم عام 
:   األسوار

يساعد الموقع المحصن تحصينًا طبيعيًا عمى سيولة الدفاع عن المدينة،إذ 
، إال (31)إن التحصين الجيد ىو الذي يبدأ باختيار الموقع المحصن تحصينًا طبيعياً 

إن ىذا ال يمنع من إقامة التحصينات واالستحكامات الضرورية والسيما بالنسبة 
لممدن الثغرية وعواصميا التي شكمت حزامًا وسورًا لمنطقة شاسعة ممتدة من شمال 

                                                 

. 153المصدر نفسو، ( 26)
. 307قدامة، الخراج، ( 27)
. 153البالذري، فتوح البمدان، ( 28)
الحميري، محمد بن عبد المنعم، الروض المعطار في خبر األقطار، تحقيق أحسان ( 29)

. 1975،39عباس، بيروت، دار العمم لمطباعة والنشر، 
االزدي، أبو زكريا يزيد بن محمد بن أياس بن قاسم، تاريخ الموصل، تحقيق، عمي حبيبو، ( 30)

؛ ابن األثير، عز الدين أبو الحسن 262،م، 1967القاىرة، دار التحرير لمطباعة والنشر، 
 ؛ ابن الوردي، 5/83، 1978عمي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ، بيروت، دار الفكر، 

.  1/277، 1969زين الدين عمر بن مظفر، تاريخ ابن الوردي، المطبعة الحيدرية، 
، .م. ، الكويت، د128عثمان، عبد الستار، المدينة اإلسالمية، سمسمة عالم المعرفة، ( 31)

1988 ،136 .
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أْنَطاِكية وحمب إلى طرسوس جنوبًا، وقد أولى الخمفاء العباسيون ذلك اىتماما 
، ومن التحصينات التي أقيمت لمدينة أْنَطاِكية ىي سورىا الحصين (32)كبيرا

العجيب المنيع الذي بني من حجر يحيط بيا، وىو مبني عمى السيل والجبل، 
. (33)وىو من عجائب الدنيا. ويبمغ طولو حوالي اثني عشر ميالً 

ويطوف . ولقد احتوى السور عمى أبراج يبمغ عددىا ثالثمائة وستون برجاً 
عمييا أربعة آالف حارس، ليضمنون حراستيا، يحتوي كل برج من ىذه األبراج 

عمى منزل بطريق، وجعل لكل برج طبقات،أسفمو يكون مرابط لمخيل وأوسطو منزل 
لمرجال، وأعاله موضع البطريق، ولكل برج من األبراج أبواب حديد قوية وأنو ال 

 (34 ). زيادة في التحصينات لممدينة،سبيل إلى فتحيا من الخارج
: الدور الجيادي ألْنَطاِكية

البداية الفعمية لمعمميات  (رض)يعد عيد الخميفة عمر بن الخطاب 
عمى أرض الروم البيزنطيين،  (الصوافي، والشواتي)العسكرية المنظمة والمسماة 

وعند زيارتو لبالد الشام قام بتقسيم األرزاق وتسمية  (م638/ ىـ17)ففي سنة 
، وفي ىذه السنة (35)ومصالحيا وسمى كورىا. الشواتي والصوافي وسد فروج الشام

بدأت ىزيمة البيزنطيين في األراضي العربية في الشام وحمص عمى يد القائد 
العربي أبي عبيدة عامر بن الجراح وبدا انسحابيم إلى مدينة أْنَطاِكية بعد أن تم 

. (36)ليم استكمال تحرير فمسطين وطبرية والساحل

                                                 

تحصين، المدن الثغرية البرية مع الدولة البيزنطية في العصر العباسي "عبيد، طو خضر، ( 32)
،ع 18، مجمة أبحاث اليرموك، سمسمة العموم اإلنسانية واالجتماعية، ج "ىـ218_132األول، 

1 ،2002 ،115 .
القزويني، زكريا بن محمد، آثار البالد وأخبار العباد، بيروت، دار صادر لمطباعة والنشر، ( 33)

1960 ،150 .
. 150القزويني، آثار البالد، ( 34)
الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الرسل والمموك، تحقيق محمد أبو الفضل ( 35)

. 120/ 4، 1967إبراىيم، القاىرة، دار المعارف، 
. 140البالذري، فتوح البمدان، ( 36)
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وتم تحرير مدينة أْنَطاِكية عمى يد أبي عبيدة عامر بن الجراح وعياض بن 
سار أبو عبيدة من حمب إلى أْنَطاِكية، وقد تحصن بيا خمق " غنم قال البالذري 

من أىل قنسرين فمما صار بميروية وىي عمى فرسخين من مدينة أْنَطاِكية لقيو 
ثم .. جمع لمعدو ففضيم وألجأىم إلى المدينة وحاصر أىميا من جميع أبوابيا

صالحوه عمى الجزية أو الجالء فجال بعضيم وأقام بعضيم فأمنيم ووضع عمى كل 
واحد منيم دينارًا أو قريبًا، ثم نقضوا العيد، فوجو إلييم أبا عبيدة وعياض بن غنم 

. (37)وحبيب بن مسممة فصالحيم عمى الصمح األول
قاد الصائفة معاوية بن  (م645/ىـ25) أنو في سنة (38)ويذكر البالذري

بعد أن عمم  (رضي اهلل عنو)أبي سفيان أمير الشام في خالفة عمر بن الخطاب 
أن الروم قد تركوا المنطقة الواقعة بين أْنَطاِكية وطرسوس، فأوقف عندىا جماعة 
من أىل الشام والجزيرة العربية وقنسرين حتى انصرف من غراتو وكان ييدف من 

دخل عبد  (م703/ىـ84)وفي سنة . ذلك تأمين طريق أْنَطاِكية وطريق طرسوس
اهلل بن عبد الممك بن مروان أرض الروم من درب أْنَطاِكية ووصل إلى المصيصة 
واقتحميا وقام ببناء حصنيا عمى أساسو القديم وأسكنيا لمجند الذين انتخبيم في 
ذوي البأس والخبرة، إذ لم يسكنيا المسممون قبل ذلك التاريخ، وقام ببناء مسجد 

.  (39)فوق تل الحصن
ىاجم مسممة بن عبد الممك أرض الروم في جية  (م706/ىـ87)وفي سنة 

طوانة وحرر حصن جرجومو، وكان يعاونو في قيادة الحممة ميمون الجرجماني 
وىو عمى رأس ألف من أىل أْنَطاِكية فاستشيد بعد أن أبمى بالء حسنًا في قتال 

. (40)الروم

                                                 

. 128البالذري، المصدر نفسو، ( 37)
 أبو الحسن عمي بن أبي ن؛ وينظر ابن األثير، عز الدي164البالذري، المصدر نفسو، ( 38)

. 5/86، 1978الكرم، الكامل في التاريخ، بيروت، دار الفكر، 
؛ ابن الفقيو، أبو بكر أحمد ابن إبراىيم اليمذاني، مختصر 169البالذري، فتوح البمدان، ( 39)

. 156/ 1؛ ابن العديم،البغية، 122، 1885كتاب البمدان، ليدن، مطبع أبريل، 
. 161البالذري، فتوح البمدان، ( 40)
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، القائد العربي معاوية (م727/ىـ109)كما وشارك أىل أْنَطاِكية في سنة 
. (41)بن ىشام عمى فتح حصن طيبة
عدوا ىذه الثغور حدود نيايات ال  (م750/ىـ132)وعندما جاء العباسيون 

بدايات ألنو لم يكن ىدفيم التوسع داخل األراضي البيزنطية، وظمت تعرف بذلك 
عندما عزل الخميفة  (م786/ىـ170)طوال العصرين األموي والعباسي حتى سنة 

الثغور عن الجزيرة وقنسرين  (م808_786/ ىـ193_170)العباسي ىارون الرشيد 
.  (42 )وجعميا حيزا واحدُا وسميت العواصم

تدىور الوضع في منطقة الثغور بصورة عامة  (م958/ىـ245)وفي سنة 
عمى إثر مياجمة الروم البيزنطيين ليا فسبوا وقتموا واسروا ما يقارب من خمسمائة 

شخص، كما أن ظروفًا طبيعية قاسية زادت األمر  سوءًا ىي تعرض أْنَطاِكية 
.  (43)ومدن أخرى في الثغور إلى زلزال مدمر

، (44)غزا نقفور أْنَطاِكية وقام باالستيالء عمييا (م953/ىـ342)وفي سنة 
 عادوا نويبدو أنيا عادت إلى سيطرة العرب المسممين بدليل، أن الروم البيزنطيي

، (45)، فوضع السيف في أىميا دون رضى(م968/ىـ358)لمسيطرة عمييا سنة 
وبذلك استأنفت أْنَطاِكية دورىا كما كانت في الفترة البيزنطية األولى وأصبحت 

وىو  (دون)عاصمة إلقميم إداري واسع تولى شؤونو حاكم يحمل المقب القديم نفسو 
.  (46)القبطان كما صار يعرف عند المسممين

                                                 

. 8/234الطبري، تاريخ، ( 41)
. 8/234الطبري، المصدر نفسو، ( 42)
. 9/218الطبري، المصدر نفسو، ( 43)
. 39الحميري، الروض المعطار، ( 44)
ابن العديم، كمال الدين عمر بن أحمد بن جرادة، زبدة الحمب في تاريخ حمب، تحقيق ( 45)

. 162_161/ 10م، 1951سامين الدىان، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، 
لممزيد عن أنطاكية في العصور الالحقة ينظر، طمب صبار محل، أمارة أنطاكية دراسة ( 46)

أطروحتو دكتوراه . (م1268_1098/ ىـ666_491)في عالقاتيا السياسية بالقوى اإلسالمية،
 .م1996غير منشورة، جامعة بغداد، كمية التربية، أبن رشد، 
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: سكان أْنَطاِكية
إذا حاولنا دراسة سكان أْنَطاِكية نجد أن السكان فييا خميط من األجناس، 

 أنو قرأ في كتاب أبي إسحق إبراىيم بن الحسن بن أبي (47)فيذكر ابن العديم
الحسن الزيات الفيمسوف، المسمى نزىة النفوس وأنس الجميس في ذكر المدن 

، ولقد كان لمتسييالت العديدة التي قدميا "وأىميا قوم من العجم " واإلقاليم، فقال 
الخمفاء المسممون اثر كبير وواضح في تشجيع الناس عمى االستقرار في أْنَطاِكية، 
قطاع القطائع،  منيا إعادة بناء المدينة وتسييل عممية االستقرار والسكن فييا، وا 

، حيث أثرت تمك السياسة في انتقال أعداد كبيرة من (48)فضال عن زيادة العطاء
المقاتمين وعوائميم واستوطنوا فييا، ولقد سكن العرب في أْنَطاِكية والفوا غالبية كبيرة 

فييا، حيث يذكر ابن العديم ذلك ويؤكد أن العرب سكنوا أْنَطاِكية قبل فتح أبي 
. (49)عبيدة بن الجراح أْنَطاِكية وقام بإسكان المسممين فييا

قبل الفتح اإلسالمي وشكموا  أقمية في منطقة الثغور ( 50 )وسكن أْنَطاِكية الجراجمة
والعواصم، ولم يكن لمجراجمة والء إلى جية معينة إذ كانوا يستقيمون لموالة تارة 

 حيث قاموا بقطع الطريق (51)ويعوجون أخرى، ويقومون بمكاتبة الروم ويمايمونيم
عمى المتخمف والالحق في الصوائف، كما أنيم قاموا باإلغارة عمى قرى أْنَطاِكية 

 بن مروان إلى اتخاذ إجراءات سريعة، ففرض كوالعمق، مما دفع الخميفة عبد المل
لقوم من أىل أْنَطاِكية وأنباطيا، فرضا بان يكونوا مسالح، كما اردفت بيم عساكر 

. (52)الصوائف، فسموا الرواديف وأجرى ليم العطاء
                                                 

. 1/88البغية، ( 47)
. 301؛ قدامة، الخراج، 174البالذري، فتوح البمدان، ( 48)
. 89_1/88ابن العديم، الُبغية، ( 49)
الجراجمو، ينتسبون في تسميتيم إلى مدينة الجرجومة الواقعة عمى جبل الحكام، وقد كان ( 50)

يطمق عمييم عدة تسميات، ففي اليمن يسمون االبناء، وفي البصرة االساورة، وفي الجزيرة 
الخضارمة، وفي الكوفة االسامرة، وفي الشام الجراجمة، االصفياني، أبو الفرج عمي بن 

. 78/ 16، .ت.الحسين، كتاب األغاني، بيروت، دار صعب، د
. 1/231ابن العديم، البغية، ( 51)
. 234_1/231ابن العديم، البغية، ( 52)
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نقل أعداد من الزط  (م669/ىـ49) أرض أْنَطاِكية، ففي سنة (53)    وسكن الزط
مع جواميسيم الى سواحل الشام و أْنَطاِكية حتى صارت ليم في أْنَطاِكية محمة 

. (55)وكذلك ببوقا من عمل أْنَطاِكية( 54)خاصة بيم تعرف بمحمة الزط
بنقل  (م714_705/ ىـ96_86 )ك     وقام الخميفة األموي وليد بن عبد المل

أعداد أخرى من زط السند، ممن حمميم محمد بن القاسم إلى العراق فبعثيم إلى 
، ويعود السبب في نقميم، إلى أن الطريق بين مدينة (56)الحجاج وأسكنيم  أْنَطاِكية

المصيصة و أْنَطاِكية كانت مسبعة وتعترض فييا األسود السكان فأمر الخميفة 
.. ، ألن الجاموس تقاتل األسد(57)بنقل أربعة آالف رأس جاموس إلى ىذه المنطقة
. (58)تمانعو وتدافعو فال يقدر عمى قيرىا فييرب منيا

كما سكن الفرس أْنَطاِكية حيث قام معاوية بن أبي سفيان بنقل جماعة من 
، وكان ىذا ضمن سياسة الدولة (59)(م662/ ىـ42)الفرس إلى أْنَطاِكية من سنة 

األموية من اجتذاب الجماعات الشديدة البأس والسطوة ووضعيم في المواقع 
. (60)السوقية الميمة في المنطقة

:  الرحمة العممية
                                                 

واصميم من اليند، وان ىذه المفظة العربية مأخوذة من المفظة اليندية جط اوجات، : الزط( 53)
يسمون في سوريا بالنور، وجدتيم العرب من أيام فتوحاتيم األولى بين رامير مزوأرجان في 
أرض كانت تسمى عمى اسميم، وعاش قسم منيم في السند وكانوا يعتمدون في معيشتيم 

. 166عمى تربية الجاموس فضاَل عن أنيم كانوا تجار ماىرين، البالذري، فتوح البمدان،
النويري،شياب الدين أحمد بن عبد الوىاب،  نياية اإلرب في فنون األدب، القاىرة، ( 54)

. 10/124، 1933مطابع كوستاتوماس وشركائو، 
. 166البالذري، فتوح البمدان،( 55)
. 309؛ قدامة، الخراج، 166البالذري، المصدر نفسو، ( 56)
. 172البالذري، فتوح البمدان،( 57)
. 124/ 1النويري، نياية األدب، ( 58)
. 1/90؛ ابن العديم، البغية، 153البالذري، فتوح البمدان،( 59)
عثمان،فتحي الحدود اإلسالمية بين االحتكاك الحربي واالتصال الحضاري، القاىرة دار ( 60)

. 363/ 1966،1الكتاب العربي، 
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تعد الرحمة العممية في طمب العمم عمودا من أعمدة الحركة العممية في 
فضل كبير في شيوعيا ألنيا وليدة ىذا العمم في  (ولمعمم الحديث)البالد اإلسالمية 

حقيقتيا ولما كان الحديث الشريف ىو المصدر التشريعي الثاني بعد كتاب اهلل عز 
وجل فاالىتمام بدقة روايتو وضبطو كان من األمور البالغة األىمية وليذا كان 

الصحابة يأخذون الحديث عن الرسول صمى اهلل عميو وسمم سماعا من لفظو في 
مختمف األغراض والمناسبات أو من فعمو أو من تقريره، وكانوا يرددون األحاديث 

كما سمعوىا، ولم يتبادر إلى أذىانيم الكذب أو التحريف، عماًل بقول الرسول 
 فاحتاطوا  ،(61)"من كذب عمي متعمدا فميتبوأ معقده من النار" صمى اهلل عميو وسمم 

 االعتدال في امن رواية األحاديث بعد وفاة الرسول صمى اهلل عميو وسمم وآثرو
. (62)الرواية واإلقالل منيا خوفا من الخطأ والزلل

في  (رضوان اهلل عمييم)وكنتيجة من نتائج حرب التحرير وتفرق الصحابة 
األقاليم المختمفة، وظيور البداع واتخاذ أصحاب البدع لعمم الحديث وسيمة من 
الوسائل إلثبات ما يدعون إليو وطريقة من طرق كسب العامة من الناس، وأخذ 

الصحابة والتابعون يدققون في األحاديث المدونة عن الرسول صمى اهلل عميو وسمم 
ويطالبون بتسمية الرواة ومعرفة أحواليم خاصة بعدما رافق مقتل الخميفة الراشدي 

.  (63)(م655/ىـ35)سنة  (رض اهلل عنو)عثمان بن عفان 
ومنذ ذلك الوقت بدأ االىتمام وبعناية شديدة لعمم الحديث، وتم وضع منيج 
عممي ودقيق ىو عمم الجرح والتعديل لمتمييز بين الرواية الصحيحة من المفتراة، 
باتباع قواعد خمسة والتي يكفي وجود واحد في خبر ما لمحكم عمى الحديث بأنو 

، وبناء عمى ذلك زاد سعي المسممين الى الرحمة لسماع األحاديث (64)موضوع

                                                 

، يمسمم، ابو الحسين مسمم ابن الحجاج القشيري، صحيح مسمم، تحقيق محمد عبد الباق( 61)
. 1/65، 1955مصر، دار إحياء الكتب العربية، 

. 1/10مسمم، المصدر نفسو، ( 62)
. 285_4/284الطبري، تاريخ، ( 63)
الصالح، صبحي عمم الحديث ومصطمحاتو، بيروت، دار العمم لمماليين، ( 64)

1965،263_274 .
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النبوية من أفواه الرجال، فاتسعت رحالت العمماء في طمب الحديث، ولقد قصد 
. أْنَطاِكية عدٌد من العمماء والفقياء والمحدثين والمفسرين والقضاة ومنيم

وىو من أىل بغداد  (م828/ ىـ213ت)الييثم بن جميل، المكنى بأبي سيل _ 
.  (65)وسكن أْنَطاِكية ومات فييا

 (م897/ ىـ284ت)أحمد بن إبراىيم األسدي، والمكنى بأبي الحسن البالسي _ 
.  (66)وىو نزيل أْنَطاِكية

أبو الخير التيناتي، أصمو من المغرب إال أنو سكن التينات وىي من قرى _ 
،وكان واحدًا (م909/ ىـ297ت )أْنَطاِكية، ويقال لو االقطع، ألنو كان مقطوع اليد 

من المتعففين إذ عاىد اهلل سبحانو وتعالى أن ال يأكل من ثمر الجبال إال ما 
.  (67)طرحتو الريح

أحمد بن سميمان بن الحسن بن إسرائيل بن يوسف، المكنى بأبي بكر المعروف  _
، سمع بأْنَطاِكية، ومناطق أخرى من مدن الثغور، وكان (م959/ىـ348ت)بالنجاد 

:" يذىب إلى المحدثين وىو حافي القدمين فسئل لماذا التمبس نعمك؟ فأجاب قائالً 
  (68)"وأنا حافٍ  (رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم)أحب أن امشي في طمب حديث 

 األذني، المكنى بأبي الحسن، سمع نعمي بن الحسين بن بندار بن عبد الرحم_ 
.  (69 )(م995/ىـ385ت )بأْنَطاِكية ومناطق أخرى 

                                                 

 رالخطيب البغدادي، أبي بكر احمد بن عمي، تاريخ بغداد، تحقيق مصطفى عبد القاد( 65)
. 14/56، 1997عطا، بيروت، دار الكتب العممية، 

ابن حجر العسقالني، شياب الدين ابي الفضل احمد، تيذيب التيذيب، بيروت، دار إحياء ( 66)
. 1/9، 1993التراث العربي، 

 بن عمي، صفة الصفوة، ضبطو وخرج نابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحم( 67)
 .4/486، 2001أحاديثة عبد الرحمن الالذقي، وآخرون، بيروت، دار المعرفة، 

. 771_2/766ابن العديم، البغية، ( 68)
الذىبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعالم النبالء، تحقيق شعيب ( 69)

. 465_16/464، 2001االرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
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ومثمما قصد أْنَطاِكية عدد من العمماء والفقياء والمحدثين وطالب العمم من إرجاء 
الدولة العربية اإلسالمية الواسعة فقد خرج قسم منيا قاصدين مدنا عديدة ومراكز 

: فكرية ومنيم عمى سبيل المثال  ال الحصر
وىو  (م796/ىـ180)زكريا بن أيوب أألْنَطاِكي، المكنى بأبي يحيى أألْنَطاِكي _ 

.  (70)من أىل أْنَطاِكية رحل إلى مصر وحدث فييا
ت )الحسين بن السميع بن إبراىيم أألْنَطاِكي، المكنى بأبي بكر البجمي _ 

.  (71)أصمو من أْنَطاِكية، ورحل إلى بغداد واستقر فييا (م900/ىـ287
، وكان (م987/ ىـ377ت)عمي بن محمد بن إسماعيل بن بشير األْنَطاِكي _

نحويا، وعالمًا بالحساب، وىو من أىل أْنَطاِكية ذىب إلى األندلس وأدخل إلييا 
.  (72)عالما جماً 

/ ىـ319ت )، المكنى بأبي عبد اهلل األْنَطاِكي نالحسن بن الحسين بن عبد الرحم_
، وىو أْنَطاِكي األصل رحل إلى بيروت ومصر وحمص طمبًا لسماع (م931

. (73)الحديث
ت )محمد بن عمي بن حمزة بن صالح، المكنى بأبي بكر األْنَطاِكي _

.  (74)، وىو أْنَطاِكي األصل سكن بغداد وحدث فييا(م934/ىـ323

                                                 

. 3816_8/3815ابن العديم، البغية، ( 70)
؛ ابن عساكر، أبو القاسم عمي أبن الحسن 51_50/ 8الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ( 71)

 ربن ىبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي، تيذيب تاريخ ابن عساكر، اعتناء وترتيب، عبد القاد
. 14/296، 1913أفندي بدران، مطبعة الشام، 

، بيروت، دار 1المقري، أحمد ابن محمد، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، ط( 72)
 ؛ ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير بن محمد، غاية النياية في  400/ 3، 1998الفكر

، 1932، مصر، مكتبة الخانجي، 1طبقات القراء، عني بنشره، ج برجستراسر، ط
1/564_565 .

. 4/291؛ ابن عساكر، تيذيب تاريخ ابن عساكر،8/40الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ( 73)
؛ ابن حجر العسقالني، شياب الدين أبو الفضل 3/77الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ( 74)

. 5/227، 1993أحمد، تيذيب التيذيب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 
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، (م953/ ىـ342ت )عمي بن محمد بن أبي الفيم داؤد بن إبراىيم التنوخي _
مولده في أْنَطاِكية وتوفى في البصرة، وكان قاضيًا ونحويا وأديبا وعالما في الييئة 

.  (75)والعروض ويحفظ قصائد لمطائيين
أحمد بن الحسين بن عمي بن محمد السكران، المكنى بأبي القاسم األْنَطاِكي _
، ولد في مصر ثم انتقل وسكن أْنَطاِكية، إال أنو ذىب إلى (م962/ ىـ351ت)

وكان شاعرا  (م962/ىـ351)حمب بعد خذالن الثغور من الخالفة العباسية سنة 
. (76)مجيدا وفاضالً 
: الكنائس واألديرة

  انتشرت الديانة المسيحية في أْنَطاِكية قبل اإلسالم، شأنيا في ذلك شأن 
مناطق أخرى في العالم اإلسالمي، ونتيجة النتشارىا، كان البد أن يكون ألتباع 
ىذه الديانة كنائس وأديرة، وقد عاش في األديرة الرىبان الذين جنحوا إلى العزلة 

وانقطعوا لمنسك والعبادة، ويقال إن األديرة بدأت أول األمر عمى شكل أكواخ منفردة 
لكل منيا رئيس، ثم كبرت الفكرة وأصبحت األكواخ دورًا كبيرة يعيش فييا الرىبان 

معيشة مشتركة يجمعيم سقف واحد وتسيرىم إدارة رئيس واحد، ثم أنشئت في 
. (77)المدن أو قريبا منيا وتوليا األساقفة

وتعد أْنَطاِكية أول مركز لمنصرانية وأصبحت كنائسيا ذات أىمية خاصة 
، وكانت تدعى مدينة اهلل ومدينة الممك وأم المدن ألنيا أول (78)في العالم اإلسالمي

ألنو خسف بيا، وأبصر رجل " بمد ظير فيو دين النصرانية، وسميت مدينة اهلل

                                                 

 بن أبي بكر، بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة، نالسيوطي، جالل الدين عبد الرحم( 75)
. 2/187، 1964 البابي الحمبي، وشركائو، ىالقاىرة، مطبعة عيس

. 692_2/691ابن العديم، البغية، ( 76)
، 1959الشكعة، مصطفى، سيف الدولة الحمداني، القاىرة، مطابع دار العمم، ( 77)

171_172 .
. 3/305عثمان،فتحي الحدود اإلسالمية البيزنطية، ( 78)
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يكتب عمى أبواب المدينة، اهلل معنا، فدعيت منذ ذلك : صالح في نومو قائاًل يقول
. (79)"اليوم مدينة اهلل

من أبيى وأضخم كنائس العالم، وىي  (القسيان)وتعد كنيسة أْنَطاِكية 
، ولقد بنيت ىذه (80)مزينة ومزخرفة بالرخام والفسيفساء وال توجد كنيسة أبيى منيا

الكنسية من قبل قسطنطين الكبير ووالدتو الممكة ىيالنو الرىاوية بطول مائة خطوة 
.  (81)وعرض ثمانين خطوة

ومن كنائس أْنَطاِكية، كنيسة مريم الكبرى وىي كنيستو مثمنة الزوايا 
، (عمييا السالم)أسسيا قسطنطين الكبير وأمو ىيالنة أيضا، وذلك تيمنا باسم مريم 

.  (82)واستغرق بناؤىا خمسة عشر سنة
، (83)وصاحبو يسمى الدايراني (خان)أما األديرة، فجمع ومفردىا دير ولغة تعني 

أما اصطالحًا فيي األماكن التي يتعبد فييا الرىبان، أي إن وظيفتيا دينية 
، وتختمف األديرة باختالف مواضعيا، فمنيا ما بني فوق قمم الجبال، أو (84)بحتة

ضفاف األنيار، ومنيا ما اقترن بالمدن وضواحييا أو باألرياف أو ما انفرد في 
، وتشترك األديرة في خاصية واحدة وىي أنيا كانت تنشأ في (85)البراري والقفار

أجمل المواقع وأحسنيا ىواًء وأجمميا منظرًا فكانت البساتين تحيط بيا في جميع 

                                                 

. 1/83ابن العديم، البغية، ( 79)
. 1/87ابن العديم، المصدر نفسو،( 80)
، نقال 242الغزي، كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى، نير الذىب في تاريخ حمب، ( 81)

. 1946،43عن خرازي، عصر السريان الذىبي، بيروت، مطبعة جدعون، 
؛ تاريخ ابن العميد، مخطوطة دير 1904م، .مؤلف مجيول، تاريخ السريان، باريس، د( 82)

. 23، نقاًل عن دي طرازي، عصر السريان الذىبي، 4_16رقم : الشزقة
. 1/1042ابن منظور، لسان العرب، ( 83)
، ق بن عبد الحس؛ البغدادي، صفي الدين عبد المؤن2/495الحموي، معجم البمدان، ( 84)

، بيروت، دار 1مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع، تحقيق عمي محمد البجاوي، ط
. 2/549، 1954المعرفة، 

 عواد، بيروت، دار سالشابشتي، أبو الحسن عمي بن محمد، الديارات، تحقيق كور كي( 85)
. 49، 1986الرائد العربي،، 
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جياتيا لذلك كان يقصدىا الشعراء واألدباء الذين كانوا يخرجون إلييا وينظمون 
فييا قصائدىم، وبذلك جمعت األديرة بين ميزتين وأدت ميمتين األولى دينية 

.   والثانية ثقافية
وكون أْنَطاِكية مدينة لمعواصم وكمركز حضاري ميم فقد احتضنت عددا 
من األديرة والتي شكمت معمما ميما من معالم الحضارة واالنسجام بين المكونات 

ومن . الدينية واالجتماعية التي عاشتيا الثغور والعواصم عامة و أْنَطاِكية خاصة
أشير أديرة أْنَطاِكية والقريبة منيا،  

ّمانين_  (86)ويعرف بدير السابان وتعني بالسريانية الشيخ ويقع بين حمب: دير الرُّل
:  يقول فيو الشاعر.. وأْنَطاِكية وىو دير كبير حسن يطل عمى بقعة تعرف بسرد

ّمانينا               لمروَمن الفًا والمدام خدينا      ألف المقاَم بدير رُّل
 (87)    والكأس واالبريُق يعمل دىرُه         وتراه يجني اآلس والنسرينا

. (88)ويقع بالقرب من أْنَطاِكية: دير َبسَّاك_ 
: الحياة العممية في أْنَطاِكية

يعد الفكر العربي اإلسالمي جزءا من الحضارة العربية اإلسالمية، وتعد  
مدينة أْنَطاِكية إحدى أىم مدن العواصم، لذلك كان نصيبيا في ىذا العطاء وافرًا، 
وذلك من خالل مراكزىا العممية، ونشاط عممائيا الفكري ولقد تضافرت الجيود 
الكبيرة الزدىار الحياة العممية في تمك الفترة، ويأتي في المقدمة دور عممائيا 

وأدبائيا وحضورىم المتميز في ىذا المجال فضاًل عن دور الخمفاء واألمراء والسيما 
.  بنو حمدان مما جعل ىذه الفترة تزخر بالعطاء عمى كافة األصعدة

                                                 

حمب، مدينة عظيمة كثيرة الخيرات، كانت قصبة جند قنسرين، وىي من مدن اإلقميم ( 86)
. 283_2/282الرابع، الحموي، معجم البمدان، 

ولم تذكر المصادر 2/561؛ البغدادي، مراصد االطالع،2/511الحموي، معجم البمدان، ( 87)
. اسم الشاعر الذي ذكر الدير في أشعاره

ومن الجدير . 2/554؛ البغدادي، مراصد االطالع،2/500الحموي، معجم البمدان، ( 88)
. بالذكر أن البغدادي ذكر أنو حصن وليس دير
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فالعموم الدينية حظيت بعناية المسممين نظرًا الرتباطيا بمختمف جوانب 
حياة المسممين، ويقصد بالعموم الدينية كل ما يتعمق بالقران الكريم، واألحاديث 

.  (89) منيما من عمومعالنبوية الشريفة وما يتفر
فبالنسبة  لعمم القراءات،وىو عمم يبحث في كيفية النطق بألفاظ القرآن، 

شأنيا شأن مدن - ، شيدت أْنَطاِكية(90)وموضوعو القرآن من حيث أنو كيف يقرأ
، وذلك الختالف (91)ظيور مختمف القراءات فييا-الدولة العربية اإلسالمية 

الوافدين إلييا من تمك األقاليم، فبعضيم كان يقرأ بحروف غير حروف أىل الشام 
وكان  (م871/ ىـ258ت )مثل أحمد بن جبير بن محمد الكوفي الذي نزل أْنَطاِكية 

يقرأ بحروف أىل الكوفة، وأخذ القراءة عن الكسائي وعبيد اهلل بن موسى وغيرىم، 
وكان ذا صوت فخم جيوري، قرأ عميو ناس كثيرون في أْنَطاِكية لكثرة مقامو 

، ومن أشير قراء أْنَطاِكية، أحمد بن يعقوب التايب، المكنى بأبي الطيب (92)بيا
أألْنَطاِكي، ولو كتاب حسن فيو القراءات، وىو إمام في ىذه الصنعة، وقال عنو 

لم يكن بعد ابن مجاىد أعرف من أحمد بن يعقوب التائب بحروف :" الشيوخ
. (93 )بأْنَطاِكية (م951 941/ىـ340 وقيل 330ت )، "القراءات

 بن الحسن المكنى بأبي ق    ومن قراء أْنَطاِكية كذلك  إبراىيم بن عبد الرزا
، وكان إمامًا وشيخًا لمقراء (م950_949/ ىـ339 وقيل 338ت )إسحاق األْنَطاِكي 

                                                 

عبد العزيز، محمد الحسين، الحياة العممية في الدولة العربية اإلسالمية،تحقيق لطفي عبد ( 89)
. 1/37م، 1963البديع، القاىرة، دار النيضة المصرية، 

، عالتيانوي، محمد عمي الفاروقي، كشاف اصطالحات الفنون، تحقيق لطفي عبد البدي( 90)
. 1/37م، 1963القاىرة، دار النيضة المصرية، 

عمر، أحمد مختار، معجم القرآءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشير القراء، ( 91)
. 22_1/21، 1988الكويت، دار ذات السالسل، 

؛ ابن الجزري، غاية النياية في طبقات القراء 171_1/170الذىبي، معرفة القراء الكبار، ( 92)
1/42_43 .

؛ السيوطي بغية 1/227؛ الذىبي، معرفة القراء الكبار، 3/1251ابن العديم، البغية،  (93)
. 1/400الوعاة، 
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، وتخرج (94)في أْنَطاِكية ألكثر من ثالثين سنة، صنف كتابا في القراءات ألثمان
عمى يديو طالب كثيرون أبرزىم عمي بن محمد بن إسماعيل المكنى بأبي الحسن 

.  (95)أْنَطاِكي
وممن حفظ قراءات متعددة في أْنَطاِكية، الحسن بن سميمان بن الخير 

وىو قارئ معروف قرأ القرآن  (م1008/ ىـ399ت )المكنى بأبي عمي أْنَطاِكي 
عمى شيوخ كثيرين، وكان حافظا لمقراءات والغرائب من الروايات وحتى الشاذ 

.  (96)منيا
ويتضح مما تقدم أن عمم القراءات من العموم الدينية األساسية، والتي 

يعكس جانبا متميزا - بطبيعة الحال –حظيت بمكانة متميزة في أْنَطاِكية، وىذا 
وميما في الحياة العممية فييا، وقد حظي ىؤالء القراء عمى ألقاب عممية ميمة 

 وقيل 338ت ) المكنى بأبي أسحق أْنَطاِكي قفمثاًل حمل إبراىيم بن عبد الرزا
. (97)لقب إمام (م950_949/ ىـ339

ت )كما حمل أحمد بن يعقوب التائب المكنى بأبي الطيب أْنَطاِكي 
ت )فضال عن عبد الباقي بن الحسين . (98)لقب إمام في القراءات (م951/ ىـ340
، وال شك فإن  (99)،والذي سكن أْنَطاِكية وحمل لقب أمام في القراءات(م990/ىـ380

الذي أىميم لحمل ىذه األلقاب، ىو عمميتيم بالدرجة األولى، ومكانتيم االجتماعية 
.  بالدرجة الثانية

                                                 

؛ الذىبي، 2/977؛ ابن العديم، البغية، 2/227ابن عساكر، تيذيب تاريخ ابن عساكر،( 94)
. 231_1/230معرفة القراء الكبار، 

، طبقات الشافعية، تحقيق عبد اهلل الحبوي، ط، بغداد، ماالسنوي، جمال الدين عبد الرحي( 95)
. 1970،1/83مطبعة اإلرشاد، 

. 184_4/182ابن عساكر، تيذيب تاريخ ابن عساكر،( 96)
. 2/54؛ الذىبي، العبر، 2/977ابن العديم، البغية، ( 97)
؛ السيوطي بغية 1/227؛ الذىبي، معرفة القراء الكبار، 3/1251ابن العديم، البغية، ( 98)

. 1/400الوعاة، 
. 288_287الذىبي، معرفة القراء الكبار، ( 99)
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     أما بالنسبة لعمم التفسير، فقد اشتير في أْنَطاِكية المفسر الحسن بن سميمان 
. (100 )(م1008/ ىـ399ت )بن الخير المكنى بأبي عمي أْنَطاِكي 

     أما أشير محدثي أْنَطاِكية إسحق بن أبي عبد الرحمن المكنى بأبي يعقوب 
، ومحمد بن عبد الرحمن بن الحكيم بن سيم (101 )(م851/ ىـ237ت )أألْنَطاِكي 
، وأحمد بن ىاشم بن الحكم بن مروان (102 )(م857/ ىـ243ت )أألْنَطاِكي 
، واحمد بن عبد الكريم بن يعقوب المكنى بأبي (103 )(م888/ىـ275ت)أألْنَطاِكي 

، ومن عمماء الفقو في أْنَطاِكية الفقيو أحمد (104 )(م978/ ىـ368ت)بكر األْنَطاِكي 
ت )بن الوليد بن محمد بن برد بن يزيد المكنى بأبي الوليد االنطاكي 

وفضاًل عن كونو محدثًا لو عدد من األبيات الشعرية التي رددىا  (م869/ىـ256
، وأحمد بن عبد اهلل بن صالح بن مسمم المكنى بأبي الحسن (105)في حوادث معينة

. (106)رحل إلى أْنَطاِكية والمصيصة وحدث وسمع ىناك (م873/ىـ260ت)العجمي 
 (م923/ ىـ311ت)وأحمد بن محمد بن ىارون المكنى بأبي بكر الخالل األْنَطاِكي 

قصد الثغور والعواصم وكان أماما في الفقو الحنبمي، اذ صرف عنايتو إلى جمع 
.  (107)عموم احمد بن حنبل وطمبيا وسافر ألجميا وصنفيا كتباً 

، وىو فقيو (م949/ ىـ338ت )والفقيو الحسن بن حبيب بن عبد الممك بن حبيب 
. (108)شافعي تنقل بين طرسوس وأْنَطاِكية

جاء إلى  (م983/ ىـ373ت )والفقيو العباس بن أحمد بن محمد بن إسماعيل 
. (109)أْنَطاِكية لسماع الحديث

                                                 

. 5/2374ابن العديم، البغية،  (؛4/182ابن عساكر، تيذيب تاريخ ابن عساكر،( 100)
. 1204_1201/ 3ابن العديم، البغية، ( 101)
. 5/191ابن حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، ( 102)
. 1204_1201/ 3ابن العديم، البغية، ( 103)
. 1000_ 2/599ابن العديم، البغية،( 104)
. 1191_3/1189ابن العديم، البغية، ( 105)
. 917_2/913ابن العديم، البغية، ( 106)
. 1043_1041/ 3ابن العديم، البغية، ( 107)
. 2308/ 5ابن العديم، البغية، ( 108)
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، (م987/ ىـ377)وعمي بن محمد بن إسماعيل األْنَطاِكي المكنى بأبي الحسن 
 (110).ورحل إلى األندلس وادخل إلييا عممًا كبيرًا وجماً 

ومن قضاه أْنَطاِكية الحسن بن الحسين بن عبد الرحمن المكنى بأبي عبد اهلل 
.  (111)، وكان قاضيا ومحدثا في الثغور الشامية(م931/ىـ319ت )أألْنَطاِكي 

ت )وعبد اهلل بن الحسين بن إسماعيل المكنى بأبي الظبي المحاممي 
. (112)، وتولى قضاء أْنَطاِكية وتميز بالفقو والنزاىة(م981/ىـ371

وأحمد بن موسى بن عمار المكنى بأبي بكر أالْنَطاِكي القاضي الصوفي والذي 
.  (113 )(م1031/ ىـ423)كان حيًا سنة 
: العموم المسانية

، إذ إن دراسة العموم الدينية في إقميم اعرفت أْنَطاِكية عموم المغة وآدابو
الثغور والعواصم عامة و أْنَطاِكية خاصة ساعدت عمى االىتمام بالعموم المسانية 
فالمسمم يسعى دائما إلى تعمم المغة العربية تدفعو في ذلك عقيدتو ليفيميا عمى 

.  (114)أحسن وجو وبما يرضي اهلل سبحانو وتعالى
ويصور األدب في أْنَطاِكية جوانب الحياة المختمفة تصويرًا صادقًا، ويعكس من 

فالشعر يعد خير وثيقة تاريخية لنقد الواقع . خاللو اإلحداث التي مرت عمييا
ووصف مامرت بو الدولة والمدن من أحداث، ولكل مدينة من المدن طبيعة موحية 

                                                                                                                       

. 220/ 7ابن عساكر، تيذيب تاريخ ابن عساكر،( 109)
. 1/83األسنوي، طبقات الشافعية، ( 110)
/ 9 ؛ ابن عساكر، تيذيب تاريخ ابن عساكر،8/39الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ( 111)

447 .
 ؛ الذىبي، تاريخ اإلسالم، مجمد حوادث 9/447الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ( 112)

. 11/298؛ ابن كثير، البداية والنياية، 501_500، 380_351
. 1167_1166/ 3ابن العديم، البغية، ( 113)
الطائي، سناء عبد اهلل عزيز، الحياة الفكرية في الثغور والعواصم حتى القرن الخامس ( 114)

. 258، 2009لميجرة، الحادي عشر لمميالد، الموصل، دار أبن األثير، 
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، ومن شعراء (115)في ظيور أغراض شعرية معينة تختمف عن المدن األخرى
: أْنَطاِكية المشيورين

بأبي القاسم األْنَطاِكي ، : أحمد بن الحسين بن عمي بن محمد السكران المكنى-
فعرف بأالْنَطاِكي، وفد عمى سيف الدولة )ولد بمصر ثم انتقل الى أْنَطاِكية فسكنيا 

، حين استولى نقفور عمى الثغور وأسر (م962/ ىـ351)في حمب، وذلك سنة 
زوجتو فاطمة بنت محمد بن أحمد، وكان أبو القاسم شاعرًا مجيدًا جميل المقدار 

: فاضاًل أديبا ومن شعره
  

     قْدَك عني سَئمُت َذلَّ الَضراَعِة      أنا َمالي ِوضيَعة وبَضاعٌة 
ال فعفّـٌة وقَناعـةٌ                     (116)     أنما العزُّل قـدَرُه تْمـأُل األر        ض وا 

 
ت )أحمد بن محمد المكنى بأبي حامد األْنَطاِكي المعروف بأبي الرقعمق _ 

نادر الزمان وجممة اإلحسان، وممن "  بأنو (117)وصفو الثعالبي (م1008/ىـ399
في أنواع الجد واليزل وىو أحد المداح المجيدين والفضالء " تصرف بالشعر الجزل

 (رستاق االتفاق):المحسنين لو كتاب بعنوان
 

   قد سمعنا َمـقالٌة واعتذاره              وأقمنـا َذنبـو وِعثــارْه 
   والمعاني لمن َعنيُت، ولكن             بك عرضُت فاسمعي ياجارْه 

   من تراديو أّنّو أبـد الدىـ             ر تَــراُه ُمحــماًل أزَرارْه 
   عـالٌم أنو عذاب من المـ              ـو ُمـتاٌح أل عيـن ألنظاره 

   ىتـك اهلل ستره فمـكم َىّد             ك ذي تسـتـِر أســتـارْه 

                                                 

الى سنة _332)داؤد، حامد خفني، اآلداب، اإلقميمية في العصر العباسي من سنة(  115)
. 12، 1981، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعة، 2، ط(ىـ656

. 692_2/691ابن العديم، البغية، ( 116)
 بن محمد بن إسماعيل، يتيمة الدىر في محاسن أىل العصر، كابو منصور عبد المل( 117)

. لثعالبي1/310، 1947، القاىرة، مطبعة مجازي، دتحقيق محمد محي الدين عبد الحمي
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   سحـرتني الحاظو وكذا كل            مميـح الحـاظـو سحــارْه 
  ما عمى مؤّثر التباعد واالعـ           راِض لو آثر الرضى والزيارة 

  وعمى أنني وان قال قد عـ           ذب باليـجر مـؤثٌر إيثـارْه 
 (118)  لْم أزل ال عـدمتو مـن حبيب          أشتـيى قربـو وآبى نـفارهْ 

 
 بالرحمة بين حمب ومصر و أْنَطاِكية ابن بطالن وىو الحكيم اومن الذين اشتيرو_ 

وىو  (م1065/ىـ458ت )أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون بن سعدون 
من أىل بغداد، وبعد أن سئم كثرة األسفار غمب عمى خاطره االنقطاع فنزل بعض 

أديرة أْنَطاِكية  وترىب وانقطع إلى العبادة إلى أن توفي سنة 
. (119)(م1065/ىـ458)

وال بن :" ، اذ يقول(120)أما من أدب ابن بطالن فإنو قد شيد لو ابن أبي اصيبعة
بطالن أشعار كثيرة ونوادر ظريفة وقد ضمن منيا أشياء في رسالتو التي وسميا 

".  بدعوة األطباء وفي غيرىا من كتبو
قال في اختيار  (دعوة األطباء)وىذه أمثمة من شعر ابن بطالن مما ورد في كتابو 

:  األصحاب
    َعدّوَك مْنَ صديقَك َمُستفاٌد     َ فال َتستكثرّن مْن الِصـحاِب 
   (121)    ألّن ّالداُء َأَكثَرِ مماَ َتراُه       َ يكوُن في اَلطعاِم أو الشرابِ 

                                                 

. 1/310الثعالبي، يتيمة الدىر، ( 118)
ابن القفطي، جمال الدين ابي الحسن عمي بن يوسف، تاريخ الحكماء، تحقيق جوليوس ( 119)

؛ ابن العبري، أبو الفرج المطمي، تاريخ مختصر الدول، تحقيق 294ليبرت، بغداد، مكتبة، 
. 33، 1983صالح اليسوعي، لبنان، دار الرائد، 

موفق الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن القاسم بن خميفة بن يوسف السعودي ( 120)
نزار رضا، بيروت، دار مكتبة . الخزرجى، عيون األنباء في طبقات األطباء، تحقيق، د

. 325، 1965الحياة، 
ابن بطالن، أبو الحسن المختار بن الحسن، دعوة األطباء، تحقيق الدكتور عادل ( 121)

. 24، 2002البكري، بغداد، مطبعة المجمع العممي، 
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:  وقال في منفعة األدوية
ن الحمو حين يضر مر      فإن المـر حين يسُر حمو     وا 
   (122)    فخذ مرَا تصادف منو نفعا     وال تعدل إلى حمو يضـر
: وقال من أستيانو العامة بالصناعة الطبية والرد عمييم بقولو

   ما الطبيب يموت بالـداء الذي      قد كان يشفي غير فيما مضى 
 (123)   ىمك المداوي والمداوى والذي     جمب الدواء وباعة ومن اشترى

ومن خالل استعراضنا لشعراء أْنَطاِكية نالحظ أن أشعارىم اتصفت بالصدق وعدم 
التكمف وااللتزام والدقة، ويبدو أن ظروف القتال وحياة الجند غير المستقرة،ىي 

.  التي كانت وراء ذلك كمو
     أما النحو فيو أحد عموم المغة، وىو الذي يعنى بقواعدىا، ولقد أولى المعنيون 

عناية خاصة بالنحو والمغة انطالقا من كونيا لغة القران الكريم والسنة النبوية 
الشريفة، وقد حظي عمم النحو في أْنَطاِكية بمكانة سامية وبرز عدد من النحاة 

: ومنيم
وقيل 330ت )أحمد بن يعقوب التايب المكنى بأبي الطيب األْنَطاِكي _

. (124)وكان بصيرا بالعربية (م942_941/ىـ340
، كان (م953/ ىـ342ت )عمي بن محمد الفيم داؤد إبراىيم التنوخي األْنَطاِكي _ 

.  (125)نحويا وأديبا، فضال عن عموم أخرى ألّم بيا
عمي بن محمد بن إسماعيل بن بشر األْنَطاِكي من عمماء القرن الرابع لميجرة، _

. (126)العاشر لمميالد، وكان نحويا متميزاً 
: عموم أخرى

                                                 

. 27ابن بطالن، دعوة األطباء،( 122)
. 77ابن بطالن، دعوة األطباء،( 123)
. 1/227؛ الذىبي، معرفة القراء الكبار، 3/1251ابن العديم، البغية، ( 124)
. 2/187السيوطي، بغية الوعاة، ( 125)
المقري، محمد بن احمد بن أبي بكر التممساني، نفح الطيب من غصن األندلس ( 126)

. 3/400، 1998الرطيب، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، بيروت، دار الفكر، 
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: التاريخ
عرف أىل المغة التاريخ بأنو تعريف الوقت، وأنو عمم يبحث فيو عن الزمان 

وأحوالو وعن أحوال ما يتعمق بو من حيث تعيين ذلك وتوصيتو، ولمتاريخ مكانة 
رفيعة عند المسممين، وتتجمى تمك المكانة في كثرة ما ألفوا في أحوال بالدىم 

. وأحوال غيرىم من األمم، ومن أبرز مؤرخي أْنَطاِكية
التاريخ )صاحب كتاب  (م1008/ىـ399ت)أحمد بن محمد الخزاعي األْنَطاِكي _

. (127 )(الخاقاني
يحيى بن سعيد األْنَطاِكي المكنى بأبي الفرج، وىو يمت بصمة قرابة إلى سعيد _ 

- نظم الجوىر" بن البطريق الطبيب والمؤرخ والذي قام بإكمال كتابو في التاريخ 
، مدونًا تاريخ األعوام من (والمعروف بتاريخ ابن البطريق

إلى أْنَطاِكية،  (م1016/ىـ407)، وانتقل في سنة (م1028_938/ىـ419_327)
حيث وسع كتابو عمى أساس الوثائق التي وجدىا ىناك وقد تناول في كتابو ىذا 
الدولة البيزنطية والعباسيين والحكم الفاطمي في مصر وسوريا وأضاف تفصيالت 

. (128)حول أحوال الكنيسة وأحداث بالد المشرق
 

: العموم التطبيقية والعقمية
وىو العمم الذي يعرف منو أحوال البدن اإلنساني لعالج األمراض التي : الطب_ أ

بأنو عمم يبحث فيو عن " (129)تعتريو وحفظ الصحة عميو، وقد عّرفو ابن خمدون
زالة المرض،  بدن اإلنسان في جية ما يصح ويمرض اللتماس حفظ الصحة وا 

                                                 

البغدادي، إسماعيل باشا، ىدية العارفين وآثار المصنفين، طيران، المكتبة اإلسالمية، ( 127)
. 1/69م، 1967

محمود فيمي حجازي، مراجعة . سزكين، فؤاد،تاريخ التراث العربي، نقمو إلى العربية، د( 128)
. 190_1/2/189م، 1986الدكتور عرفة مصطفى، السعودية، مطابع جامعة الممك سعود، 

عبد الرحمن بن محمد، تاريخ ابن خمدون، المسمى، بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ( 129)
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرىم من ذوي السمطة األكبر، بيروت، مؤسسة جمال 

. 1/11، 1979لمطباعة والنشر، 
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ويعود الفضل إلى المسممين في إجراء أولى العمميات الجراحية في العالم 
.  (130) ً إطالقا

وفي أْنَطاِكية كان ىناك مدرسة تقوم بتدريس الطب، وكانت مناىج التدريس فييا 
نوعين، منيج نظري يطبق في المدارس الطبية، ويشمل دراسة األمراض وكيفية 
عالجيا، ومنيج عممي يشمل التدريب والتمريض عمى كيفية التطبيب والمعالجة 
وبعد أن يقضي الطمبة االمتحان ويجتازوه، يقومون بقسم اليمين وينالون الشيادة 

.  (131)وبعد ذلك يحق ليم ممارسة الطب ولكن تحت رقابة الدولة
ومن أطباء أْنَطاِكية المشيورين يحيى بن سعيد المكنى بأبي الفرج وىو عمم من 

والطبيب عمي بن أحمد . (132)أعالم الطب في أْنَطاِكية ولو تصانيف جميمة
، وىو من أصحاب (م986/ ىـ376ت)أألْنَطاِكي المكنى بأبي القاسم المجتبي 

عضد الدولة بن بويو وكان من المقدمين عنده، ولو تصانيف جميمة، ويذكر 
كان مشاركًا في عموم األوائل مشاركة طبية وكان فصيح المسان "  انو(133)القفطي

".  عذب البيان إذا سئل أبان وأتى بالمعاني الحسان
ومن أطباء أْنَطاِكية جرجيس الفيمسوف األْنَطاِكي الذي قرأ عمى عمماء أْنَطاِكية 

وحصل عمى اإلجازة العممية في عمماء بمده، وذىب إلى مصر واستقر فييا 
فضال عن أبي الحسن . (134)واستوطن وأدرك أبو الصمت أمية المغربي ىناك

الذي كان من األطباء  (م1065/ىـ458ت )المختار بن بطالن البغدادي 
المشيورين الذين انتيى بيم الزمان في أديرة أْنَطاِكية ولو انجازات عديدة في مجال 

. (135)الطب
: الرياضيات_ ب

                                                 

. 64، 1973م، .، المسممون والعمم الحديث، بيروت، دقنوفل، عبد الرزا( 130)
. 276، 1980، بيروت، دار العمم لمماليين، 2فروخ، عمر، تاريخ العموم عند العرب، ط( 131)
. 323ابن أبي أصيبعة، عيون األنباء، ( 132)
. 682، 5؛ وينظر البغدادي، ىدية العارفين، 234تاريخ الحكماء، ( 133)
. 157القفطي، تاريخ الحكماء، ( 134)
لممزيد ينظر الراوي، عاصم مراد ظاىر، ابن بطالن،البغدادي، وكتاب دعوة األطباء، ( 135)

. 2002رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الموصل، كمية التربية، 
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 وىي عمم بأحوال ما يفتقر من الوجود الخارجي دون التعقل إلى المادة، كالتربع، 
والتثميث، والتدوير، والكروية، والمخروطية، والعدد وخواصو، فإنيا أمور تفتقر إلى 

المادة في وجودىا، ال في دورىا، ويسمى أيضًا بالعمم التعميمي وبالعمم األوسط 
. (136)وبالحكمة الوسطى

   ولقد اتسع البحث في ميدان ىذه العموم بعد ظيور اإلسالم، حتى اندىش 
الكثيرون من النتائج العممية التي توصل إلييا العرب في ىذا المضمار السيما 

. (137)اكتشافيم لعمم الجبر وتطبيقو عمى الحساب واليندسة
  ومن أشير عمماء الرياضيات في أْنَطاِكية الطبيب عمي بن احمد األْنَطاِكي 

ومن  (م986/ ىـ376ت )المكنى بأبي القاسم الممقب بالمجتبي من أىل أْنَطاِكية 
 (تفسير االرثماطيقي)وكتاب  (التخت الكبير في الحساب اليندي)مؤلفاتو كتاب 

.  (138 )(في المكعبات)وكتاب  (تفسير اقميدس)وكتاب 
وكان عمي بن محمد إسماعيل األْنَطاِكي المكنى بأبي الحسن األْنَطاِكي 

.  (139)الذي كان بصيرا والرياضيات، فضال عن عموم أخرى (م987/ىـ388ت)
لقد أزدىر عمم الرياضيات في أْنَطاِكية نظرا لمركز أْنَطاِكية وموقعيا واحتكاكيا مع 

.  الدولة البيزنطية المجاورة ليا، وما تمثمو من ارث في عموم اليونان القدماء
:  الفمسفة_ ج

    حظيت الثغور والعواصم بوجود عدد من المدارس الميمة في مقدمتيا مدرسة 
أْنَطاِكية، حيث كانت أْنَطاِكية أىم مدينة نصرانية، ليس بالثغور والعواصم بل في 

.  (140)بالد الشام، يدرس في ىذه المدرسة الفمسفة فضاًل عن العموم الدينية األخرى

                                                 

. 1/59التيانوي، كشاف اصطالحات الفنون، ( 136)
م، 1973، مصر، دار المعارف، 5، تاريخ العموم عند العرب، طممنتصر، عبد الحمي( 137)

97_98 .
. 316ابن النديم، الفيرست، ( 138)
. 1/83االسنوي، طبقات الشافعية، ( 139)
. 1/158توماس، تاريخ الكنيسة السريانية  األنطاكية، (  140)
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    وتعد مدرسة أْنَطاِكية من المدارس النصرانية المشيورة في القرن الثالث والرابع 
من قبل قسيسين ىما لوقيانوس ودوزياوس لدراسة  (م290)لمميالد أسست سنة 

والفمسفة، فضال عن عموم الطبية والمنطق واليندسة  (الالىوت)العموم الدينية 
.  (141 )والرياضيات والفمك

لقد كان في أْنَطاِكية عمى الدوام مدرسة لمعموم : (142)ويقول األب سويريوس توماس
والذي كان وجودىا كافيا لنشر األفكار " الدينية وأخرى شييرة لمعموم الفمسفية

الفمسفية ليس في أْنَطاِكية بل في الثغور والعواصم عامة وكان ليا دور في تبمور 
.  النشاط الفكري فييا

                                                 

. 158_1/148توماس، المصدر نفسو، ( 141)
. 1/158تاريخ الكنيسة السريانية  األنطاكية، ( 142)
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: الخاتمــــة
:    يتضح مما سبق

تعد مدينة أنطاكية من أىم مدن العواصم، وذلك لموقعيا الجغرافي المتميز _ 
وتحكميا بالطرق لذلك تنافس عمييا كل من العرب المسممين والروم البيزنطيين 

. لمسيطرة عمى تمك المدينة
حظيت أنطاكية برعاية الخمفاء األمويين والعباسيين، إدراكًا منيم بأىميتيا _ 

.   الميميوموقعيا اإلستراتيج
الصوافي )عدت  أنطاكية قاعدة النطالق العديد من الحمالت العسكرية _ 

. التي كان يتولى قيادتيا خيره قادة الجيش اإلسالمي (والشواتي
ومثمما كان ليا دور في الحمالت الحربية، فقد كان ليا دور في الحياة الفكرية _ 

ويظير ذلك واضحًا في جذب العديد من العمماء والفقياء الذين قصدوىا والذين 
كان ليم دور بارٌز في بناء تاريخ المدينة الفكري والحضاري فضالَ  عن دورىا 

.  العسكري
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Antioch The City of Capitals in 3
rd

 , 4
th

 

Century A.H/9
th

 , 10
th

 Century A.D 
 Dr. Sana Abdullah A Ziz 

Abstract 
 Thughur and Awasim  region in Islamic Arab state has 
got a great attention from researchers due to its clear effect in 
events of Islamic Arab history. In addition, there are 
contributions in supporting economic and Intellectual aspects 
of the state Antioch is one of the famous cities which played 
an important role in Islamic history. 
 Military Campaigns led by many caliphs or their leaders 
whom they have experience and courage. 

From here, we chose this city for our paper. The 
research contains an introduction and themes sections about 
the city, and its Umayyad ages. Also its people, scientific trips, 
churches and monasteries. We depended on so many 
references and resources in giving a truthful picture about the 
city and its Intellectual and political donation also the reasons 

behind its weakness and fall. 
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