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ملَّخ�ص البحث
إن النهض��ة العلمية التي ش��هدهتا مدينة ِ
َّ
وفكري
حضاري
احل َّلة هي وليدة تاري��خ
ّ
ّ
َّ

بأهم املراكز الفكر َّية ،مثل بابل وس��ورا والنيل واجلامعني
عريق ش��هدته املنطقة متم ِّثلة ِّ

املزي��دي إىل اجلامعني
وغريه��ا ،وبع��د أن انتقل األمري س��يف الدولة صدقة بن منصور
ّ
م� مدينته اجلدي��دة ِ
(احل َّلة) عام 495هـ ،وق��د ازدهرت احلياة الفكر َّي��ة فيها بفضل
َّص�رَّ
مركزا لكبار العل�ماء والفقهاء
األم��راء املزيد ِّيني وتش��جيعهم للعلم والعلامء ،فكان��ت ً
واملحدِّ ثني واألدباء والش��عراء ،واستمرت مدرس��ة ِ
العلمي
احل َّلة الفكر َّية تؤ ِّدي دورها
ّ
َّ
اهلجري ،وقد بلغت ذروهتا يف القرنني السابع والثامن اهلجر َّيني.
منذ القرن اخلامس
ّ

ِ
خترج منها ع��دد من العلامء
مت َّي��زت احلركة الفكر َّي��ة يف احل َّلة بكوهنا حركة نش��طة َّ

يب
الذي��ن أبدعوا يف خمتلف العلوم واملعارف ،وقد أصبح��وا نوابغ يف ميادين الفكر العر ّ
اإلس�لامي ،وأصبحت مدرس��ة ِ
رواد العل��م وطالَّبه من ّ
كل
احل َّلة ً
مركزا الس��تقطاب َّ
ّ
مكان بعد أن ذاع صيتها ،وهلذا أسهمت مدينة ِ
اإلسالمي.
احل َّلة يف إغناء الفكر
ّ
تناولت الدراسة مبحثني :األول مدرسة ِ
الفكري يف مدرستي بغداد
احل َّلة وتأثريها
ّ
َّ
وبالد الشام؛ إذ رحل إليهام عدد من العلامء للدرس والتدريس ،وهبذا سامهت ِ
احل َّلة يف

ازدهار احلركة العلم َّية فيها.

أما املبحث الثاين فقد خصص بدراسة املؤرخني ِ
احل ِّل ِّيني  ،سريهتم ومصنَّفاهتم ،وقد
ِّ
ِّ
َّ
ِ
والنس��ابة والعارف بالتورايخ
املؤرخ
َّ
املؤرخني يف احل َّلة ،منهم ِّ
ظه��ر عدد كبري م��ن كبار ِّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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واحلس
وأخب��ار الناس وس��ديد ال��رأي ،وكذلك ُعرف��وا بالد َّق��ة يف كتاباهت��م التارخي َّية
ِّ

التارخيي  ،أ َّما مصنَّفاهتم يف جمال التاريخ فإنهَّ ا كانت متعدِّ دة يف موضوعاهتا ،منها كتاب
ّ
عيل بن
(املناقب املزيد َّية يف اخبار امللوك األس��د َّية) للش��يخ أيب البقاء هب��ة اهلل بن نام بن ّ
مح��دون ِ
احل يِّ ّل (ت بعد عام 565هـــ) ،وكت��اب (االصطفاء يف تواريخ امللوك واخللفاء)
(الفخري يف
عيل ب��ن جعفر بن ط��اووس (ت 644هـ) ،وكت��اب
ّ
ريض الدي��ن ّ
للس�� ِّيد ِّ

عيل بن طباطبا املعرف
اآلداب الس��لطان َّية يف الدول اإلس�لام َّية )
لصفي الدين َّ
ِّ
حممد بن ّ
الطقطق��ا (ت 709هـ) يف الرتاجم واألنس��اب ،وغريها ،ك�ما ُو ِصفت بعض مصنَّفاهتم

حممد
التارخي َّي��ة بأهنا (تواريخ جامعة) ،مثل كتاب (ترمجان الزمان) جلامل الدين أمحد بن َّ
ِ
وو ِصف بأنَّه ال يس��اويه يف براعة التسمية إلاَّ كتاب (مرآة الزمان) لسبط
بن مهنَّا احل يِّ ّلُ ،
اجلوزي ،وغريها من املؤ َّلفات.
ابن
ّ
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Abstract
The scientific rising witnessed by Hillah was the result of the
long cultural and intellectual history of important intellectual
centers Babylon, Sura, Nile, and Jami'een... etc. This study,
therefore, comes to account for this heritage.
This study falls into two parts: the first studies the School
of Hilla and its effect on the schools of Baghdad and Al-Sham.
The second part is dedicated to examining the Hilli historians,
presenting their lives, publications and contributions to the
different fields of knowledge.
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املقدمة
ّ
إن النهض��ة العلمية التي ش��هدهتا مدينة ِ
َّ
وفكري
حضاري
احل َّلة هي وليدة تاري��خ
ّ
ّ
َّ

بأهم املراكز الفكر َّية ،مثل بابل وس��ورا والنيل واجلامعني
عريق ش��هدته املنطقة متم ِّثلة ِّ

املزي��دي إىل اجلامعني
وغريه��ا ،وبع��د أن انتقل األمري س��يف الدولة صدقة بن منصور
ّ
م� مدينت��ه اجلدي��دة ِ
(احل َّل��ة) ع��ام 495ه��ـ ،وق��د ازده��رت احلي��اة الفكر َّي��ة فيها
َّص�رَّ

مركزا لكب��ار العلامء
بفض��ل األم��راء املزيد ِّيني وتش��جيعهم للعل��م والعلامء ،فكان��ت ً
والفقهاء واملحدِّ ثني واألدباء والش��عراء ،واس��تمرت مدرس��ة ِ
احل َّلة الفكر َّية يف عطائها
َّ
اهلج��ري ،وقد بلغت ذروهت��ا يف القرنني الس��ابع والثامن
العلم��ي من��ذ القرن اخلامس
ّ
ّ
اهلجر َّيني.

ِ
خت��رج فيه��ا ع��دد من
مت َّي��زت احلرك��ة الفكر َّي��ة يف احل َّل��ة بكوهن��ا حرك��ة نش��طة َّ

العل�ماء الذي��ن أبدع��وا يف خمتل��ف العلوم واملع��ارف ،وقد أصبح��وا نواب��غ يف ميادين
الفك��ر العريب اإلس�لامي ،وأصبح��ت مدرس��ة ِ
رواد العلم
احل َّلة
ً
مرك��زا الس��تقطاب َّ
ّ
ّ
كل م��كان بعد أن ذاع صيتها؛ وهلذا أس��همت مدينة ِ
وطالَّب��ه من ّ
احل َّل��ة يف إغناء الفكر
اإلسالمي.
ّ

تناولت الدراسة مبحثني:

احل َّلة ،وتضمن دراس��ة تأس��يس مدينة ِ
األول :ازده��ار احلرك��ة الفكرية يف ِ
احل َّلة،
َّ
َّ
َّ

وعوامل ازدهار احلركة الفكر َّية فيها.
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املؤرخني احل ّليني ،س�يرهتم ومصنَّفاهتم،
أ َّما املبح��ث الثاين فقد ُخ ِّصص بدراس��ة ِّ
وتناول دراسة أبرز أعالم ِ
احل َّلة يف األنساب ،وأهم مؤ َّلفاهتم يف هذه املدَّ ة.
ثم
وانتهت هذه الدراس��ة بخامتة تناولت أهم النتائج التي َّ
توصلت إليها الدراسةَّ ،

قائمة هبوامش البحث ،واملصادر واملراجع.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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املبحث الأ َّول

حللَّة
ازدهار احلركة الفكر َّية يف ا ِ
حللَّة
�أ َّو اًل :ت�أ�سي�س مدينة ا ِ

ِ
عيل بن
َّ
أس��س مدين��ة احل َّلة األمري س��يف الدولة صدق��ة بن منصور بن دبي��س بن ّ

األس��دي س��نة 495هـ يف منطقة اجلامعني()1؛ إذ كان آباؤه يس��كنون فيها( ،)2وقد
مزيد
ّ

احلموي بأنهَّ ا« :أمجة تأوي إليها الس��باع ،فنزل بأهله وعس��اكره ،وبنى
وصفه��ا ياقوت
ّ

ً
ملجأ ،وقد
هبا املس��اكن اجلليلة والدور الفاخرة ،وتأنَّق أصحاب��ه يف مثل ذلك فصارت

فلم
قصده��ا َّ
التجار فصارت من أفخر بالد العراق وأحس��نها مدَّ ة حياة س��يف الدولة ،اَّ
ُقتل بقيت عىل عامرهتا ،فهي اليوم قصبة تلك الكورة»(.)3

وهن��اك رواية أخرى عن تأس��يس ِ
احل َّلة تفيد َّ
عمر أرض
بأن األمري س��يف الدولة َّ

ِ
احل َّلة التي هي آجام س��نة 493هـ ،ووضع ال��دور واألبواب ونزهلا عام 495هـ ،وحفر
اخلندق حوهلا عام 498هـ ،ووضع س��ور ِ
احل َّلة عام 501ه��ـ( .)4ويظهر َّ
أن هذه الرواية
هي األكثر قبولاً من الروايات األخرى؛ ألنهَّ ا تش�ير إىل تاريخ بناء املدينة ووضع السور
واخلندق حوهلا ،وأنهَّ ا حتدِّ د تاريخ انتقال األمري صدقة إليها بعد اكتامل بنائها.

ِ
ِ
مؤسس��ها األمري س��يف الدولة
ُيطل��ق ع�لى احل َّلة أحيانًا احل َّلة الس��يف َّية؛ نس��ب ًة إىل ِّ
أيضا ِ
باحل َّلة املزيد َّية ،نسب ًة إىل قبيلة مزيد األسد َّية(.)6
صدقة بن منصور( ،)5وتُعرف ً
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يتحول من النيل( )7مركز اإلمارة
أ َّما العوامل التي دفعت األمري س��يف الدول��ة أن َّ
املزيدية إىل املوقع اجلديد ِ
املستمرة بني أبناء
(احل َّلة) منها :أنَّه أراد االبتعاد عن املنازعات
َّ
َّ
البيت
الس��لجوقي( )8التي كانت هلا انعكاس��ات س��لب َّية عىل مركز اإلمارة
الس��يايس(،)9
ّ
ّ

حمصن ُيعرف ب��ـ( :اجلامعني) غرب الف��رات( .)10ويمتاز هذا
لذل��ك أقامها يف موض��ع ّ
املوقع -إىل جانب حصانته -بخصوبة أرضه وغزارة املياه فيه؛ بسبب وجود هنر الفرات

وفروع��ه الكثرية الت��ي متدُّ أرض املنطقة باملياه( ،)11ويمكننا أن نضيف س��ب ًبا آخر هو َّ
أن
املركز القديم لإلمارة (النيل) مل يعد يتالءم مع نمو قبيلة بني مزيد ومتط َّلباهتا ،فضلاً عن

املزيدي صدقة وأهدافه يف توس��يع حدود اإلمارة املزيد َّية ،والتخ ُّلص
طموحات األمري
ّ
السلجوقي.
من التس ُّلط
ّ

شهدت مدينة ِ
تطو ًرا واس ًعا
اهلجري/الثالث عرش
احل َّلة يف القرن السادس
امليالدي ّ
ّ
ّ

عىل حس��اب مدينة اجلامعني ،ومل ِ
تفوقت يف أمه ّيتها
متض مدَّ ة طويلة عىل إنش��ائها حتى ّ
وعمراهن��ا عىل العدي��د من املدن يف منطقة الفرات األوس��ط ،مثل ق�صر ابن هبرية(،)12

والني��ل ،وغريها ،وأصبحت أكرب مدينة بني بغداد والكوفة ،ممَّا حدا بأحد البلدان ِّيني

()13

إىل أن يصفها بأنهَّ ا كانت من أفخر بالد العراق وأحسنها.

تق��ع ِ
احل َّلة عىل ُبعد أربعة وس��تِّني مي�ًل�اً إىل اجلنوب الغريب من مدين��ة بغداد وعىل

احلج من بغداد
بع��د أربعني ميلاً إىل الش�مال من الكوف��ة( ،)14وهذا املوقع جعل طري��ق ِّ
ش��جع عىل ازدهار ه��ذا الطريق وجود اجلرس الذي ُو ِصف
يمر هبا( ،)15وقد
َّ
إىل الكوفة ُّ

العبايس (-575
عظيم معقو ًدا عىل مواكب متَّصلة أمر ببنائه النارص لدين اهلل
بأنَّ��ه كان اً
ّ
واملرج��ح َّ
(احلج) كان له
الديني
أن العامل
باحلاج واعتنا ًء بس��بيله(،)16
622هـ) اهتام ًما
ّ
َّ
ِّ
ّ
أث��ره يف زيادة رسعة نمو هذه املدين��ة ،إىل جانب اعتدال مناخها وعذوبة هوائهاِ ،
فاحل َّلة

تقع عىل خط عرض  32-29شاملاً وخط طول  44-26رش ًقا(.)17
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زار ِ
احل َّل��ة بعد أكثر من ثامن�ين عا ًما الرحالة املعروف ابن جب�ير فقال فيها« :مدينة

يب مستدير هبا،
كبرية ،عتيقة الوضع مس��تطيلة ،مل َ
يبق من س��ورها إلاَّ حلق من جدار ترا ّ

ِّ
الرشقي ،ويمتدّ بطوهلا ،وهلذه املدينة أس��واق
ش��ط الفرات يتَّصل من جانبها
وهي عىل
ّ
حفيل��ة جامعة للمرافق املدن َّية والصناعات الرضور َّية ،وهي قو َّية العامرة ،كثرية اخللق،

متَّصل��ة حدائق النخيل داخلاً
جرسا
ً
وخارجا ،فديارها ب�ين حدائق النخيل ،وألفينا هبا ً

حتف هبا من جانبها سالسل
عظيم معقو ًدا عىل مراكب كبار متَّصلة من الشط إىل الشطُّ ،
اً
ِ
ظم وضخام ًة ،ترتبط إىل خش��ب مث َّبتة يف ِكلاَ الش�� َّطني،
من حدي��د ،كاألذرع املفتولة ع اً
ُّ
احلموي املتوفىَّ عام 626هـ
تدل عىل عظم االس��تطاعة والقدرة»( .)18ويصفها ياق��وت
ّ
بأنهَّ ا« :مدينة كبرية ...أفخر بالد العراق وأحس��نها»( .)19أ َّم��ا الرحالة ابن ب ُّطوطة الذي
زار املدين��ة ع��ام 727هـ فإنَّه أعاد وصف ابن جبري عنها ،وق��ال عن ِ
احل َّلة َّ
إن «أهل هذه
املدينة ك ّلها إمام َّية اثنا عرش َّية ،وهم طائفتان :إحدامها تُعرف باألكراد ،واألخرى تُعرف

بأهل اجلامعني»(.)20

حللَّة
ثان ًيا :عوامل ازدهار احلركة الفكر َّية يف ا ِ

ِ
أسس��ها األمري س��يف الدول��ة صدقة بن
ب��دأت النهض��ة العلم َّي��ة يف احل َّلة منذ أن َّ

مركزا لكبار العلامء والفقهاء واملحدِّ ثني واألدباء والش��عراء،
منصور
املزي��دي ،فكانت ً
ّ
وقد قصدها طلاَّ ب العلم من خمتلف املدن اإلسالم َّية؛ لينهلوا من علامئها األعالم حتَّى
ذاع صيته��ا يف اآلفاق( .)21ومتي��زت ِ
احل َّلة بأنهَّ ا مدينة علم َّية أدب َّي��ة ذات مكانة كبرية بني
َّ

تطور حركتها الفكر َّية
مدن العامل
اإلس�لامي ،وقد تظافرت عوامل عدَّ ة س��اعدت عىل ُّ
ّ
منها:

1.1اختي��ار األمري صدقة موقع مدينت��ه اجلديدة ِ
(احل َّلة) كان له أثر بارز يف انتعاش
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أهم
حركة الفك��ر فيها وذلك؛ لقرهبا من مدينة اجلامع�ين التي كانت تعدُّ من ِّ

احلم��وي بأنهَّ ا« :مدينة
املراك��ز احلضار َّية والفكر َّي��ة يف املنطقة ،والتي وصفها
ّ

كثريا م��ن أهل العلم واألدب ينس��بون:
كب�يرة آهل��ة ...وقد أخرج��ت خل ًقا ً
احلل»( .)22ويمكن القولَّ :
إن مدينة اجلامعني كانت مت ِّثل حمور النهضة العلم َّية
يِّ ّ
ِ
ِ
أهم مدهنا
يف مدين��ة احل َّلة ،وهلذا اندجم��ت اجلامعني مع احل َّلة وأصبح��ت من ّ
يف تلك املدة ،وبقي أس��مها مقرتنًا بمدينة ِ
احل َّلة بعد تأسيس��ها ،وما تزال حم َّلة
اجلامع�ين معروفة يف ِ
ٍّ
ش��ك مت ِّثل آثار
احل َّلة باس��مها القديم إىل اآلن ،وهي بال
ِ
احل َّلة القديمة ومعاملها العمران َّية والتارخي َّية.

2.2لقد كان من أهم أس��باب النهضة الفكرية يف ِ
احل َّلة ،تش��جيع األمراء املزيد ِّيني
َّ
واهتاممه��م بالعل��م والعل�ماء ،وكان األمري س��يف الدولة صدقة ب��ن مزيد يف
مقدّ مة هؤالء األمراء الذين شجعوا رجال العلم واألدب يف مدينة ِ
احل َّلة ،فقد
َّ

وس��مو األخالق واملكانة العالية ،وصفه ابن
كان عىل جانب كبري من الفضل
ِّ
األثري بقوله« :وكان قد عظم ش��أنه ،وعال قدره ،واتّس��ع جاهه ،واس��تجار به

صغار الناس وكبارهم»(.)23

أ َّما نور الدولة دبيس بن صدقة فقد وصفه ابن خلكان باجلود والكرم ومعرفة

األدب والش��عر( ،)24ويقول عنه ابن طقطقا بأنَّه« :كان أحد أجواد الدنيا ،كان
والذمار ،وكانت أيامه أعي��ادا ،وكانت ِ
صاحب الدار واجل��ار ،واحلمى ّ
احل َّلة
ً

َّ
حم��ط الرحال ،وملجأ بني اآلمال ،ومأوى الطريد ،ومعتصم اخلائف
يف زمانه
ِ
()25
مركزا للعلامء
مؤسس��ها األمري صدقة ً
والرشيد»  .وأصبحت احل َّلة يف عهد ِّ
واألدب��اء والش��عراء ،يلقون عنده من رعاي��ة وتش��جيع؛ إذ كان جيزل العطاء

إليهم ،ومدحه الش��عراء وأ َّلفوا باس��مه نفائس الكت��ب ،منها كتاب (الصادح
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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حممد بن اهلبارية وأرسله إليه مع ولده وأجزل
والباغم) أ َّلفه الش��اعر أبو يعىل َّ

عطاءه(.)26

وقربوهم إىل جمالسهم ،وكان الشاعر
َّ
شجع األمراء املزيد ُّيون العلامء واألدباء َّ
العبيس (ت 535ه��ـ) عىل اتصال بس��يف الدولة
ع�لي بن أفل��ح
ّ
أبو القاس��م ّ
وابن��ه دبي��س( ،)27ومن األمراء املزيد ّي�ين األمري تاج امللوك ب��دران بن صدقة

(ت 530هـ)( ،)28واألمري مزيد بن صفوان بن احلس��ن بن منصور هباء الدولة
املزيدي (ت 584هـ)(.)29
ّ

3.3االستقرار السيايس واالزدهار االقتصادي الذي شهدته مدينة ِ
احل َّلة يف القرن
ّ
ّ
اهلجري ،عرص اإلم��ارة املزيد َّية وما بعده��ا ،كان وراء نمو احلركة
الس��ادس
ّ
وتطوره��ا ،ففي عه��د األمري صدقة اتَّس��عت اإلم��ارة وبلغت أوج
الفكر َّي��ة
ُّ
عظمتها حتَّى صار أمريها يل َّقب بـ(ملك العرب)(.)30

ِ
ايس األخري ،والس��يام بعد
4.4
َّ
اس��تقرت أح��وال احل َّلة السياس�� َّية يف الع�صر الع َّب ّ
أن خت َّلص��ت اخلالفة العباس��ية من النفوذ الس��لجوقي ،وع��ادت مدينة ِ
احل َّلة
َّ َّ
ّ
إىل الس��لطة املركز َّية يف بغ��داد( ،)31ممَّا كان له األثر الكب�ير يف انتعاش أحواهلا
االقتصادي��ة واالجتامعية ،وقد أش��ار ابن جبري إىل ذلك عن��د زيارته إىل ِ
احل َّلة
َّ
َّ

بقول��ه« :وهل��ذه املدينة أس��واق حفيل��ة جامعة للمراف��ق املدن َّي��ة والصناعات
الرضوري��ة»( ،)32واس��تمر ذل��ك يف الق��رون الالحقة؛ إذ أصبح��ت ِ
احل َّلة من
َّ
أهم املراكز الفكر َّية يف منطقة الفرات األوس��ط والعراق ،وبرز فيها عدد كبري
ِّ

من العل�ماء واألدباء واملحدِّ ثني ورجال الفكر الذي��ن كان هلم دور يف النهضة
العلم َّية التي شهدهتا هذه املدينة عرب عصورها التارخي َّية(.)33
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5.5رغب��ة احل ِّل ِّيني يف طلب العلم واإلقبال عليه كان عاملاً آخر من عوامل ازدهار
احلي��اة الفكرية يف ِ
احل َّلة؛ والدليل عىل ذلك كثرة العل�ماء واألدباء فيها ،فضلاً
َّ
ع��ن رحالهتم يف طل��ب العلم إىل عدد من احلوارض اإلس�لام َّية ،وقد أس��هم
تش��جيع أهايل ِ
احل َّل��ة أبنائها يف طلب العل��م الذين كان��وا يتوارثونه جيلاً بعد
جي��ل إىل ظه��ور ٍ
عدد من البيوت��ات أو األرس العلم َّية مث��ل( :آل بطريق ،وآل

ط��اووس ،وآل نام وغريهم) ،والتي تو َّلت الرئاس��ة العلم َّي��ة يف املدينة طوال
العرص العبايس وما بعده( ،)34األمر الذي جعل مدينة ِ
احل َّلة حتتل مكان ًة علم َّي ًة
َّ ّ
اهلجري والقرون الالحقة.
كبري ًة يف تاريخ العراق منذ القرن السادس
ّ

بدأت بواكري النهضة العلمية يف ِ
اهلجري ،وس��وف نشري
احل َّلة منذ القرن الس��ادس
ّ
َّ
احل َّلة يف مدَّ ة البحث ،فمن أش��هر فقهاء ِ
إىل أبرز أعالم ِ
احل َّلة وحمدِّ ثيها يف القرن السادس
اخلفاجي (ت 557هـ) ،صاحب كتاب (املنجي من
اهلجري احلسني بن عقيل بن سنان
ّ
ّ
()35
حممد بن هارون املعروف بـابن
حممد بن َّ
الضالل يف احلرام واحل�لال)  ،وأبو عبد اهلل َّ

فقيه��ا ،له كتب منها( :خمترص التبيان يف تفس�ير القرآن)(،)36
ال��كال (ت 597هـ) ،كان ً
وأبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن أمحد العجيل ِ
احل يِّ ّل (ت 598هـ) ،ش��يخ فقهاء عرصه،
َّ
ّ
()37
عيل بن بطريق
من أش��هر مؤلفاته كتاب (الرسائر)  ،وحييى بن احلس��ن بن احلسني بن ّ
األس��دي (ت 600هـ) ،ويعدُّ من كبار علامء ِ
احل َّلة يف علم الكالم واحلديث ،ومن آثاره
ّ

كتاب (العمدة يف عيون صحاح األخبار)(.)38

()39
حممد ب��ن حييى بن الف��رج
عيل بن
ّ
وحيي��ى بن َّ
الس��وراوي  ،وهبة اهلل بن ن�ما بن ّ
محدون الربعي ِ
احل يِّ ّل ،أبو البقاء ،ومن آثاره كتاب املناقب املزيد َّية يف امللوك األسد َّية(،)40
ّ

()41
ورام
عيل بن جعفر بن شعره
اجلامعاين ،كان من أجلة الفقهاء  ،والشيخ َّ
ّ
وأبو احلسن ّ
احل يِّل (ت 605هـ) ،وه��و أحد أئمة الفقه واحلدي��ث يف ِ
ِ
احل َّلة ،له كتاب
َّ
اب��ن أيب ف��راس ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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()42
يص
عيل بن احلسن ِّ
يعرف بـ( :جمموعة َّ
احلم ّ
ورام)  ،والش��يخ س��ديد الدين حممود بن ّ
الرازي ِ
احل يِّ ّل (كان ح ًّيا سنة 600هـ) ،وكان علاَّ مة عرصه ،ومن كبار فقهاء اإلمام َّية ،له
ّ

تصانيف كثرية(.)43

وم��ن ش��عراء ِ
احل َّلة وأدبائها يف ه��ذا القرن ،األمري بدران بن س��يف الدولة صدقة

(ت 530ه��ـ أو 531ه��ـ)( ،)44واألم�ير مزي��د ب��ن صف��وان ب��ن احلس��ن ب��ن منصور

(ت 584هـ) شاعر جميد ،رحل إىل بالد الشام ،ومن شعره يف احلنني لبلده(:)45
ِذك����ر األح��� َّب���ة ب��ال��ع��راق ه���اج يب
���ع (ب��اجل��ام��ع�ين) ع��ه��دهت��ا
وم����راب� ٌ

ِ
ال��ذاك��ر
ش��و ًق��ا وق���د ي����زدا ُد ش���وق
ٍ
ِ
������آذر
����زالن هل����ا وج�
ت����زه����و ب�����غ�

()46
وحمم��د بن خليفة
عيل ب��ن أفلح
العب�سي (ت 535هـ) َّ ،
ّ
والش��اعر أبو القاس��م ّ
الس��نبيس اهليتي ِ
املزي��دي صدقة(،)47
احل يِّ ّل ،ش��اعر مش��هور لدي��ه اختصاص باألم�ير
ّ
ّ
ّ
وحمم��د بن أمحد بن محزة ابن جي��ا ِ
احل يِّ ّل (ت 597هـ) ،فاقت ش��هرته باألدب( ،)48وأبو
َّ
احلسن عيل بن محدون ِ
احل يِّ ّل ،كان أدي ًبا فاضلاً  ،توفيِّ يف عهد اخلليفة النارص لدين اهلل(،)49
ّ
وأب��و الثناء حممود بن هبة اهلل بن أيب القاس��م ِ
احل يِّ ّل (ت 604ه��ـ)( ،)50وأبو منصور هبة

احلموي بأنَّه« :شيخ وقته ومتصدِّ ر بلده،
اهلل بن حامد بن أمحد بن أ ُّيوب ،وصفه ياقوت
ّ

أخذ عنه أهل تلك البالد األدب»(.)51

ِ
عيل بن أمحد املعروف بابن
وم��ن النحو ِّيني وال ّلغو ِّيني يف احل َّلة أبو عبد اهلل َّ
حممد بن ّ
محي��دة النحوي ِ
احل يِّ ّل (ت 550ه��ـ) ،برع يف النحو وال ّلغة واألدب ،له كتب منها (رشح
ّ
ال�سراج) ،و(الروضة يف النحو) وغريه��ا( ،)52وأبو عبد اهلل
أبي��ات اجلمل أليب بكر بن
َّ
الن��وري (ت 562هـ) ،كان نحو ًّي��ا لغو ًّيا مقرئًا
حممد ب��ن ثابت
ّ
احلس�ين ب��ن هدّ اب بن َّ

()53
النح��وي املعروف بابن اخلازن
عيل بن منصور
فقيها
ّ
ً
ً
ش��اعرا  ،وأب��و الفتوح نرص بن ّ
()54
عيل بن احلس��ن بن عنرت بن
(ت 600ه��ـ) ،كان عار ًف��ا بالنحو وال ّلغة  ،وأبو احلس��ن ّ
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بـ:ش��ميم ِ
النحوي ،املعروف ُ
احل يِّ ّل (ت 601هـ) ،ال ّلغوي الشاعر األديب ،له عدَّ ة
ثابت
ّ
مؤ َّلفات يف ال ّلغة(.)55

امليالدي ،فقد تصاعدت النهضة الفكر َّية
اهلجري/الثالث عرش
أ َّما يف القرن السابع
ّ
ّ
ِ
أهم املراكز الفكر َّية يف العراق والعامل
يف مدينة احل َّلة ،وازداد عدد أعالمها حتى غدت من ِّ

اإلس�لامي ،ومن أبرز علامئها يف الفقه واحلديث الش��يخ س��امل بن حمفوظ بن عزيزة بن
ّ

()56
عيل بن حييى بن
السوراوي (ت يف حدود القرن الس��ابع
وش��اح
ّ
ّ
اهلجري)  ،والشيخ ّ
اخلياط ِ
احل يِّ ّل (كان ح ًّيا س��نة 609هـ) ،وهو من رواة احلديث( ،)57والس ِّيد شمس الدين
فخار بن معد احلس��يني (ت 630ه��ـ) ،وهو من أعالم املحدِّ ثني يف ِ
احل َّلة( ،)58والش��يخ
ّ

األسدي (ت 645هـ)،
الربعي
حممد بن جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل بن نام
ّ
ّ
نجيب الدين َّ
ِ
()59
العلوي
عيل بن األبزر
ّ
ش��يخ فقهاء احل َّلة ومن رواهتا البارزين  ،وأبو َّ
حممد احلسن بن ّ
ِ
احل يِّ ّل (ت 663هـ) ،العامل الفقيه املحدِّ ث اجلليل( ،)60ونجم الدين أبو القاسم جعفر بن
احلس��ن ب��ن حييى املع��روف باملح ِّقق ِ
احل�ِّل�يِّ ّ (ت 676هـ) ،كان مرج ًع��ا ألهل عرصه يف
ِ
فقيها حم ِّق ًقا،
املطهر احل يِّ ّل (ق 7هـ) ،والد العلاَّ مة ،كان ً
الفقه( ،)61وسديد الدين يوسف بن َّ
()62
األس��دي (ت 680هـ)،
عيل بن جهيم
ّ
مدر ًس��ا عظيم الش��أن  ،وأبو جعفر َّ
ِّ
حمم��د بن ّ
()63
عيل األعرج (ت 683هـ)،
ُوصف بفقيه الش��يعة  ،وضياء الدين عبد اهلل بن َّ
حممد بن ّ
كان م��ن كب��ار فقهاء ِ
احل َّلة يف القرن الس��ابع
اهلجري( ،)64وج�لال الدين عبد احلميد بن
ّ

املوسوي (كان ح ًّيا سنة 682هـ) ،كان فاضلاً حمدِّ ًثا راوية( ،)65ومجال الدين
فخار بن معد
ّ
احل يِّل املعروف بالعلاَّ مة ِ
ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ)ُ ،و ِصف
عيل بن َّ
املطهر ّ
احلسن بن يوسف بن ّ
بأنَّ��ه علاَّ مة العلامء ،كان عظيم الش��أن رفي��ع املنزلة ،بلغت تصانيف��ه نحو مائة وعرشين
جم َّلدً ا( ،)66ويعدُّ العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل حلقة الوصل بني القرنني السابع والثامن اهلجر ِّيني(.)67
اهلجري فمنهم عفيف الدين أبو بكر
أ َّما أشهر علامء النحو واللغة يف القرن السابع
ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
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أمح��د بن حممد بن ميمون ِ
النحوي ،كان عا ًملا بالنحو والترصيف( ،)68وفخر الدين
احل يِّ ّل
ّ
َّ
ِ
ِ
خترج عىل
أبو الفضل احلسن بن مقلد العويف
ّ
النحوي احل يِّ ّل ،أحد علامء النحو يف احل َّلةَّ ،
احل َّلة( ،)69وأبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن عيل بن السكون ِ
يديه كثري من أهل ِ
احل يِّ ّل
َّ
َّ
ّ
ّ
ٌ
ِ
()70
(ت 606هـ) ،كان من أعالم احل َّلة يف اللغة والنحو  ،ومجال الدين أبو منصور احلسن
ب��ن يوس��ف العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726ه��ـ) ،له مؤ َّلفات كثرية يف عل��وم اللغة ،منها كتاب
(كش��ف املكنون من كتاب القان��ون) ،وهو اختصار رشح اجلزول َّي��ة يف النحو ،وكتاب
(بسط الكافية) ،وهو اختصار رشح الكافية يف النحو ،وغريها(.)71

ومن شعراء ِ
احل َّلة وأدبائها يف هذا القرن رشف الدين أبو الوفاء راجح بن إسامعيل
األس��دي ِ
ّ
ومه��ذب الدين
احل�ِّل�يِّ ّ (ت 624هـ) ،ش��اعر مش��هور وأديب مع��روف(،)72
ّ
عيل
عيل بن القامغاز املعروف بابن
اخليمي ،شاعر وأديب بارع(ّ ،)73
ّ
َّ
وعز الدين ّ
حممد بن ّ

وعز الدين أبو
ابن احلس��ن بن هبة اهلل املعروف بابن أس��امة
العلوي (ت 654ه��ـ)(ّ ،)74
ّ
عبد اهلل احلسني بن حممد بن مهنا العلوي ِ
احل يِّ ّل (ت 675هـ)( ،)75وعلم الدين إسامعيل
ّ
َّ
ب��ن تاج الدين جعفر بن معي��ة ِ
حممد احلس��ن بن
احل يِّ ّل (ت 680هـ)(ّ ،)76
َّ
وعز الدين أبو َّ
أمحد ِ
مكثرا من النظم(.)77
احل يِّ ّل الشاعر (ت 699هـ) ،كان
شاعرا ً
ً

اهلجري ،فقد أش��ارت املصادر إىل أبرز أعالمه يف الفقه واحلديث
أ َّما القرن الثامن
ّ
احلسن بن عيل بن داود ِ
احل يِّ ّل (ح ًّيا سنة 707هـ) ،العامل الفاضل املحدِّ ث ،ومن تصانيفه
ّ
()78
احلسيني
العلوي
عيل بن األعرج
ّ
ّ
كتاب الرجال  ،وأبو عبد اهلل عبد امل َّطلب بن َّ
حممد بن ّ
احل�ِّل�يِّ (ت 754ه��ـ) ،من أبرز علامء اإلمامي��ة ،وهو ابن أخت العلاَّ م��ة ِ
ِ
احل يِّ ّل وتلميذه،
َّ
ّ
()79
حممد بن
حممد احلس��ن بن أمح��د بن َّ
ول��ه تصانيف ع��دَّ ة يف الفقه  ،وجالل الدين أبو َّ
احل يِّل (كان حيا س��نة 752هـ)( ،)80وريض الدين عيل بن أمحد بن حييى املزيدي ِ
ِ
احل يِّ ّل
ّ
ًّ
ّ
ّ
نام ّ
()81
املوسوي (كان ح ًّيا
عيل بن عبد احلميد بن فخار
ّ
(ت 757هـ)  ،وعلم الدين املرتىض ّ
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سنة 760هـ)( ،)82وفخر الدين حممد ابن العلاَّ مة احلسن بن يوسف ِ
احل يِّ ّل (ت 771هـ)(،)83
َّ
احلس��يني (ت 776ه��ـ)( ،)84وكامل
حممد بن القاس��م بن احلس�ين بن مع َّية
ّ
وتاج الدين َّ
الدين عبد الرمحن حممد بن إبراهيم العتايقي ِ
احل يِّ ّل (ت 790هـ)(.)85
ّ
َّ

عيل
وم��ن أعالم الش��عر وال ُّلغ��ة واألدب،
ِّ
صفي الدي��ن عبد العزيز ب��ن رسايا بن ّ
ِ
()86
حممد بن احلس�ين بن أمحد
الطائ��ي احل�ِّل�يِّ ّ (ت 750هـ أو 752هـ)  ،وش��مس الدين َّ
ّ
ِ
()87
عيل بن احلس�ين املعروف
احل�ِّل�يِّ ّ  ،املعروف بابن الب َّق��ال (ت 780هـ)  ،وعالء الدين ّ
شاعرا( )88وغريهم.
بالشفهيني (ت أوائل القرن الثامن اهلجري) وكان عا ًملا أدي ًبا
ً
ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
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املبحث الثاين

حللَّة الفكرية يف الكتابة التاريخية
�إ�سهامات مدر�سة ا ِ
� اً
حللَّة
أول :م�ؤرخو ا ِ
ع��رف علم التاريخ بأنَّ��ه علم تضبط به األحوال م��ن والدة ووفاة وما حيدث من
ُي َّ

ح��وادث ووقائ��ع ،وموضوعه اإلنس��ان والزم��ان( ،)89ويقول ابن خل��دون َّ
إن التاريخ

«ف��ن من الفنون التي تتداوله األمم واألجيال ،وتُش��دُّ إليه الركائب والرحال ،وت َْس��مو
الس��وقة واألغفال ،وتتنافس في��ه امللوك واألقيال ...إذ هو يف ظاهره ال يزيدُ
إىل معرفته ُّ

عىل إخبار عن األيام والدول ،والس��وابق من القرون األول ...ويف باطنه نظر وحتقيق،
وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق ،وعلم بكيف َّيات الوقائع وأسباهبا»(.)90
ِ
املؤرخني املشهورين ،منهم:
برز يف احل َّلة يف هذه املدَّ ة عدد من ِّ

1.1الشيخ أبو البقاء هبة اهلل بن نام بن عيل بن محدون ِ
احل يِّ ّل (ت بعد سنة 565هـ)،
ّ
ِ
ُو ِصف بالشيخ الرئيس ،وال َع َلم الفاضل( ،)91أعدَّ داره الواقعة يف ح َّلة اجلامعني

مكانًا لتدريس طلاَّ به ،ويروي عنه ولده الشيخ جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل بن

حممد بن هش��ام
حممد إلياس بن َّ
ن�ما ،وروى صاح��ب الرتمجة عن الش��يخ أيب َّ
املق��دادي وغريه،
احلائ��ري ،والش��يخ أيب عبد اهلل احلس�ين بن أمحد بن طحال
ّ
ّ

وللشيخ أيب البقاء كتاب اسمه (املناقب املزيد َّية يف أخبار امللوك األسد َّية)(.)92
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حممد بن إسامعيل
القيلوي(( )93ت 633هـ) ،كان
ّ
عيل احلس��ن بن َّ
2.2القايض أبو ّ
عار ًفا بالتواريخ وأخبار الناس ،وامتازت كتاباته التارخي َّية بحسن العبارة(،)94
واختص
املؤرخ املعدّ ل ،س��افر إىل بالد الش��ام
وصف��ه ابن
َّ
الفوط��ي بالكتاب َّ
ّ

يب مظفر الدين موس��ى بن امللك العادل( ،)95وذكر سبط
بامللك األرشف األيو ّ

عيل َّ
أن وال��ده كتب حوايل ألفي جم َّل��دة ما بني صغرية
اب��ن
ّ
اجل��وزي عن ولده ّ
وكبرية(.)96

أما أش��هر مصنَّفات��ه يف حقل التاريخ :فه��و كتاب ذ َّيل به ع�لى تاريخ القايض

اجل��وزي َّ
أن كتاب��ه الذي��ل أحس��ن من
الس��مناين( ،)98( )97وذك��ر س��بط اب��ن
ّ
ّ
األصل(.)99

ّ 3.3
اخليمي
غ��وي املع��روف باب��ن
ع�لي ال ّل
ّ
ّ
مه��ذب الدي��ن أب��و طال��ب َّ
حممد ب��ن ّ
(ت 642ه��ـ) ،ول��د يف ِ
ش��اعرا،
احل َّلة املزيد َّية ،وكان عار ًفا باللغة العرب َّية أدي ًبا
ً
ل��ه اهتامم يف التاريخ ،وقد َّأرخ احتالل اإلفرنج دمياط ،فقال ابن خلكان(:)100
خط الشيخ ّ
«ونقلت من ّ
اللغوي املعروف
عيل
ّ
مهذب الدين أيب طالب َّ
حممد بن ّ
بابن اخليمي ِ
احل يِّ ّل نزيل مرصَّ ،
أن العدو نزل قبال دمياط يوم الثالثاء ثاين عرش
ّ
الرشقي يوم الثالثاء سادس
رب
ربيع َّ
ّ
األول س��نة مخسة عرشة وس��تامئة ،ونزل ال ّ

ع�شر ذي القعدة من الس��نة ،وأخذ الثغر يوم الثالثاء الس��ادس والعرشين من

ست عرشة وس��تامئة ،واس��تُعديت منهم يوم األربعاء تاسع عرش
ش��عبان سنة ّ
رجب س��نة ثامن عرشة وستامئة ،ومدَّ ة نزوهلم عليها إىل أن انفصلوا عنها ثالث

سنني وثالثة أشهر وسبعة عرش يو ًما ،ومن االتّفاق العجيب نزوهلم عليها يوم

الثالثاء ،وإحاطتهم هبا يوم الثالثاء ،وملكهم هلا يوم الثالثاء ،وقد جاء يف اخلرب
َّ
أن اهلل تعاىل خلق املكروه يوم الثالثاء».

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
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النص َّ
اخليم��ي كان دقي ًق��ا يف معلومات��ه التارخي َّية عن غزو
أن ابن
وتب�َّي�نَّ م��ن ّ
ّ
اإلفرن��ج لدمي��اط ،فكانت روايته دقيقة باليوم والش��هر والس��نة ،ممَّا ّ
يدل عىل
احل��س التارخيي الذي كان يتم َّيز به .له مصنَّفات ع��دَّ ة يف ال ُّلغة واألدب(،)101
ّ

أن له كتا ًبا يف التاريخ إلاَّ َّ
وأغلب الظ�� ِّن َّ
أن املصادر مل تذكره ،ور َّبام يعود ذلك
إىل ش��هرته يف ال ّلغ��ة واألدبَّ ،
وأن ابن خلكان مل يذكر لن��ا مصدر روايته التي

نقلها.

احلسني
حممد بن طاووس
ّ
عيل بن موسى بن جعفر بن َّ
ريض الدين أبو القاسم ّ
ِّ 4.4
(ت 664ه��ـ) ،كان من عل�ماء ِ
ش��اعرا
احل َّلة الثقات ،بار ًعا يف العلوم الدين َّية،
ً
أدي ًبا( ،)102نقيب الطالب ِّيني يف العراق(.)103

نش��أ ابن طاووس يف ِ
احل َّلة ،وتتلمذ عىل يد كبار العلامء ،منهم والده ،والش��يخ

حممد ب��ن جعفر ب��ن ن�ما (ت 645هـ) ،والش��يخ أبو احلس��ن
نجي��ب الدي��ن َّ

السوراوي
عيل بن حييى اخلياط ،والشيخ سديد الدين سامل بن حمفوظ بن عزيزة
ّ
ّ
كثري من طلبة العلم ،منهم ابن أخيه الس�� ِّيد غياث الدين
وغريهم ،وروى عنه ٌ

اإلربل
عيل بن عيسى
يِّ ّ
عبد الكريم بن أمحد بن موس��ى (ت 693هـ) ،والشيخ ّ
والعلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل(.)104

البن طاووس مؤ َّلفات كثرية يف شتَّى العلوم ،وكتبه مليئة باألخبار والتاريخ،
اختص هبا ،وم��ن مؤ َّلفات��ه يف التاريخ كتاب
فض�ًل�اً ع��ن العلوم الدين َّي��ة التي
َّ

لع�لي بن أيب
(ط��رف م��ن األنب��اء واملناق��ب يف الترصي��ح بالوص َّي��ة واخلالفة
ّ
طالب ،وكتاب (االصطفاء يف تواريخ امللوك واخللفاء)(.)105

ِ
النسابة،
املؤرخ َّ
عيل احل يِّ ّل (ت 682هـ)ِّ ،
5.5مجال الدين أمحد بن َّ
حممد بن مهنا بن ّ
()106
وهو من مش��ايخ اب��ن
النس��ابة
ّ
الفوط��ي  ،وصفه ابن عنبة بالش��يخ العامل َّ
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ِ
ِ
()107
اهتم
املؤرخني احل ِّل ّيني املش��هورين ،فقد َّ
املصنِّف  ،كان ابن مهنَّا احل يِّ ّل من ِّ
بالتاريخ وأ َّلف بهِ ،
ومن أشهر مصنَّفاته يف التاريخ كتاب (وزراء الزوراء)(،)108
وكتاب (ترمجان الزمان) الذي قيل فيه« :هو من التواريخ اجلامعة وال يساويه
اجلوزي ،فاملرآة والرتمجان من أبدع
يف براعة التسمية إلاَّ مرآة الزمان لسبط ابن
ّ

��مي التاريخ هبام إن مل يكونا أبدعه»( ،)109وصنَّف كتا ًبا آخر يف األنس��اب
ما ُس ِّ
املشجرة) ،ويعدُّ من أشهر التصانيف(.)110
أسامه (األنساب
َّ

املؤرخ
حممد بن حممود
القزويني (ت 682هـ) ِّ
ّ
6.6مج��ال الدين أبو حييى زكريا بن َّ
واجلغ��رايف ،يتَّص��ل نس��به إىل أنس ب��ن مالك خ��ادم رس��ول اهللُ ،ولِد يف
واس��تقر
ثم هاجر مع أهله وهو صغري إىل العراق،
َّ
مدينة قزوين عام 600هـَّ ،
يف ِ
احل َّلة الفيحاء ،فنش��أ هبا وتع َّل��م العل��م واألدب( ،)111وكان عا ًملا فاضلاً ذا

ٍّ
بالصويف املعروف
خط َحس��ن( .)112رحل إىل دمشق وكانت له عالقات وثيقة
ّ

القزويني عىل كامل الدين أيب القاس��م بن
يب( ،)113وتتلمذ
حمي��ي الدين بن العر ّ
ّ

()114
املتوج بن املظ َّفر
عيل
َّ
ّ
القزويني  ،والش��يخ معني الدين حسنويه بن أمحد أيب ّ
الصويف(.)115
ّ

ِ
ثم القضاء يف واس��ط عام 652هـ،
ت��ولىَّ القضاء يف مدين��ة احل َّلة عام 650هـَّ ،
وأضي��ف إلي��ه التدريس يف املدرس��ة الرشاب َّي��ة ،فضلاً عن عمل��ه يف القضاء،

واس��تمر حتى وفاته ع��ام 682هـ( .)116أ َّما يف التأليف ف��كان له كتاب بعنوان
َّ

(عجائ��ب املخلوقات وغرائ��ب املوجودات) يف اجلغرافي��ة( ،)117ويف التاريخ
يتضمن معلوم��ات جغراف َّية وتارخي َّية
له كت��اب (آثار البالد وأخبار العب��اد)،
َّ
ألهم الرتاجم عند حديثه عن
مهمة تش��مل بناء املدن وما حدث فيها ،وذكره
ِّ
َّ
بلداهنم(.)118

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
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ع�لي بن طباطبا املعروف باب��ن الطقطقا (ت 709هـ)،
7.7
صف��ي الدين َّ
ِّ
حممد بن ّ
ِ
ثم تولىَّ
ول��د س��نة 660هـ ،وهو من أه��ل احل َّلة ،كان أب��وه نقيب الطالب ّي�ينَّ ،
ص��دارة ِ
احل َّلة عام 667ه��ـ( ،)119وبعد أبيه تولىَّ نقاب��ة الطالب ِّيني ،وكان مفك ًِّرا
ومؤر ًخا س��ديد الرأي ،له ثقافة تارخي َّية عالية ش��املة ،يناقش ويورد األسباب
ِّ
واملس�� ِّببات ،ممَّا ُّ
يدل عىل س��عة أفق تفكريه( ،)120أشهر مؤ َّلفاته التارخيية كتاب

حممد بن هبة اهلل
(التاريخ
ّ
الفخري) ال��ذي أ َّلفه ألمري املوصل فخر الدولة أيب َّ
النرصاين حاكم املوصل بأمر السلطان املغو ّيل حممود غازان( ،)121وكتاب (منية
ّ

لعز الدين عبد العزيز بن
الفضالء يف تاريخ الوزراء) ،وأ َّلف كتاب يف التاريخ ِّ
الفوطي اس��م الكتاب
الكويف حاكم ش�يراز ،ومل يذكر ابن
حممد
ّ
ّ
إبراهي��م ب��ن َّ

عز الدين(.)122
الذي أ َّلفه خلزانة الس ِّيد ّ

حممد بن القاس��م بن احلس�ين بن مع َّية (ت 776ه��ـ) ،عامل فاضل
8.8ت��اج الدين َّ
النس��ابني يف وقته ،ل��ه تصانيف عدَّ ة يف
ونس��ابة جلي��ل القدر ،وهو م��ن أبرز َّ
َّ
النسب( ،)123ولديه كتاب يف التاريخ اسمه (أخبار األمم)(.)124

حللَّة يف الأن�ساب
ثان ًيا� :أعالم ا ِ
ونسبت
َّس��ب :ال َقراب ُة ،وقيل هو يف اآلباء خاصة،
ُ
َس��ب ال َقرابات ،والن ُ
َّس��ب :ن ُ
الن ُ
ِ
اب والن ََّّساب ُة
فالنًا إىل أبيه أنس�� ُبه وأنْس�� ُب ُه ن َْس ًبا ،إذا رفعت يف نسبه إىل جدِّ ه األكرب ،والن ََّّس ُ
العالمِ بالن ِ
َّسب(.)125
واألنس��اب من ف��روع علم التاريخ ،وه��و علم ُيعرف به أنس��اب الناس وقواعده

الك ِّلية واجلزئ َّية ،واهلدف منه جتنُّب اخلطأ يف نسب األشخاص(.)126

وعُدَّ النسب أساس الرشف ،وبه ُيعرف الصميم من اللصيق ،واملفتعل من العريق،
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وحتري املنابت الكريمة يف الزواج ،وأداء
وق��د جاءت احلنيف َّية البيضاء بإكرام الرشيفِّ ،
حق الرس��الة باملو َّدة يف القربى ،وغريها من األحكام( ،)127قال س��بحانه وتعاىل يف حمكم
ِّ
ِ
كتاب��ه العزيزُ ﴿ :قل الَ َأ ْس َ
��را إِلاَّ ا ْل َـم َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْر َب��ى﴾( ،)128وقوله تعاىل:
��أ ُلك ُْم َع َل ْيه َأ ْج ً
َّ��اس إِنَّا َخ َل ْقنَاكُم ِّمن َذك ٍَر َو ُأن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش�� ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا﴾(،)129
﴿ َيا َأيهُّ َ ا الن ُ

اهتم العرب باألنس��اب منذ عرص ما
يتم إلاَّ بمعرفة النس��ب ،وقد َّ
ولذلك فالتعارف ال ُّ
قبل اإلس�لام ،العتقادهم بأمه َّية الدماء ودورها يف خلق األنس��اب ،وإيامهنم َّ
بأن أعامل

اآلباء واألجداد تعطي األبناء مكانة يف املجتمع ممَّا دفعهم لالهتامم بالنس��ب( ،)130ومن
أهم أعالم ِ
احل َّلة يف علم األنساب:
ِّ
النسابة (ق7هـ) ،قال
املفضل
عيل بن َّ
احلس��يني َّ
ّ
1.1فخر الدين أبو َّ
حممد ت َْر َج ُم بن ّ
الفوطي« :كان حيارض بأنس��اب أهله وحيفظ أحواهلم واحلكايات التي
عنه ابن
ّ
ش��جرة جامعة ألنساب قريش
تصدر عنهم من الكرم واللؤم»( ،)131وذكر له ُم َّ

()132
النسابة(.)133
مجعها من كتاب (األنساب) للزبري بن بكار وغريه من َّ

املوسوي (ت 630هـ) ،من أعالم
عيل فخار بن معد بن فخار
ّ
2.2شمس الدين أبو ّ
ِ
ِ
النس��ابة العلاَّ مة(،)134
مدينة احل َّلة البارزين بمعرفة النس��بُ ،وصف بالس�� ِّيد َّ
ِ
القم ّي
حممد بن إدريس احل يِّ ّل ،وعن ش��اذان بن جربئيل ِّ
يروي عن أيب عبد اهلل َّ
وغريهم ،ويروي عنه مجاعة منهم الش��يخ س��ديد الدين يوسف والد العلاَّ مة
احل�ِّل�يِّ  ،واملح ِّقق ِ
ِ
احل يِّ ّل ،وولده جالل الدين عبد احلميد( .)135وهو من الس��ادة
ّ
األرشاف املعروفني بعلم األنساب وتشجريها( ،)136له مجلة من املؤ َّلفات ،منها
كت��اب (الر ّد عىل الذاهب إىل تكفري أيب طال��ب) ،وكتاب (املقباس يف فضائل

بني الع َّباس)(.)137

املوس��وي (كان ح ًّيا سنة 676هـ)،
3.3جالل الدين عبد احلميد بن فخار بن معد
ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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ِ
ونس��ابة عرصه( ،)138أخذ النس��ب عن وال��ده ،ويروي عنه
بالنس��ابةَّ ،
ُوصف َّ

الغري،
عبد الكريم بن أمحد ب��ن طاووس (ت 693هـ) صاحب كتاب فرحة
ّ
عيل بن األعرج
احلسيني( ،)139كان جالل الدين فاضلاً حمدِّ ًثا راوية،
ّ
وأمحد بن ّ
له كتاب ينقل منه احلسن بن سليامن بن خالد ِ
احل يِّ ّل يف خمترص البصائر(.)140

النس��ابة (ق7هـ)،
حممد بن عبد احلميد
احلس��يني َّ
ّ
4.4غياث الدين عبد الكريم بن َّ
من بيت ُع ِرف بالنسب واألدب ،كان غياث الدين ذا مروءة وشجاعة وحسن
أخالقُ ،قتل وهو شاب يف أطراف مدينة ِ
احل َّلة(.)141

احلس��يني (ت 682هـ) ،وصفه ابن
عيل
ّ
5.5مجال الدين أمحد بن َّ
حممد بن مهنا بن ّ
()142
سمه (األنساب
النسابة»  ،صنَّف كتا ًبا يف األنساب اَّ
عنبة بـ« :الش��يخ العامل َّ

املشجرة) ،ويعدُّ من أشهر تصانيفه(.)143
َّ

6.6غي��اث الدين عب��د الكريم ب��ن أمحد بن موس��ى بن ط��اووس (ت 693هـ)،
الفوطي« :مل
النس��ابة»( ،)144وقال فيه تلمي��ذه ابن
ّ
وصف��ه ابن داود بـ« :الفقيه َّ

َأر يف مش��اخيي أحفظ منه للسري واآلثار واألحاديث واألخبار ...مجع وصنَّف
املوسوي،
وشجر وأ َّلف»( ،)145روى النسب عن عبد احلميد بن فخار بن معد
ّ
َّ
ودرس عىل أبي��ه وعمه ريض الدين واملح ِّقق ِ
احل يِّ ّل وغريهم ،وعليه تتلمذ ابن
ّ
ِّ
محاد
عيل بن احلسني بن َّ
داود وعبد احلميد بن أمحد بن أيب اجليش وكامل الدين ّ

الغري)(.)146
الليثي وغريه ،وله عدد من املصنَّفات منها (فرحة
ّ
ّ

النسابة
عيل
احلسيني األعرج َّ
ّ
عيل بن َّ
حممد بن أمحد بن ّ
7.7فخر الدين أبو احلس��ن ّ
ِ
النس��ابة األديب»( ،)147وقال
(ت 702هـ)ُ ،وصف بـ« :الش��يخ العامل الشاعر َّ
الفوطي« :من مش��اخينا الس��ادات الذين أخذنا عنهم األنساب ،وكان
عنه ابن
ّ
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ش��جر وكتب بخ ِّطه»( ،)148قرأ النسب عىل جالل الدين
نسابة قد
َّ
فاضلاً أدي ًبا َّ
()149
عب��د احلميد فخ��ار بن معد
النس��ب ،منها
ّ
املوس��وي  ،له مؤ َّلفات عدَّ ة يف َّ

كتاب (جوهرة القالدة يف نسب بني قتادة)(.)150

عيل بن عبد الكريم بن أمحد بن طاووس (كان ح ًّيا سنة
ريض الدين أبو القاسم ّ
ِّ 8.8
701هـ) ،كان فاضلاً صدو ًقا ،درس النسب عىل جالل الدين عبد احلميد بن

اهتم بجمع األنساب ،إلاَّ
فخار
املوس��وي( ،)151واستدعاه ابن
ّ
الفوطي عندما َّ
ّ
َّ
أن وفاته حالت دون ذلك(.)152

النس��ابة
حممد
ّ
العلوي األديب َّ
عيل بن َّ
9.9فخر الدين أبو املظفر َّ
حممد بن األرشف ّ

اهتموا بعلم النسب(.)153
(كان ح ًّيا سنة 707هـ) ،من السادة األفاضل الذين ُّ

1010عل��م الدين املرت�ضى عيل بن عب��د احلميد بن فخار ب��ن معد املوس��وي ِ
احل يِّ ّل
ّ
ّ
عالـم فاضلاً جلي��ل القدر ،من أرسة
املع��روف باملرتىض (ت 760ه��ـ) ،كان اً
نس��ابة معروف ،وكذلك جدّ ه فخار بن
اهتمت بالنس��ب ،فوالده عبد احلميد َّ
َّ
ِ
النس��ابة املش��هورين يف احل َّلة ،من تصانيفه كت��اب (األنوار املضيئة يف
معد من َّ
أحوال
املهدي.)154()
ّ

حممد بن القاس��م بن احلس�ين بن مع َّية (ت 776ه��ـ) ،عامل فاضل
1111ت��اج الدين َّ
نسابة ،انتهى إليه علم النسب يف زمانه ،وله فيه اإلسنادات العالية والسامعات
َّ
نسابة العراق التلمذة عليه واألخذ منه(.)155
الرشيفة ،وقد أمجع َّ

عيل بن عب��د احلميد( ،)156وقرأ عليه
قرأ علم النس��ب عىل علم الدين املرتىض ّ
احلس��يني املعروف بابن عنبة صاحب كتاب
عيل
ّ
النس��ب مجال الدين أمحد بن ّ
(عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب) ،والزمه يف داره أكثر من اثنتي عرشة

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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س��نة بعد أن صاهره عىل ابنته ،وقرأ عليه النسب وغريه من العلوم( ،)157ومن
أشهر تصانيفه التي ذكرها تلميذه ابن عنبة يف علم النسب كتاب (هناية الطالب

ويتكون من اثني عرش جم َّلدً ا ،وكتاب (الثمرة الظاهرة
يف نسب آل أيب طالب)،
َّ
من الش��جرة الطاهرة) ،وه��و بأربعة جم َّل��دات يف أنس��اب الطالب ِّيني ،وكتاب

(الفلك املش��حون يف أنس��اب القبائ��ل والبطون) ،وكتاب (س��بك الذهب يف
شبك النسب) ،وكتاب (اجلذوة الزينب َّية) ،وكتاب (تبديل األعقاب) ،وكتاب

(كشف االلتباس يف نسب بني الع َّباس)(.)158
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اخلامتة
بعد دراسة إس��هامات مدرسة ِ
احل َّلة الفكر َّية يف الكتابة التارخي َّية (800-500هـ)،

توصلت إليه الدراسة.
يمكن تسجيل أهم ما َّ

أولاً  :شهدت مدينة ِ
مركزا لكبار
احل َّلة هنضة علم َّية واسعة بدأت منذ تأسيسها ،فكانت ً
العلامء والفقهاء واملحدِّ ثني واألدباء والش��عراء ،واستمرت مدرسة ِ
احل َّلة الفكر َّية
اهلجري ،وبلغت ذروهت��ا يف القرنني
العلم��ي منذ القرن اخلام��س
ت��ؤ ِّدي دورها
ّ
ّ
السابع والثامن اهلجر َّيني.

ثانيا :تضافرت عوامل عدَّ ة ساعدت عىل تطور حركة الفكر يف مدينة ِ
احل َّلة ،منها اختيار
ُّ
ً
أهم مراكز العلم يف املنطقة ،وتش��جيع
موقعها بالقرب من اجلامعني التي تعدُّ من ِّ
مؤسس��ها األمري سيف الدولة صدقة بن
األمراء املزيد ِّيني للعلم والعلامء ،ومنهم ِّ
ايس،
منص��ور
ّ
املزيدي ،فضلاً عن اس��تقرار أحواهلا العا َّمة يف أواخ��ر العرص الع َّب ّ

ورغبة األهايل يف طلب العلم ،فأ َّدى إىل ظهور عدد من البيوتات واألرس العلم َّية
يف املدين��ة مثل (آل بطريق ،وآل نام ،وآل طاووس) وغريهم ،س��امهوا يف انتعاش

حركة الفكر فيها.

ِ
والنس��ابة والعارف
املؤرخ
َّ
املؤرخ�ين يف احل َّلة منه��م ِّ
ثال ًث��ا :ظه��ور عدد كبري م��ن كبار ِّ
واحلس
بالتواري��خ وأخب��ار الن��اس ،ك�ما ُعرف��وا بالد َّق��ة يف كتاباهت��م التارخي َّي��ة
ِّ
التارخيي.
ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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راب ًعا :كثرة مصنَّفاهتم يف حقل التاريخ واألنساب ،ففي جمال التاريخ كانت موضوعاهتم
متعدِّ دة ،منها كتاب (املناقب املزيد َّية يف أخبار امللوك األس��د َّية) للشيخ أيب البقاء

ل��ريض الدين
هب��ة اهلل ب��ن نام ،وكت��اب (االصطفاء يف تواري��خ امللوك واخللفاء)
ِّ

(الفخري يف اآلداب الس��لطان َّية
عيل بن جعفر بن طاوس (ت 664هـ) ،وكتاب
ّ
ّ
عيل بن طباطبا املعروف بابن الطقطقا
والدول اإلسالم َّية)
لصفي الدين َّ
ِّ
حممد بن ّ

ووصفت بع��ض مصنَّفاهتم
(ت 709ه��ـ) ،ويف الرتاج��م واألنس��اب وغريه��اُ ،
التارخي َّي��ة بأنهَّ ا تواري��خ جامعة مثل كتاب (ترمجان الزم��ان) جلامل الدين أمحد بن
ِ
احل يِّل (ت 682هـ)ِ ،
ووصف هذا الكتاب بأنَّه ال يس��اويه يف براعة
َّ
حممد بن مهنَّا ّ
اجلوزي ،وغريها من املؤ َّلفات.
التسمية إلاَّ كتاب (مرآة الزمان) لسبط ابن
ّ

خامس��ا :برز عدد م��ن أعالم مدينة ِ
احل َّلة يف األنس��اب ،وقد وصف��ت املصادر بعضهم
ً
النس��ابة ،من بيت ُع ِرف بالنسب،
نس��ابة عرصه ،الشيخ العامل َّ
بالنس��ابة العلاَّ مةَّ ،
َّ
وغريها ،ممَّا ُّ
املشجرات
يدل عىل عنايتهم بضبط األنس��اب وتس��جيلها ،فوضعوا
َّ
هلا ،كام متيز النسابة ِ
احل ِّل ِّيني بكثرة مصنَّفاهتم يف علم النَّسب.
َّ
َّ
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هوام�ش البحث
احلموي ،شهاب الدين أبو
(ِ )1ح َّلة بني مزيد التي بأرض بابل عىل الفرات بني بغداد والكوفةُ .ينظر:
ّ
عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل ،معجم البلدان ،ط ،2دار صادر ،بريوت1995 ،م ،ج ،2ص.96
الش��يباين ،الكامل يف التاريخ ،حتقيق :عمر عبد
عيل بن أيب الكرم
( )2ابن األثريِّ ،
ّ
عز الدين أبو احلس��ن ّ
يب ،بريوت2006 ،م ،ج ،8ص.480
السالم
تدمري ،دار الكتاب العر ّ
ّ
( )3معجم البلدان ،ج ،2ص.294
ِ
مهدي
عيل بن يوسف ،ال ُعدَ د القو َّية لدفع املخاوف اليوم َّية ،حتقيق:
ّ
( )4ابن َّ
ريض الدين ّ
املطهر احل يِّ ّلِّ ،
حممد مفيد ،متابعات
رجائي ،مطبعة س�� ِّيد الشهداء ،قم1408 ،هـ ،ص260-259؛ آل ياسنيَّ ،
ّ
ِ
تارخي َّية حلركة الفكر يف احل َّلة ،دار املثنَّى للطباعة ،بغداد2004 ،م ،ص.4
( )5أب��و البقاء ِ
احل يِّ ّل ،هبة اهلل بن نام ،املناقب املزيد َّية يف أخبار امللوك األس��د َّية ،حتقيق :الدكتور صالح
حمم��د عبد القادر خريس��ات ،مطبعة الرشق ،ع�مان1984 ،م ،ج،1
موس��ى درادك��ه والدكتور َّ
ص.362
اخلاقاين،
عيل
()6
ّ
ّ
عيل ،هناية األرب يف معرفة أنساب العرب ،حتقيقّ :
القلقشندي ،أبو الع ّباس أمحد بن ّ
مطبع��ة النجاح ،بغداد1958 ،م ،ص39-38؛ ناجي ،عبد اجلبار ،اإلمارة املزيد َّية ،دار الطباعة
احلديثة ،البرصة1970 ،م ،ص.60
يتفرع م��ن هنر الف��رات ،حفره
( )7بل��دة ع�لى الف��رات بني بغ��داد والكوف��ة ،تقع ع�لى النهر ال��ذي َّ
احلموي ،معجم البلدان ،ج،5
الثقفي عام 82هـ ،وس�َّم�اَّ ه بنيل مرصُ .ينظر:
احلجاج بن يوس��ف
ّ
َّ
ّ
ص.334
أرضهتم
( )8الس�لاجقة :هم من قبائل األتراك (الغز) التي كانت تس��كن يف س��هول تركس��تان ،وقد َّ
األصيل إىل بالد ما وراء
الظروف املعيش�� َّية الصعبة وتنازهل��م فيام بينهم إىل النزوح من موطنه��م
ّ
النهر ما بني القرنني الثاين والرابع اهلجر ِّينيُ ،عرفوا بالس�لاجقة نس��بة إىل زعيمهم س��لجوق بن
ثم كونوا دولة ،وأصبح السلطان
دقاق الذي س��ار بأتباعه إىل بالد املس��لمني ،واعتنقوا اإلسالم َّ
عيل بن
طغرل بك سلطانًا عليهم ،وسيطروا عىل بغداد عام 447هـُ .ينظر:
ّ
احلسيني ،أبو احلسن ّ
حممد أقب��ال ،اله��ور1933 ،م ،ص2؛ ابن األثري،
ن��ارص ،أخبار الدولة الس��لجوق َّية ،حتقي��قَّ :
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الس��لجوقي ،ط ،2مطبعة دار
الكام��ل ،ج ،8ص6-5؛ أمني حس�ين ،تاريخ الع��راق يف العرص
ّ
الشؤون الثقاف َّية ،بغداد ،2006 ،ق ،1ص.47
( )9أب��و البقاء ِ
اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن
احل يِّ ّل ،املناقب املزيد َّي��ة ،ج ،2ص426-425؛ ابن
ّ
عيل ،املنتظ��م يف تاريخ امللوك واألمم ،الدار الوطن َّية ،بغ��داد1990 ،م ،ج ،9ص-123 ،111
ّ
.124
احلموي ،معجم البلدان ،ج ،2ص.294
اجلوزي ،املنتظم ،ج ،9ص136 ،132؛
( )10ابن
ّ
ّ
حممد جاب��ر عبد العال،
()11
ّ
حممد ،مس��الك املاملك ،حتقيقَّ :
األصطخ��ري ،أبو إس��حق إبراهيم بن َّ
النصيبي،
عيل
ّ
مطاب��ع دار القلم ،القاهرة1961 ،م ،ص60؛ ابن حوقل ،أبو القاس��م َّ
حمم��د بن ّ
قم1428 ،م ،ص.245
صورة األرض ،مطبعة رشيعتّ ،
( )12مدينة كبرية تقع بني بغداد والكوفة ،بناها وايل العراق يزيد بن عمر بن هبريةُ .ينظر :ابن حوقل،
احلموي ،معجم البلدان ،ج ،4ص.365
صورة األرض ،ص243؛
ّ
احلموي ،معجم البلدان ،ج ،2ص.294
()13
ّ
ِ
( )14اخلطيب ،صباح حممود ،مدينة احل َّلة الكربى ،مكتبة املنار ،بغداد1974 ،م ،ص.14
عواد ،مطبعة
( )15لسرتانج ،كي ،بلدان اخلالفة الرشق َّية ،نقله إىل العرب َّية :بشري فرنسيس وكوركيس َّ
الرابطة ،بغداد1954 ،م ،ص.97
املسمة (تذكرة باألخبار عن اتِّفاقات
حممد بن أمحد
الكناين ،رحلة ابن جبري اَّ
( )16ابن جبري ،أبو احلسن َّ
ّ
اللبناين ،د.ت ،ص.155-154
األسفار) ،دار الكتاب
ّ
( )17اخلطيب ،مدينة ِ
احل َّلة الكربى ،ص.14
( )18ابن جبري ،الرحلة ،ص.155-154
( )19معجم البلدان ،ج ،2ص.294
املسمة (حتفة الن َّظار
يت
حممد بن عبد اهلل اللوا ّ
الطنجي ،رحلة ابن بطوطة اَّ
ّ
( )20ابن ب ّطوطة ،أبو عبد اهلل َّ
يف غرائب األمصار وعجائب األس��فار) ،دار طيب��ة للطباعة ،اجليزة2010 ،م ،ج ،1ص-171
.172
ِ
( )21آل ياس�ين ،متابعات تارخي َّية ،ص10؛ احلكيم ،حسن ،مدرس��ة احل َّلة العلم َّية ودورها يف حركة
املعريف ،مركز اهلدى للدراسات احلوزو َّية ،مطبعة الب ِّينة ،النجف2009 ،م ،ص.28
التأصيل
ّ
( )22معجم البلدان ،ج ،2ص.96
( )23الكامل ،ج ،8ص.549
حمم��د ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،حتقيق :إحس��ان
( )24أب��و الع َّباس ش��مس الدين أمحد بن َّ
عباس ،دار صادر ،بريوت ،د.ت ،ج ،2ص.263
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الفخري يف اآلداب السلطان َّية والدول اإلسالمية ،دار صادر ،بريوت،
عيل بن طباطبا،
ّ
(َّ )25
حممد بن ّ
1960م ،ص.302
حممد هبجت
()26
حمم��د ،خريدة القرص وجريدة الع�صر ،حتقيقَّ :
حممد بن َّ
األصبه��اين ،ع�ماد الدين َّ
ّ
اجلوزي ،املنتظم،
األثري ،منشورات وزارة اإلعالم العراق َّية1973 ،م ،ج ،4م ،1ص209؛ ابن
ّ
ّ
عيل،
ج ،9ص177-176؛ ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،2ص49؛ اليعقو ّ
يب ،الش��يخ َّ
حممد ّ
البابل َّيات ،دار جامعة الصدر للطباعة والنرش ،النجف األرشف2014 ،م ،ج ،1ص.9
احلنبيل ،أبو الفالح عبد احلي ،ش��ذرات الذهب
( )27ابن األثري ،الكامل ،ج ،9ص114؛ ابن العامد
ّ
يف أخبار من ذهب ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت ،د.ت ،ج ،4ص.90
األصبهاين ،خريدة القرص ،ج ،4م ،1ص177؛ ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،2ص.264
()28
ّ
ِ
( )29كركوش ،الشيخ يوسف ،تاريخ احل َّلة ،املطبعة احليدر َّية ،النجف1965 ،م ،ج ،2ص.12-11
اجلوزي ،املنتظم ،ج ،9ص132؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،8ص.549
( )30ابن
ّ
ِ
ايس (دراس��ة يف أحواهلا السياس َّية واإلدار َّية) ،مطبعة
حس��ونَّ ،
(ُّ )31
حممد ضايع ،احل َّلة يف العرص الع َّب ّ
ِ
الكفيل ،مركز تراث احل َّلة ،العتبة الع َّباس َّية املقدَّ سة2014 ،م ،ص.92-86
( )32الرحلة ،ص.154
( )33آل ياسني ،متابعات تارخي َّية ،ص.7
( )34كركوش ،تاريخ ِ
احل َّلة ،ج ،2ص.17-15
( )35آل ياسني ،متابعات تارخيية ،ص10؛ احلكيم ،مدرسة ِ
احل َّلة ،ص.30
َّ
يب،
حممد بن حسن ،أمل اآلمل ،حتقيق :الس ِّيد أمحد
احلر
احلسيني ،دار إحياء الرتاث العر ّ
ّ
العاميلَّ ،
(ّ )36
ّ
بريوت2010 ،م ،ج ،2ص.311
ِ
عيل ،كتاب الرجال ،املطبعة احليدر َّية ،النجف1972 ،م،
( )37ابن داود احل يِّ ّلّ ،
تقي الدين احلسن بن ّ
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص.244-243
احلر
ص269؛ ّ
ّ
ِ
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص345؛ كركوش ،تاريخ احل َّلة ،ج ،2ص.13
احلر
(ّ )38
ّ
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص.349
احلر
(ّ )39
ّ
األفن��دي ،املريزا عبد اهلل ،ري��اض العلامء
العام�لي ،أم��ل اآلم��ل ،ج ،2ص344-343؛
احل��ر
()40
ّ
ّ
ّ
يب ،ب�يروت2010 ،م ،ج،3
وحي��اض الفضالء ،حتقيق :أمحد
مؤسس��ة التاريخ العر ّ
احلس��ينيّ ،
ّ
ص.311-310
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،1ص.349
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص80؛
احلر
ّ
(ّ )41
ّ
البحراين ،يوس��ف ب��ن أمحد ،لؤلؤة البحرين،
األفن��دي ،رياض العلامء ،ج ،5ص283-282؛
()42
ّ
ّ
مؤسسة آل البيت للطباعة ،قم ،د.ت ،ص.349
حممد صادق بحر العلومَّ ،
حتقيق :السيد َّ
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األفندي ،رياض العلامء ،ج ،5ص.203-202
البحراين ،لؤلؤة البحرين ،ص348؛
()43
ّ
ّ
األصبهاين ،خريدة القرص ،ج ،4م ،1ص.177
()44
ّ
ِ
األسدي ،دار األضواء ،بريوت1980 ،م ،ص.91
( )45تامر ،عارف ،ديوان مزيد احل يِّ ّل
ّ
احلنبيل ،شذرات الذهب ،ج ،4ص.90
( )46ابن األثري ،الكامل ،ج ،8ص114؛ ابن العامد
ّ

األصبهاين ،خريدة القرص ،ج ،4م ،1ص209
()47
ّ
يب ،دار املس��ترشق ،ب�يروت ،د.ت ،ج،1
()48
احلم��وي ،معج��م األدب��اء ،دار إحي��اء الرتاث الع��ر ّ
ّ
ص.271-270
( )49كركوش ،تاريخ ِ
احل َّلة ،ج ،2ص.65
قزاوغيل ،مرآة الزمان يف تاري��خ األعيان ،حيدر أباد
اجلوزي ،أبو املظ َّفر يوس��ف ب��ن
( )50س��بط ابن
ّ
ّ
1951م ،ج ،8ق ،2ص.538
( )51معجم األدباء ،ج ،19ص.264
( )52معجم األدباء ،ج ،18ص252؛ آل ياسني ،متابعات تارخي َّية ،ص.17
احلموي ،معجم األدباء ،ج ،10ص.181-180
()53
ّ
عيل ب��ن أنجب ،اجلامع املخت�صر يف عنوان التواريخ وعيون الس�ير،
( )54اب��ن الس��اعي ،أبو طالب ّ
حتقيق :مصطفى جواد ،املطبعة الكاثوليك َّية ،بغداد1934 ،م ،ج ،9ص.128
احلموي ،معجم األدباء ،ج ،13ص.72 ،56-53
()55
ّ
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،2ص.411
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص124؛
احلر
ّ
(ّ )56
ّ
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،4ص.288-286
()57
ّ
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،4ص.320-319
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص214؛
احلر
ّ
(ّ )58
ّ
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،5ص.195
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص310؛
احلر
ّ
(ّ )59
ّ
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص.86
احلر
(ّ )60
ّ
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،1ص.103
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص48؛
احلر
ّ
(ّ )61
ّ
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص.350
احلر
( )62ابن داود ،كتاب الرجال ،ص78؛ ّ
ّ
البغدادي ،جمم��ع اآلداب يف معجم األلقاب،
الفوط��ي ،كامل الدي��ن عبد الرزاق بن أمح��د
( )63اب��ن
ّ
ّ
اإلس�لامي ،طه��ران1416 ،هـ ،مج ،5ص44؛
حممد الكاظم ،وزارة الثقافة واإلرش��اد
ّ
حتقيقَّ :
كركوش ،تاريخ ِ
احل َّلة ،ج ،2ص.110-109
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،3ص.240
()64
ّ
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص.145
احلر
(ّ )65
ّ
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العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص.82-81
احلر
( )66ابن داود ،كتاب الرجال ،ص78؛ ّ
ّ
( )67آل ياسني ،متابعات تارخي َّية ،ص.41
الفوطي ،جممع اآلداب ،مج ،1ص.429
( )68ابن
ّ
( )69املصدر نفسه ،مج ،2ص.591
احلموي ،معجم األدباء ،ج ،15ص.75
()70
ّ
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،1ص.359-358
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص83؛
احلر
ّ
(ّ )71
ّ
حممد بن أمحد ،العرب يف خرب من غرب ،حتقيق :صالح الدين املنجد ،مطبعة
()72
الذهبي ،شمس الدين َّ
ّ
احلنبيل ،شذرات الذهب ،ج ،3ص.123
احلكومة ،الكويت1963 ،م ،ج ،1ص73؛ ابن العامد
ّ
( )73ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،1ص ،309ج ،2ص.342
الفوطي ،جممع اآلداب ،مج ،1ص.258
( )74ابن
ّ
( )75املصدر نفسه ،مج ،1ص.176
( )76املصدر نفسه ،مج ،1ص.506
( )77املصدر نفسه ،مج ،1ص.116
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،1ص.255-254
()78
ّ
الفوطي ،جممع اآلداب ،ج ،2ص.230-229
( )79ابن
ّ
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص.62
احلر
(ّ )80
ّ
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،3ص.37
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص204؛
احلر
ّ
(ّ )81
ّ
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص.190
احلر
(ّ )82
ّ
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص.261
احلر
(ّ )83
ّ
مؤسس��ة
عيل
احلس��يني ،عمدة الطالب يف أنس��اب آل أيب طالبَّ ،
ّ
( )84ابن عنبة ،مجال الدين أمحد بن ّ
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،5ص.152
قم2006 ،م ،ص152؛
ّ
أنصاريانّ ،
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،5ص.103
()85
ّ
ِ
ِ
صفي الدين احل يِّ ّل ،الدار العرب َّية للموسوعات،
صفي الدين احل يِّ ّل ،عبد العزيز بن رسايا ،ديوان
()86
ِّ
ِّ
ِ
ب�يروت2005 ،م ،ص ج-د؛ كرك��وش ،تاريخ احل َّلة ،ج80 ،2؛ آل ياس�ين ،متابعات تارخي َّية،
ص.45-44
ِ
( )87كركوش ،تاريخ احل َّلة ،ج ،2ص.90-89
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص.190
احلر
(ّ )88
ّ
حممد بن عبد الرمحن ،اإلعالن بالتوبيخ ملن ذ َّم التاريخ ،حتقيق :فرانز
()89
ّ
الس��خاوي ،شمس الدين َّ
العاين ،بغداد1963 ،م ،ص.385
روزنثال ،مطبعة
ّ
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حممد ،املقدّ مة ،دار الفكر ،بريوت2007 ،م ،ص.17-16
( )90عبد الرمحن َّ
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص.344
احلر
(ّ )91
ّ
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،3ص.311-310
()92
ّ
احلموي ،معجم البلدان ،ج ،4ص.423
( )93قيلولة :قرية من نواحي ُمطري آباد قرب النيلُ .ينظر:
ّ

اجلوزي ،مرآة الزم��ان ،ج ،8ق ،2ص696؛ ابن تغري بردي ،مجال الدين يوس��ف
( )94س��بط اب��ن
ّ
األتابكي ،النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة ،مطابع كوس��تاتوماس ،القاهرة ،د.ت ،ج،6
ّ
ص.293
( )95جممع اآلداب ،ج ،1ص.145
( )96مرآة الزمان ،ج ،8ق ،2ص.696
الس��مناين ،ولد س��نة 361هـ وس��كن بغداد،
حممد
حممد بن أمح��د بن َّ
( )97ه��و الق��ايض أب��و جعفر َّ
ّ
الدارقطني وغريهم ،ق َّلد احلسبة واملواريث عام
الس��كري وأيب احلس��ن
عيل بن عمر
ّ
ّ
حدَّ ث عن ّ
ثم تولىَّ قضاء املوصل إىل أن توفيِّ هبا يف ربيع األول
ثم القضاء بالرصافة عام 415هـَّ ،
412ه��ـَّ ،
اجلوزي ،املنتظ��م ،ج ،8ص156 ،16 ،2؛ ابن األث�ير ،الكامل ،ح،8
ع��ام 444ه��ـُ .ينظر :ابن
ّ
ص.110-109
الفوطي ،جمم��ع اآلداب ،مج،1
اجل��وزي ،مرآة الزم��ان ،ج ،8ق ،2ص696؛ اب��ن
( )98س��بط ابن
ّ
ّ
ص.145
( )99مرآة الزمان ،ج ،8ق ،2ص.696
( )100وفيات األعيان ،ج ،6ص.258

( )101كامل الدين ،الس�� ِّيد هادي ،فقهاء الفيحاء ،مطبعة املعارف ،بغداد1962 ،م ،ج ،1ص-162
يب ،البابل َّيات ،ج ،1ص.57
163؛ اليعقو ّ
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص.205
احلر
(ّ )102
ّ
( )103ت��ولىَّ نقاب��ة الطالب ِّيني يف العراق عام 661ه��ـ ،وبقي فيها حتَّى وفاته ع��ام 664هـُ .ينظر :ابن
الفوطي ،احلوادثُ ،ينس��ب إليه ،حتقيق :الدكتور َّ
بشار عواد معروف والدكتور عامد عبد السالم
ّ
قم1382 ،هـ ،ص.388 ،381
رؤوف ،مطبعة رشيعتّ ،
الطهراين ،مصفى املقال ،ص302-301؛ كركوش،
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص207؛
احلر
(ّ )104
ّ
ّ
تاريخ ِ
احل َّلة ،ج ،2ص.26-25
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص.206-205
احلر
(ّ )105
ّ
الفوطي ،جممع اآلداب ،مج ،1ص.148
( )106ابن
ّ
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( )107عمدة الطالب ،ص.302
الفوطي ،جممع اآلداب ،مج ،1ص148؛ ابن عنبة ،عمدة الطالب ،ص.302
( )108ابن
ّ
الفوطي ،جممع اآلداب ،مج ،1ص.148
( )109ابن
ّ
احلسيني ،غاية االختصار
حممد بن محزة
ّ
( )110املصدر نفسه ،مج ،1ص148؛ ابن زهرة ،تاج الدين َّ
حمم��د صادق بحر العل��وم ،املطبعة
يف البيوت��ات العلو َّي��ة املحفوظ��ة من الغبار ،حتقيق :الس��يد َّ
احليدر َّية ،النجف1962 ،م ،ص.147
( )111كامل الدين ،فقهاء الفيحاء ،ص.124-123
الفوطي ،احلوادث ،ص.469
( )112ابن
ّ
الدجي�لي ،عب��د الصاحب عم��ران ،أعالم العرب يف العل��وم والفن��ون ،ط ،2مطبعة النعامن،
()113
ّ
النجف1966 ،م ،ج ،2ص.103
الفوطي ،جممع اآلداب ،مج ،4ص.261
( )114ابن
ّ
( )115املصدر نفسه ،مج ،5ص.372
الفوطي ،احلوادث ،ص.469 ،319
( )116ابن
ّ
( )117املصدر نفسه ،ص.469
حممد بن حممود ،آثار البالد وأخبار العباد ،دار صادر ،بريوت2011 ،م،
()118
القزويني ،زكر َّيا بن َّ
ّ
ص.6-5
ِ
الفوطي ،احلوادث ،ص395؛ كركوش ،تاريخ احل َّلة ،ج ،1ص ،76ج ،2ص.78
( )119ابن
ّ
( )120كركوش ،تاريخ ِ
احل َّلة ،ج ،2ص.79
( )121غازان أرغون بن أبقان هوالكو بن تولوي بن جنكيزخان ،ولد س��نة 670هـ ،وتولىَّ الس��لطة
وس��مي حممو ًدا وبقي يف الس��لطنة حتى سنة 703هـُ .ينظر:
املغول َّية عام 694هـ ،أعلن إس�لامه
ِّ
اهلم��ذاين ،رش��يد الدين فض��ل اهلل ،جام��ع التواريخ (تاريخ غ��ازان) ،ترمجة :ف��ؤاد عبد املعطي
ّ
حممد،
الص َّي��اد ،د.م��ط ،القاه��رة ،1998 ،ص248-246؛ أبو الفدا ،عامد الدين إس�ماعيل بن َّ
دي��وب ،الدار الكت��ب العلم َّية،
املخت�صر يف أخبار الب�شر ،ع َّلق عليه ووضع حواش��يه :حممود ّ
بريوت ،1997 ،ج ،2ص369-368؛ حيدر ،عبد الرمحن فرطوس ،العراق يف عهد الس��لطان
حممود غازان ،رسالة ماجستري مقدَّ مة إىل كلية اآلداب ،جامعة بغداد1998 ،م ،ص.18-17
( )122جممع اآلداب ،مج ،1ص ،115ص226-225؛ كركوش ،تاريخ ِ
احل َّلة ،ج ،2ص.79-78
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص.191
احلر
( )123ابن عنبة ،عمدة الطالب ،ص152؛ ّ
ّ
( )124ابن عنبة ،عمدة الطالب ،ص.152
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حممد بن مكرم ،لسان العرب املحيط ،دار احلديث ،القاهرة2003 ،م،
( )125ابن منظور ،مجال الدين َّ
ج ،4ص.3898
( )126حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد اهلل ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،ط ،3طهران،
1378هـ ،ج ،1ص.178
( )127ابن عنبة ،عمدة الطالب ،مقدّ مة الكتاب ،ص.7
( )128سورة الشورى :آية .23
( )129سورة احلجرات :آية .13
حممد جاسم ،األنساب العرب َّية ودورها يف تدوين تاريخ األ َّمة ،دار الشؤون الثقاف َّية
()130
املشهداينَّ ،
ّ
ِ
اخلزرجي ،ماجد عبد زيد ،احلياة الفكر َّية يف احل َّلة يف القرنني
العا َّم��ة ،بغ��داد1989 ،م ،ص،14
ّ
الس��ابع والثامن اهلجر ِّي�ين ،مركز بابل للدراس��ات احلضار َّية والتارخي َّية ،جامعة بابل ،سلس��لة
دراسات ( ،)8ص.195
( )131جممع اآلداب ،مج ،2ص.579
األولني ،له مؤ َّلفات أشهرها نسب قريش،
( )132أحد الرواة الثقات ،أخباري نس��ابة ،عار ًفا بأخبار َّ
احلنبيل ،شذرات الذهب ،ج ،2ص.134-133
توفيِّ عام 256هـُ .ينظر :ابن العامد
ّ
الفوطي ،جممع اآلداب ،مج ،2ص.579
( )133ابن
ّ
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،4ص.319
()134
ّ
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،4ص.323 ،320
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص214؛
احلر
ّ
(ّ )135
ّ
اخلزرجي ،احلياة الفكر َّية ،ص.196
الفوطي ،جممع اآلداب ،مج ،2ص262؛
( )136ابن
ّ
ّ
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،4ص321؛ احلكيم،
العاميل ،أمل اآلم��ل ،ج ،2ص214؛
احل��ر
ّ
(ّ )137
ّ
مدرسة ِ
احل َّلة ،ص.145
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،3ص.80
()138
ّ
( )139املصدر نفسه ،ج ،3ص.82
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص.145
احلر
(ّ )140
ّ
الفوطي ،جممع اآلداب ،مج ،2ص.443
( )141ابن
ّ
( )142عمدة الطالب ،ص.302
الفوطي ،جممع اآلداب ،مج ،1ص148؛ ابن زهرة ،غاية االختصار ،ص.147
( )143ابن
ّ
( )144ابن داود ،رجال ،ص.130
( )145جممع اآلداب ،مج ،1ص.442
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األفندي ،رياض العلامء ،ج ،3ص.82
( )146ابن داود ،رجال ،ص131-130؛
ّ
( )147ابن عنبة ،عمدة الطالب ،ص.305
( )148جممع اآلداب ،مج ،3ص.86
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،3ص.82
()149
ّ

الفوطي ،جممع اآلداب ،مج ،1ص.186
( )150ابن
ّ
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،3ص.82
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص193؛
احلر
ّ
(ّ )151
ّ
( )152جممع اآلداب ،مج ،3ص.86
العاميل ،أمل اآلم��ل ،ج ،2ص289؛
احل��ر
الفوط��ي ،جممع اآلداب ،م��ج ،3ص157؛
( )153اب��ن
ّ
ّ
ّ
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،5ص.144
ّ
األفندي ،رياض العلامء ،ج ،4ص.91-90
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص191؛
احلر
ّ
(ّ )154
ّ
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص.191
احلر
( )155ابن عنبة ،عمدة الطالب ،ص152؛ ّ
ّ
العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص.191
احلر
(ّ )156
ّ
البحراين ،لؤلؤة البحرين ،ص.188
( )157ابن عنبة ،عمدة الطالب ،ص152؛
ّ
( )158ابن عنبة ،عمدة الطالب ،ص.153-152
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امل�صادر واملراجع
* القرآن الكريم.

�أ َّو اًل :امل�صادر الأ َّول َّية
الشيباين (ت 630هـ).
عيل بن أيب الكرم
ابن األثريِّ ،
ّ
عز الدين أبو احلسن ّ
يب ،بريوت2006 ،م.
 -الكامل يف التاريخ ،حتقيق :عمر عبد السالمتدمري ،دار الكتاب العر ّ
ّ
حممد (ت 597هـ).
حممد بن َّ
األصبهاين ،عامد الدين َّ
ّ
األثري ،منشورات وزارة اإلعالم العراق َّية،
هبجت
د
حمم
حتقيق:
العرص،
وجريدة
القرص
 -خريدةّ
َّ
1973م.
حممد (ت 341هـ).
ّ
األصطخري ،أبو اسحق إبراهيم بن َّ
حممد جابر عبد العال ،مطابع دار القلم ،القاهرة1961 ،م.
 -مسالك املاملك ،حتقيقَّ :اهلجري).
األفندي ،املريزا عبد اهلل (القرن 12
ّ
ّ
يب ،بريوت،
 -رياض العلامء وحياض الفضالء ،حتقيق :الس ِّيد أمحدمؤسسة التاريخ العر ّ
احلسينيَّ ،
ّ
2010م.
البحراين ،يوسف بن أمحد (ت 1107هـ).
ّ
قم ،د.ت.
للطباعة،
البيت
آل
سة
مؤس
العلوم،
بحر
صادق
د
حمم
د
ي
الس
حتقيق:
البحرين،
لؤلؤة
-ّ
َّ
ِّ َّ
الطنجي (ت 779هـ).
يت
حممد بن عبد اهلل اللوا ّ
ّ
ابن ب ُّطوطة ،أبو عبد اهلل َّ
املسمة (حتفة الن َّظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار) ،دار طيبة للطباعة،
 -رحلة ابن بطوطة اَّاجليزة2010 ،م.
أبو البقاء ِ
احل يِّ ّل ،هبة اهلل بن نام (كان ح ًّيا سنة 565هـ).
حممد
 -املناقب املزيد َّية يف أخبار امللوك األسد َّية ،حتقيق :الدكتور صالح موسى درادكه ،والدكتور َّعبد القادر خريسات ،مطبعة الرشق ،عامن1984 ،م.
األتابكي (ت 874هـ).
ابن تغري بردي ،مجال الدين أبو املحاسن يوسف
ّ
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املؤسس��ة املرص َّية
 -النج��وم الزاه��رة يف ملوك مرص والقاه��رة ،وزارة الثقافة واإلرش��ادالقوميَّ ،
ّ
العا َّمة للتأليف والرتمجة ،القاهرة ،د.ت.
الكناين (ت 614هـ).
حممد بن أمحد
ابن جبري ،أبو احلسن َّ
ّ
وتسمى (رسالة اعتبار الناسك
 -رحلة ابن جبري املس�َّم�اَّ ة (تذكرة باألخبار عن اتفاقات األس��فار)،َّ

اللبناين ،د.ت.
يف ذكر اآلثار الكريمة واملناسك) ،دار الكتاب
ّ
عيل (ت 597هـ).
ابن
ّ
اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن ّ
 -املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ،الدار الوطن َّية ،بغداد1990 ،م.حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد اهلل (ت 1067هـ).
 -كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،ط ،3طهران1378 ،هـ.حممد بن احلسن (ت 1104هـ).
احلر
العاميل ،الشيخ َّ
ّ
ّ
يب،
 -أم��ل اآلمل يف ذكر علامء جبل عامل ،حتقيق :الس��يد أمحداحلس��يني ،دار إحي��اء الرتاث العر ّ
ّ
بريوت2010 ،م.
عيل بن نارص.
ّ
احلسني ،أبو احلسن ّ
حممد أقبال ،الهور1933 ،م.
 -أخبار الدولة السلجوق َّية ،حتقيقَّ :احلموي ،شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل (ت 626هـ).
ّ
 -معجم البلدان ،ط ،2دار صادر ،بريوت1995 ،م.يب ،دار املسترشق ،بريوت ،د.ت.
 -معجم األدباء ،دار احياء الرتاث العر ّالنصيبي (ت 367هـ).
عيل
ّ
ابن حوقل ،أبو القاسم َّ
حممد بن ّ

قم1428 ،هـ.
 -صورة األرض ،مطبعة رشيعتّ ،حممد (ت 808هـ).
ابن خلدون ،عبد الرمحن بن َّ
 -املقدّ مة ،دار الفكر ،بريوت2007 ،م.حممد (ت 681هـ).
ابن خلكان ،أبو الع َّباس شمس الدين أمحد بن َّ
 -وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،حتقيق :إحسان ع َّباس ،دار صادر ،بريوت ،د.ت.عيل (ت 740هـ).
ابن داودِّ ،
تقي الدين احلسن بن ّ
 -كتاب الرجال ،املطبعة احليدر َّية ،النجف1972 ،م.حممد بن أمحد (ت 748هـ).
الذهبي ،شمس الدين َّ
ّ
 -العرب يف خرب من غرب ،حتقيق :الدكتور صالح الدين املنجد ،مطبعة احلكومة ،الكويت1963 ،م.احلسيني (كان ح ًّيا سنة 753هـ).
حممد بن محزة
ّ
ابن زهرة ،تاج الدين بن َّ
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حممد صادق بحر العلوم،
 -غاية االختصار يف البيوتات العلو َّية املحفوظة من الغبار ،حتقيق :الس ِّيد َّاملطبعة احليدر َّية ،النجف1962 ،م.
عيل بن أنجب (ت 674هـ).
ابن الساعي ،أبو طالب ّ
 -اجلام��ع املخترص يف عن��وان التواريخ وعيون الس�ير ،حتقي��ق :الدكتور مصطفى ج��واد ،املطبعةالرسيان َّية الكاثوليك َّية ،بغداد1974 ،م.
حممد بن عبد الرمحن (ت 902هـ).
ّ
السخاوي ،شمس الدين َّ
العاين ،بغداد1963 ،م.
 -اإلعالن بالتوبيخ ملن ذ َّم التاريخ ،حتقيق :فرانز روزنثال ،مطبعةّ
قزاوغيل( ،ت 654هـ).
سبط ابن اجلوزي ،يوسف بن
ّ
 -مرآة الزمان يف تاريخ األعيان ،حيدر آباد ،الدكن1951 ،م.ِ
عيل (ت 750هـ).
ِّ
صفي الدين احل يِّ ّل ،عبد العزيز بن رسايا بن ّ
ِ
صفي الدين احل يِّ ّل ،الدار العرب َّية للموسوعات ،بريوت2005 ،م.
 -ديوانِّ
عيل بن طباطبا (ت 709هـ).
ابن الطقطقاَّ ،
حممد بن ّ
الفخري يف اآلداب السلطان َّية والدول اإلسالم َّية ،دار صادر ،بريوت1960 ،م.
-ّ
احلنبيل ،أبو الفالح عبد احلي (ت 1089هـ).
ابن العامد
ّ
 -شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت ،د.ت.احلسيني (ت 828هـ).
عيل
ّ
ابن عنبة ،مجال الدين أمحد بن ّ
قم2006 ،م.
مؤسسة أنصاريان للطباعة والنرشّ ،
 -عمدة الطالب يف انساب آل أيب طالبَّ ،حممد (ت 732هـ)
أبو الفدا ،عامد الدين إسامعيل بن َّ
- -املخترص يف أخبار البرش ،ع َّلق عليه ووضع حواشيه :حممود د ّيوب ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت،

1997م.
البغدادي (ت 723هـ).
الفوطي ،كامل الدين عبد الرزاق بن أمحد
ابن
ّ
ّ
اإلس�لامي،
حممد الكاظم ،وزارة الثقافة واإلرش��اد
ّ
 -جمم��ع اآلداب يف معج��م األلقاب ،حتقيقَّ :طهران1416 ،هـ.
حممد بن حممود (ت 682هـ).
القزويني ،زكريا بن َّ
ّ
 -آثار البالد وأخبار العباد ،ط ،3دار صادر ،بريوت2011 ،م.عيل (ت 821هـ).
ّ
القلقشندي ،أبو الع َّباس أمحد بن ّ
اخلاقاين ،مطبعة النجاح ،بغداد1958 ،م.
عيل
ّ
 -هناية االرب يف معرفة أنساب العرب ،حتقيقّ :ابن املطهر ِ
عيل بن يوسف (ت 710هـ).
احل يِّ ّل،
َّ
ريض الدين ّ
ِّ

116

ح�سون
�أ.د .حم َّمد �ضايع ُّ
قم1408 ،هـ.
مهدي
 -ال ُعدد القو َّية لدفع املخاوف اليوم َّية ،حتقيق:ّ
رجائي ،مطبعة س ِّيد الشهداءّ ،
ّ
األنصاري (ت 711هـ).
حممد بن مكرم
ّ
ابن منظور ،مجال الدين َّ
 -لسان العرب املحيط ،دار احلديث ،القاهرة2003 ،م.اهلمذاين ،رشيد الدين فضل اهلل (ت 718هـ).
ّ
- -جامع التواريخ (تاريخ غازان) ،فؤاد عبد املعطي الص َّياد ،د.مط ،القاهرة1998 ،م.

ثان ًيا :املراجع
أمني حسني.
السلجوقي ،ط ،مطبعة دار الشؤون الثقاف َّية ،بغداد2006 ،م.
 -تاريخ العراق يف العرصّ
الدجييل ،عبد الصاحب عمران.
ّ
 -أعالم العرب يف العلوم والفنون ،ط ،2مطبعة النعامن ،النجف1966 ،م.حممد ضايع.
حسونَّ ،
احل َّلة يف العرص العبايس ،مركز تراث ِ
ِ -احل َّلة ،العتبة الع َّباس َّية املقدَّ سة ،مطبعة دار الكفيل2014 ،م.
َّ ّ
احلكيم ،حسن.
 -مدرس��ة ِاملعريف ،مركز اهلدى للدراس��ات احلوزو َّية،
احل َّلة العلم َّي��ة ودورها يف حركة التأصي��ل
ّ
مطبعة الب ِّينة ،النجف2009 ،م.
حيدر ،عبد الرمحن فرطوس.
 -العراق يف عهد الس��لطان حممود غازان ،رسالة ماجستري ،مقدَّ مة إىل كلية اآلداب ،جامعة بغداد،1998م.
اخلزرجي ،ماجد عبد زيد
ّ
ِ
 -احلي��اة الفكر َّي��ة يف احل َّلة يف القرنني الس��ابع والثامن اهلجر ِّيني ،مركز بابل للدراس��ات احلضار َّيةوالتارخي َّية ،جامعة بابل ،سلسلة دراسات (.)8
اخلطيب ،صباح حممود.
 -مدينة ِاحل َّلة الكربى ،مكتبة املنار ،بغداد1974 ،م.
كركوش ،الشيخ يوسف.
 -تاريخ ِاحل َّلة ،املطبعة احليدر َّية ،النجف1965 ،م.
كامل الدين ،الس ِّيد هادي.
- -فقهاء الفيحاء ،مطبعة املعارف ،بغداد1962 ،م.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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حللَّة الفكر َّية يف الكتابة التاريخ َّية (800-500هـ)
�إ�سهامات مدر�سة ا ِ
لسرتانج ،كي.
عواد ،مطبعة الرابطة ،بغداد،
 -بلدان اخلالفة الرشق َّية ،نقله إىل العرب َّية :بشري فرنسيس وكوركيس َّ1954م.
حممد جاسم.
املشهداينَّ ،
ّ

 -األنساب العرب َّية ودورها يف تدوين تاريخ األ َّمة ،دار الشؤون الثقاف َّية العا َّمة ،بغداد1989 ،م.ناجي ،عبد اجلبار.
 -اإلمارة املزيد َّية ،دار الطباعة احلديثة ،البرصة1970 ،م.حممد مفيد
آل ياسنيَّ ،
ِ
 -متابعات تارخي َّية حلركة الفكر يف احل َّلة ،دار املثنَّى للطباعة ،بغداد2004 ،م.عيل.
اليعقو ّ
يب ،الشيخ َّ
حممد ّ
- -البابل َّيات ،دار جامعة الصدر للطباعة والنرش ،النجف األرشف2014 ،م.
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