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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 المقدمة

، م حاولة  حسين الداقوقيعن األستاذ الدكتور  الكتابة في السير الذاتية والعلمية ، والسيما َعد  ت       
أشخاص نذروا ج ل حياتهم من ، مثلها علمية وأكاديمية ومآثر عند محطات  جادة للوقوف أكاديمية

الزال يفوح علمًا بين طلبة العلم  زكي  ، إال أن عبقها ال ار هاَسفَ أ إنطواء على الرغِم من، و  أجلها
فيها  ناوجد ا، مع أنن مسؤولية أخالقية وعلمية كبيرة ان ذلك َحملنأ ناالحقيقة إذا قل نجانب. وال والحقيقة
 للعلم ينوطالب ينباحث ناعلي   الكبير من فضلهِ  اً ولو بعض يوف  نشرفًة كيما ال بل وم  طيبًة فرصًة 

 " أنا " ولم تعل   يومًا مفردة مع منه  نس لم   امعرفة ذلك الفضل ألنن صعوبة على الرغم من ، فةوالمعر 
 عنالذي َنم  المعهود ستمع بهدوئه أو  نال ىوأصغ اوأفادن اوساندن انبرة إدعاء ، بل طالما علمن منه  

وكان  نقول.ما مِ  وهو عارف بأكثر،  وسرعة التقاطه لمعاني الكالم والتجاوب معه   عمق شخصيتهِ 
ده  في ذلك فكر خصب وعقل م  ، علم ورجل المبدأ المتواضع بكبرياء بذلك حقًا المثل األعلى والم  

 ، ال طمع له  بمال أو طلب لجاه وتلك براءة ال يتحلى بها إال القلة من الباحثين واألكاديميين.ستوعبم  

اإلنسان  وهو ،في تعامله مع اآلخرين نية والنبلكل معاني اإلنسا الداقوقيتجلت في شخصية        
لتزم علميًا وأخالقيًا مع زمالئه، فضاًل عن طلبته الذين أحسن م  واألب واألخ والزميل واألستاذ القدوة ال

بخلق رفيع وِعلم كبير. وقد حظي بإحترام أقرانه وزمالئه من األساتذه حتى من غير تعليمهم وتدريسهم 
وَ  الا على يديه الكريمتين ونهلوا من علمِه وخلقِه الرفيع. فاإلختصاص ، وطالبه ِممن تتلمذو  أن  َغر 

 عاش التي العلمية البيئة إلى ى عزَ ي   ذلك ، ولعل أظفاره نعومة منذ   والتعليم بالعلم الداقوقي إهتمام يبدأ
 على بالحصول الداقوقي يكتفِ  العلمي ، إذ لم مشواره ومواصلة تعليمه مواكبة على ، لتحثه   كنفها في

 والدكتوراه ، فغادر للماجستير العليا دراسته إلى إكمال والتعليم للعلم حبه دفعه بل البكالوريوس شهادة
 هناك. ولعل دراسته 5791عام  اآلداب في الدكتوراه  شهادة وينال إسطنبول بجامعة ليلتحق تركيا إلى

رها البي ن في إخالصه وإيثاره وجلده أث، كان لها وتعلم مناهجها وإتجاهاتها وفلسفتها الفكرية والبحثية 
وصبره ودقته التي ظهرت جليًا في تدريسه وإشرافه العلمي وأسلوب بحثه األكاديمي الدقيق ومؤلفاته 

 في التأريخ اإلسالمي. الرصينة

ر  ، وإهتمت دراساته ا تأريخية وحضارية وثقافية متنوعة مواضيع على بحوثه إشتملت       في لَغو 
 ، ولعل ما ساعده  على عدة أجنبية كتب بذل جهود كبيرة في ترجمة منه   تطلبت ونادرة صعبة مجاالت

 وفق ليوظفها دقة بكل إحتاجها التي المعلومات على حصوله سهوله ، أسهم في عدة لل غات إتقانه ذلك
 لوماتالمع هِتبني   عند واألمانة الحذر توخيه عن ، فضالً  م فيد علمي وأكاديمي على نحو لها رؤيته

 إمكانياته إلى تب قياساً ثالثة ك   غم من قلة مؤلفاته التي لم  تتعدَ وعلى الر  .البحث ألغراض وتوظيفها
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يقتضي منا واجب المهنة وعلى أية حال  .والباحثين القراء لدى كبيرةً  أهميةً  إحتلت أنها ، غير العلمية
، بكونه العالم  ن الباحثين والمؤرخينفي ذاكرة ووجدا سمه  إوشرفها أن نبجله ونستذكره دائمًا ونطرز 

لِعب َر اوالمفكر وأحد الرموز العلمية واألكاديمية التي نستدل بضوء معرفتها التأريخية وغناها بالدروس و 
 .ثمرة ومعطاء للعلم وطلبته ولنا جميعاً لبني اإلنسان ، وما قدمته من خبرات وتجارب م  

 ته العلمية والشهادات التي حصل عليها وأهم كتبه وبحوثهتصدى البحث إلى سيرتِه الذاتية ومسير      
، وإستبانة فحوى عدد من بحوثه المنشورة ورأيه في بعض القضايا التي عالجها. على إننا لم نتمكن 

"، الذي ي عد من دولة البلغار الُمسلمين في حوض نهر الفولغا من العثور إال على كتابه المعنون: " 
 ب إلقاء الضوء على م حتوياته وأهم عنواناته والنصوص الواردة في ثناياه.تطل ، ما هأهم مؤلفات
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 سيرته الذاتية والعلمية:
الداقوقي في م حافظة كركوك ، قضاء داقوق عام  قاسم محمد علي ولد األستاذ الدكتور حسين     

 كركوك عام في والمتوسطة ،5791 ثم كركوك عام داقوق  في اإلبتدائية دراسته أكمل، و (5)5711
-5791وفي أعقاب م مارسته التعليم لألعوام ). 5795 وأربيل عام كركوك في واإلعدادية ،5797

البكالوريوس آداب في التأريخ عام  شهادة ونال 5791عام  بغداد جامعة اآلداب بكلية ( إلتحق5791
، أسهم في إحياء . وهو كاتب ، وأديب ، وباحث في التأريخ (9)5711م درسا عام  وع ين (1)5711

، 5719النشاط الثقافي في كركوك في مطلع الخمسينات عندما أصدر مجلة " الثقافة الحديثة " عام 
 ، والسيما أنه  ع رف باإلستقامة واإلخالص(9)ددوشكل الحلقات األدبية فأستقطب جمهرة من األدباء الج  

ة العربية تعلم لغات عدة ، والسيما اإلنكليزية وفضاًل عن إتقانه اللغ .(1)الرفيعة اإلنسانية بالعمل والروح
 . (1) ركمانية والكرديةوالفرنسية والتركية والفارسية ، فضاًل عن تعلمه اللغتين الت  

 تدريس ودورة ، 5711 عام بيروت التي أقيمت في التدريس طرائق بنجاح دورة أجتاز الداقوقي     
 مجال في ، وتدرج(9)ركياوت   لبنان جال إختصاصه فيفي م أخرى  ودورات بغداد في اإلنكليزية اللغة

(. وغادر بعدها 5711-5717الناصرية لألعوام ) لمعارف م ديراً  ث م تربوياً  م فتشاً  أصبح حتى التعليم
 ، عن إطروحته(8)5791عام  اآلداب في الدكتوراه  شهادة لينال إسطنبول بجامعة م لتحقاً  ركيات   إلى

، وبعد عودته إلى أرض الوطن ع ين م درسًا في (7) ...."العراق شمال في ياألتابك الحكم " المعنونة
 - والكتاب األدباء وإتحاد الم علمين في نقابة عضواً  . وإلى جانب كونه5791جامعة الموصل عام 

ثاريين جمعية المؤرخين واآلمع لفيف من األساتذة في تأسيس  ، أسهم في العام نفسه(51)العراق
 كلية -في قسم التأريخ  در َس بغداد و  إلى نتقل. وامدينة الموصل مركز محافظة نينوى  فرع - العراقيين
بغداد ، وحصل على اللقب العلمي أستاذ م ساعد في الثاني عشر من تموز  جامعة -رشد  بنٱالتربية 
، وواصل خدمته األكاديمية في 5771، وعلى األستاذية في الثامن من تشرين األول (55) 5785

  .(51)1111حتى عام  فان  وت ة بكل جد  الكلي

 أنجز الداقوقي بحوث عدة ، ومن أهمها:      
  .(59)5715،  51، العدد  بيروت ما الثقافة وكيف تطورت ، مجلة األديب ، كانون األول ، -5
 .(59) 5715، تموز119 ، العددالقاهرة  اإلجتماع ، الثقافة ، وعلم كونت أوجست :القلم ندوة -1
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 العدد  ،القاهرة ، الرسالة ، ئيس المدرسة الفلسفية األولى في اإلسالم ر البصري  الحسن -9
 .(51)5711 آذار ،799

، تشرين األول  51العدد ، بيروتالتنظيم العائلي الحديث أصوله ووجهته ، مجلة األديب ،  -9
5711(51). 

 .(59)5711، شباط  1، العدد  بيروتالتأليف اإلنسكلوبيدي في اإلسالم ، األديب ،  -1
 .(58) 5719، شباط 1العدد  ،بيروت غرافية العربية ، األديب ،الج -1
 .(57) 5719، حزيران 1، العدد  بيروتالشرق والغرب ، األديب ،  -9
 .(11) 5717، آيار  1، العدد  بيروتالتربية والفولكلور العراقي ، األديب ،  -8
التحاد المؤرخين دولة البلغار المسلمين في حوض الفولغا ، المؤرخ العربي ، االمانة العامة  -7

 .(15)  مـ5781ه/5911،  15 العددالعرب، بغداد،
 .(11) 5787، شباط 5نظام البريد في الحضارة العربية ، المورد ، بغداد ، العدد  -51
الحركة الفكرية في عهد الدولة القراخانية ، مجلة دراسات ، عمادة البحث العلمي ،   -55

 .(19) 5779،  9الجامعة األردنية ، َعمان ، العدد 
 5779، 5مجموعة من نقلة التراث العربي إلى أوربا ، مجلة المورد ، بغداد ، نيسان ، العدد  -51

(19). 
 .(11)يوسف الحاجب الخاص ، مجلة نادي األخاء الت ركماني ، بغداد ، ال.ت  -59
، نادي األخاء  أهميته التأريخية ، مجلة األخاء -محمود الكاشغري وكتابه ديوان لغات الترك   -59

 .(11)  1119،  119، العدد  بغدادي ، الت ركمان
 ولألستاذ الداقوقي ك تب عدة منها:      
 .(19) 5711بيروت ،  ، اإلجتماع لعلم المدخل -5
 .(18) 5711تقرير عن منهج الدراسة اإلبتدائية في العراق ، بيروت ،  -1
  .(17) 5711كافحة األمية ، مشروع خطة لم   -9
، بغداد ، دار الينابيع للنشر والتوزيع ،  غادولة البلغار الم سلمين في حوض نهر الفول -9

5777(91). 
 .(95) 1111 ، بغداد اإلسالمية ، الحضارة في دراسات -1
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 في التدريس: اتهِإْسهام

وسعة معرفته ، وحصل  تتلمذ على يديه الكريمتين مئات من الطلبة ، فنهلوا من علمهِ       
التدريس في الجامعات  لعلمية عن طريقِ العليا م كملين بذلك مسيرته ا م عظمهم على الشهاداتِ 

درجة  أغلبهاالماجستير وأطاريح الدكتوراه ، ونالت  من رسائلِ  العراقية. وأشرف على العديدِ 
، العراقيةِ  الماجستير وأطاريح الدكتوراه في الجامعاتِ  لف بم ناقشة العديد من رسائلِ وك  ، اإلمتياز

وده المبذولة في التعليم والتدريس ولخدمته الطويلة في لجه والجامعةِ  رم لمرات عدة من الكليةِ ك  و 
 .(91)وإلنجازاته العلمية واألكاديمية الدولةِ 

 مقاالت ترجمها الداقوقي:

جامعة مااليو ،  -ركمان ( بقلم الدكتور س. أ حسن قسم الدراسات اإلسالمية معنى كلمة ) التُ  -
 ركماني.ُمختار محمد تُ ترجمة الدكتور حسين علي الداقوقي ، ُيقدمه الدكتور 

ركمان مرادف للغز، ولعل هذا التعبير شائع وتعمم عندما بلغ السالجقة األوائل القوة أستعمل الت         
) تأريخ سيستان ( لمؤلف مجهول من القرن الخامس. ركمان في كتابوالسيادة ، ووردت لفظة الت  

ركمان لها عالقتها فترات ، وأن كلمة الت   ويبدو أن هذا الكتاب أ لف بأقالم ثالث مؤلفين وفي ثالث
ركمان جماعات ، وهنا يقصد المؤلف بالت  مـ 5111 بدخول السالجقة إلى منطقة سيستان وذلك عام
   الَبي َهقي الحسين بن محمد الفضل أبو)  كتاب المؤرخالسالجقة. وفي الشأن نفسه وردت اللفظة في 

ماه م بالت  إذ أشار ،  يالَبي َهق تأريخالمعنون: مـ ( 5199  -771 ركمان مرة وأحيانًا إلى السالجقة فس 
ركمان السالجقة وفي مواضيع أخرى إكتفى القول ليهم بالت  ينهم وبين السالجقة. وكذلك أشار إفرق ب

( فع دهم من جماعات  الغز ركمان )ي ز مجموعة م عينة من الت  بالسالجقة. ومن الم رجح أن المؤلف م
الذين جاء قسم منهم قبل السالجقة من جهة المغرب ، وآخرون تدفقوا نحو هذه  ركمان اآلخرينالت  

 .(99)البالد بعد الحمالت السلجوقية

غرافيلـالحادي عشر ،   -القرن الخامس عشر (  وفي كتاب ) زين األخبار            أبو سعيد) لج 
لف على السالجقة (، أطلق المؤ  مـ 5115 ت  ، الغرديزي   عبد الحي بن الضحاك بن محمود

من أي لقب ، كما  ) داود ( م جرداً  ( ومرة يذكره   ركمانيجغري بك داود الت   ) يي سم ركمان ، فتجده  بالت  
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دون إلحاقه بلقب. ويبدو أن هذا التعريف  ( أو طغرل وحده   ركمانيطغرل الت   ( بـ )سمى ) طغرل بك
كانوا من  داللة على جميع قبائل الغز سواءً السالجقة األوائل ، واست عمل فيما بعد لل في عهد شاعَ 
 .(99)السالجقة أو لغيرهم أتباعِ 

روسي الستشرق م  ال ويعزى ذلك على وفق رأي ، والغز ركمانالت   بين فرقوا مؤلفون  وهناك   
 فالديمير وآسيا الوسطى)والتأريخ والجغرافية واألدب الفارسي  رديةلك  ادراسة اللغة خصص في والم ت

 السالجقة نإ ،(Vladimir Fedorovich Minorsky 5899-  5711مينورسكي  يتشڤفيدورو 
 مناطق على حملوا الذين األخرى  الغزية القبائل عن أنفسهم ليميزوا عيناً م   تعريفاً  ألتباعهم إستحسنوا

 ضالقب بعد فيما ألقت التي والقبائل مله   ناهضةالم   القبائل من أنفسهم وليميزوا ، السالجقة قبل الغرب
لألعوام  عندهم أسيراً  بهِ  وإحتفظت(  مـ5519-  5557أبو الحارث سنجر السلجوقي  ) على السلطان

الذي بحث ( الحيوان  طبائع )الكتاب المشهور في ركمانالت   تعبير ورد كذلك. مـ ( 5511 - 5519 )
َوِزي  الفقيه الشافعي ) لمؤلفهِ  الترك قبائل في  تسمية وأطلق ،) مـ 711 -859 محمد بن نصر الَمر 
 إندلعت وعندما. اإلسالم إعتنقوا الذين الت رك مأنه   أساس على فقط الم سلمين الغز على ركمانالت  

 وهاجرت خوارزم منطقة نحو  األخيرة الجموع إنسحبت الم سلمين غير ومن ممنه   الم سلمين بين الحرب
 أسم مع ةً م تطابق ركمانالت   سميةت أن القول إلى مينورسكي دعا الذي األمر(، البجنك  ) منطقة إلى

 .(91)الغز

دد وب       محمود بن  )ركيالعالم والمؤرخ الت   كتاب في( مانند  تورك )ذكر ورد ، فقد الكلمة أصلص 
 الحادي القرن  في( رك الت   ل غات ديوان ) عنون:( الم   مـ 5511  -5117 الحسين بن محمد الكاشغري 

رشيد الدين  (المغول  مؤرخ أما .5759ستانة بثالثة م جلدات عام في اإل الميالدي ، والمطبوع  عشر
 تدفقت عندما الواقعة تلك شرحقد ، ف( مـ 5958 - 5199المعروف بـرشيد الدين  فضل هللا الهمذاني

 أن أخر لمؤلف وبالنسبة الت رك. شبيهي أي ركمانبالت   التاجيك وسماهم النهر وراء ما إلى الغز جموع
 والحظ اإلسالم. إعتنقوا الذين األتراك أو المومنين الت رك أي( إيمان  تورك ) من م شتقة الكلمة

مع (   Men) أو(   Man) م فردة دمج من تتكون  الكلمة نأ Brishak )  بريشك )الم ستشرق 
(Turk  )، المصادر في ، ويعرفون  بالت ركمان الوسطى آسيا في ت عرف نفسها الجماعات وأن       ( 

 يابغو الغز إمبراطورية وأن ،( Men )إلحاق بدون ( Turki  ) بـ ( Kievan Rus يةڤالكيي الروسية
 .(91)والغز ركمانالت   بإسمين وردت
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 ) إدوارداألقصى البريطاني الشرق  لغات في الم ستشرق الم تخصص نفسه قال وفي السياقِ         
ستشرق والرحالة المجري عن الم   (، نقالً  Edward Denison Ross 5895-5791 روس دينيسون 

( تورك)من  م شتق الت ركمان إسم أن: ( Arminius Vámbéry1332 - 5759 امبري ڤ ) أرمنيوس
 في يوازي  الحق هو(   Man) أنفسهم ، وأن عن يتحدثون  عندما دائماً  البداة  تستعمله   َعلم كإسم

الذي ورد في  التفسير هو لمينورسكي م حبذ تفسير أقرب . وأن( Dom )أو(  Ship )بـ اإلنكليزية
 ،( Jean Deny 1371-3611 ين دين) جي وي الفرنسي والم تخصص باللغات الشرقيةالنح   كتاب

 Langue Turque ( Grammaire de la (أوسمانلي لهجة )ركية قواعد اللغة الت   المعنون:

1921, P.32. Paris, ) Osmanli Dialecte ) ، هما ، ين من لفظت تتألف مانأن تورك ىأرإذ

 .(99)أو) التعظيم ( والشدة البأس بالت ركية التي تعني(  من ) تورك زائدا  

 أهم ما ورد في بحوث الداقوقي:

 تطورت؟ وكيف الثقافة ما -

رة األرضية ُعمر مديد ، تعرضت خالله إلى تطورات عديدة وأضيفت ن للكُ " أإلى أشار الداقوقي     
أتخذت الحياة بدورها أشكااًل ُمتباينة إلى أن تكونت مادة أخرى إلى كيانها المادي مظاهر حيوية ، و 

ثالثة هي ما فوق العضوية... ومن هذه العوالم الثالثة تكونت األرض وما عليها ومن عليها. ثم 
توالت العصور وتقدمت تجارب اإلنسان ، وأزدهرت معارفه ، وتعددت دراساته لهذه الكائنات فصارت 

، ية كالكيمياء والفيزياء ، والفلكعام من مجال بحث العلوم الطبيعدراسة الالعضوية بوجه 
العلوم البيولوجية ) الحيوية ( كعلم الحيوان  والجيولوجيا ، أما العضوية فقد كانت من إختصاصِ 

" يتميز اإلنسان عن غيره من الكائنات بناحيتين أثنتين:  وأضاف. (98) والنبات ، وعلم النفس..."
 .(97)  الطبيعي ، واألخرى بالتراث اإلجتماعي أو الثقافة إحداهما بالتكوين

" ال شك أن التطور الثقافي في عصور ما قبل : نمو الثقافة السريع قائالً لالداقوقي  تصد ىو      
التأريخ كان بطيئًا بالنسبة لما هي عليها في العصور الحديثة ، فقد إزدادت سرعة التُقدم عندما 

ة اإلنسان ... حيث استخدمت تغييرات واسعة في نطاق الثقافة المادية إستغلت المعادن في خدم
ولكن لم يشهد أي عصر من العصور ما شهده القرنين التاسع عشر والعشرين ... حيث وجدت 

 .(91) ..."0011واألتوبوسات في  0331والترام في  0381السكك الحديد عام 
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عصور التأريخ كانت تنتقل بين ُمختلف البالد ، : " ألن قيادة الثقافات خالل وذكر الداقوقي     
طر، لذا فالعوامل طر واحد من وقت إلى آخر وفقًا لظروف ذلك القُ وكذلك إختلف التقدم الثقافي في قُ 

األساسية في الرقي الثقافي ُيمكن حصرها في عوامل: التنظيم اإلجتماعي ، والوضع الجغرافي 
ووضع المواصالت ، دون العامل العنصري الذي فقد ُكل  والثروات الطبيعية وإمكانيات اإلنتشار

 .(95) "بطالنه في ضوِء الدراسات الحديثة أهمية وظهر

 نظام البريد في الحضارة العربية: -
أشار الداقوقي إلى أن البريد من مؤسسات الحضارة العربية اإلسالمية ، وجانب م هم من            

الم اإلسالمي شرقًا وغربًا ، فكان شأنه  شأن المؤسسات األخرى جوانب النظام اإلداري السائد في الع
تتقدم بتقدم الدولة وتطورها وإزدهارها. ولهذا فأن نظامًا إمبراطوريًا لطرق البريد ربط المناطق الم تباعدة 

، أصبح من واجبه جمع أخبار هذه الواليات وتقديمها إلى الخليفة. والبريد بكونِه  بالعاصمة العربية
ل بين البشر قديم جدًا ، وي مكن القول أنه  وجد منذ  أن عرف اإلنسان حاجتة إلى يقة التراس  طر 

الم خابرة، ومن أقدم نماذجها ما يعود إلى زمن اآلشوريين ، ومن قبلهم البابليين والسومريين في عهد 
، وظل قائمًا بعد ساللة أور الثالثة ، وقد وجد البريد عند الصينيين ، وكذلك في إمبراطورية روما 

 .(91)عند العرب قبل اإلسالمكذلك إنقسامها إلى دولتين ، فوجد عند بيزنطة بريدًا رسميًا م نظمًا ، و 

إهتم الك تاب العرب في مؤلفاتهم بالبريد ، ففي مؤلف الـنحوي المصري) أبي جعفر أحمد بن           
معلومات عن تنظيم البريد ، وما يجب  الم عنون: صناعة الكتاب ، وردت ( مـ 711النحاس ت محمد 

(  مـ51-7 القرنين) بين العرب الجغرافيين مؤلفات أن يتعلمه  العاملين الك تاب في هذا الديوان. وفي
 إدارتها. وفي كتاب على صرفت التي والنفقات والمنازل البريد طرق  عن معلومات وردت

 - 899 دامة بن زياد البغداديبن ق   دامة بن جعفرق  لمؤلفِه البليغ والفيلسوف)  الكتابة وصناعة الخراج
، تفاصيل موسعة عن البريد. وفي كتاب ) مفاتيح  511-99(، الباب الحادي عشر ، ص مـ798

، الذي (مـ779الخوارزمي ت  حمد بن أحمد بن يوسف) ملمؤلفِه الباحث من أهل خراسان العلوم (
  Gerlof van Vlotenلوتن ڤان ڤهولندي) جيرلوف الم ستشرق والكاتب والم ترجم ال 1315عام نشره  

ستعملة ، بعض المعلومات وشرح اإلصطالحات الم   في مصر المطبوع،  63( ، ص1103 -1366

 .(99) هذا الديوان في
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ومن المؤلفات الم تأخرة التي إهتمت بالبريد كتاب:) آثار األول في ترتيب الدول ( لمؤلفه           
(، الذي بدأ تأليفه عام مـ 5198  -719الحسن بن عبد هللا العباسي )  من رواة الحديث النبوي  حدثم  
بح  مـ5958 -5911 أبو العباس القلقشندي(. وذكر األديب والفقيه)  مـ 5918 ) ( في كتابِه ص 

نظام البريد في . ولإلطالع على صورة من بحث (99) ة عن البريدمعلومات م هم 7911/ 59األعشى 
  (.5، كما ن شرته مجلة المورد. ي نظر الشكل) الحضارة العربية

 (5شكل )
 (91)نظام البريد في الحضارة العربيةصورة من بحث 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
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 مجموعة من نقلة التراث العربي إلى أوربا: -
العربية واليونانية الم ترجمة إلى اللغة الالتينية أثناء وألجل التعرف عن كثب على اآلثار            

العصر الوسيط ، أكد الداقوقي ضرورة تدقيقها وفقًا للم ترجمين ولآلثار نفسها. وإستفدنا في أعداد هذه 
المباحث بحاجة  الدراسة مما لغيرنا الذين عملوا في هذا الموضوع منذ  القرن الماضي ، والزالت هذهِ 

َددِ الم حققين. وفي هذا ا م راجعةإلى   إلى الالتينيةِ  فأن من الضروري تدقيق المنقوالت من العربيةِ  لص 
 .(91)وفقًا للم ترجمين

 قسطنطين األفريقي:  -
المعروف  ( مـonstantinus AfricanusC5111- 5189 األفريقيقسطنطين ) الطبيب َعد  ي      

مة إلى الالتينية. ولد في قرطاجنة في الربع األول من الذين ترجمو آثار عربية م ه من الروادِ األفريقي ب
لمين الذين ذاع صيتهم لماء والفالسفة الم سجب بالع  الحادي عشر حيث درس الطب والفلسفة وأع   القرنِ 

غة العربية وظل في بغداد م دة ندلس. وقام برحالت إلى الشرق لدراسة أحوالهم ، فأتقن الل  في بالد األ
َد  الرحال إلى الهند والحبشة ، ومنها إلى خراسان والشام ومصر، وعاد من رحلتِه طويلة ، ث م ش 

الطويلة إلى بالدِه عن طريق مصر ، وقد جمع الكثير من المعلومات عن الشرق. ومن الجدير بالذكر 
 -781 بن سينا أبو علي الحسين بن عبد هللا بن الحسن بن علي) لعالم والطبيب لـأنه  كان م عاصرًا 

وني أبو الريحان محمد بن أحمد) والفيلسوف والمؤرخ  و(  مـ 5199 والطبيب  (مـ5198-799الَبي ر 
، غير أنه  ال مـ(5119 -5115 بن بطالن سعدون  بن عبدون  بن الحسن بن ختارأبو أنيس الم   )

 .(99)يذكر في مؤلفاته هؤالء األعالم ، فمن غير المعروف تأريخيًا إتصاله بهم ومدى أفاده منه م
ب مجهولة غي ر وَبعَد عودتِه إلى بالده بم دة قصيرة عمل في الطب والسحر والكيمياء ، وألسبا    

لمملكة       ) التابعة ( الساحلية  Salerno بلدة ) ساليرنو( في  مـ5111 ) عاممحل إقامته وأستقر 
يط. ا في القرن الوسهعدد جامعاتكثرة بريادتها في ، وقد إشتهرت ( جنوب إيطاليا -  Napoliنابولي

(، وعند  جنوب شرق روما - Monte Cassinoمونتي كاسينو  على أن قسطنطين ترهب في دير) 
جلب معه  عددًا من المؤلفات العربية واليونانية القديمة ، وبدأ ترجمة عدد منها إلى  عودتِه من رحلتهِ 

 . (98)هرة واسعةً لطب ، فنال جرائها ش  الالتينية ، فنقل ستة وسبعين كتابًا من العربية وكتب أخرى في ا
) أبو بكر البقراط وجالينوس والعالم والطبيب تبه المطبوعة م ترجمة من العربيةِ ك  أهم ووجدت بين       

علي بن  ) والطبيب مـ (791 - 891) إسحق بن سليمان والطبيب والفيلسوف مـ ( 719ت الرازي  
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(، وغيرها من  مـ781 - 878ن الجزار القيرواني بٱأحمد  والطبيب )مـ ( 779ه/  989عباس  ت
مـ ( بالقرب من 5189ه/981مـ أو5181ه/ 999كتب الطب والفلسفة. توفى قسطنطين عام) 

. ولإلطالع على إحدى صفحات بحث مجموعة من نقلة التراث العربي إلى أوربا ، (97)مونتي كاسينو
 (.1كما نشرته  مجلة المورد.  ي نظر الشكل )

 
 (1شكل )

 (11)صورة من بحث مجموعة من نقلة التراث العربي إلى أوربا
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 التأريخية. أهميته -رك التُ  غاتلُ  ديوان وكتابه الكاشغري  محمود بحث: -
 هذبته ، وبعده العصر هذا في بغداد ُعلماء بين مكانةً  لهُ  أشغل  ) :الكاشغري الداقوقي إن  رأى    

 كتبهُ  -رك التُ  ُلغات ديوان - بإسم مشهوراً  العربية باللغة كبيراً  ُمعجماً  تاركاً  ، يافعاً  كان مذ التجارب
 غةِ الل   في ثقة الكاشغري  محمود َعد  ي  و  .(15)( الميداني واإلستقصاء وبالمشاهدة وفير وعلم ثاقب بعقل  

 هذا كتابه هاب ألف التي األويغورية أي الخاقانية فاللهجة ، مركزًا م همًا فيها بو أَ تإذ  القديمة ، ركيةالت  
 .(11) الم سلمين من وجلهم بها الناطقين الترك لهجة هي

 أما:" عنها ، قائالً  ديوانه في الكاشغري  محمود ألحقها التي الخارطة أهمية إلى الداقوقي وأشار    
 شكل على عالمية خارطة وإنها ، قيمتها لها جيدة تأريخية وثيقة فهي كتابه في المرسومة الخارطة

 الرملية والصحارى  األزرق  باللون  والبحار ، رصاصي بلون  واألنهار أحمر بلون  الجبال فيها ، دائرة
 لألتراك بالنسبة ذات أهميًة بالغةً  الخارطة تلك َعد  ت  و  ".الُمدن مواقع الصفر الدوائر وُتبين ، باألصفر

 ( Hermann انهيرم(، و) W.K Muller ) مولر العالمان نشرها عالمية خارطة ت ركية أول ألنها
 .(19)5795 عام
لماء من عدداً  الكاشغري  محمود ديوان من وأفاد    العيني   الدين بدر) ، والسيما المؤرخ العالمة  الع 

 أوصاف في البدر تأريخ )، وكتابه (الزمان  أهل تأريخ في الجمان عقد )كتابِه  في ( مـ5911-5915
 كتابمؤلف (  مـ5999 -5111 األندلسي ناطيالغر  يوسف محمد حيان أبو )، واللغوي (العصر أهل

 .(19) (األتراك  للسان اإلدراك )

 .حاجب خاص بحث: يوسف -
مـ( 5181 -5157 يوسف خاص حاجب) ركي ت  الدولة الفيلسوف ورجل ذهب الداقوقي إلى أن ال     

لة ( من عائلة نبي ب من كاشغرمن ثغور الترك وراء نهر سيحون قر  -ولد في مدينة ) بالساغون 
م رحل إلى كاشغر حيث أكمل كتابه ب في مدينته ث  ونشأ نشأة حسنة وتلقى تربية جيدة ، وبدأ يكت  

: " كان يوسف حاجبًا وأشار في بحثهِ  وأنعم عليه بلقب الحاجب الخاص. لحاكم كاشغر فأكرمه   هداه  وأ 
نازع ، والُمعبر بال مُ  خاصًا للحاكم القراخاني ساتوق بغراخان ، وُيعتبر الُمفكر السياسي لهذا العهد

بيليك  والتربية واألخالق والسياسة ، وكتابه الوحيد قـوتـادغــو العقلية في اإلجتماعِ  عن إتجاهاتهِ 
Qutadeghu Bilig ] ، 福乐智慧-  هو أول مؤلف ُتركي ُكتب تحت  ]السعادة تحصيل أو علم

  .(11) تأثير الحضارة اإلسالمية..."
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 كتاب من أفاد أن المؤلف، يوسف الحاجب الخاص  كتابل راجعتهفي ضوء م   الداقوقي أكدو      
 من ثمرات جنى ، وأنه  ( مـ  711 - 899 الفارابي أبو نصر محمد لـلفيلسوف )( السعادة تحصيل)

 آسيا في أفكار من شائعاً  كان ، ما كتابه أصالة جانب إلى يجمع أن إستطاع بحيث اإلسالمية ثقافتهِ 
 .(11)الوسطى

 الفولغا: حوضلغار الُمسلمين في بِه دولة البُ نصوص من كتا
تأريخ اإلسالم في جنوبي روسيا من الموضوعات  إنأشار الداقوقي في م قدمة الكتاب قائاًل:"     

الشيقة التي إهتم بها الباحثون ، من الشرقيين والُمستشرقين الذين يعملون في حقول الدراسات 
ة وفكرية ، أو حضارية على وجه العموم ... وقد ظهرت سالمية من لغوية وتأريخياإل -العربية 

الحاجة مؤخرًا إلى توسيع مجال البحث اقليميًا إلى ما وراء جبال القفقاس وإيضاح نفوذ الحضارة 
العربية اإلسالمية إلى هذه البالد ... إن دراسة تأريخ حوض الفولغا في العصور الوسطى تلقي 

اإلسالم السياسي والحضاري ، ألنها فضاًل عن توضيح تأريخ  ضوءًا على جوانب ُمتعددة من تأريخ
السهوب الروسية وشمالي غربي بحر الخزر وقفقاسيا ، تنير السبيل أكثر في موضوع المؤثرات في 

 .(19) العالقات العربية البيزنطية..."

قيق ، فقد إسم شعب ال ُيعرف أصلهم على وجه التحلغار قائاًل " وبحث الداقوقي في أصول الب      
شكلوا في مطالع العصور الوسطى دولتين : األولى على الفولغا والثانية على الدانوب ، فأن أقدم 

السوري   )Katinu -Abas -Mar  كاتين - عباس -وثيقة مكتوبة عنهم هي ما ذكرها ) مار
ي قفقاسيا العربي الذي عاش في القرن الثالث الميالدي. ورأى أن البلغار كانوا موجودين فس شمال

  Moisey ق.م ونقل هذه الرواية المؤرخ األرمني ) مويسي كورين 040-021خالل سني 

Khoren  من القرن الثامن ، وهذه الفترة الطويلة من الزمن بين األثنين مدعاة إلى الشك في )
  .(18) "صحة الوثيقة

يه)  المؤرخ الفرنسيوأشار الداقوقي إلى رأي     (  René Grousset 5881- 5711 رينيه غروس 
بلغار أسس الُ قائاًل: "  وأضاف ، ..."ينتسبون إلى الهون ... وفي عهد ملكهم خان كوبرات بأنهم " 

لغربي من قفقاسيا بين كوبان دولة قوية في الربع الثاني من القرن السابع ميالدي في  الشمال ا
(،... وتوجه ]  باين Bayan [) لغار إلى قسمين: األول بقي بقيادةآزوف ، وبعده قسم البُ وبحر 

 .(17) "مـ عبروا الدانوب ...910القسم الثاني نحو العرب ... أحد أبناء كوبرات ، وفي عام 
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إنتقل البلغار إلى حياة اإلستقرار وُممارسة الزراعة، لغار قائاًل :" وتحدث الداقوقي عن حياة الب      
م بالتالي ُمدن عديدة كمدينة واسع. فنشأت لهُ وامتهنوا التجارة فكانت تجارتهم نشيطة وعلى نطاق 

كمهم وأهم مركز تجاري لشرقي أوربا خالل لغار قاعدة حُ لغار وموقعها جنوبا ... فكانت مدينة بُ بُ 
 . (11)"القرن التاسع الميالدي ، بل إستمر نشاطها حتى القرن الثاني عشر ميالدي

ورسومهم وصالتهم بالحضارة اإلسالمية   ظمهموإنتقل الداقوقي بالحديث عن أصول الخزر ون      
وهم ال م شيرًا إلى رأي أحد الجغرافيين:"  ،(15) " لى خزر بن يافث بن نوحينتسب الخزر إقائاًل: " 

م صنفان ، صنف يسمون قد أخزر ) الخزر السود (، م سود الشعر ... وهُ يشبهون األتراك ، وهُ 
هم صنف من الهند، وصنف بيض ظاهرو الحسن وُهم ُسمر يضربون لشدة السمرة إلى السواد كأن

. وعن مدينة أتل عاصمة الخزر قال (11) رك والفارسية..."والجمال ... ولسان الخزر غير لسان  التُ 
أتل ... عاصمة الخزر قرب شمالي إسترخان الحالية في حوض الفولغا األسفل ، حيث الداقوقي:" 

 .(19)"أنهر: الفولغا وياييك ودون وكوبا تلنقي الطرق التجارية الكبيرة ، وتنساب أربعة
عادل ما ي    [ فرسخ 211عد زهاء إنها تبُ وسلط الداقوقي الضوء على أهم مزايا مدينة أتل قائاًل :"     

دينة بلنجر التي كانت تتعرض إلى أحداث الفتح اإلسالمي حين عن م ] بين أربعة وستة كيلومترات
خر نحو ما وراء القفقاس األمر الذي دعا بالخزر ن وقت وأكانت حدود العالم اإلسالمي تترامى بي

مان والمجال الطبيعي ندر وبلنجر إلى مدينة أتل حيث األلكهم من مدينتي سمأن يحولوا قاعدة مُ 
، تصل إليه اإلمدادات بسهولة ويسر لتوسع المدينة ونفوذها. أضف إلى كل ذلك أنها تقع في موقغ

وب القاطنة على شواطئ الفولغا ، ومن جهة أخرى كان لها موقع مكنها اإلتصال بالشعفمن جهة يُ 
 . (19)"تجاري ُمهم يربطه مع جهات شتى من العالم بالبر والبحر

تأثرين بما كان في ظمهم ورسومهم م  كان الخزر في ن   الخزركم لدى ظم الح  وينتقل بالحديث عن ن     
ورك (، الن منطقة الخزر كانت تشكل الجناح ت اإلمبراطورية البدوية القديمة المعروفة بدولة) كوك

أبرز خصائص الحكم الخزري هو  اما ،يناة وكانت تحت أمرة أمير من أسرة أثالغربي لهذه اإلمبراطوري
ن رئيس يك   عرف بالخاقان ، إذ لم  كم الثنائي ، ذلك في عظيمهم الذي ي  كم أو الح  اإلزدواجية في الح  

ن يتمتع بأية صالحية أو مسؤولية إنما الحاكم يك   لدول ، ألنه  لم  الدولة بالشكل الجاري عند بقية ا
 -كم .... ويتوزع الهرم اإلداري للخزر على التوالي ) الخاقان الفعلي كما يبدو للملك الذي يليه في الح  

 .(11)خاقان الكبير ، خاقان به ، كندر خاقان ، جاو شيغر(
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الوثنية القائمة على عبادة إله شيرًا إلى أن:" مها م  أما عن ديانتهم فقد تطرق الداقوقي إلى أه   
( فالخزر الخلص كانوا وثنيين وشامانيين عدا الخاقان وخاصته ... ومن  Gök Tanrıالسماء ) 

 .(11)"يميل ميله من القواد والُعظماء على دين اليهود ، والبقية منهم على دين شبيه بدين األتراك
 (Kirl)كيرل على نطاق محدود ، وأسهمت زيارة الحواري المسيحي فضاًل عن إنتشار المسيحية بينهم
مـ ( بدور كبير في التبشير بها ، فضاًل عن البعوث  815-811إلى عاصمة الخزر أتل عام )

 .(19) البيزنطية
ددوب     إنتشار اإلسالم بينهم أكد الداقوقي بأن التجارة مارست دورًا م همًا في إنتشار اإلسالم بين  ص 
ن الخزر ، وأسهمت الشعوب اإلسالمية القادمة عن طريق خوارزم بدور م هم في نشره بينهم، سكا

فالنشاط اإلسالمي بلغ أقصى ما بلغ إليه في العاشر الميالدي. ففي عاصمة الخزر عدد كبير من 
الم سلمين زاد عددهم على عشرة اآلف م سلم ، ولهم نحو ثالثين مسجدًا ولهم أئمة ومؤذنون 

 .(18)يبوكتات
 أما أوجه اإلتصاالت الخزرية بالعرب ، فقد أوجزها الداقوقي بما يأتي:      

البالد  فتح الم سلمون جانبًا من البالد التي سكنها الخزر ، وأعتمد إتساع الحكم اإلسالمي في هذهِ  -5
 وإنحساره وفقًا للظروف التأريخية والعسكرية.

 وعاصمة الخزر أتل وبقية الم دن.نشطت التجارة على نحو م تميز بين بغداد  -1
 باع الوثنيون من الخزر أوالدهم ، فإعتنق عدد كبير منه م ، فضاًل عن األسرى اإلسالم.  -9
أسهم إعتناق عدد من الخزر لإلسالم في تعلمهم قراءة القران الكريم واإلطالع على العلوم  -9

 الم نتشرة في الم دن الخزرية. اإلسالمية ، فضاًل عن تأثير المساجد والكتاتيب اإلسالمية
لماء الم سلمين من بلد إلى آخر في نقل علومهم وفنونهم أينما حلوا - 1  .(17) أسهم إنتقال الع 

إعتمد الداقوقي في تصنيفه الكتاب على أغلب المصادر الجغرافية ، فضاًل عن الكتب        
 التأريخية ومن أهمها:

 عبد هللا  بن أبو القاسم عبيد هللا؛  النفيسة ، األعالق(مـ 711/هـ 171ت ) رسته بنأبو علي ٱ       
أبو جعفر ؛  والممالك ، المسالك (ـم5751هـ/911في حدود  ت)خرداذبة بنٱ

 األصطخري  القاسم إبراهيم محمد الكرخي أبو، تأريخ الرسل والملوك ؛ (ـم719ه/951)الطبري 
)ت الحسين بن علي المسعودي الممالك ؛ أبو الحسن علي بن مسالك ،م(719ه/ 991)ت
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شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الجوهر ؛  ومعادن الذهب ، مروج(ـم719هـ/991
، (مـ  799 /ه 919ت  )حوقل بنٱ أبو القاسم محمد ، معجم البلدان ؛(ـم5118هـ/111)تالحموي 

اإلسالمية.  ول(، الدStanley  Lane-Poole 5819- 5795ول پلين  ستانلي ؛ األرض صورة
 .(91)فضاًل عن المراجع اإلنكليزية والفرنسية ، ودوائر المعارف العربية واألجنبية

 وفاته: 
ضه لوعكة صحية ، وأقيم له  حفاًل تأبينيًا بعد تعر   1111توفى الداقوقي في صيف عام          

أساتذة قسم التأريخ  لفيف منو ، أ سرته  بن رشد ، حضره  عدد من أفرادِ ٱلية التربية تكريمًا له  في ك  
،  وكان الداقوقي وسيظل مثااًل لألب واألستاذ القدوة للجميع ن تتلمذوا على يديِه الكريمتين.وطلبته ِممَ 

،  ستوعبم ده  في ذلك فكر خصب وعقل م  ، علم ورجل المبدأ المتواضع بكبرياء ثل األعلى والم  الم  و 
 (95)ه  فسيح جناته.تغمده  هللا تعالى برحمتِه الواسعة وأسكن
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 الخاتمة
تقدم يظهر أن إهتمام الداقوقي بالعلم والتعليم قد بدأ منذ  نعومة أظفاره ، ولعل  في ضوء ما      

من شجعه  السبب الرئيس في ذلك ي عزى إلى البيئة العلمية التي عاش في كنفها ، إذ الب د أن ه ناك
عثورنا على معلومات عن  تعذري تحصيله العلمي ، على الرغم من ستمرار فعلى مواكبِة تعليمه واإل

ذلك. وأنه  َدَرس خارج بغداد وأنهى دراسته اإلبتدائية والمتوسطة واإلعدادية في كركوك وأربيل ، وهذا 
م وحاجتهم له . وأنهى دراسته الجامعية في البقاء قرب أهله وأسرته ، وحاجته له   علىحرصِه ما أكد 

َل قسم التأ -جامعة بغداد  -اب لية اآلدك   ي  على ريخ ، ما د  دراسته في الجامعة األم  مواصلةِ  في ةِ تِجدِ 
 جامعة بديلة عنها. إختياربغداد دون 

 في (، وتدرج5711 -5791ين م درسا لألعوام ) وبعد حصوله على درجة البكالوريوس ع          
(. على أن إبتعاده 5711-  5717الناصرية )  لمعارف م ديراً  ث م تربوياً  م فتشاً  وأصبح التعليم مجال

أمانة ودقة ، ك ل عمله ب عن بغداد وأسرته وإقامته في الناصرية لمزاولة عمله ما أكد حرصه على أداءِ 
يكتِف الداقوقي  برغم اآلثار النفسية والمعنوية على حياته بسبب إبتعادِه عن أسرتِه وزمالئِه. ولم  

به للعلم والتعليم إلكمال دراسته الع  بالحصول على شهادة ال ليا للماجستير بكالوريوس بل دفعه ح 
،  5791 اآلداب في الدكتوراه  شهادة وينال إسطنبول بجامعة ليلتحق تركيا إلى ، فغادر والدكتوراه 

، ما عكس رغبته في الكتابِة  " ...العراق  شمال في األتابكي الحكم "وجاءت إطروحته بعنوان:
 تأريخ المناطق الشمالية من العراق حيث والدته ونشأته.والبحث عن 

في در َس و  بغداد إلى إنتقل ث م ، 5791وفي إثر عودته من تركيا ع ين في جامعة الموصل عام       
ونِ  وفي .1111 عام وفاتهِ  ، حتى بغداد جامعة -رشد  بنٱ التربية كلية  -قسم التأريخ ذلك أنجز  غ ض 

نه  الثقافية والحضارية، بل أ وأالتأريخية منها سواًء تنوعة شتملت على مواضيع م  الداقوقي بحوث عدة إ
تب أجنبية عدة ، ولعل ما ساعده  على ذلك تطرق إلى مواضيع صعبة ونادرة تطلبت منه  ترجمة ك  

ل ما أسهم إلى حد كبير في سهوله حصوله على المعلومات التي إحتاجها ، بك  ، إتقانه لل غات عدة 
تب تكاد تكون قليلة ، وقد ألف ثالث ك   وتوظيفها وفق رؤيته لها بطريقة علمية صحيحة وم فيدةدقة 

راء والباحثين. وعلى ر إنها أحتلت أهمية كبيرة لدى الق  قياسًا إلى إمكانياته العلمية واألكاديمية ، غي  
رًا ألخالقِه الحميدة بن رشد وجامعة بغداد ، تقديٱنحو عام حظي الداقوقي بتكريم من كلية التربية 
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وسلوكه القويم وجهوده الم تميزة في التربية والتعليم وإنجازاته العلمية ، وخدمته الطويلة بك ل جد  وتفان  
 .1111رحمه  هللا عام  في مجال التعليم حتى وفاتهِ 

 :ومصادره البحث هوامش
                                                 

 دار الكتب العلمية، ،  1 ج ، 1111دباء من العصر الجاهلي حتى سنة معجم األ الجبوري ، مانكامل سل( 1)
دار  ، عاصرينعالم كركوك الم  أ موسوعة  ،المحمدي ؛ عز الدين  115ص،  1111 ،1 ط ، بيروت

ركمان في ت  لماء ال، موسوعة ع   أوغلو؛ نظام الدين إبراهيم  11ص ، 1119بغداد ،  ، الشؤون الثقافية العامة
مجلة ،  دباء كركوك خالل نصف قرن أ  خبة من ن   ،الحمداني  محمد ؛551ص ، 1119 ،بغداد ،  العراق

 في: ، ت ال. ،59العدد بغداد ،  ، مة العراقيةمركز دراسات األ "، بالد النهرين ميزوبوتاميا "
http://www.mesopot.com/old/adad13/fahrest13.htm 

 .11ص ، السابق المصدر،  المحمدي (1)
 .11 ص ، ، المصدر السابق ؛ المحمدي115ص ،المصدر السابق  الجبوري ، (9)
 .115ص ، المصدر السابق الجبوري ،(  9)
 .11ص ،المصدر السابق ،  المحمدي (1)
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي: ،المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابق  ، الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداني المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ؛ (1)

http://www.mesopot.com/old/adad13/fahrest13.htm 
 .11ص ،المصدر السابق ،  لمحمديا( 9)
  .11ص ،المصدر السابق ،  ؛ المحمدي115ص ،المصدر السابق  الجبوري ،( 8)
 جامعة بغداد. لية التربية ٱبن رشد ،ك   ريخ ،أحسين الداقوقي في قسم الت ضبارة د.إ (7)
 .11ص ،المصدر السابق ،  ؛ المحمدي115ص ،المصدر السابق  الجبوري ،( 51)
 جامعة بغداد. لية التربية ٱبن رشد ،ك   ريخ ،أحسين الداقوقي في قسم الت ة د.ضبار إ( 55)
 فــــــــــــــــــــــي:، المصــــــــــــــــــــــدر الســــــــــــــــــــــابق ، ؛ الحمــــــــــــــــــــــداني11ص ،المصــــــــــــــــــــــدر الســــــــــــــــــــــابق ،  المحمــــــــــــــــــــــدي(  51)

http://www.mesopot.com/old/adad13/fahrest13.htm 
 .58-59ص، 5715 ألول، كانون ا 51العدد  ،بيروت ،  ديبمجلة األ الثقافة وكيف تطورت ، ما (59) 

 .17ص-18ص، 5715تموز ،119العدد  ،القاهرة ،  الثقافة ، جتماعوجست كونت وعلم اإلأ ندوة القلم: (59)
 .111-111ص، 5711آذار  ،799دد عال، القاهرة  ، الرسالة، الحسن البصري ( 51)
ــــة األ ، صــــوله ووجهتــــهأالتنظــــيم العــــائلي الحــــديث ( 51) ، 5711تشــــرين األول  ، 51ددعــــال، ، بيــــروت  ديــــبمجل

 .95-19ص
 .95وص 7 -8ص، 5711شباط  ،1دد عال، بيروت  ، ديباأل ، سالمنسكلوبيدي في اإلالتأليف اإل( 59)
 .99-91ص، 5719 شباط ،1ددعال، بيروت ديب ، األ ، الجغرافية العربية (58)
 11-19ص، 5719حزيران  ،1دد عال ،بيروت  ديب،، األ الشرق والغرب( 57)
 99-91ص، 5717آيار ، 1دد عال ،بيروت  ديب،األ ، ة والفولكلور العراقيالتربي (11)
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دولــــة البلغــــار المســــلمين فــــي حــــوض الفولغــــا ، المــــؤرخ العربــــي ، االمانــــة العامــــة التحــــاد المــــؤرخين العــــرب، (15)
 .  191-575مـ، ص5781ه/5911،  15بغداد،العدد 

 . 79-81، ص5787، شباط ،5العدد نظام البريد في الحضارة العربية ، المورد، بغداد ،(11)
الجامعـة األردنيـة، ع مـان،  -الحركة الفكرية في عهد الدولة القراخانية، مجلة دراسات ، عمـادة البحـث العلمـي (19)

 . 11وص59-59، ص5779، 11، م1ع
 . 19-11، ص5779، نيسان 5مجموعة من نقلِة التراث العربي إلى أوربا، مجلة المورد ، بغداد ، العدد(19)
 .  8-1يوسف الحاجب الخاص، مجلة األخاء ، نادي األخاء الت ركماني ، بغداد ، ال.ت ، ص (11)
، بغداد،  ركمانيخاء الت  ، نادي األ خاء، مجلة األ ريخيةأهميته التأ  - محمود الكاشغري وكتابه ديوان لغات الترك (11)

 .59-51ص، 1119 ، 119العدد 
 ؛ الحمـــداني،11ص ،المصـــدر الســـابق ؛ المحمـــدي، 115ص ،1ـجـــ ي،دبـــاء مـــن العصـــر الجـــاهلمعجـــم األ   (19) 

                  .http://www.mesopot.com/old/adad13/fahrest13.htm في:المصدر السابق ، 
 .115ص ، 1ـج ،1111دباء من العصر الجاهلي حتى سنة معجم األ   (18) 
 المصدر نفسه. (17) 
 في:، المصدر السابق ؛ الحمداني،11ص ،المصدر السابق ،  المحمدي) 91) 

        .http://www.mesopot.com/old/adad13/fahrest13.htm  
 مداني، المصدر السابق، في:؛ الح11المحمدي ، المصدر السابق ، ص (95) 

        .http://www.mesopot.com/old/adad13/fahrest13.htm 
 ان.الباحث (91) 

(99)                          .https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/03/22/40732.html  
   المصدر نفسه.  (99) 
 المصدر نفسه. (91) 
 المصدر نفسه. (91) 
 المصدر نفسه. (99) 
 .59ص،  5715كانون األول ،  ،51ددعال ،بيروت  ديب ،مجلة األ ما الثقافة وكيف تطورت ، (98) 
 المصدر نفسه. (97) 
 المصدر نفسه.( 91) 
  المصدر نفسه. (95) 
 .81ص ،5779 شباط ،  5العدد  ،بغداد  ، المورد ، ارة العربيةنظام البريد في الحض (91)
 المصدر نفسه. (99)
 المصدر نفسه. (99)
 .79، ص  المصدر نفسه (91)
 .11ص ،5779 نيسان 5 ، 5العدد  ،بغداد  وربا، المورد ،ألى إالتراث العربي  مجموعة من نقلةِ  (91)
 .المصدر نفسه (99)

http://www.mesopot.com/old/adad13/fahrest13.htm
http://www.mesopot.com/old/adad13/fahrest13.htm
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/03/22/40732.html
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 .المصدر نفسه( 98)
 .المصدر نفسه( 97)
 .المصدر نفسه (11)
ركمــاني، خــاء الت  خــاء، نــادي األة األ، مجلــ ريخيــةأهميتــه التأ   -ركغــات الت ــاشــغري وكتابــه ديــوان ل  محمــود الك( 15)

 .59ص، 1119، 119العدد بغداد، 
 المصدر نفسه.  (11)
   .58، ص  المصدر نفسه (19)

 .59، ص  نفسه المصدر(19) 
 .1ص ال.ت،، بغداد  ، ركمانيخاء الت  نادي األ األخاء ،مجلة ،  يوسف الحاجب الخاص (11)
 .9ص المصدر نفسه ، (11)

 .1-1ص ،5777، بغداد ، دار الينابيع للنشر والتوزيع سلمين في حوض الفولغا ،لغار الم  دولة الب   (19)
 .58ص ، المصدر نفسه (18)

 .57-58ص ، المصدر نفسه (17)
 .19ص ، المصدر نفسه (11)
 .11ص ، المصدر نفسه (15)
 .19ص ، المصدر نفسه (11)
 .81ص ، المصدر نفسه (19)
 .المصدر نفسه( 19)
 .557،  551ص ، المصدر نفسه (11)
 .591ص ، المصدر نفسه  11))

 .595ص ، المصدر نفسه ((19
 .599ص ، المصدر نفسه(18) 

   .519 ، المصدر نفسه (17) 

 .571-1ص،المصدر نفسه(91)
 .الباحثان (95)
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 قائمة المراجع
 المراجع الحديثة: :والً أ -

 .1119،بغداد  ، ركمان في العراقلماء الت  نظام الدين إبراهيم ، موسوعة ع   أوغلو ، -5
، 1 ط ، بيروت، دار الكتب العلمية ،1111دباء من العصر الجاهلي حتى سنة معجم األ   كامل سلمان ، الجبوري ، -1

1111. 
 .5777،  بغداد ، دار الينابيع للنشر والتوزيع لمين في حوض الفولغا ،سبلغار الم  دولة ال   حسين ،،  الداقوقي -9
 .1119،بغداد  دار الشؤون الثقافية العامة، عاصرين،عالم كركوك الم  أ موسوعة  ، عز الدين ، المحمدي -9

 البحوث المنشورة في الدوريات العربية: :ثانياً  -

  .5715،  51بيروت ، العدد  ة األديب ، كانون األول ،ما الثقافة وكيف تطورت ، مجل، حسين ، الداقوقي -5
 .5715تموز، 119القاهرة ، العدد  اإلجتماع ، الثقافة ، وعلم كونت أوجست :القلم ندوة ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1
 ، آذار799العدد  ، الرسالة ، القاهرة ،رئيس المدرسة الفلسفية األولى في اإلسالم ي البصر  الحسن، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -9

5711. 
 .5711، تشرين األول  51العدد التنظيم العائلي الحديث أصوله ووجهته ، مجلة األديب ، بيروت ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، -9
 .5711، شباط  1التأليف اإلنسكلوبيدي في اإلسالم ، األديب ، بيروت ، العدد   ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1
 .5719، شباط 1العدد  الجغرافية العربية ، األديب ، بيروت، ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1
 .5719، حزيران 1الشرق والغرب ، األديب ، بيروت ، العدد  ــــــــــــــــ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -9
 .5717، آيار  1التربية والفولكلور العراقي ، األديب ، بيروت ، العدد  ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 8
دولة البلغار المسلمين في حوض الفولغا ، المؤرخ العربي ، االمانة العامة التحاد المؤرخين العرب،  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 7

 .مـ 5781ه/5911،  15بغداد،العدد 
 .5787، شباط 5نظام البريد في الحضارة العربية ، المورد ، بغداد ، العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  - 51
 جامعةال ،العلمي البحث عمادة دراسات ، مجلة القراخانية ، الدولة عهد في الفكرية الحركة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-55

 .5779 ، 9َعمان ، العدد  األردنية ،
 .5779، 5 ، نيسان ، العدد ، بغداد المورد أوربا ، مجلة إلى العربي التراث نقلة من عةمجمو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  - 51
 .يوسف الحاجب الخاص ، مجلة نادي األخاء الت ركماني ، بغداد ، ال.تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  - 59
أهميته التأريخية ، مجلة األخاء ، نادي األخاء  -ات الترك محمود الكاشغري وكتابه ديوان لغ   ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 59

 .1119،  119الت ركماني ، بغداد ، العدد 
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مة دراسات األ مركز  مجلة ميزوبوتاميا "بالد النهرين"، دباء كركوك خالل نصف قرن،أ  خبة من ن   محمد ،الحمداني  - 51
     .ال.ت ،59العدد  ، العراقية

 حسين الداقوقي: ستاذ الدكتوروالملفات الشخصية لأل ضابيراأل :ثالثاً  -

 جامعة بغداد. لية التربية ٱبن رشد ،ك   ريخ ،أحسين الداقوقي في قسم الت ضبارة د.إ -5

 نترنيت:األ -المعلومات الدولية شبكة  :رابعاً -   
1-https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/03/22/40732.html. 

2-http://www.mesopot.com/old/adad13/fahrest13.htm. 
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