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 شكر وتقدير

 النصـر محمـد عبدالعــظيم أبــو أوقدـ بخالص الشػرر كالوقػدير إلػ  أسػواذم اذسػواذ الػدروكر

رشادات سيلت لي إخراج ىػذا العمػؿالمشرؼ عل  ىذه الرسالة، لما قدمو  حيػث  لي مف نااةح كا 

منحني الرثير مف كقوو كجيده فجزاه اهلل عنػي كعػف العلػـ خيػر الجػزاء، رمػا أفػدت منػو نبالػة خلػؽ 

 .كسماحة نفس كسعة ادر

رمػػا أوقػػدـ بالشػػرر إلػػ  العػػامليف بمروبػػة جامعػػة بنغػػازم كمروبػػة جامعػػة عمػػر المخوػػار كدار 

القػػػاىرة، كدار الروػػػب الماػػػرية، كالمروبػػػة المررزيػػػة بجامعػػػة القػػػاىرة كعػػػيف المخطكطػػػات العربيػػػة ب

 .لمبادرويـ بمد يد العكف مما ساعدني عل  إوماـ دراسوي ىذه كاإلسرندريةشمس 

ف رنػػت قػػد كفقػػت فمػػف اهلل أىػػذا العمػػؿ خالاػػان لكجيػػو وعػػال  فػػ كاهلل وعػػال  أسػػاؿ أف يرػػكف

شػيطاف فػأ أدعػي الرمػاؿ، فالرمػاؿ هلل كحػده كىػك وعال ، كأف قارت كأخطأت فمف نفسي كمػف ال

 .نعـ المكلي كنعـ الناير
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 الخالصة
           الخػػػػػػػػكارزمي راء النيػػػػػػػػر فػػػػػػػػي العاػػػػػػػػريف السػػػػػػػػلجكقي ك الحيػػػػػػػػاة الفرريػػػػػػػػة فػػػػػػػػي إقلػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػا ك 

افحة كووألؼ مف مقدمة كوشمؿ  828ووركف الرسالة مف . ـ(2112-2061ىجرم/060-611)

كاجيػػت الباحػػث كالمػػنيب الموبػػع فػػي  الوػػيكالاػػعكبات  اخويػػارهأىميػػة المكضػػكع كأىػػداؼ كأسػػباب 

ومػة كقاةمػة بالمأحقػة كالخػراةط خمسػة فاػكؿ كخاـ الماػادر، كومييػد ك الدراسة كدراسة نقديػة ذىػ

 أخرل بالماادر كالمراجع. ك 

 .ي الواريخي إلقليـ ما كراء النيرمييد فبعنكاف اإلطار الجغرافأما الو

كوناكؿ الفاؿ اذكؿ اذحكاؿ السياسػية فػي بػأد مػا كراء النيػر مػف الفػوح اإلسػأمي حوػ   

اسػػػػي لمقلػػػػيـ حوػػػػ  العاػػػػر كالوطػػػػكر السي مؿ الفػػػػوح غيػػػػر المػػػػنظـ كالمػػػػنظـالغػػػػزك المغػػػػكلي كشػػػػ

 .الخكارزمي

الحيػاة الفرريػة كطبيعػة اإلقلػيـ  ازدىػارساعدت علػ   الويعكامؿ أما الفاؿ الثاني فوناكؿ ال

مػػذىبي كالػػرحأت العلميػػة كوشػػجيع السػػأطيف كالػػكزراء بػػالعلـ كالعلمػػاء كالاػػراع ال كاىومػػاـكغنػػاه 

 .كاذكقاؼ

كجػػػػاء الفاػػػػؿ الثالػػػػث بعنػػػػكاف المؤسسػػػػات الوعليميػػػػة فػػػػي إقلػػػػيـ مػػػػا كراء النيػػػػر رالرواويػػػػب 

 .بطة كالمروبات كغيرىامدارس كاذر كالمساجد كال

كحمػػػػؿ الفاػػػػؿ الرابػػػػع عنػػػػكاف النوػػػػاج العلمػػػػي كاذدبػػػػي )العلػػػػـك النقليػػػػة( الشػػػػرعية كاللغكيػػػػة 

 كاذدبية.

كوناكؿ الفاؿ الخامس كاذخير )العلـك العقلية( رالطب كالايدلة كالريمياء كالفلؾ كالواريخ 

 .أثره عل  الحياة الفرريةالنير ك  كالجغرافيا رما وحدث عف الغزك المغكلي لبأد ما كراء

 .كالخاومة لخات أىـ نواةب الدراسة
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 المقدمة

كعلػ   نبينػا محمػدالحمد هلل رب العػالميف كالاػأة كالسػأـ علػ  أشػرؼ اذنبيػاء كالمرسػليف 

  : ... كبعدآلو كاحبو أجمعيف

اف فمػا يعد نير جيحكف الحد الفااؿ بيف اذقكاـ الناطقة بالفارسية كالورريػة، أم إيػراف كوػكر 

راف في شمالو، أم مػا كراءه مػف أقػاليـ قػد سػماىا العػرب بػأد مػا كراء النيػر )كىػك نيػر جيحػكف( 

أمكداريػا  –كرذلؾ سمكىا بأد الييطؿ، كى  المنطقػة الموحضػرة الكاقعػة فػي حػكض نيػر جيحػكف 

أيضػان كنير سيحكف )سيردريا(، رما أطلقكا علييا بأد الوررسواف أم )مكطف اذوراؾ(، كسػميت  –

بأد آسيا الكسطي كى  عبارة عف شبو منحرؼ وحػده مػف الجنػكب جبػاؿ اليمااليػا، كمػف الجنػكب 

الغربػػػي ىضػػػبة البػػػامير، كمػػػف الغػػػرب جبػػػاؿ ويػػػاف شػػػاف، كمػػػف الشػػػماؿ جبػػػاؿ اآللوػػػام كبػػػابلكنكل 

 كسوانكفرل، كمف الشرؽ جباؿ رنجاف كركركنكر.

، ىػػي فػػي 2سػػوة مأيػػيف رػػـ يلاحػػك  وبلػػم مسػػاحة آسػػيا الكسػػطي المحاػػكرة بػػيف ىػػذه الحػػدكد

مجمكعيا سلسلة مف الجباؿ كاليضاب كالمنخفضات، كيسرف بأد مػا كراء النيػر عنااػر اػينية 

 كوررية كمغكلية كعربية كفارسية.

قلػػػػيـ مػػػػا كراء النيػػػػر مػػػػف أخاػػػػب أقػػػػاليـ اذرض منزلػػػػة، كأنزىيػػػػا كأرثرىػػػػا خيػػػػران، كأىلػػػػو "  كا 

مػػػف دعػػػاىـ، كفػػػ  عامػػػة مسػػػارنيـ البسػػػاويف كالحيػػػاض يرجعػػػكف إلػػػ  رغبػػػة فػػػي الخيػػػر كاسػػػوجابة ل

كالميػػاه الجاريػػة كاذشػػجار الملوفػػة كالثمػػار الرثيػػرة كالريػػاض المواػػلة، ممػػا ال يكجػػد لػػو نظيػػر فػػي 

 ."رثير مف اذماار، كليس مف اذقاليـ إال كيقحط أىلو مراران قبؿ أف يقحط ما كراء النير

ب أحسػػف الوقاسػػيـ فػػي معرفػػة اذقػػاليـ( "ىػػك كعػػف ىػػذا اإلقلػػيـ يقػػكؿ المقدسػػي )اػػاحب روػػا 

أجؿ اذقاليـ كأرثرىا أجلة كعلماء كمعػاني الخيػر كمسػوقر العلػـ، كررػف اإلسػأـ كحاػنو اذعظػـ، 

كجنده خير الجنكد، ورل بو رساويؽ جليلة كقرل غنية كأشجاران ملوفة، كأنياران جارية، كنعمان ظاىرة، 
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النيػر إلػ  خمسػة أقػاليـ رةيسػة مقيمػان" كونقسػـ بػأد مػا كراء  كنكاص كاسعة، كدينان مسػوقيمان، كعػدالن 

: خكارـز كيشومؿ عل  دلوا جيحػكف كبحيػرة خػكارـز الوػي ياػب بيػا نيػر جيحػكف كأىػـ مدنػو كىي

ػػغد كىػػك أىػػـ أقػػاليـ مػػا كراء النيػػر حوػػ  إنيػػـ عػػد كه إحػػدل  رػػاث كالجرجانيػػة )أررىػػنب( ثػػـ إقلػػيـ الاي

رقند كبخػػارل كبيرندكنسػػؼ كدبكسػػية، فقػػد رانػػت سػػمرقند مررػػزه جنػػاف الػػدنيا، كمػػف أجػػؿ مدنػػو سػػم

السياسػػي، كبخػػارل عااػػموو الدينيػػة، إمػػا إقلػػيـ أشركسػػنة الػػذم يقػػع شػػرقي سػػمرقند فيػػك مػػف أقػػاليـ 

سيحكف كقابوو بكنجرث كزاميف كجيزؾ، كمرسػمنده، كيمثػؿ إقلػيـ فرغانػة اإلقلػيـ الرابػع مػف أقػاليـ 

ا العليػػػا يػػػب بخانيػػػة خكقنػػػد، كًأشػػػير مدنػػػو نسػػػرؼ إلػػػ  كقػػػت قر مػػػا كراء النيػػػر كىػػػك الػػػذم رػػػاف يعػػػ

منػي يلاثـ إقليـ الشاش عل  ضفة نيػر سػيحكف ، كالسفلي، كنقاد، كراساف كأكزرند كأكش، كخجندة

يػػػأؽ كاسػػػبيجاب مػػػع النػػػكاحي الوػػػي فػػػي الشػػػماؿ الشػػػرقي  كأىػػػـ مدنػػػو مدينػػػة "واشػػػرند" أك طشػػػقند كا 

كيضػػاؼ إلييػػا إقلػػيـ الخوػػؿ كالاػػغانياف كيقػػع ، آراؿالمموػػدة حوػػ  ماػػب سػػيحكف فػػي منػػابع نيػػر 

خلؼ نير جيحكف في القسـ الشرقي منو بالقرب مف وخـك السند، كوعد ىلبػؾ أىػـ مدنػو باإلضػافة 

 .إل  ىأ كرد كالرند كاسرندره

كرانػػػت بػػػأد مػػػا كراء النيػػػر وسػػػمي )وررسػػػواف الغربيػػػة( أك ىػػػي حاليػػػان ومثػػػؿ الجميكريػػػات  

ـ، كىػػػذه الجميكريػػػات ىػػػي 1991لت عػػػف االوحػػػاد السػػػكفيوي المنحػػػؿ سػػػنة اإلسػػػأمية الوػػػي انفاػػػ

أكزبرسػػواف كوقػػع فػػي الجػػزء الشػػرقي مػػف االوحػػاد السػػكفيوي سػػابقان كوشػػورؾ حػػدكدىا مػػع أفغانسػػواف، 

كجميكريػػة طاجرسػػواف كغيرىػػا مػػف الغػػرب كمػػف الشػػرؽ أكزبرسػػواف، كمػػف الشػػرؽ وررسػػواف الشػػرقية 

اف أك وررمانيػػا كوقػػع غػػرب أكزبرسػػواف، كجميكريػػة وسػػيكريػػة وررمنأك إقلػػيـ سػػيرانب( كجم)الاػػينية 

كوحػػػػػيط بيػػػػػا جميكريػػػػػة أكزبرسػػػػػواف، كطاجرسػػػػػواف كوقػػػػػع شػػػػػماؿ أكزبرسػػػػػواف، كىػػػػػذه  فازسػػػػػورغيقي

الجميكريػػات وعػػد المػػداخؿ الطبيعيػػة لسػػيكؿ سػػيبيريا فػػي الشػػماؿ، كمػػف ىنػػا فػػ ف وررسػػواف ىػػي مػػا 
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يػػػراف الخمػػػس اإل  يعػػػرؼ اآلف بجميكريػػػات آسػػػيا الكسػػػط سػػػأمية كىػػػي وجػػػاكر سػػػيبيريا كالاػػػيف كا 

 كاليند كأفغانسواف.

عيػد الخليفػة عمػر بػف  ذكرانت أنظار المسلميف قد بدأت ووجػو نحػك بػأد مػا كراء النيػر منػ

، كبعد إوماـ فػوح خراسػاف الوػي أوخػذىا المسػلمكف ثغػران ليشػنكا منػو حمأويػـ العسػررية الخطاب 

ـ فػي 715–705ىػػ/96–86القاةد المسػلـ قويبػة بػف مسػلـ البػاىلي لفوح ما كراء النير الوي فوحيا 

، كقػد بسػط المسػلمكف سػيادويـ علييػا كدخػؿ أغلػب أىليػا فة اذمكم الكليػد بػف عبػدالملؾعيد الخلي

فػي اإلسػأـ، كدانػكا بالطاعػػة هلل عػز كجػؿ، كأرمػػؿ بنػك العبػاس مسػػيرة وثبيػت الفوكحػات اإلسػػأمية 

العربيػػة فػػي ذلػػؾ اإلقلػػيـ، رمػػا رػػاف للػػدكؿ المسػػوقلة فػػي ىػػذه الػػبأد  كاسػػورماؿ نشػػر اإلسػػأـ كاللغػػة

دكر نشط أيضان رالطاىرية كالسامانية كدكلة اذوراؾ السأجقة ثـ الخكارزمييف كالمغكؿ كالويمكرييف 

 فيما بعد.

يرجع أاليـ إل  ىذا اإلقليـ فيـ ك كالسأجقة ينسبكف إل  جدىـ اذعل  "سلجكؽ بف دقاؽ" 

قػػكا اإلسػػأـ علػػ  المػػذىب الحنفػػي مػػذىب الخأفػػة العباسػػية فػػي القػػرف الرابػػع اليجػػرم، أوػػراؾ اعون

كحاربكا الغزنكييف أاحاب السيادة عل  خراساف كمػا كراء النيػر كأسسػكا دكلػة ربػرل عرفػت بدكلػة 

علػ  خراسػاف كوعاقػب علػ  حرػـ  كاسػوكلكاـ فػي نيسػابكر، 1037ىػػ/ 429اذوراؾ السػأجقة سػنة 

عظػػاـ أمثػػاؿ طغرلبػػؾ، كألػػب أرسػػأف، كملرشػػاه كسػػنجر، كلرػػف بعػػد كفػػاة ملرشػػاه  دكلػػويـ سػػأطيف

ت كرانػػت بػػأد مػػا كراء النيػػر إلػػ  عػػدة دكيػػأ كانقسػػمتـ انفػػرط عقػػد الدكلػػة 1092ىػػػ/ 485سػػنة 

 مف ىذه الدكلة القكية كالمنفرطة العقد أيضان. جزءن 

رانت وسوعيف باذقكل ضد كرانت الخأفة العباسية قد ضعفت رما ىك معركؼ كداةمان ما  

اذضعؼ فعلت ذلؾ مع رػؿ الػدكؿ المسػوقلة فاسػوعانت بػاذوراؾ السػأجقة ضػد الغزنػكييف كعنػدما 

ضػػعفت الدكلػػة السػػلجكقية رػػاف اذوػػراؾ الخكارزميػػكف قػػد بػػدأت قػػكويـ فػػي الظيػػكر كرغػػـ عػػداءىـ 
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ا عػف بػأد مػا كراء النيػر للخأفة العباسية كخركج جيكشيـ لمحاربويا إال أف الخكارزمييف قد دافعػك 

طػػػكاؿ كجػػػػكدىـ فييػػػػا، كوعرضػػػكا فػػػػي النيايػػػػة للغػػػزك المغػػػػكلي الػػػػذم دمػػػر آسػػػػيا الكسػػػػطي كمعػػػػالـ 

 الحضارة اإلسأمية كمرارزىا العلمية.

كاإلسػػأـ ديػػف العلػػـ، كمنػػذ بدايوػػو رػػاف يحػػث علػػ  العلػػـ كطلبػػو فػػأكؿ اذكامػػر اإللييػػة الوػػي 

لىؽى )" قاؿ وعال : مر بالقراءةراف اذ ولقاىا الرسكؿ الرريـ محمد  بِّؾى الًَّذم خى لىؽى 1اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى ( خى

لىػػؽو ) ـي )2اإًلنسىػػافى ًمػػٍف عى ب ػػؾى اذىٍرػػرى ـى بًػػاٍلقىلىـً )3( اٍقػػرىٍأ كىرى لَّػػ ػػ4( الَّػػًذم عى ـى اإًلنسىػػافى مى لَّػػ )( عى ـٍ ـٍ يىٍعلىػػ (" 5ا لىػػ

الػديف اإلسػأمي ىػك ديػف العلػـ الػذم جػاء  ، كليذه البداية مدلكؿ ربير كعظػيـ علػ  أفسكرة العلؽ

 .لشعكب كينير الطريؽ أماـ البشريةليبدد ظلمات الجيؿ الوي رانت وحيا فيو ا

يىٍرفىػػٍع ل  "اان قػػاؿ وعػػيػػلاعلمػػاء مرانػػان عكرفػػع اهلل ال، كأعلػػ  القػػرآف الرػػريـ مػػف شػػأف العلػػـ كقػػدره

ـٍ كىالًَّذيفى أيكويكا  نيكا ًمٍنري اتو "سكرة المجادلة )اللَّوي الًَّذيفى آمى ـى دىرىجى "قيٍؿ ىىٍؿ يىٍسوىًكم : ل ا( كقاؿ وع11اٍلًعٍل

" سػػكرة الزمػػر ) ػػكفى ػػكفى كىالَّػػًذيفى ال يىٍعلىمي ػػا يىٍخشىػػ  اللَّػػوى ًمػػٍف ًعبىػػاًدًه : ل ا( كقػػاؿ اهلل وعػػ9الَّػػًذيفى يىٍعلىمي "ًإنَّمى

ػػػاءي" سػػػكرة فػػػاطر ) أحاديػػػث نبكيػػػة رثيػػػرة حػػػث فييػػػا  كفػػػي السػػػنة النبكيػػػة الشػػػريفة كردت (.28اٍلعيلىمى

المسلميف عل  طلب العلـ كمنيػا )طلػب العلػـ فريضػة علػ  رػؿ مسػلـ كمسػلمة(  الرسكؿ الرريـ 

)أقػػرب النػػػاس مػػف درجػػػة النبػػكة أىػػػؿ العلػػػـ  كقكلػػو عليػػػو السػػأـ )العلمػػػاء كرثػػة اذنبيػػػاء( كقكلػػػو 

دـ الشيداء فيرجح مداد العلمػاء علػ  كالجياد( كقكلو عليو السأـ )يكزف يكـ القيامة مداد العلماء ب

دمػػاء الشػػيداء( )كأكؿ مػػف يشػػفع يػػـك القيامػػة اذنبيػػاء ثػػـ العلمػػاء ثػػـ الشػػيداء( )كاطلبػػكا العلػػـ مػػف 

الميػػد إلػػ  اللحػػد( كقكلػػو عليػػو السػػأـ )مػػف سػػلؾ طريقػػان يلػػومس فيػػو علمػػا سػػيؿ اهلل لػػو طريقػػان إلػػ  

القيامػػة بلجػػاـ مػػف نػػار( كقكلػػو عليػػو السػػأـ  )مػػف سػػةؿ عػػف علػػـ فرومػػو ألجػػـ يػػكـ الجنػػة( كقكلػػو 

)وعلمػكا العلػػـ فػػ ف وعلمػػو هلل خشػػية، كطلبػػو عبػادة، كمذارروػػو وسػػبيح، كالبحػػث عنػػو جيػػاد، كوعليمػػو 

لمػػػف ال يعلمػػػو اػػػدقة كبذلػػػو قربػػػي، ذنػػػو معػػػالـ الحػػػأؿ كالحػػػراـ، كمنػػػار سػػػبيؿ أىػػػؿ الجنػػػة، كىػػػك 
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علػ  السػراء كالضػراء كالسػأح علػ  اذعػداء،  اذنيس في الكحشة، كالاػاحب فػي الغربػة، كالػدليؿ

وقػص آثػػارىـ كيقوػدم بفعػػاليـ، كينويػي إلػػ  رأييػـ ورغػػب المأةرػة فػػي لػػو كالػزاد عػف القػػادة كاذةمػة 

نعامػو، ذف العلػـ حيػاة ايواف البحر كىكامو، كسباع البر ك خلويـ كيسوغفر ليـ رؿ رطب كيابس كح

فيو يعدؿ الاياـ، كمدارسػوو وعػدؿ القيػاـ بػو وكاػؿ  القلكب كماباح اذباار مف الظلـ، الوفرير

اذرحػػػاـ، منػػػو يعػػػرؼ الحػػػأؿ كالحػػػراـ، كىػػػك إمػػػاـ العمػػػؿ كالعمػػػؿ وابعػػػو، يليمػػػو السػػػعداء كيحرمػػػو 

  اذشقياء(.

يوضػػح ممػػا سػػبؽ مػػف اآليػػات القرآنيػػة الرريمػػة، كمػػف اذحاديػػث النبكيػػة الشػػريفة أف اإلسػػأـ 

و القرآف الرريـ كالسنة الشػريفة مقاػكران علػ  نػكع يـ الذم يدعك إلأروقي بالعلـ كالعلماء، كليس العل

اهلل لمنسػاف يقػكؿ  معيف مف العلـ، إنما يشمؿ رؿ أنكاع العلـك كالوفرير فييا بالعقؿ الذم ىػك ىبػة

أنعـ علػ  نبيػو عليػو السػأـ بأشػياء، فلػـ يمػف عليػو بأفضػؿ مػف العلػـ  :ل اف اهلل وعإأحد الحرماء 

لىٍيػػؾى عىًظيمػػان" سػكرة النسػػاء )": ل افقػاؿ وعػػ رىػػافى فىٍضػػؿي اللَّػًو عى ـي كى ـٍ وىريػػٍف وىٍعلىػ ػا لىػػ ػػؾى مى لَّمى ( كقػػاؿ 113كىعى

اهلل فػػػي اذرض، كمػػػا رزؽ العبػػػاد، كمػػػا أخرجػػػت اذرض نباويػػػا، كال )لػػػكال العلمػػػاء مػػػا عبػػػد .ليػػػو ع

 اذشجار ثمارىا، كال العيكف ماءىا، كال السماء أمطارىا(.

ل ، رمػا حػرص الاػحابة اخير عالـ ذف الذم علمو ىك اهلل سػبحانو كوعػ كراف الرسكؿ 

رضكاف اهلل علييـ عل  االىوماـ بالعلـ كاالسوزادة منو، كاار مػنيـ الػدعاة الػذيف بعػث بيػـ النبػي 

 المقربيف.ر منيـ أكاةؿ الفقياء كالمحدثيف إل  أنحاء شبو الجزيرة العربية ليعلمكا الناس كاا 

ـ الخلفػػاء كالػػكزراء كالسػػأطيف كاذمػػراء كالملػػكؾ بػػالعلـ كالعلمػػاء كشػػجعكىـ، ىػػواكليػػذا رلػػو 

كأكقفكا علييـ اذمكاؿ، كأنفقكا الرثير في سبيؿ وحايؿ العلـ كنشػره، كيعوبػر العاػر العباسػي ىػك 

كرػػػاف سػػػأطيف السػػػأجقة العظػػػاـ كقػػػكادىـ ككزراةيػػػـ  عاػػػر العلػػػـ برػػػؿ فنكنػػػو كعلكمػػػو كوقدمػػػو.

الناس حراان عل  العلـ، كوشجيع العلمػاء كاإلنفػاؽ علػييـ، كاحوػراميـ كوقػديرىـ، كأمراةيـ مف أشد 
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فالرندرم كزير أكؿ سأطيف السأجقة راف عالمان بالعربية كالفارسية، قارةان لألدب محبان لو، كأسس 

 الكزير الشيير نظاـ الملؾ الطكسي المدارس النظامية الوي رانت نكاة الجامعات اذكربية اآلف.

ـ، كالػػذم سػػبؽ الغػػزك المغػػكلي 1231–1156ىػػػ/629–551بحلػػكؿ العاػػر الخػػكارزمي ك 

إلقلػػيـ مػػا كراء النيػػر، سػػار سػػأطيف الخػػكارزمييف علػػ  نفػػس الػػدرب فػػي وشػػجيع العلمػػاء كاذدبػػاء 

ـ(، 1143ىػػػ/529كالفقيػػاء كزخػػر ىػػذا العاػػر بػػالرثير مػػف العلمػػاء كاذدبػػاء أمثػػاؿ الزمخشػػرم )ت

 و.يطاف أوسزخكا رـز شاه فألؼ روابو )مقدمة اذدب( كأىداه إلالذم حظي برعاية السل

رػػاف ىػػذا االىومػػاـ بػػالعلـ كالعلمػػاء فػػي العاػػريف السػػلجكقي كالخػػكارزمي يشػػمؿ رػػؿ أنحػػاء 

الدكلة كرانت بػأد مػا كراء النيػر الوػي وبعػت إداريػان السػأجقة، كحرػـ منيػا الخكارزميػكف كاوخػذكىا 

االىومػاـ طػكاؿ العاػريف، فظيػر آالؼ العلمػاء كاذدبػاء كالفقيػاء  حظيا مف ىذا نالتمقران ليـ قد 

 كالمؤرخيف كالمحدثيف الذيف أسيمكا أسيامان ربيران في بقاء ارح الحضارة العربية اإلسأمية.

 :صياغة المشكمة

إف مكضػػكع الحيػػػاة الفرريػػػة فػػي إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر فػػي العاػػػريف السػػػلجكقي كالخػػػكارزمي 

 ـ.1221–1067ىػ/622–460

لػػـ يلػػؽ عليػػو الضػػكء بيػػذا الشػػرؿ الػػذم يوجػػو إلػػ  دراسػػة اإلقلػػيـ  -علػػ  حػػد علػػـ الباحثػػة 

دراسة وحليلية كافية، حيث إف معظـ الدراسات الوي وناكلت ىذا اإلقليـ رانػت وػذرر الحيػاة الفرريػة 

بشػػرؿ فرعػػػي كثػػػانكم كعػػػابر كسػػػريع، لػػػذلؾ ورػػكف الحاجػػػة ماسػػػو للخػػػكض فػػػي وفاػػػيؿ المكضػػػكع 

و دراسة كاقعية موخااػة إلرمػاؿ حلقػة ىامػة مػف حلقػات الحيػاة الفرريػة فػي إقلػيـ مػا كراء كدراسو

النير بافة خااة، كالحضارة اإلسأمية بافة عامة، ليذا آثػرت الباحثػة إبػراز أىػـ مػدف اإلقلػيـ 

كقػػراه العلميػػة كمؤسسػػاوو الوعليميػػة، كمػػا نػػوب عػػف جيػػكد علماةػػو مػػف نوػػاج فرػػرم وػػرارـ علػػ  مػػدار 

 طكيلة مف الزماف. قركف
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 :أىمية الدراسة

ورمػػف أىميػػة الدراسػػة فػػي أنيػػا مسػػاىمة إلثػػراء مكضػػكع مػػف المكضػػكعات الحضػػارية الوػػي 

ساىمت بشرؿ كاضح في ازدىار الحياة الفررية كالثقافية في المجومع العربي كاإلسأمي، كرسمت 

نظػار، كلفػت نظػر البػاحثيف اكرة مشرفة ليذا اإلقلػيـ كعلماةػو الػذيف غػدكا كأاػبحكا بعيػدان عػف اذ

رمػػػاؿ مػػػا أغفلػػػو البػػػاحثكف كرػػػذلؾ إلػػػ  النوػػػاج  إلػػػ  دراسػػػة الوػػػراث الفرػػػرم للحكاضػػػر اإلسػػػأمية، كا 

يػزاؿ معظمػة فػػي شػرلو المخطػكط دكف وحقيػػؽ فػي محاكلػػة  مػػا الفرػرم إلقلػيـ مػػا كراء النيػر كالػذم

 مف الباحثة إلبراز قيموو العلمية.

 :  اليدف من الدراسة

يػػرىـ كالػػذيف سػػة إلػػ  إبػػراز حضػػارة المسػػلميف المنسػػييف كىػػـ اذوػػراؾ كالفػػرس كغويػػدؼ الدرا

فػػي بنػػاء اػػرح الحضػػارة العربيػػة اإلسػػأمية الوػػي شػػارؾ فػػي بناةيػػا العػػرب  ان ربيػػر  ان ماسػػيأسػػيمكا أ

 رما ويدؼ الدراسة إل  الوعريؼ بأىـ العلماء في رؿ العلكـ المخولفة.، كالعجـ عل  حد سكاء

 :موضوعأسباب اختيار ال

 :خاية كأخرل علمية وولخص في اآلويورجع أسباب اخويار المكضكع إل  أسباب ش

 : األسباب الشخصية: أوالً 

فيػػي رغبوػػي الشخاػػية فػػي دراسػػة مكضػػكع مػػف مكضػػكعات الوػػاريخ الفرػػرم فػػي الحضػػارة 

نيضػة فػي ال ان ربيػر  ان ماسػيأسػيمكا أاإلسأمية الراقية الوي علمت العػالـ بعلمػاء مسػلميف غيػر عػرب 

 العلمية. 
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 : األسباب العممية: ثانياً 

الوعػػرؼ كالوأريػػد علػػ  أف ديػػف اإلسػػأـ ىػػك ديػػف العلػػـ حػػث عليػػو فػػي آيػػات القػػرآف الرػػريـ  .1

 .كأحاديث النبي 

الوعػػرؼ علػػ  بػػأد دخلػػت اإلسػػأـ مبرػػران كىػػ  آسػػيا الكسػػطي أك بػػأد مػػا كراء النيػػر كىػػ   .2

 مجيكلة بالنسبة لرثيريف منا.

ذسباب الوي أدت إل  النيضػة العلميػة فػي عاػكر اإلسػأـ الزاىػرة كوشػجيع الوعرؼ عل  ا .3

الخلفػػػػاء كالسػػػػأطيف كالػػػػكزراء كاذمػػػػراء للعلػػػػـ كالعلمػػػػاء كاإلنفػػػػاؽ علػػػػييـ فيمػػػػا يسػػػػمي اآلف 

 )بالبحث العلمي(.

الوأريػد علػ  أف العلػػـ لػيس لػػو جنسػية كال حػػدكد كال جػكاز سػػفر، كىػذا مػػا أدم إلػ  النيضػػة  .4

ا مػف العاػكر، مػأد ما كراء النير في العاريف السلجكقي كالخػكارزمي كغيرىالعلمية في ب

فلػػػـ يرػػػف العػػػالـ كال ولميػػػذه مقيػػػديف بحػػػدكد كال جػػػكازات سػػػفر ممػػػا أدم إلػػػ  ظيػػػكر عظمػػػاء 

 العلماء في رؿ المجاالت.

الوعػػرؼ علػػػ  أىػػػـ المؤسسػػات الوعليميػػػة فػػػي بػػأد مػػػا كراء النيػػػر فػػي العاػػػريف السػػػلجكقي  .5

رالمسػػاجد كالمػػدارس، كالمروبػػات، كالبيمارسػػوانات، كالقػػأع كمجػػالس العلمػػاء، كالخػػكارزمي 

 كحكانيت العلماء كالكراقيف.

الوعػػرؼ علػػػ  النوػػػاج العلمػػػي ذشػػػير العلمػػػاء الػػػذيف أنجبػػػويـ ىػػػذه الػػػبأد فػػػي العلػػػـك النقليػػػة  .6

 كالعقلية.

حػراؽ بعػض الوأريد عل  أنو رغـ الغزك المغكلي ليػذه الػبأد كوػدمير مؤسسػاويا الوعل .7 يميػة كا 

يػا، الوأريػد علػ  أف اإلسػأـ كالمسػلميف ةروبيا كطمس معالميا الحضارية كقوؿ بعض علما
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قػػامكا مػػرة أخػػرل فػػي ىػػذه الػػبأد لياػػنعكا للحضػػارة العربيػػة اإلسػػأمية مزيجػػان جديػػدان كعمػػران 

 مديدان.

 :  الصعوبات التي واجيت الباحثة

رػػؿ المروبػػات  غػػأؽإرثيػػرة كموعػػددة، كمنيػػا كالكاقػػع أف الاػػعاب الوػػي كاجيونػػي فػػي بحثػػي 

العامة في بنغازم كخااة مروبة الجامعة كالمروبة الكطنية كمروبة أراديميػة الدراسػات العليػا، إلػ  

كمنيا رذلؾ أف المادة العلمية الخااة  ،جانب فقر المروبات في رليات الفركع للجامعة بالماادر

لماادر، رما أنيا لـ وػأًت باػكرة مباشػرة، إال فػي القليػؿ بالبحث جاءت مبعثرة كموناثرة في ثنايا ا

وسػػاع مسػػاحة المرػػاف مكضػػكع الدراسػػة، كطػػكؿ الفوػػرة الزمنيػػة لمكضػػكع إأضػػؼ إلػػ  ذلػػؾ  النػػادر،

رثيػػػر مػػػف الماػػػادر الوػػػي وعػػػددت كونكعػػػت بػػػيف ماػػػادر دراسػػػة، كالػػػذم وطلػػػب اإلطػػػأع علػػػ  ال

غيػػػػر ـ كالطبقػػػات كالماػػػادر الفارسػػػية ك جغرافيػػػة، كماػػػادر أدبيػػػة، ىػػػذا إلػػػ  جانػػػب روػػػب الوػػػراج

مورجمػػة، إلػػ  جانػػب حػػاجوي لورجمػػة بعػػض الماػػادر كالمراجػػع الفارسػػية، ممػػا اضػػطرني للسػػفر ال

إل  الشقيقة مار لشراء الروب كاإلطأع في مروباويا العامرة، كورجمة بعض الماػادر كالمراجػع 

 الفارسية كاالسوعانة ببعض المخطكطات.

 : الدراسةالمنيجية المتبعة في 

أوبعت في دراسوي المنيب الواريخي السردم الكافي الوحليلي كىك مػنيب قػاةـ علػ  وفسػير 

اذحػػداث كمعرفػػة علليػػا كنواةجيػػا كسػػردىا ككاػػفيا مػػف خػػأؿ الدراسػػة النقديػػة للماػػادر اذكليػػة 

 كالمراجػػع ذات العأقػػة الكطيػػدة بالبحػػث، كليػػذا قسػػمت الدراسػػة إلػػ  ومييػػد كخمسػػة فاػػكؿ كخاومػػة

كقاةمػػة بالماػػادر كالمراجػػع، أمػػا المقدمػػة فقػػد وناكلػػت فييػػا وحديػػد مشػػرلة البحػػث كأىميوػػو كأىدافػػو 

 قمػػتالباحثػػة إثنػػاء الدراسػػة، رمػػا  كاجيػػتكأسػػباب اخويػػاره، كالمػػنيب الموبػػع فيػػو، كالاػػعكبات الوػػي 

 :علييا اعومدتلمراجع الوي بدراسة نقدية ذىـ الماادر كا
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 توناكلػػريخي إلقلػػيـ مػػا كراء النيػػر حيػػث اإلطػػار الجغرافػػي كالوػػافجػػاء بعنػػكاف : أمــا التمييــد

كوػاريخ ، االسـ في اللغة كاالاطأح كالمكقع كالحػدكد كالمنػاخ كالوضػاريس ثػـ السػراف كعنااػرىـ

بػػأد مػػا كراء النيػػر منػػذ الفػػوح العربػػي اإلسػػأمي مػػركران بالدكلػػة اذمكيػػة ثػػـ العباسػػية كالػػدكؿ الوػػي 

 الغزنكية.ك لسأجقة رالطاىرية كالسامانية اسوقلت بو حو  ظيكر ا

ـــا الفصـــل األول مػػػف الفػػػوح مػػػا كراء النيػػػر  بػػػأدفحمػػػؿ عنػػػكاف اذحػػػكاؿ السياسػػػية فػػػي : أم

اإلسأمي حو  الغزك المغكلي، كاسوعرضت فيو بأذف اهلل وعال  الفوح الغير المنظـ كالفوح المنظـ 

قليـ قليـ ما كراء النير في العار العباسي اذكؿ كا  ما كراء النير في عار الػدكيأت المسػوقلة  كا 

اػؿ السػأجقة كنسػبيـ ذ حيث وطرقػتالسلجكقي كالخكارزمي، كبأد ما كراء النير في العاريف 

الخكارزمييف كىجرويـ كوركيف دكلويـ كأىـ سأطينيـ مثؿ طغرلبػؾ كألػب أرسػأف كملرشػاه  كرذلؾ

الدكلػة كاسػػويأء السػػأجقة علػػ  اإلقلػػيـ  ثػػـ وفرػػؾ، كمحمػد كمحمػػكد أبنػػاء ملرشػػاه كالسػلطاف سػػنجر

كأىـ كالوو منيـ حو  سقكطو فػي أيػدم الخػكارزمييف كأاػؿ الخػكارزمييف كأىػـ اذحػداث الواريخيػة 

 في عيدىـ.

فجػػاء عنكانػػو العكامػػؿ الوػػي سػػاعدت علػػ  ازدىػػار الحيػػاة الفرريػػة حيػػث : أمــا الفصــل الثــاني

علـ كالعلماء كاإلسأـ كالوعريب كظيكر بالكالكزراء  وماـ كوشجيع السأطيفطبيعة اإلقليـ كغناه كاى

  ، كالاراع المذىبي كالرحأت العلمية كاذكقاؼ كاناعة الكرؽ.(اإلقليمية) المحليةنمط الروابة 

كىػػك بعنػػكاف أىػػـ المؤسسػػات الوعليميػػة فػػي بػػأد مػػا كراء النيػػر رالرواويػػب : والفصــل الثالــث

الخانقػػػاكات كالقػػػأع كالحاػػػكف كالمروبػػػات كحكانيػػػت العليػػػا كالزكايػػػا كالػػػربط ك كالمسػػػاجد كالمػػػدارس 

 كالمجالس العلمية.كالبيمارسوانات كحكانيت الكراقيف 



 22 

، حيث وناكلػت أشػير (العلكـ النقليةكاذدبي )فجاء بعنكاف النواج العلمي : أما الفصل الرابع

و، كعلػػػـ الوكحيػػػد، كعلػػػـ العلمػػػاء فػػػي العلػػػـك الدينيػػػة )الشػػػرعية( رػػػالقراءات كالوفسػػػير كالحػػػديث كالفقػػػ

 الواكؼ ثـ العلـك اللغكية رعلـ اللغة، كالنحك، كالعلـك اذدبية، راذدب، كالشعر، كالنثر.

فوناكلػػت فيػػو النوػػاج العلمػػي فػػي العلػػـك العقليػػة فػػي الطػػب كالاػػيدلية : أمــا الفصــل الخــامس

جغرافيػػا، ثػػـ علػػـ الفلسػػفة كعلػػـ الوػػاريخ كالكعلػػـ الفلػػؾ كالفلػػؾ كالنبػػات كالريميػػاء كعلػػـك الرياضػػيات 

 كالمنطؽ كعلـ الرأـ ثـ وناكلت الغزك المغكلي لبأد ما كراء النير كأثره عل  الحياة الفررية.

 ثـ الخاومة الوي وناكلت فييا أىـ النواةب الوي وكالت إلييا.

 :دراسة نقدية في أىم المصادر

ي العاػػػريف السػػػلجكقي رػػػاف لوعػػػدد عنااػػػر السػػػراف، كاوسػػػاع رقعػػػة بػػػأد مػػػا كراء النيػػػر فػػػ

كالخكارزمي كمواخمويا بأد غير إسأمية كبأد إسأمية أثره في وعدد الماادر الوي أرخت لحياة 

ىػػاويف الػػدكلويف، فوكزعػػت أمرنػػة كلغػػات المػػؤرخيف، ممػػا زاد اذمػػر اػػعكبة أمػػاـ الباحػػث، إال أف 

ة الوػي اعومػد علييػا البحػث الونكع المنيجي كالغني العلمي ليذه الماادر قرب مف الحقيقػة المرجػك 

بيف ماادر عربية مخطكطة، كمطبكعة كأخرل فارسية، كأجنبية، مما جعليا ذات أىمية ربيرة في 

 :بعض ىذه الماادر بالنقد كالوحليؿدراسة الحياة الفررية في اإلقليـ، كسنعرض ل

لت اعومػد البحػث علػ  بعػض المخطكطػات كاف رانػت قليلػة إال أنيػا شػػر: أواًل المخطوطـات

( بن حسن الشيبانيارح قاضي خان عمى الزيادات لمحمد شمادة كفيرة للباحثة كأىميا مخطكط )

ـ ( كورجع أىميػة ىػذا 1195ىػ/ 592كزجندم )ت ضي خاف بف مناكر بف محمكد اذكمؤلفو قا

المخطػكط انػػو مػػف وػأليؼ أحػػد علمػػاء فرغانػة خػػأؿ فوػػرة البحػث، رمػػا يوضػػح مػف لقبػػو فيػػك ينومػػي 

، كقد أفادني ىذا المخطكط فاةدة ربيرة مف عدة جكانب، فقد كافانا بورجمة كافيػة لراوػب إل  اكزجند

المخطكط باعوباره أحد علماء فرغانػة، كمؤلفػو فػي الفقػو الحنفػي ييعػٌد أحػد نوػاج فرغانػة الفرػرم فػي 
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 العلػػـك النقليػػة باإلضػػافة إلػػ  شػػرؿ المخطػػكط، كطريقػػة رواباوػػو كالػػكرؽ المروػػكب عليػػو، ممػػا جعلػػو

 ذات فاةدة عظم  لمكضكع البحث.

المبادئ المدينة لمعمـوم النقميـة كمف المخطكطات الوي أفادت البحث فاةدة ربرل مخطػكط )

ـ كالمحفػػكظ بالمروبػػة اذزىريػػة بالقػػاىرة 1850ىػػػ/ 1266( ذحمػػد بػػف محمػػد السػػباعي ت والعقميــة

ضػللوو إال أنػو أفػاد  علـك مونكعة، كىػك مخطػكط مرػكف مػف وسػع أكراؽ، كعلػ  الػرغـ مػف 70رقـ 

كالفقػو كأاػكلو، كعلػـ  البحث في وكفير مادة علمية فػي العديػد مػف العلػـك النقليػة رػالنحك كالوفسػير

 ما أعط  البحث قيمة في بعض جكانبو الميمة.اللغة 

ـ( كالمحفكظػػة بػػدار 1173ىػػػ/569لمؤلفػػو االكشػػي الفرغػػاني )ت بــدء االمــالىأمػػا مخطػػكط 

عبػػػارة عػػػف منظكمػػػة شػػػعرية كأدبيػػػة فػػػي  ك، فيػػػوكحيػػػد 663القػػػاىرة بػػػرقـ القكميػػػة بالروػػػب كالكثػػػاةؽ 

، بػػػيف الفػػػرؽ إلرىااػػات علػػػـ الرػػػأـ حػػػيه  مثػػػاؿه شػػرليا العػػػاـ إال أف محوكاىػػػا الػػػداخلي مػػا ىػػػك إال 

إال منظكمػة فػػي علػػـ الوكحيػد للػػرد علػػ  المعوزلػة كورفيػػرىـ فػػي مسػألة خلػػؽ القػػرآف  كالفقييػة فمػػا ىػػ

ل ، كىػػذا مػا يؤرػػد إشػػرالية الاػػراع بػيف المػػذاىب، كالفػػرؽ الفقييػػة رعامػػؿ الرػريـ، كاػػفات اهلل وعػػا

 .الفررية في إقليـ ما كراء النير مف عكامؿ النيضة

المخطكطػػػات المحفكظػػػة بػػػدار الروػػػب كالكثػػػاةؽ القكميػػػة  عػػػددرمػػػا اعومػػػدت الدراسػػػة علػػػ  

ر، كوعػػػكد قيمػػػة ىػػػذه كالمروبػػػة اذزىريػػػة، معظميػػػا مػػػف النوػػػاج الفرػػػرم لعلمػػػاء إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػ

بػػؿ إلػػ  الوعريػػؼ بريفيػػة  ،ة العلميػػة الوػػي وحكييػػا المخطكطػػاتالمخطكطػػات لػػيس إلػػ  ناحيػػة المػػاد

روابة المخطػكط، كرػذلؾ المػذاىب، كعلػكـ النحػك، كالفلػؾ، كغيرىػا مػف العلػـك النقليػة كالعقليػة الوػي 

االجويػاد، كاإلسػناد كالوأكيػؿ،  برع فييا علماء إقليـ مػا كراء النيػر، كأسػاليب روابويػا المعومػدة علػ 

كالسػرد فػػي مجػػاؿ العلػػـك النقليػػة، كرافػػة علمػػاء الوجريػػب فػػي مجػػاؿ العلػػـك العقليػػة كجميعيػػا أفػػادت 

 البحث في جكانب عٌدة، كمثبوة بثبكت الماادر.
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 :ثانيًا المصادر المطبوعة

 :كتب التاريخ العام -

 ىػػػ/271)ت ف جػػابر الػػبأذرم( للمػػؤرخ أبػػك الحسػػف احمػػد بػػف يحيػػ  بػػفتــوح البمــدانروػػاب )

ـ( كالػػذم ييعػػػٌد منياجػػان سػػػار عليػػو مػػػف جػػػاء بعػػده مػػػف روػػاب الفوػػػكح كالمغػػازم، كأفػػػادني ىػػػذا 982

المادر الميـ فػي الفاػؿ الومييػدم مػف البحػث عنػد الحػديث عػف الفوكحػات اإلسػأمية إلقلػيـ مػا 

الذم راف يلقب بو  -خشيداذ -كراء النير كفي وسمية الحراـ كألقابيـ كخااة ألقاب ملكؾ فرغانة

 حارـ فرغانة قبؿ اإلسأـ كبعده.

ـ( ىػػك النمػػكذج المنيجػػي لروػػاب 629/ىػػػ314( ابػػف اعػػثـ الرػػكفي )ت الفتــوحكييعػػٌد روػػاب )

فوػكح البلػػداف للػػبأذرم، كقػد سػػار علػػ  نفػػس منيجػو العلمػػي كالمكضػػكعي، كقػد أفادنػػا فػػي الحػػديث 

كراء النيػر كعقاةػده كعاداوػو  كدراسػة مجومػع بػأد مػاعف اذحداث العسررية للفوكحػات اإلسػأمية، 

عػػػف المراسػػػأت الرسػػػمية بػػػيف الخلفػػػاء، كأمػػػراء كقػػػادة الكاليػػػات ده، رمػػػا أفػػػادني فػػػي الحػػػديث يػػػلاكوق

الشرقية، رذلؾ ايم العيكد كالوي روبيا القادة الفاوحكف ذمراء كملكؾ ولؾ البأد مثؿ العيػد الػذم 

د مػػا كراء النيػػر كفرغانػػة ذخشػػيد فرغانػػة كناػػو "ىػػذا مػػا اػػالح فػػاوح بػػأ –روبػػو قويبػػة بػػف مسػػلـ 

.." ممػا يػػدؿ علػ  أىميػة روػػاب الفوػكح الػذم أفػػاد رثيػران فػي الفاػػؿ .قويبػة بػف مسػلـ عمػػرك البػاىلي

الومييدم في البحث، رما أفاد البحث في فاػلو اذكؿ عنػد الحػديث عػف اسػوقرار العػرب فػي بػأد 

ؿ العربية كوعليميا لألوراؾ كروابػة الروػب بيػا كوعلميػـ بيػا كرػاف ذلػؾ ما كراء النير كاسوقرار القباة

مػػػف عكامػػػؿ ازدىػػػار الحيػػػاة الفرريػػػة فػػػي إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر كىػػػذا مػػػا وناكلػػػو الفاػػػؿ الثػػػاني مػػػف 

ـ( فيك مف روػب 923ىػ/310( البف جرير الطبرم )ت تاريخ الرسل والمموكأما رواب ) الرسالة.

 دت الرسالة في فاكليا اذكل  مف حيثااذعماؿ الواريخية الوي أف أكف  الواريخ العاـ كيعوبر مف

دت منػػػو عنػػػد الحػػػديث عػػػف أحػػػكاؿ إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر سياسػػػيان وػػػاريخ الخلفػػػاء كأخبػػػارىـ، كقػػػد أفػػػ
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، كفػػي الحػػديث عػػف ث عػػف الفوكحػػات اإلسػػأمية لمقلػػيـكواريخيػػان كدينيػػان رمػػا أخػػذت منػػو فػػي الحػػدي

 ، كأىـ العلماء الذيف خرجكا منيا.اذمكم كالعباسي لنير في العاريفدكر بأد ما كراء ا

ــــاريخ دولــــة  ل ســــمجوقكيػػػػأوي روػػػػاب )  نكشػػػػركاف بػػػػف خالػػػػد الرشػػػػانيأ( لمؤلفػػػػو الػػػػكزير ت

بالفارسػػية أاػػأن، كورجمػػو بعػػد ذلػػؾ ب ضػػافة رثيػػر مػػف الزيػػادات  ألفػػوـ( كالػػذم 1137ىػػػ/532)ت

اخواػر الورجمػة العربيػة كنشػرىا بعػد ذلػؾ )اإلمػاـ  ـ ثػـ1123ىػ/ 579)عماد الديف اذافياني( 

( حيػػث بحػػث Houtsmaـ كنشػػره المسوشػػرؽ ىكوسػػيما )1226ىػػػ/623الفػػوح بػػف البنػػدارم( سػػنة 

العأقة بيف ىذه الروب في مقدموو الوي قػدـ بيػا طبعوػو لنسػخة )البنػدارم(، كقػرر أف ىػذه النسػخة 

مؿ علييػػا مخطكطػػة أرسػػفكرد، كاذخػػرل وكجػػد فػػي اػػكرويف مخولفوػػيف اذكلػػ  منيػػا مطكلػػة كوشػػو

قاػػيرة كوشػػومؿ علييػػا مجمكعػػة بػػاريس، كليػػذا الروػػاب أىميػػة خااػػة ذنػػو يحوػػكم علػػ  الوػػاريخ 

السياسي للسأجقة منذ بدء ظيكرىـ، كنسبيـ، كمرحلة وركيف دكلويـ مما أفادني في الفاؿ اذكؿ 

احػػػد ولػػػك اآلخػػػر، رمػػػا أمػػػدني مػػػف الدراسػػػة كالروػػػاب يحوػػػكم علػػػ  وػػػراجـ السػػػأطيف السػػػأجقة الك 

بمعلكمات عف المػدارس النظاميػة كمدرسػييا رمػا وضػمف رثيػران مػف اذشػعار الوػي دلػت علػ  مػدل 

ررارػػػة اذسػػػلكب  البنػػػدارموشػػػجيع سػػػأطيف السػػػأجقة للشػػػعر كالشػػػعراء كلرػػػف يؤخػػػذ علػػػ  روػػػاب 

 كغمكضو كوعقيد المعاني في رثير مف اذحياف.

ـــــة الســـــمجوقيةريخ السػػػػػأجقة روػػػػػاب )كيليػػػػػو فػػػػػي اذىميػػػػػة بالنسػػػػػبة لوػػػػػا ـــــار الدول          أك (أخب

( كحققػو الػدروكر/ محمػد نػكر الػديف زبدة التواريخ في أخبار المموك واألمراء والمموك السـمجوقية)

كقػػد اخولػػؼ المؤرخػػكف حػػكؿ ىػػذا الروػػاب، يبػػدك أنػػو مػػف روػػاب الناػػؼ اذكؿ مػػف القػػرف السػػابع 

لديف أبي الحسف القفطي أك أبي علي الحسف بف علي بف ث نسب الوأليؼ إل  جماؿ اياليجرم ح

ـ 1170ىػػػػ/ 566ظػػػافر االزدم مؤلػػػؼ روػػػاب )أخبػػػار الػػػدكؿ المنقطعػػػة( كالػػػذم كلػػػد بماػػػر سػػػنة 

حيػػث يػػػرل بعػػض البػػػاحثيف أف ىنػػػاؾ وشػػابيان بػػػيف أحػػداث أخبػػػار الػػػدكؿ المنقطعػػة كأخبػػػار الدكلػػػة 



 28 

أخبػػػار الدكلػػػة السػػػلجكقية، أك زبػػػػدة  السػػػلجكقية كلرػػػف يبػػػدك أف ىػػػذا الػػػرأم خطػػػػأ حيػػػث أف مؤلػػػؼ

الوػكاريخ قػػد عػػاش فػي اذنحػػاء الشػػرقية مػػف العػالـ اإلسػػأمي فػػي أذربيجػاف أك خػػكارـز بينمػػا عػػاش 

االزدم فػي ماػػر أيػاـ اذيػػكبييف، كورجػػع أىميػة ىػػذا الروػػاب إلػ  أنػػو يعػػرض لوػاريخ دكلػػة اذوػػراؾ 

سػػقكطيا كليػػذا أفػػادني فػػي الفاػػؿ ـ حوػػ  1037ىػػػ/429السػػأجقة منػػذ نشػػأويا فػػي نيسػػابكر سػػنة 

 الثاني مف البحث عند الحديث عف الاراع المذىبي كأثره في ازدىار الحياة الفررية.

 كمػػػػف الماػػػػادر الميمػػػػة الوػػػػي أسػػػػيمت فػػػػػي دراسػػػػة أحػػػػكاؿ المشػػػػرؽ اإلسػػػػأمي السياسػػػػػية

 ج( ذبػػػػي الفػػػػر المنــــتظم فــــي تــــاريخ الممــــوك واألمــــمكاالقواػػػػادية كاالجوماعيػػػػة كالعلميػػػػة روػػػػاب )

ـ، كىػػػك روػػػاب ال غنػػػ  عنػػػو للباحػػػث فػػػي وػػػاريخ 1200ىػػػػ/597عبػػػدالرحمف بػػػف الجػػػكزم ت سػػػنة 

المشػػرؽ اإلسػػأمي، كىػػذا الروػػاب أمػػدني بمعلكمػػات كافيػػة ككفيػػرة فػػي الفاػػؿ اذكؿ عػػف قيػػاـ دكلػػة 

السػػأجقة كدخػػكليـ بغػػداد، كعأقػػويـ بالخأفػػة العباسػػية، رمػػا أفػػدت منػػو فػػي الحػػديث عػػف الدكلػػة 

 ة إل  جانب أنني أفدت منو في الفاؿ الثاني كالرابع كالخامس.الخكارزمي

( ذبػف الكامـل فـي التـاريخكمف الماادر الميمػة كالقيمػة الوػي اعومػد علييػا البحػث روػاب )

ـ كالذم يشمؿ الواريخ العاـ للعالـ اإلسأمي إذ 1238/ىػ630ر علي بف احمد ابف محمد ت اذثي

كازف فػػي ونػػاكؿ اذحػػداث بالنسػػبة ذقػػاليـ الدكلػػة اإلسػػأمية مػػع يوميػػز عػػف غيػػره برثػػرة كثاةقػػو، كالوػػ

المكازنػػة بػػيف اذحػػداث كالػػربط بينيػػا، كقػػد حػػرص ابػػف اذثيػػر علػػ  اسػػوقاء معلكماوػػو مػػف ماػػادر 

واريخية معاارة للفورة الوي يروب عنيا، فنراه ينقؿ مػف اليمػداني كابػف الجػكزم حيػث يوحػدث عػف 

 اد كالانياجي حيف يوناكؿ واريخ المغرب كىرذا.واريخ العراؽ، كينقؿ مف ابف شد

كقد وجلت مكاىب ابف اذثير في طريقة عرضو للحقاةؽ إذ حػذؼ الوفااػيؿ الوػي ال داعػي 

ليا، ككثؽ ماادره كأخباره، كجمع بيف شوات اذخبار ليجعؿ منيا كحدة موماسرة، كقد أمدني ىذا 

سػػػػالة، ففػػػػي الفاػػػػؿ اذكؿ )اذحػػػػكاؿ الروػػػػاب القػػػػيـ بمعلكمػػػػات قيمػػػػة كغزيػػػػرة فػػػػي رػػػػؿ فاػػػػكؿ الر 
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السياسػػػية( أمػػػدني بمعلكمػػػات كافيػػػة عػػػف أاػػػؿ السػػػأجقة كىجػػػرويـ نحػػػك المشػػػرؽ، كقيػػػاـ دكلػػػويـ 

كحركبيـ مروبان اذحداث بالنظاـ الحكلي رما أمدني بمعلكمات كافية عف الحالة الدينية الوي رانػت 

، كمػػدل وعاػػب نظػػاـ الملػػؾ وػػرزخ وحػػت نيػػراف الاػػراع المػػذىبي بػػيف أاػػحاب المػػذاىب السػػنية

الطكسي للمذىب الشافعي اذشعرم، كاىـ مرارز الثقافة كمعاىدىا في بأد مػا كراء النيػر كالعػراؽ 

كأشػػير العلمػػاء كاذدبػػاء كالشػػعراء كالمػػؤرخيف فػػي العاػػر السػػلجكقي، رمػػا أفػػدت منػػو فػػي الفاػػؿ 

السػأجقة رمػا أفػدت منػػو  اذكؿ فقػد أمػدني بمعلكمػات عػف الاػراع السػػلجكقي الخػكارزمي، كنيايػة

في معرفة سأطيف ككزراء السأجقة كالخكارزمييف كدكرىـ في وطػكر الحيػاة الفرريػة، كفػي الفاػؿ 

ثرىـ في الحياة الفررية.  الرابع كالخامس أمدني بمعلكمات عف علماء خراساف كا 

رثيػػر  ( ذبػػفالبدايــة والنيايـةكمػف الماػػادر الواريخيػة الميمػػة الوػي اعومػػدت علييػا روػػاب )

ـ( كالمؤلؼ حافظ، كمحدث كمفسر كمؤرخ، كورجع أىمية ىػذا المؤلػؼ لحراػو 1372ىػ/774)ت

علػػػ  اسػػػوقاء المعلكمػػػات مػػػف ماػػػادر واريخيػػػة معااػػػرة للفوػػػرة الوػػػي يروػػػب عنيػػػا، فلقػػػد اسوشػػػيد 

بمؤلفات ابف الجكزم كابف اذثير، حيث اوبع منيب النظاـ الحكلي، رما ررز المؤلؼ عل  الكفيات 

يات الميمػػة كالعلمػػاء فػػي نيايػػة رػػؿ سػػنة يػػؤرخ ليػػا، لػػذلؾ فقػػد أفػػادني فػػي الفاػػليف الرابػػع للشخاػػ

كالخػػامس مػػف الرسػػالة رمػػا أفػػدت منػػو فػػي الفاػػؿ الخػػامس إفػػادة ربػػرل عنػػد الحػػديث عػػف الغػػزك 

 المغكلي لبأد ما كراء النير، كما أحدثو المغكؿ مف وخريب كودمير للعلـ كمؤسساوو. 

 :المصادر الجغرافية -

لعبػػػػػت روػػػػػب الرحالػػػػػة كالجغػػػػػرافييف دكران ربيػػػػػران فػػػػػي الكقػػػػػكؼ علػػػػػ  رثيػػػػػر مػػػػػف الوفااػػػػػيؿ، 

كالمعلكمات الوي وساعد باحث الواريخ في وحليؿ كودكيف الحقػاةؽ الواريخيػة، كويعػٌد روػب الجغرافيػة 

ب ببلػػداف اإلسػػأمية العامػػة إحػػدل منػػابع وػػكاريخ اذقػػاليـ كالمػػدف المشػػرقية، فقػػد اىومػػت ىػػذه الروػػ

 :مشرؽ اإلسأمي كأىمياال
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ـ( الػػػذم 912ىػػػػ/ 300( ذبػػي القاسػػػـ عبػػػد اهلل بػػف خراذبػػػة )ت المســـالك والممالـــكروػػاب )

يعوبػػر مػػف أقػػدـ روػػب المػػدف كاذقػػاليـ المشػػرقية فيمػػا يعػػرؼ بالجغرافيػػة الكاػػفية، كقػػد أفػػاد الدراسػػة 

اىػـ مػدنيا كقراىػا كطرقيػا رثيران عند الوعريؼ ببأد مػا كراء النيػر كمناخيػا كسػرانيا قبػؿ اإلسػأـ ك 

الوجارية الوي عرضت ليا في الومييد، كفي الفاؿ الثاني عند الحديث عف الطػرؽ الوجاريػة الوػي 

 حملت العلماء رعامؿ مف العكامؿ الوي ساعدت عل  النيضة الفررية في إقليـ ما كراء النير.

الجغرافيػة ـ( ضػمف أعمػدة 921ىػػ/ 309( لأاػطخرم )ت مسـالك الممالـككيأوي روػاب )

اإلقليمية، فقد دخؿ إقليـ ما كراء النير، كأعط  ليا كافان جغرافيان دقيقان، كقد أفاد البحث رثيران في 

الفاػػؿ الومييػػدم فػػي الحػػديث عػػف جغرافيػػة بػػأد مػػا كراء النيػػر كأقاليميػػا كركرىػػا كمػػدنيا كقراىػػا، 

اادية، كالدينيػة قبيػؿ اإلسػأـ، رمػا كطرقيا الوجارية، كأىميويا الفررية، كأحكاليا االجوماعية كاالقو

 أفادني عند الحديث عف المؤسسات الوعليمية في الفاؿ الثالث.

در لدارسػي ـ( فيك مػف أىػـ الماػا977ىػ/ 367( البف حكقؿ )تصورة األرضأما رواب )

ثراء إقليـ  ، كقد أفاد البحث في الفاؿ الومييدم خااة عند الحديث عفواريخ المشرؽ اإلسأمي

، كمػا يحوكيػو رانت إحػدل عكامػؿ النيضػة الفرريػة ، كطبيعوو الجغرافية الويء النير ككافوما كرا

 .لطرؽ الوجارية الوي حملت العلماء، كايـ مف ثركات زراعية كمعادف كدكاباإلقل

ـ( 1000ىػػ/390)ت ( للمقدسػي البشػارمميلاأحسن التقاسيم في معرفة األقكيعوبر رواب )

وػػي اعومػػد علييػػا البحػػث فػػي كاػػؼ مػػدف كقػػرل بػػأد مػػا كراء النيػػر مػػف أىػػـ الروػػب الجغرافيػػة ال

كمكقعيا كحدكدىا كمناخيا، كسرانيا، كطرقيا، كأحكاليا اإلدارية كاالقواادية كالدينية كاالجوماعية 

كالثقافية قبؿ اإلسأـ كبعده، رما أفادني في الفاؿ الثاني عند الحديث عف عكامؿ ازدىار الحيػاة 

معجـم ) ىـ الماادر الجغرافية الوي اعومد علييػا البحػث فػي رػؿ فاػكلو روػابعل  أف أ الفررية.

ـ( فيػػك مػػف أىػػـ الروػػب، كالمػػدكنات الجغرافيػػة علػػ  1126ىػػػ/ 626( ليػػاقكت الحمػػكم )تالبمــدان
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اإلطػػأؽ، كلػػـ يخػػؿ فاػػؿ مػػف فاػػكؿ الرسػػالة دكف االسػػوفادة منػػو، كورجػػع أىميوػػو إلػػ  أنػػو قػػدـ 

إقلػيـ مػا كراء النيػر، كاىػـ مسػاجده كأسػكاقو، بػؿ رػاف عمػادان رةيسػيان  كافان كافيان لركر كمػدف كقػرل

 في الفاليف الرابع كالخامس عند ذرر علماء رؿ بلد كنسبيـ في نيايوو ككافة لرػؿ رػكره كمدينػة 

كقرية، كقد أمواز رواب )معجـ البلداف( بورويبو علػ  حػركؼ المعجػـ، كدقوػو كاوسػاعو كجمعػو بػيف 

ـ أم قبػؿ كفاوػو 1224ىػػ/ 621كاذدب كقد فرغ ياقكت الحمكم مف وأليفػو سػنة  الجغرافيا كالواريخ

نحك خمسة أعػكاـ، كقػد أفػادني ىػذا المعجػـ إفػادة ربيػرة فػي وحقيػؽ أسػماء المػدف كاذمػارف بضػبط 

 لغكم محرـ مما سيؿ قراءة الرثير مف أسماء المدف كالقرل في إقليـ ما كراء النير.

( لمؤلفو محمكد الراشغرم كىك لغات ديوان التركلمشرقية رواب )كيروبط بالروب الجغرافية ا

أرثر المانفيف المسلميف الذيف أفاضكا في ذرر كروابة وػاريخ القباةػؿ الورريػة، كمكاطنيػا كعاداويػا 

 كليجاويا، كقد أفاد البحث عند الحديث عف قباةؿ الورؾ كعاداويـ كألقابيـ في الفاؿ الومييدم. 

 :ات واألنسابكتب التراجم والطبق -

وعوبر روب الوراجـ كالطبقات مػف أىػـ الماػادر الوػي اعومػدت علييػا البحػث لمػا حكوػو مػف 

 :ؼ العلـك النقلية كالعقلية كمنياوراجـ للعديد مف العلماء في مخول

ـ( فيػػك مػػف الروػػب الوػػي ورجمػػت للعلمػػاء 995ىػػػ/380( البػػف النػػديـ )تالفيرســتروػػاب )

مسػػلميف كأخبػػار ، كأسػػماء روػػب الشػػراةع المنزلػػة علػػ  مػػذىب الكلغػػات اذمػػـ مػػف العػػرب، كالعجػػـ

، كأسماء روبيـ، كالشعراء، كالمورلمػيف، كالمػذاىب اإلسػأمية، كالفقيػاء المحػدثيف، القراء، كاللغكييف

كأخبػػػار علمػػػاء المسػػػلميف فػػػي الفلسػػػفة، كالعلػػػـك القديمػػػة رػػػالمنطؽ كاليندسػػػة كالمكسػػػيق ، كالطػػػب 

 ثيران في الفاليف الرابع كالخامس.كغيرىا، كقد أفاد البحث ر
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 ـ( كالػػػػذم يعػػػػد1021ىػػػػػ/ 412الرحمف السػػػػلمي )ت( ذبػػػػي عبػػػػدطبقــــات الصــــوفيةروػػػػاب )

مكسكعة ميمة ذشير علماء الواػكؼ فػي العػالـ اإلسػأمي، كقػد أفػادني فػي الحػديث عػف علمػاء 

 بع كالخامس.الواكؼ في إقليـ ما كراء النير عند الحديث عف النواج العلمي في الفاليف الرا

ـ(، 1142ىػػ/ 537( لمؤلفػو عمػر النسػفي )تالقند فـي ذكـر عممـاء سـمرقندكيأوي روػاب )

ذخيػػرة علميػػة ىاةلػػة لعػػدد كفيػػر مػػف العلمػػاء المسػػلميف فػػي الفقػػو الحػػديث، كالقػػراءات، كغيرىػػا مػػف 

رىػا مػف العلكـ مف الذيف عاشكا في سمرقند الذيف درسكا فييا أك رحلكا عنيا ليعلمكا فييا أك فػي غي

 بلداف ما كراء النير.

ـ( فيػك معجػـ 1248ىػػ/646( ذبػف القفطػي )تأنبـاه الـرواة عمـى أنبـاء النحـاةأما روػاب )

شػػػامؿ لوػػػراجـ علمػػػاء النحػػػك، كاللغػػػة رمػػػا وضػػػمف رػػػذلؾ وػػػراجـ رثيػػػرة للقػػػراء كالفقيػػػاء، كالمحػػػدثيف 

راجـ علمػاء النحػك كاللغػة كالمواكفيف كاذدباء كالشعراء، كالمؤرخيف ممػا رػاف لػو اربػر اذثػر فػي وػ

 في إقليـ ما كراء النير في العاريف السلجكقي كالخكارزمي.

ـ( فقػد أمػد 1282ىػػ/681( البػف خلرػاف )توفيات األعيان وأبناء أبناء الزمـانأما رواب )

البحث بمعلكمات كفيرة عف محدثي كمػؤدبي إقلػيـ مػا كراء النيػر كدكرىػـ فػي النيضػة الفرريػة إلػ  

العلمػػاء الػػذيف كفػػدكا إلييػػا مػػف مخولػػؼ بػػأد العػػراؽ كخراسػػاف كالمشػػرؽ اإلسػػأمي  جانػػب رثيػػر مػػف

 كأثركا فييا.

أمػػا مؤلفػػات الػػذىبي فرثيػػػرة كىػػك اإلمػػاـ شػػػمس الػػديف محمػػد بػػف احمػػػد بػػف عثمػػاف الػػػذىبي 

ـ( كرليػػا مكسػػكعات فػػي الوػػراجـ الوػػي حػػكت آالؼ العلمػػاء فػػي الفقػػو كالحػػديث، 1374ىػػػ/748)ت

كاذدب، كاللغػػة، كالقػػراءات كغيرىػػا كمنيػػا سػػير أعػػأـ النػػبأء، ويػػذيب سػػير أعػػأـ كالسػػيرة كالنحػػك 

النػػبأء، ميػػػزاف االعوػػػداؿ فػػي معرفػػػة الرجػػػاؿ، كغيرىػػػا ممػػا أفػػػاد البحػػػث رثيػػران فػػػي الفاػػػليف الرابػػػع 

ـ( علػ  رأس الروػب 1369ىػػ/771( للسبري )تطبقات الشافعية الكبرىكيأوي رواب ) كالخامس.
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مػػاء الشػػافعية فػػي العػػالـ اإلسػػأمي، خااػػة فػػي مشػػرقو، كقػػد أمػػدني ىػػذا الروػػاب الوػػي ورجمػػت لعل

بورجمة لعديد مف علماء الشافعية الربار، كاىـ الزكايا الوػي عاشػكا فييػا كاذربطػة الوػي عملػكا فييػا 

 مما أفاد البحث في الفاؿ الثالث كالرابع كالخامس.

لفػػػو أبػػػي الكفػػػاء القرشػػػي الحنفػػػي ( لمؤ الجـــواىر المضـــية فـــي طبقـــات الحنفيـــةأمػػػا روػػػاب )

ـ( فقد أفدت منو في الفاؿ الثالث عف الحديث عف المؤسسات الوعليمية ببأد 1373ىػ/775)ت

ما كراء النير، كأثار علماء اإلقليـ في الفقػو الحنفػي كمػف درسػكا علػ  أيػدييـ كلمػف اسػوفادكا مػنيـ 

علمػػاء اذحنػػاؼ بػػبأد مػػا كراء  رػػذلؾ أفػػاد البحػػث فػػي الفاػػليف اذخيػػريف فػػي أثنػػاء الحػػديث عػػف

 النير.

 ىػػػػ/667)ت عةب( لمؤلفػػػو ابػػػف أبػػػي أاػػػيعيـــون األنبـــاء فـــي طبقـــات األطبـــاء) أمػػػا روػػػاب 

ـ( فيك رواب ال غن  عنو لدارس طبقات اذطباء في العالـ اإلسأمي، ليس ىذا فقط، بػؿ 1269

كبعػػػض الفأسػػػفة  حػػػكت اػػػفحاوو معلكمػػػات قيمػػػة عػػػف نشػػػأة البيمارسػػػوانات كأىميويػػػا، كأنكاعيػػػا

 كالايادلة، كالريماةييف، مما أفاد البحث رثيران في الفاؿ اذخير.

ـ( كالػذم يعوبػر 1238ىػػ/630( البػف اذثيػر )تالمباب فـي تيـذيب األنسـابكيأوي رواب )

مػػف أىػػـ الروػػب الوػػي ورجمػػت للعلمػػاء علػػ  حػػركؼ المعجػػـ، فقػػد ذرػػر عػػددان مػػف علمػػاء الحػػديث 

 كغيرىا مف العلكـ، مما أفاد البحث في الفاؿ الرابع كالخامس. كالفقو كالواكؼ كالواريخ

ـ( فيػػػك يمثػػػؿ رريػػػزة أساسػػػية مػػػف ررػػػاةز 1166ىػػػػ/562( للسػػػمعاني )األنســـابأمػػػا روػػػاب )

البحػػث، فالسػػمعاني طػػاؼ بػػبأد المشػػرؽ، كخراسػػاف كمػػا كراء النيػػر كالوقػػ  مػػع العلمػػاء، كحضػػر 

باء، مما أعط  لنا مادة علمية كفيرة في الفاػؿ الثالػث الفقياء كاذدباء كالمحدثيف، كالشعراء كاذد

 كالرابع كالخامس.
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مثلػػت روػب الفقػو رافػدان أساسػػيان فػي راػد علمػاء الفقػػو فػي اإلقلػيـ كمنيػػا : المصـادر الفقييـة

 ىػػ/450)ت ( ذبػي الحسػف علػي بػف محمػد المػاكردمكتاب األحكام السـمطانية والواليـات الدينيـة)

ميػػػػـ يقػػػػرر الػػػػنظـ اإلداريػػػػة كالماليػػػػة فػػػػي الدكلػػػػة اإلسػػػػأمية كقػػػػد الوػػػػـز ـ( كىػػػػذا الماػػػػدر ال1058

الماكردم في منيب روبو كماادر مؤلفاوو بما يوفؽ كوركينو الديني، فقد جعؿ رواب اهلل عل  قمػة 

ريفة كالسػػنة العطػػرة كمػػا ىػػك ماػػادره الوػػي وسػػوقي منيػػا مادوػػو العلميػػة، ثػػـ ييوػػدم باذحاديػػث الشػػ

راشديف ثـ يفرر كيوأمؿ كيطرح قضايا يجويد فييا بنفسو، كقد وػكل  القضػاء عف الخلفاء ال مكركث

ـ لوبحػػػره فػػػي الفقػػػو، كيعوبػػػر 1037ىػػػػ/429فػػي بلػػػداف رثيػػػرة، كلقػػػب بلقػػػب )أقضػػػ  القضػػػاة( سػػػنة 

المػػاكردم راةػػد الفرػػر السياسػػي فػػي اإلسػػأـ كقػػد أمػػدني ىػػذا الماػػدر الميػػـ برثيػػر مػػف المعلكمػػات 

 ميا كخػػراجيـ كقػػد وػػرجـ إلػػ  عديػػدو مػػف اللغػػات اذجنبيػػة، حيػػث ييعػػدٌ حػػكؿ سػػلطنة السػػأجقة كرسػػك 

 . أشير روب الماكردم عل  اإلطأؽ

ـــل والنحـــلكيػػػأوي روػػػاب ) ( ذبػػػي الفػػػوح محمػػػد بػػػف عبػػػد الرػػػريـ أبػػػي برػػػر الشيرسػػػواني المم

ـ( في مقدمة روب الفقو كالذم يعوبر داةرة معارؼ مخوار لألدياف كالمػذاىب، 1336ىػ/548)ت

، كقد أفدت منو فػي الفاػؿ اذكؿ كالثالػث كفػي الفاػؿ الرابػع عنػد الحػديث عػف الفػرؽ بػيف كالفرؽ

 المذاىب الدخيلة عل  اإلسأـ.

ـ( فقػد أمػد 1505ىػػ/911( لجػأؿ الػديف السػيكطي )تاإلتقان في عموم القـر نأما رواب )

الفاػؿ الرابػع مػف  البحث بمعلكمات كفيرة عف علكـ القرآف كعلماءه كعلماء القراءات ممػا أفػاد فػي

ـــام النعمـــةالبحػػػث. كروػػػاب ) ـــدين وتم ـــال ال ( البػػػف بابكيػػػة القمػػػي المعػػػركؼ بالشػػػيخ الاػػػدكؽ كم

مػػة للبحػػث ويمـ( فيػػك مػػف روػػب الفقػػو الشػػيعي الميمػػة كالوػػي مثلػػت مػػادة علميػػة 911ىػػػ/381)ت

لػيـ، ممػا لركف مؤلفو أحد الػكارديف علػ  بػأد مػا كراء النيػر، كوعلػـ علػ  يديػو عديػد مػف أبنػاء اإلق

 أعط  البحث مادة علمية كافرة لبعض جكانب النواج الفررم مما أفادني في الفاؿ الرابع.
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ـ( كورجػع أىميػة المؤلػؼ 1111ىػػ/505( ذبػي حامػد الغزالػي )تإحياء عموم الدينرواب )

أنػػو رػػاف مػػف علمػػاء كفقيػػاء الفوػػرة رمػػا ورجػػع أىميػػة الروػػاب، بأنػػو أفػػاد الفاػػؿ الثالػػث فػػي معرفػػة 

اب الوػػي ال بػػد أف يوحلػػ  بيػػا العػػالـ كطالػػب العلػػـ، رمػػا أفػػادني فػػي الفاػػؿ الرابػػع مػػف البحػػث اآلد

ل  جانب ذلؾ ىناؾ مجمكعة قيمة مف الروػب الفقييػة الوػي أفػادوني فػي البحػث كرليػا مثبوػة فػي  كا 

 قاةمة الماادر.

 :المصادر األدبية، وفييا -

حمػػد بػػف أحمػػد بػػف يكسػػؼ الراوػػب ( لألديػػب اللغػػكم أبػػي عبػػد اهلل ممفــاتيح العمــومروػػاب )

ـ( كورجػػػع أىميػػػة المؤلػػػؼ أنػػػو مػػػف العلمػػػاء الػػػذيف عاشػػػكا فػػػي الفوػػػرة 976ىػػػػ/366الخػػػكارزمي )ت

السابقة عل  العار السلجكقي رما ورجع أىمية الرواب أنػو أفػادني بمعلكمػات قيمػة عنػد الوعريػؼ 

 بالعلـك النقلية كالعقيلة في العار الرابع.

 الرريـ بػػػػف محمػػػػد مناػػػػكر الوميمػػػػيذبػػػػي سػػػػعيد عبػػػػد( ســــتمالءأدب اإلمــــالء واالروػػػػاب )

ـ( كورجع أىمية الرواب أف مؤلفو عاش في إقليـ خراساف، كرانت لو 1166ىػ/562السمعاني )ت

مجػػالس كمنػػاظرات، ممػػا سػػاىـ فػػي وطػػكر الحررػػة الفرريػػة فػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر، كورجػػع أىميػػة 

 ،الحػػديث، كريفيػػة االسػػوماع لممػػأءريفيػػة إمػػأء الروػػاب أنػػو مكسػػكعة فػػي معرفػػة علػػـ الحػػديث ك 

 .ود البحث في الفاؿ الرابع منما أفاآداب العالـ كالموعلـ  كافات المسوملي كغيره مف

 ىػػ/733( البػف جماعػة الروػاني )تتذكرة السامع والمتكمم فـي أدب العـالم والمـتعممروػاب )

أفػػاد البحػػث فػػي الفاػػؿ الثالػػث عػػف  ـ( كىػػك روػػاب قػػيـ شػػرح فيػػو أدب العػػالـ كالمػػوعلـ ممػػا1232

ـ( فػػي مقدمػػة 868ىػػػ/255كوػػأوي روػػب كرسػػاةؿ الجػػاحظ )ت الحػػديث عػػف المؤسسػػات الوعليميػػة.

الروب البالغة اذىمية، فقد روب في المكضكعات السياسية كاالجوماعية كاذخأقية كغيرىا فروابػة 

يث عػف أحػكاؿ مػا كراء النيػر ( أمػدني بمعلكمػات قيمػة عنػد الحػدرسائل الجاحظ في مناقب الترك)
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السياسية حيث افات الورؾ، كعػاداويـ، كوقاليػدىـ، ممػا سػاعد علػ  معرفػة أحػكاؿ اإلقلػيـ سياسػيان 

فقػػد  ،دبيػػة ذدبػػاء إقلػػيـ مػػا كراء النيػػرىػػذا إلػػ  جانػػب مجمكعػػة مػػف الروػػب اذ كدينيػػان قبػػؿ اإلسػػأـ.

نػت ومثػؿ نمػاذج للنوػاج العلمػي فػي رانت ىذه المجمكعة ذات أىميػة ربػرل فػي بنػاء البحػث، إذ را

 اإلقليـ خأؿ العاريف السلجكقي الخكارزمي.

حػػافظ اذوػػراؾ السػػأجقة كالخكارزميػػكف علػػ  لغػػويـ اذاػػلية : المصــادر الفارســية والتركيــة

)الوررية( عل  الرغـ مف دخكليـ اإلسأـ كالوي رانت لغة قاكرىـ، كقكاـ لسانيـ كاوخذكا الفارسية 

كلػػذا  ،ف أكؿ سػػأطينيـ )طغرلبػػؾ( يورلميػػاكالرسػػاةؿ، إلػػ  جانػػب العربيػػة الوػػي لػػـ يرػػلغػػة للػػدكاكيف 

حفلػػت الماػػادر الفارسػػػية كالورريػػة بمعلكمػػػات كفيػػرة عػػف السػػػأجقة كالخػػكارزمييف بػػػؿ رانػػت ىػػػذه 

 الماادر ىي نكاة العمؿ داخؿ ىذا البحث.

 :ومن أىم المؤلفات الفارسية

كدم لمؤلفة أبي الفضؿ محمد بػف حسػيف البييقػي ( أك احاةؼ مسعتاريخ البييقيرواب )

ـ( كالذم نقلو مف الفارسية إل  العربيػة د. يحيػ  الخشػاب ك د. اػادؽ نشػأت، 1077ىػ/470)ت

كورجع أىمية ىذا المادر في أف مؤلفو راف ناةبان لرةيس ديكاف الرساةؿ في عيد السلطاف مسعكد 

السػػػلجكقي، حيػػػث شػػػاىد بنفسػػػو مكقعػػػة الغزنػػػكم، رمػػػا رػػػاف شػػػاىد عيػػػاف علػػػ  الاػػػراع الغزنػػػكم 

ـ مما أفاد البحث في اذكؿ بمعلكمات عف انواار السأجقة علػ  1039ىػ/ 431داندانقاف سنة 

( لمؤلفػػػو الػػػكزير السػػػلجكقي نظػػػاـ الملػػػؾ الطكسػػػي سياســـة نامـــةروػػػاب ) الغزنػػػكنيف كقيػػػاـ دكلػػػويـ.

د. السيد محمد العزاكم، كقد  م ورجمو مف الفارسية إل  العربيةـ( كالذ1092 ىػ/485الموكفي )ت

أفػػػدت منػػػو دراسػػػة الحالػػػة السياسػػػية لسػػػلطنة السػػػأجقة كعػػػف الباطنيػػػة الشػػػيعة، كورجػػػع أىميػػػة ىػػػذا 

المادر أف مؤلفو راف لو دكران ربيران في الحياة السياسية كاالجوماعية كالثقافية كاالقواػادية خػأؿ 

 ىذا العار.
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ــةروػػاب ) الروابػػة كالشػػعر كالنجػػـك كالطػػب الػػذم ألفػػو  ( أم المقػػاالت اذربػػع فػػيجيــار مقال

ـ ككضع حكاشػيو محمػد 1156-1155ىػ/550النظاـ العركضي السمرقندم، ألفو في حدكد سنة 

الكىاب عػػػزاـ، كد. يحيػػػ  مػػػف الفارسػػػية إلػػػ  العربيػػػة، د.عبػػػدالكىاب القزكينػػػي، كقػػػاـ بورجموػػػو عبػػػد

اػيا كيركييػا رمػا دث بحرايػات يقالخشاب، كورجع أىمية ىذا المادر أف مؤلفػو رػاف يػذيؿ الحػكا

كىػػي مقػػاالت فػػي الروابػػة كالشػػعر كالنجػػـك كالطػػب كغيرىػػا مػػف العلػػـك اذدبيػػة  ،شػػاىدىا أك سػػمعيا

 كالعلمية، مما أفادني في الفاؿ الخامس مف الرسالة.

بف علي ا( لمؤلفو محمد راحة الصدور و ية السروركمف الماادر الفارسية الميمة رواب )

ـ( كالػػذم نقلػػو إلػػ  العربيػػة، د. إبػػراىيـ الشػػكارب  كآخػػركف 1119ىػػػ/599كنػػدل )تبػػف سػػليماف الرا

لويـ عل  يد الخػكارزمييف حيػث كىك مادر ىاـ لواريخ السأجقة مف بداية ظيكرىـ إل  سقكط دك 

بمعلكمػػػات كفيػػػرة عػػػف الاػػػراع السػػػلجكقي الغزنػػػكم، كأاػػػؿ السػػػأجقة كأىػػػـ سػػػأطينيـ حوػػػ   أمػػػد

 السلطاف سنجر.

ـ( 1535ىػػػ/942( للمػػؤرخ اإليرانػػي غيػػاث الػػديف خكانػػد ميػػر )تســتور الــوزراءدروػػاب ) 

كقػػدـ لػػو د. فػػؤاد الاػػياد، حيػػث أفػػادني بمعلكمػػات ، ورجمػػة كعلػػؽ عليػػو، د. حربػػي أمػػيف سػػليماف

ميمة عػف كزراء العاػر السػلجكقي كدكرىػـ فػي وطػكر الحيػاة الفرريػة ممػا أفػاد الفاػؿ الثػاني مػف 

 البحث.

( روضـــة أولـــى األلبـــاب فـــي معرفـــة التـــواريخ واألنســـابلػػػ  روػػػاب )رمػػػا اعومػػػد البحػػػث ع

الذم أفادني في الفاؿ الخػامس عنػد الحػديث عػف المغػكؿ كدخػكليـ إقلػيـ مػا كراء النيػر بناروي لل

حػراؽ روػبيـ كروػاب) ( لليمػداني جـامع التـواريخكودميرىـ للمرارز العلمية، كقوليـ للعلماء كأسرىـ كا 

 الفاؿ الخامس أيضان عند ذرر المغكؿ كودميرىـ إلقليـ ما كراء النير.الذم أفدت منو رثيران في 
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ــرزك ســمجوقيروػػاب ): ومــن أىــم المراجــع الفارســية ( للمػػؤرخ وزارات در عيــد ســالطين ب

ـ 1984كالمنشػكر بالركيػت ، الذم قػاـ بورجموػو د. أحمػد رمػاؿ الػديف حلمػيالفارسي عباس إقباؿ 

/ فيػػك ماػػدر ميػػـ كقػػيـ لدراسػػة الػػكزارة السػػلجكقية، حيػػث وحػػت عنػػكاف الػػكزارة فػػي عيػػد السػػأجقة 

ذرػػر كزراء الدكلػػة السػػلجكقية، كخااػػة عميػػد الملػػؾ الرنػػدرم كنظػػاـ الملػػؾ الطكسػػي، كدكر ىػػؤالء 

كورجػع أىميػة الروػاب إلػ  أف مؤلفػو مػؤرخ ، الكزراء في وطكير النيضة العلميػة فػي الفاػؿ الثػاني

   روب معظميا مخطكطات نادرة.كأديب فارسي مشيكر، اعومد في روابو عل

( لػػذبيح اهلل اػػفا فقػػد أمػػدني بمعلكمػػات كفيػػرة عػػف أشػػير تــاريخ أدبيــات درأيــرانأمػػا روػػاب )

 أدباء كمواكفي العار السلجكقي مما أفاد الفاؿ الثالث كالرابع مف البحث.

( لرضػا زاده شػفؽ، فقػد أمػدني بمعلكمػات غايػة فػي اذىميػة فػي تـاريخ األدب الفارسـيأما )

الفاػػػؿ الثالػػػث كالرابػػػع عػػػف أشػػػير أدبػػػاء العاػػػر السػػػلجكقي كالخػػػكارزمي كأعػػػأـ الواػػػكؼ فػػػي 

 خراساف كبأد ما كراء النير كأشير علماء العاريف.

مػػػف المراجػػػع اذجنبيػػػة المعربػػػة الوػػػي اعومػػػدنا علييػػػا فػػػي ىػػػذه : المراجـــع األجنبيـــة المعربـــة

( لمؤلفػػو فاسػػيلي فأديميػػركنوش مغــوليتركســتان مــن الفــتح العربــي إلــى الغــزو الالدراسػػة روػػاب )

باروكلد كورجمة مف الركسية إل  العربية د/ اأح الديف عثماف ىاشـ، كورجع أىميػة ىػذا الروػاب 

 إل  أنو يحري بالوفايؿ عف أقاليـ ما كراء النير كأشير مدارسيا كعلماةيا مما أفاد البحث رثيران.

رم ب( لمؤلفػو ارمينػكس فػاملعصر الحاضرتاريخ بخاري منذ أقدم العصور حتى اأما رواب )

كعلؽ عليػو د. يحيػ  الخشػاب كورجػع أىميػة الروػاب أنػو  وورجمة د. أحمد محمكد الساداوي كراجع

ونػػػاكؿ وػػػاريخ بخػػػارم قبيػػػؿ اإلسػػػأـ كشػػػرح بالوفاػػػيؿ دخػػػكؿ السػػػأجقة بػػػأد مػػػا كراء النيػػػر رػػػذلؾ 

رفػػػة بعػػػض اذسػػػماء الورريػػػة، المغػػػكؿ، رمػػػا اسػػػوفدت مػػػف الحكاشػػػي الوػػػي كضػػػعيا الموػػػرجـ فػػػي مع

 كبعض الماطلحات الفارسية الوي أفادت في معظـ فاكؿ الدراسة.
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ي لسػػورنب الػػػذم ورجمػػػو إلػػػ  العربيػػػة بشػػػير لػػػ( لمؤلفػػػو بمـــدان الخالفـــة الشـــرقية) أمػػا روػػػاب

فرسيسػػي كرػػكرريس عػػكاد، كورجػػع أىميػػة ىػػذا المرجػػع مػػف أنػػو اسوسػػق  معلكماوػػو مػػف الماػػػادر 

مثػػؿ االاػػطخرم كالمقدسػػي كيػػاقكت الحمػػكم كغيػػرىـ ممػػا أفػػادني فػػي معرفػػة الجغرافيػػة اذاػػلية 

 جغرافية بأد ما كراء النير كأحكاليا كوقسيميا.

ــيأمػػا روػػاب ) ــاريخ األدب العرب كورجػػع  ،رلمػػاف كيقػػع فػػي سػػوة أجػػزاء ( لمؤلفػػو رػػارؿ بػػركت

علكمػات القيمػة عػف كلقػد أفػادني بالم ،لػ  روػب الوػراجـ كالطبقػات اذاػليةأىميوو في أنػو اعومػد ع

بعػػض العلػػـك النقليػػة كالعقليػػة إلػػ  جانػػب معرفػػة علمػػاء كأدبػػاء كشػػعراء كأطبػػاء مػػا كراء النيػػر ممػػا 

 أفادني في الفاليف الرابع كالخامس في البحث.

ــة اعومػػدت الدراسػػة علػػ  العديػػد مػػف المراجػػع العربيػػة منيػػا روػػاب سػػأجقة : المراجــع العربي

سػػػانيف، كروػػػاب اإلسػػػأـ فػػػي آسػػػيا الكسػػػط  بػػػيف الفوحػػػيف العربػػػي إيػػػراف كالعػػػراؽ د. عبػػػد النعػػػيـ ح

الوررػػػي للػػػدروكر حسػػػف أحمػػػد محمػػػكد، كروػػػاب نظػػػاـ الملػػػؾ الحسػػػف بػػػف علػػػي الطكسػػػي للػػػدروكر 

عبداليادم محبكبة، كرواب واريخ العلكـ عند العرب للدروكر عمر فركخ كغيرىا مػف المراجػع الوػي 

 أفادت البحث في أغلب فاكلو.

  الرسػػاةؿ العلميػة كالػػدكريات ذات العأقػة بمكضػػكع البحػث، كىػػي مثبوػة فػػي رمػا رجعػػت إلػ

 آخر ثبت الماادر كالمراجع.
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 الفصل التمييدي

 اإلطار الجغرافي والتاريخي إلقميم ما وراء النير
 

 .أواًل: اإلطار الجغرافي

ثانيًا: اإلطار التاريخي إلقميم ما وراء النير من قبيـل اإلسـالم حتـى 

 .العربي اإلسالمي الفتح
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   :  ما وراء النير (1)اإلطار الجغرافي إلقميم: أوالً 

مػف الجنػكب  أك آسػيا الكسػط  شػبو منحػرؼ وحػده (2)إقليـ ما كراء النير أك بػأد الوررسػواف

جباؿ اليمااليا، كمف الجنكب الغربي ىضبة البػامير، كمػف الغػرب جبػاؿ ويػاف شػاف، كمػف الشػماؿ 

كوبلػػم مسػػاحة آسػػيا  (3)كنكم، كسػػرانكفكم، كمػػف الشػػرؽ جبػػاؿ رنجػػاف كركنػػكرجبػػؿ اآللوػػام، كبػػاب

ي مجمكعيا سلسلة مػف الجبػاؿ ىي ف 2الكسطي المحاكرة بيف ىذه الحدكد حكالي سوة مأييف رـ

كيسػػرف إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر أك آسػػيا الكسػػطي عنااػػر اػػينية  (4)الجعػػدة كالمنخفضػػات باكاليضػػ

النيػر ىػك االسػـ الػذم أطلقػو العػرب علػ  المنطقػة الموحضػرة الكاقعػة كمػا كراء  (5)كوررية كمغكليػة

 (7)( )سػػيحكف(Sihdaryaكسػػيردريا ) (6)( )جيحػػكف(Mmn-Dauyaفػػي حػػكض نيػػرم أمكدريػػا )

كراف نير جيحكف يعد الحد الفااؿ بيف اذقكاـ الناطقة بالفارسية، كالوررية أم إيراف كوػكراف، فمػا 

يـ سػػماىا العػػرب بػػأد مػػا كراء النيػػر أم نيػػر جيحػػكف، كرػػذلؾ رػػاف فػػي شػػمالو أم كراءه مػػف أقػػال

                                                 

وشػومؿ علػ   مف اذرض الوي وواخمو )أم مقطكع(، ىػي رلمػة عربيػة يطلقيػا العامػة علػ  رػؿ ناحيػة اإلقليـ: سمي إقليمان ذنو مقلـك  (1)
ـ، 1990عػػدة مػػدف، كقػػرم، مثػػؿ خراسػػاف كالعػػراؽ كالشػػاـ كمػػا كراء النيػػر،... الػػخ، ينظػػر: يػػاقكت: معجػػـ البلػػداف ط دار اػػادر بيػػركت، 

( الوػػي وعنػػي Kfimaرلمػػة إقلػػيـ محرفػػة عػػف الرلمػػة اليكنانيػػة )كالقلػػـ فػػي أاػػؿ اللغػػة القطػػع، كيػػرم الػػبعض أف  34-25، ص ص1جػػػ
( كنقليػا عػنيـ العػرب، محمػد محمػكد Klimaوقسيـ سطح اذرض إلػ  منػاطؽ كفقػان لطػكؿ النيػار فػي رػؿ منطقػة، كمػف ىنػا أخػذكا رلمػة )

 .114، 113ـ، ص1984، الرياض، 2محمديف، الوراث الجغرافي اإلسأمي، ط
 .ورؾ( كسواف أم مكطف فوعني مكطف الورؾمركنة مف لفظيف )ال  (2)
 .7ـ، ص1996باروكلد: واريخ الورؾ في آسيا الكسط ، ورجمة أحمد السعيد سليماف، الييةة المارية العامة للرواب،   (3)
 .باروكلد: نفس المرجع كالافحة  (4)
كمػا  145ـ، ص1981ح الػديف عثمػاف، الركيػت، باروكلد: وررسواف مف الفوح العربي إل  الغػزك المغػكلي، نقلػو عػف الركسػية، اػأ  (5)

 .بعدىا
نيػػر جيحػػكف: اسػػـ أعجمػػي كقيػػؿ إف أاػػلو بالفارسػػية ىػػركف، كىػػك اسػػـ كادم خراسػػاف علػػ  كسػػط مدينػػة يقػػاؿ ليػػا جييػػاف، فنسػػبو   (6)

جػة، رمػا يسػم  اآلف ( أك أرسػكس لػدل الفرنOxwالناس إلييا، كقالكا جيحكف عل  عاداويـ في قلب اذلفاظ، كعػرؼ نيػر جيحػكف باسػـ )
أمكداريػػا أم نيػػر أمػػك، كعمػػكده نيػػر خريػػاب، كيخػػرج مػػف بػػأد كخػػاف فػػي حػػدكد بذخشػػاف موجمػػع إليػػو أنيػػار فػػي حػػدكد الخوػػؿ كالػػكخش 
فياير منيا ىذا النير العظيـ إل  أعل  حدكد بلخ ثـ ينعطؼ ناحية الشماؿ إل  أف ياير إل  ورمذ ثـ منيا إلػ  ـز ثػـ إلػ  آمػؿ ثػـ إلػ  

ألػػػؼ موػػػر مربػػػع، ابػػػف حكقػػػؿ: اػػػكرة اذرض، ط، بريػػػؿ، ليػػػدف،  221مػػػيأن، كيبلػػػم مسػػػاحة حكضػػػو نحػػػك 1150ـ، كيبلػػػم طكلػػػو خػػػكارز 
 .666، ص1ـ، جػ1970؛ أحمد عطية اهلل: القامكس اإلسأمي، القاىرة،  393ـ، ص1873

ر شػيكعان عنػد العػرب رػاف نيػر الشػاش ( علػ  أف اسػـ النيػر اذرثػJaxatresنير سيحكف: اسػـ أطلقػو العػرب علػ  نيػر جرػزروس )  (7)
كذلؾ لكقكع إقليـ الشاش بالقرب مف ضفافو، كىك كراء نير جيحػكف فيمػا يلػي بػأد الوػرؾ كبينيمػا مسػافة خمسػة كعشػريف يكمػان، كىػك اآلف 

 .125ـ، ص1982، 33، مجلد 4سيرادريا، محمكد شيت خطاب: بأد ما كراء النير، مجلة المجمع العلمي العراقي، جػ
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رمػػا أطلقػكا علييػػا اسػػـ بػػأد الوررسػػواف، أم مػكطف الوػػرؾ كىػػي اسػػـ جػػامع  (1)سػمكىا بػػأد الييطػػؿ

كمػف سػيبيريا لبأد الورؾ كومود مسػاحويا مػف بحػر قػزكيف كنيػر آراؿ غربػان إلػ  سػد الاػيف شػرقان، 

 .(2)غانسواف جنكبان كسميت بذلؾ ذنيا حسبت أقدـ مكطف للورؾإيراف كأف  كمنغكليان شماالن إل

كرانػت ىػذه الػبأد  (3)يقكؿ ياقكت الحمكل )كما كراء النير فيي بأد اليياطلة كالية برأسيا(

وقطنيػػا فػػي أكؿ اذمػػر شػػعكب آريػػو لػػـ ولبػػث أف وسػػربت إلييػػا أعػػداد غفيػػرة مػػف العناػػر الوررػػي 

الليجات الوررية مف أىػؿ الػبأد فػي اذكانػة الحاضػرة ال يقػؼ باكرة أابح معيا عدد المورلميف ب

كعلػػ  كجػػو ، عنػػد حػػد الجماعػػات البدكيػػة كحػػدىا بػػؿ شػػمؿ رػػذلؾ الشػػطر اذربػػر مػػف سػػراف المػػدف

العمػػـك فقػػد شػػغلت بػػأد مػػا كراء النيػػر المرانػػة اذكلػػ  مػػف بػػيف اذقطػػار الوػػي خضػػعت لسػػلطاف 

أقػػاليـ ىػػي  ةسػػو ، كونقسػػـ بػػأد مػػا كراء النيػػر إلػػ (4)كذلػػؾ بسػػبب خاػػبيا كرثافػػة سػػرانيا، الوػػرؾ

كأىػـ مدنػو رػاث ، كبحيرة خكارـز الوي ياب بيػا جيحػكف، خكارـز كيشومؿ عل  دلوا نير جيحكف

غد (5)كالجرجانية "أررىنب أك رىررىانب"  اعوبػركهأنيـ  حو كىك أىـ أقاليـ ما كراء النير ، ثـ إقليـ الاي

فقػػد رانػػت سػػمرقند ، نػػو سػػمرقند كبخػارل كبيرنػػد كدبكسػػية كرػشكمػف أجػػؿ مد (6)إحػدل جنػػاف الػػدنيا

قلػػيـ أشركسػػنة الػػذم يقػػع شػػرقي سػػمرقند فيػػك مػػف  (7)كبخػػارل عااػػموو الدينيػػة، مررػػزه السياسػػي كا 

                                                 

؛ لسػػورنب: بلػػداف الخأفػػة الشػػرقية، ورجمػػة بشػػير فرسػػيس، 311ـ، ص1906المقدسػػي: أحسػػف الوقاسػػيـ فػػي معرفػػة اذقػػاليـ، ليػػدف،   (1)
؛ كقػػػد رػػػاف اليياطلػػػة فػػػي المةػػػة الخامسػػػة للمػػػيأد أعػػػدل أعػػػداء الدكلػػػة 476ـ، ص1985كرػػػكرريس عػػػكاد، مؤسسػػػة الرسػػػالة، بيػػػركت، 

مػػؤلفيف البيػػزنطييف كيعرفػػكف بػػاليكف البػػيض، علػػ  أف ماػػنفي القػػركف الكسػػط  مػػف العػػرب، رػػانكا ال الساسػػانية، كىػػـ اذفوأطيػػكف لػػدل ال
يوقيػػدكف فػػي اسػػوعماؿ اسػػـ الييطػػؿ فقػػد أطلقػػكه اعوباطػػان علػػ  جميػػع الشػػعكب كالػػبأد الوكراويػػة فيمػػا كراء نيػػر جيحػػكف كعلػػ  ذلػػؾ جػػرل 

 .476المقدسي في اسوعمالو إياه، لسورنب: بلداف الخأفة، ص
 .145باروكلد: وررسواف، ص  (2)
 .409، ص2معجـ البلداف، جػ  (3)
 .145باروكلد: وررسواف، ص  (4)
 .91، 90ـ، ص1906ابف رسوو: اإلعأؽ النفيسة، ط، ليدف،   (5)
 .312المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (6)
 .، كما بعدىا503لداف الخأفة، صلسورنب: ب ؛287اادر، بيركت، بدكف، د. ت، ص االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، دار  (7)
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ثـ إقليـ فرغانة اإلقليـ الرابع مػف أقػاليـ مػا كراء  (1)كزاميف، كقابوو مدينوا بكنجرت، أقاليـ سيحكف

ثػػـ إقلػػيـ الشػػاش علػػ  ضػػفة نيػػر  (2)لػػ  كقػػت قريػػب مملرػػة خكقنػػدالنيػػر كىػػك الػػذم رػػاف يعػػرؼ إ

يػػػأؽ كأسػػػبيجاب مػػػع النػػػكاحي الوػػػي فػػػي  سػػػيحكف اليمنػػػي كأىػػػـ مدنػػػو مدينػػػة "واشػػػرند" أك طشػػػقند كا 

كيضػػاؼ إلييػػا إقلػػيـ الخوػػؿ  (3)الشػػماؿ الشػػرقي المموػػدة حوػػ  ماػػب سػػيحكف فػػي منػػابع بحػػر آراؿ

كوعػد ، القسـ الشرقي منو بالقرب مف وخـك السػند كالاغانياف ر قليـ سادس خلؼ نير جيحكف في

 . (4)كفيؾ، كاسرندره، كالكرند، ىلبؾ أىـ مدنو باإلضافة إل  ىأكرد

ػػػػدَّ الجغرافيػػػػكف المسػػػػلمكف عمػػػػكد ، كاالسػػػػـ اآلرم القػػػػديـ ذمكدريػػػػا ىػػػػك فخشػػػػك أك كرشػػػػك كعى

كرػاف ياػؿ  (5)بنيػر )بػنب( الػذم رػاف يحمػؿ اسػـ كخػا باسـأمكدريا نير جرياب المعركؼ حاليان 

كراف يدكر دكرة ربيػرة حػكؿ بذخشػاف  (6)كيخرج مف جباؿ يقاؿ ليا كخاف، إل  بذخشاف مف الشرؽ

كيناػب فػي يمػيف مجػراه  (7)ثـ يوجو غربان فجنكبان قبؿ أف يبلم أطػراؼ خلػـ، كيضرب نحك الشماؿ

نح كقػػػرب ملوقػػػاه رثيػػػر الركافػػػد الربيػػػرة أكليػػػا نيػػػر أنػػػديجارا، ىػػػذا الػػػذم يؤلػػػؼ ثػػػأث أربػػػاع الػػػداةرة

ثػػـ يلوقػػي معػػو نيػػر فػػارغر ، (8)كالظػػاىر أنػػو ىػػك نفسػػو نيػػر برنوػػؾ اليػػكـ، بجيحػػكف مدينػػة باسػػمو

كىػػك ينحػػدر مػػف بػػأد الخوػػؿ كيطػػابؽ نيػػر كنػػب ، كفرغػػي، كفرغػػاف، كوروػػب باػػكرة فرغػػار أيضػػان 

بػؾ كعليػو مدينػة ىل، كفي أسػفلو يسػوقبؿ نيػر أخشػك )أخػش( كىػك يقابػؿ عمػكد نيػر جيحػكف، اليكـ
                                                 

 .517؛ لسورنب: بلداف الخأفة، ص377المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (1)
 .126ـ، ص1996، 1بكربيكرل أحمد كؼ: العرب كاإلسأـ في أكزبرسواف، دار الرقي، بيركت، ط  (2)
كسػيحكف أك نيػر أكرػس أك أمكدريػا رمػا ، كنيػر جيحػكف 399؛ ابف حكقػؿ: اػكرة اذرض، ص293المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (3)

أطلؽ عل  جيحكف قديمان، أك نيػر جػارس أروػس أك سػيرداريا رمػا أطلػؽ علػ  سػيحكف، يحػيط الغمػكض حػكؿ اسػميا فقػد يرػكف العػرب قػد 
شػػػكف اروسػػػبكا الوسػػػمية مػػػف الييػػػكد آلٌف سػػػيحكف كجيحػػػكف ليسػػػوا إال اػػػكرويف السػػػمي النيػػػريف المػػػذركريف فػػػي سػػػفر الورػػػكيف ريمػػػكف، كمن

ي لسػػورنب: بلػػداف لػ)يبسػكف(، كىػػي ردجلػة كالفػػرات يعػداف مػػف أنيػار الجنػػة حسػب مػػا يػػركم، كعػرؼ لػػدل العػرب باسػػـ جيحػكف كسػػيحكف، 
 .477الخأفة، ص

 .202ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (4)
 .146؛ باروكلد: وررسواف، ص91ابف رسوو: اذعأؽ النفيسة، ص  (5)
 .478لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (6)
 .385، ص2خلـ: بلدة بنكاحي بلخ كىي بأد للعرب نزليا بنك أسد كبنك وميـ كقيس أياـ الفوكح، ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (7)
 .478لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (8)
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كىػػذه اذنيػػار المموػػدة وعػػرؼ اليػػـك باسػػميا ، كمػػف منابعػػو نيػػر يليػػاف أك بربػػاف، قاػػبة بػػأد الخوػػؿ

كقيؿ إف ىذه الميػاه  (1)فيذه ركافد نير جيحكف العليا اذربعة، الورري )آمداك( أم النير اذبيض

، ر النيػػركلرػف فػػي يسػا، كفػكؽ ىػػذا المعبػر أيضػػان  .(2)وجومػع رليػػا فيػو فػػكؽ معبػر النيػػر فػي آرىػػف

كوحػت  (3)ياب في جيحكف نيػر بذخشػاف المعػركؼ اليػكـ بنيػر )رىرىجػو( كيقػاؿ لػو نيػر الضػرغاـ

يسػػوقبؿ نيػػر جيحػػػكف رافػػده اذيمػػف الربيػػر )كخشػػاب( كىػػػك نيػػر كخػػش كمنػػو أشػػػوؽ ، معبػػر أرىػػف

كىػػذا النيػػػر يفاػػؿ بػػأد الخوػػػؿ كبػػأد الػػػكخش اللوػػيف فػػػي  .(4)(Oxusاليكنػػاف وسػػميويـ أرسػػػيس )

كنير كخشاب ىك النير المعػركؼ ، اللويف في غربو (6)كالاغانياف (5)وي القباذيافيعف ناحمشرقو 

بعػػد ، الغػػرب  كفػػي المكضػػع الػػذم يوجػػو فيػػو نيػػر جيحػػكف إلػػ (7)اليػػـك بسػػرخاب أم النيػػر اذحمػػر

نيػػػرم ، أم فػػػي ضػػػفوو الجنكبيػػػة، يسػػػوقبؿ فػػػي يسػػػاره، حػػػكؿ بذخشػػػاف مػػػف ثػػػأث جكانػػػب انعطافػػػو

بنيػػر خػػوأب كنيػػر  "(8)اللػػذاف سػػماىما بػػف رسػػوو مػػاكى، الثنػػيف مػػف طخارسػػوافالطايقػػاف كقنػػدز ا

كيلوقػػي نيػػر القباذيػػاف كالاػػغانياف كىػػك يمػػر بورمػػذ كىػػك نيػػر زامػػؿ كيلوقػػي بجيحػػكف فػػي ، كوػػراب"

كوفاػؿ ىػذه الجبػاؿ فػي الشػماؿ ميػاه نيػر  .(9)ضفوو الشمالية إل  اليمف كمخرجيا في جبػاؿ البػوـ

ػغدجيحكف عف مياه زرخشا ذف نيػر جيحػكف ال ، فيػذه آخػر ركافػد النيػر العظػيـ، ف الذم في الاي

                                                 

 .478؛ لسورنب: بلداف الخأفة، ص296 -277االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (1)
 .478لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (2)
 .479ي لسورنب: بلداف الخأفة، صل  (3)
 .ي لسورنب: نفس المرجع، كالافحةل  (4)
القباذيػػاف: أك القكاذيػػاف: بضػػـ القػػاؼ كفػػوح البػػاء المكحػػدة كرسػػر الػػذاؿ المعجمػػة مؤلػػؼ القسػػـ الشػػرقي مػػف ناحيػػة الاػػغانياف كىػػي   (5)

 .290إحدل منابر بلخ، المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص
فػػوح الاػػاد الميملػػة كالغػػيف المعجمػػة كفػػي آخػػره نػػكف كالعجػػـ يبػػدلكف الاػػاد جيمػػان فيقكلػػكف )جغاينػػاف( كوقػػع إلػػ  غػػرب الاػػغانياف: ب  (6)

 .283نير كخش كيحدىا نير جيحكف مف الجنكب كىي بلد جليؿ كاسع فيو ركر كعدة مدف، المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص
 .479ي لسورنب: بلداف الخأفة، صل  (7)
 .93، 92نفيسة، صاذعأؽ ال  (8)
 .479ي لسورنب: بلداف الخأفة، صل؛ 296االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (9)
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 يغربػي كشػمال باوجػاهفيجػرم فػي المفػازة  .(1)يسوقبؿ غيرىمػا مػف اذنيػار إذا مػا جػاكز غربػي بلػخ

كوقػػػع بذخشػػػاف فػػػي شػػػرقي طخارسػػػواف علػػػ  طريػػػؽ  .(2)غربػػػي حوػػػ  دلوػػػاه فػػػي جنػػػكب بحيػػػرة آراؿ

، ط بيا مف ثأث جكانب المنعطؼ العظيـ مف نير جيحكف اذعل يحي (3)الوجارة القادـ مف الوبت

كمكقعيػػػا اليػػػـك فػػػي ، كقاػػػبويا باسػػػميا، كىػػػي بػػػأد وشػػػوير بخاػػػكبويا كأكديويػػػا الكاسػػػعة الخاػػػبة

كفػي شػرؽ بذخشػاف  .(4)فيزابػاد( قاػبة الػبأد الحاليػة –الكادم حيث وقكـ اليكـ مدينة )فيض آبػاد 

أنيػا فػي الطريػؽ إلػ  الوبػت )الاػغرل( كيروفػع  .(5)ابػف حكقػؿفي أعالي جيحكف مدينة كخاف قاؿ 

منيػػا المسػػؾ كالفضػػة كالخوػػؿ يضػػـ البقػػاع الجبليػػة العظيمػػة الكاقعػػة فػػي الزاكيػػة الوػػي يؤلفيػػا نيػػر 

كوعػرؼ بالخوػؿ أك خػوأف كىػك االسػـ الػذم أطلقػو العػرب علػ  اليكنػالبيض ، كخشاب مع جيحػكف

، لبػػؾ كلعليػػا رانػػت بػػالقرب مػػف مكضػػع خػػأب الحاليػػةكرانػػت قاػػبة الخوػػؿ ىػػي ى (6))اليياطلػػة(

لػػ  الغػػرب مػػف نيػػر الػػكخش  .(7)كأنػػديجارانح كفرغػػاف أك فػػارغر، كرػػذلؾ مػػف مػػدنيا منػػؾ كىػػأكرد كا 

كراف القسـ الشرقي مػف ىػذه الناحيػة يعػرؼ بالقباذايػاف ، وقع الاغانياف كأسميا بالفارسية جغانياف

سػماىا ابػف حكقػؿ ، ؿ نير يلوقي بجيحكف غرب كخشابنسبة إل  مدينة بيذا االسـ رانت عل  أك 

أك الشػػػكماف  مدينػػػة كاشػػػجرد كعلػػػ  يمينيػػػا وقػػػع قلعػػػة شػػػكماف، كفػػػي أعػػػالي نيػػػر القباذيػػػاف .(8)فػػػز

  .(10)كرانت مف الثغكر اإلسأمية أماـ الورؾ .(9)العظيمة

                                                 

 .462بلخ: الربع الثالث مف أرباع خراساف وقع في أفغانسواف الحالية، لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (1)
 .479ي لسورنب: بلداف الخأفة، صل؛ 303المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (2)
 .147د: وررسواف، صباروكل  (3)
 .479ي لسورنب: بلداف الخأفة، صل  (4)
 .385اكرة اذرض، ص  (5)
 .481ي لسورنب: بلداف الخأفة، صل  (6)
 .291، 290المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (7)
 .348اكرة اذرض، ص  (8)
 .298االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (9)

 .289المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (10)
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زاحػػؿ كيقػػاؿ لػػو ، كمدينػة الاػػغانياف ىػػي مدينػػة سرآسػػيا الحديثػػة فػي أعػػالي نيػػر الاػػغانياف

بقكلػو )الاػغانياف ورػكف مثػؿ الرملػة فػي فلسػطيف كجامعيػا  (2)كاػفيا المقدسػي (1)أيضان كليا قلعة

ثػـ قػاؿ ، سػوة عشػر ألػؼ قريػة (3)كسط السػكؽ( كمػف أعماليػا سػوة آالؼ قريػة بػؿ جعليػا المقدسػي

مػا إف الاغانياف )بلد جليؿ كاسع فيػو رػكر كعػدة مػدف( كعػدَّىا االاػطخرل مػف رػكر  (4)اليعقكبي

الاػػػػغانياف بػػػػأد  (7)كجعػػػػؿ السػػػػمعاني، بأنيػػػػا شػػػػديدة العمػػػػارة (6)ككاػػػػفيا المقدسػػػػي (5)كراء النيػػػػر

كوعػػرب فيقػػاؿ ليػػا الاػػغانياف كىػػي رػػكرة عظيمػػة ، مجومعػػة كراء نيػػر جيحػػكف يقػػاؿ ليػػا جغانيػػاف

)كاليػة عظيمػة  (8)كمسجدىا حسػف مشػيكر كقػاؿ يػاقكت، رثيرة المياه كالشجر كاذىؿ كسكقيا ربير

، كمػػردف، كبيػػاـ، كبيػػاراف، كبانيػػاب، مػػا كراء النيػػر مواػػلة اذعمػػاؿ بورمػػذ( كمػػف مػػدنيا باسػػندفي

كشكماف كىي مف بأد الاغانياف كراء نير جيحكف كرانػت ثغػران مػف ، كسنررده، كزينكر، كدارزنب

الوػػػػػي وشػػػػوير بالعديػػػػػد مػػػػػف ، كالكاشػػػػػجرد، كمػػػػػف قراىػػػػا راسػػػػػؾ كنػػػػػكدز كىنبػػػػاف (9)ثغػػػػكر المسػػػػػلميف

أمػا طخارسػػواف الوػي وقػػع شػػرقي بلػخ كغربػػي نيػػر جيحػكف كيقػػاؿ ليػػا وخارسػواف كطخيرسػػواف كىػػي 

كطخارسػواف السػفل  كىػي الػدنيا ، ونقسـ إل  قسميف إحداىما وسم  طخارسواف العليا كىػي اذكلػ 

كيطلػؽ اسػـ طخارسػواف علػ  جميػع ، (12)كفي ركاية أف طخارسواف العليا ىي الطالقػاف (11)الغربية

                                                 

 .483لسورنب: بلداف الخأفة، ص يل  (1)
 .289أحسف الوقاسيـ، ص  (2)
 .نفس المادر، كالافحة  (3)
 .292البلداف، ص  (4)
 .295مسالؾ الممالؾ، ص  (5)
 .283أحسف الوقاسيـ، ص  (6)
 .353، ص3اذنساب، جػ  (7)
 .393، ص3معجـ البلداف، جػ  (8)
وحقيػػؽ عبػػداهلل البػػاركدم، دار الفرػػر، بيػػركت،  اذنسػػاب،، بػػك المظفػػر الشػػافعيأبػػي عبػػدالرريـ بػػف محمػػد بػػف مناػػكر أ السػػمعاني:  (9)

 .175، ص3جػ ـ.1998لبناف، 
 .393، ص3ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (10)
 .518، ص3ياقكت: معجـ البلداف، جػ ؛289اليعقكبي: البلداف، ص  (11)
 .409ـ، ص1990قحطاف الحديثي: أرباع خراساف الشييرة، البارة،   (12)
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، أمػا (1)قاطعات الكاقعة عل  رلوا ضفوي جيحػكف كالوػي رانػت وعومػد اقواػاديان علػ  مدينػة بلػخالم

 –ذرػرت باسػـ )قباذيػاف ، مقاطعة القكاذياف بضـ القاؼ كفوح البػاء المكحػدة كرسػر الػداؿ المعجمػة

 مػف رػكر .(2)القكادياف( كوؤلؼ القسـ الشرقي مف ناحية الاغانياف عدىا اذاػطخرل –القكاذياف 

أمػا الفػاراب أك  .(3)ما كراء النير منفػردة عػف الاػغانياف وواػؿ بجيحػكف بينيػا كبػيف خػكارـز مػدف

الفارياب أك باراب كفرياب كفيرباب كالوي وقع عل  يسار نير جيحكف في غربية قرب بلخ كافيا 

 .مف ركر ما كراء النير كىي مجمكعة إل  الشاش (4)االاطخرل

إلػػ  بػػأد مػػا كراء النيػػر يمػػر رمػػا ىػػك عليػػو الحػػاؿ اآلف  كرػػاف الطريػػؽ الربيػػر مػػف خراسػػاف

علػػ  أمػػؿ كفػػرب أم فػػاراب ذنػػو فػػي ىػػذه المنطقػػة بالػػذات يقوػػرب مػػف نيػػر أمكدريػػا نيػػر رزفشػػاف 

الذم راف يضػيع فػي الرمػاؿ قبػؿ بلكغػو مجػرل أمكدريػا كرػاف كادم نيػر رزفشػاف أخاػب منػاطؽ 

  .(5)ما كراء النير كأرثفيا سرانان منذ أقدـ العاكر

ليسػت بػألؼ اػحيحة ، أكلو بػيف الضػمة كالفوحػة كاذلػؼ مسػورقة مخولسػة إقميم خوارزمأما 

( بحػػذؼ الػػكاك ذنيػػا رمػػا يبػػدك اذاػػؿ فػػي  (7)كقػػد رسػػميا الػػبأذرم (6)ىرػػذا يولفظػػكف بيػػا )خػػارـز

قاػػة ال وخلػػك مػػف الطػػابع اذسػػطكرم لنشػػأة خػػكارـز كسػػبب وسػػميويا  (8)الوسػػمية كيػػركم المقدسػػي

( كىػػػػػك الحطػػػػػبفيقػػػػػكؿ             كرثػػػػػرة مػػػػػا يكجػػػػػد فييػػػػػا ، أنيػػػػػا مػػػػػأخكذة مػػػػػف "خػػػػػكار" كمعنػػػػػاه اللحػػػػػـ )كرـز

ىػػػػك )بلػػػػد كاسػػػػع( كعػػػػدىا  (9)قػػػػاؿ عنيػػػػا اليعقػػػػكبي، قيػػػػؿ ليػػػػا خػػػػكارـز حوػػػػ مػػػػف السػػػػمؾ كالحطػػػػب 

                                                 

 .296االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (1)
 .298مسالؾ الممالؾ، ص  (2)
 .289 – 284المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (3)
 .295مسالؾ الممالؾ، ص  (4)
 .168باروكلد: وررسواف، ص  (5)
 .480، ص2ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (6)
 .504فوكح البلداف، ص  (7)
 .285أحسف الوقاسيـ، ص  (8)
 .278داف، صالبل  (9)
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إقلػيـ كاػفو بأنػو منقطػع عػف خراسػاف كمػا كراء النيػر فػي  (2)ركرة كعدَّىا االاػطخرل (1)المقدسي

فيمػا  (3)كحػدىا مواػؿ بحػد اذوػراؾ الغزيػة، جغرافػي كوحػيط بػو الاػحراء مػف رػؿ جانػبالمفيػـك ال

ىػػػي  (4)كقػػػاؿ عنيػػػا ابػػػف حكقػػػؿ .يلػػػي الشػػػماؿ كالغػػػرب، كجنكبيػػػو كشػػػرقيو خراسػػػاف كمػػػا كراء النيػػػر

بأنيػػا )بلػػد ليػػا ذرػػر فػػي الفوػػكح علػػ  حػػده( كقػػد  (5)"ناحيػػة" كفػػي الماةػػة الخامسػػة ذررىػػا السػػمعاني

، إداريػػان إلػػ  مػػا كراء النيػػر كىػػي أقػػرب إلػػ  بخػػارل منيػػا إلػػ  مػػدف خراسػػاف (6)ضػػميا االاػػطخرل

نمػػا يطلػػؽ علػػ  الناحيػػة بجملويػػا، كليسػػت خػػكارـز اسػػمان للمدينػػة  (8)كرانػػت قػػديمان وسػػم  )فيػػؿ( (7)كا 

فوكحاويا أشار إل  )فيؿ( ىي إحدل مداةف خكارـز الثأث الوي وحيط بيا  (9)كحينما ذرر البأذرم

 (10)ية خكارـز بفيؿ مأخكذة مف اسػـ المدينػة ىػذه الوػي رانػت ونزليػا ملػكؾ خػكارـز قػديمان كلعؿ وسم

          حيػػػػا رػػػػاف قبػػػػؿ فوػػػػكح قويبػػػػة بػػػػف مسػػػػلـ ليػػػػا الوػػػػي قيػػػػؿ إنيػػػػا رانػػػػت سػػػػنةإف فو (11)كقػػػػاؿ اليعقػػػػكبي

                                                 

 .284أحسف الوقاسيـ، ص  (1)
 .299مسالؾ الممالؾ، ص  (2)
اذوػراؾ الغزيػة )اذكغػػكز( أمػة مػف الوػػرؾ، كاذغػز أك طكقػكز )أم وسػػعة بالورريػة( كىػك مػػأخكذ مػف عػدد قبػػاةليـ أك أسػرىـ الموفرقػػة،   (3)

ىػػػ/ 256ـ، كظػػؿ الحرػػـ فػػي أيػػدييـ إلػػ  عػػاـ 745/ ىػػػ128قباةػػؿ الوػػرؾ( سػػنة  لدحػػأنوقػػؿ إلػػ  اذيغػػكر )أ حوػػ كظػػؿ الحرػػـ فػػي أيػػدييـ 
ـ، كرانت بأد اذوراؾ ىذه وحؼ البأد اإلسأمية فػي آسػيا الكسػطي، كووػاخـ بػأد جرجػاف كطبرسػواف مػف أمػأؾ المسػلميف، كىنػاؾ 840

يرػف ىنػاؾ وفريػؽ بػيف اذكعػكز قباةؿ عديػدة مػف الغػز مػنيـ )السػأجقة( كقػد أطلػؽ علػييـ اسػـ الوررمػاف، أك أشػباه الوػرؾ )وػرؾ مانػد( كلػـ 
كالوررماف فيما بعد فراف يطلؽ االسـ عل  ىذا الشعب أك ذاؾ، كراف الغز ىي أكؿ الشػعكب الجنكبيػة الوػي ىػاجرت مػف أراضػييا كركنػت 

ف( فػػرؽ الوػػرؾ الجنػػكبييف، كرػػكف القغجػػاؽ فريػػؽ الوػػرؾ الغػػربييف، كرانػػت أراضػػييـ منوشػػرة بػػيف مجػػرل الخػػزر إلػػ  أكاسػػط مجػػرل )سػػيحك 
داةػػػرة المعػػػارؼ  ؛95، 94ـ، ص1988ينظػػػر: باروكلػػػد: وػػػاريخ الوػػػرؾ، ورجمػػػة أحمػػػد السػػػعيد سػػػليماف، الييةػػػة الماػػػرية  العامػػػة للروػػػاب، 

كيراجػػع د/ أحمػػد السػػعيد سػػليماف فػػي روابػػو )وأاػػيؿ مػػا كرد فػػي وػػاريخ الجبروػػي مػػف الػػدخيؿ، نشػػر دار  ؛45 -38، ص5اإلسػػأمية، جػػػ
رلمػة )أكغػػكر( أم الغزالػػ  )أكرػكز( فػػي الورريػػة كوعنػي الثػػكر، كرػانكا يعلقػػكف عمػػكدان فػي ذيػػؿ الثػػكر  ، أاػػؿ146ـ، ص1978المعػارؼ، 

رعأمة عندىـ، فقد راف الثكر مقدسان عندىـ كىك رمزىـ، كيؤرد ذلػؾ مػا كرد فػي مكاسػـ الكفػاة عنػد السػأجقة مػف أنيػـ رػانكا يعقػدكف ذيػؿ 
 .خيكليـ عند كفاة سلطانيـ

 .397صاكرة اذرض،   (4)
 .466، ص1؛ كينظر: ابف اذثير: اللباب، جػ213، ص5اذنساب، جػ  (5)
 .254، 253مسالؾ الممالؾ، ص  (6)
 .480، ص2ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (7)
 .33ابف خرداذبو: المسالؾ كالممالؾ، ص  (8)
 .518فوكح البلداف، ص  (9)

 .518البأذرم: فوكح البلداف، ص  (10)
 .278البلداف، ص  (11)
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بػف زيػاد بػف أبيػو فػي أيػاـ يزيػد بػف ا ف وػاريخ فوحيػا رػاف علػ  يػد مسػلــ حيػث ذرػر أ714ىػ/ 86

وقػػع خػػكارـز علػػ  جػػانبي نيػػر جيحػػكف إلػػ  أف يبلػػم النيػػر ماػػبو فػػي  .ـ683ىػػػ/ 64يػػة ت معاك 

ناػػؼ فػػي ، كعلػػ  ىػػذا يشػػقيا نيػػر جيحػػكف ناػػفيف (1)بحيػػرة خػػكارـز حيػػث ونقطػػع عنػػدىا العمػػارة

كراف إلقليـ خكارـز قابواف أكالىما في الجانب الغربي الفارسي ، خراساف كناؼ فيما كراء النير

م  )الجرجانية( أك رىررىانب رما يسمييا أىليا أك )أررىنب( كاذخرل في الجانب مف نير جيحكف وس

)درخاش( كيبدك أف ىاويف المدينويف رانوا أربر مداةف  (2)الشرقي أم الورري مف النير وسم  راث

خػػكارـز باإلضػػافة إلػػ  أىميويػػا الجغرافيػػة حيػػث اوخػػذت الكاحػػدة عااػػمة بػػدؿ اذخػػرل فػػي فوػػرات 

كمدينػػة رػػاث معناىػػا بلغػػة أىػػؿ خػػكارـز الحػػاةط فػػي الاػػحراء مػػف غيػػر أف يحػػيط بيػػا  .(3)موواليػػة

كيبػدك أنيػا ىػي الوػي رانػت قػديمان وسػم  )فيػؿ( ثػـ سػميت بعػد  (5)كيسػمييا أىليػا شيرسػواف (4)شئ

أك لعػػؿ مدينػػة رػػاث رانػػت قريبػػة مػػف  (6)ذلػػؾ )المناػػكرة( رمػػا يفيػػـ مػػف ناػػكص يػػاقكت الموعػػددة

كوقػع رػاث علػ  نيػر جيحػكف  (7)قابة بعد انػدثار اذخيػرة أك نويجػة إلىماليػا)فيؿ( فاسوبدلت بيا 

كمازالػت رػاث مدينػة قاةمػة  (8)في الشمالي الشرقي مف خكارـز بينيا كبيف رىررىػانب عشػركف فرسػخان 

إال أف مدينة العاكر الكسط  ربما رانت وقكـ عل  بضعة أمياؿ مف جنكب شرقي المدينة ، لآلف

 (11)كلرنيا لػـ وعػاف رثيػران مػف ماػاةب الغػزك المغػكلي (10)بيا قاكر الخكارزمييفكراف  (9)الجديدة

                                                 

 .395ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (1)
 .489لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (2)
 .297قحطاف الحديثي: أرباع خراساف، ص  (3)
 .222، ص4ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (4)
 .287المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (5)
 .663، ص4، جػ933، ص3، جػ54، ص2معجـ البلداف، جػ  (6)
 .298ع خراساف، ص: أرباقحطاف الحديثي  (7)
 .222، ص4؛ ياقكت: معجـ البلداف، جػ299االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (8)
 .489لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (9)

 .20، ص3ابف بطكطو: الرحلة، جػ  (10)
 .490لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (11)
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قاػػبة خػػكارـز الواليػػة الوػػي أاػػبحت بعػػد سػػقكط رػػاث فػػي يػػد المغػػكؿ أكلػػ  مػػدف اإلقلػػيـ فرانػػت 

ػػانب أك أررىػػنب كقػػد سػػماىا العػػرب الجرجانيػػة كرانػػت وقػػـك علػػ  ، ثػػـ عرفػػت بعػػد ذلػػؾ بػػأررىنب، رىررى

ىػػػػ/ 616كفػػػي سػػػنة  (1)مػػػف نيػػػر جيحػػػكف فػػػي مكضػػػع يقابػػػؿ الجرجانيػػػة المحدثػػػةالجانػػػب اذبعػػػد 

ػػانب علػػ  مػػا سػػماىا بػػو (2)ـ زار يػػاقكت1219 قبيػػؿ أف يروسػػحيا المغػػكؿ بقيػػادة ، الجرجانيػػة أكرىررى

ال أعلػػػـ أنػػػي رأيػػػت أعظػػػـ منيػػػا مدينػػػة كال أرثػػػر أمػػػكاالن كأحسػػػف أحػػػكاالن( ، فقػػػاؿ عنيػػػا )جنريزخػػػاف

كقػػد حػػدثت فػػي سػػدكد النيػػر  (3)ـ1220ىػػػ/ 617يػػب المغػػكؿ إياىػػا سػػنة فاسػػوحاؿ ذلػػؾ رلػػو بوخر 

كغمػػرت الميػػاه المدينػػة ، العظػػيـ )جيحػػكف( فوػػكؽ عظيمػػة كوحكلػػت ميػػاه جيحػػكف إلػػ  مجػػرل جديػػد

كقولػكا ، عنيا )لـ يبؽ فيما بلغني إال معالميػا (4)كلما سارت عنيا جحافؿ المغكؿ قاؿ ياقكت، رليا

فػػابون  النػػاس ، بة خػػكارـز نيضػػت مػػف ربكويػػا بعػػد بضػػع سػػنيفجميػػع مػػف رػػاف بيػػا( علػػ  أف قاػػ

)كعمػػػركا مدينػػػة وقػػػارب مدينػػػة خػػػكارـز  (5)ـ يقػػػكؿ ابػػػف اذثيػػػر1231ىػػػػ/628بلػػػدان قريبػػػان منيػػػا سػػػنة 

)ألػؼ  كمػف مػدف خػكارـز )خيػكة( كىزارسػب كمعناىػا بالفارسػية .)عظيمة( ثـ سميت باسػميا أررىػنب

كدرغػػاف أكؿ مدينػػة عظيمػػة فػػي  (7)الوػػي وقػػارب الجرجانيػػة فػػي الربػػر كالطاىريػػة كدرغػػاف (6)فػػرس(

كىنػػاؾ مػػدف أخػػرل لػػـ يبػػؽ ليػػا أثػػر اليػػـك مثػػؿ أرد  (8)خػػكارـز وقػػـك علػػ  الطريػػؽ اآلوػػي مػػف مػػرك

كمػػف  (9)كحيػػث كزارمنػػد كغيرىػػا، كجريرنيػػد، كجشػػيرة، كأرذ خيػػكه )خيػػكؽ( كبػػراوريف كجػػاز، خشػػميف

كرػػػػرداف ، كرػػػػاردار، كغردمػػػػاف، كسػػػػدكر كسػػػػدفر، ا سػػػػافردرمػػػػدنيا المشػػػػيكرة زمخشػػػػر كمػػػػف قراىػػػػ

                                                 

 .491لسورنب: نفس المرجع، ص  (1)
 .254، ص2معجـ البلداف، جػ  (2)
 .491نب: بلداف الخأفة، صلسور   (3)
 .55، 54، ص2معجـ البلداف، جػ  (4)
 .257، ص12الرامؿ، جػ  (5)
 .355، ص5ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (6)
 .289، 288ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (7)
 .495لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (8)
 .305 -301للمزيد راجع: قحطاف الحديثي: أرباع خراساف، ص  (9)
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، كسػػػاكراف كسرقسػػػطو، كنكررػػػاث، كمساسػػػاف، كمدمينػػػو كمرداجقػػػاف، كمػػػدامثيف، كرػػػرادر، خػػػكامش

، كسػػػػكبرني كالسػػػػيب، كمػػػػركذاف، كخػػػػركر، كجيقػػػػاف، كومروػػػػاش، كبرقػػػػاف، كالطاىريػػػػة كأشػػػػ  كبػػػػاؼ

كأرثػػر ، الػػدنيا بقعػػة سػػعويا بسػػعة خػػكارـز)كمػػا ظننػػت أف فػػي  (2)يقػػكؿ يػػاقكت (1)كوكبػػاغ، كالمباررػػة

 .كفي النادر أف يركف فييا قرية ال سكر فييا(، ضياعيا مدف ذات أسكاؽ كخيرات كدرارييف

ــغدأمػا  كيقػػاؿ أيضػان بالسػػيف )السيػػغد( ناحيػػة ، بضػػـ الاػػاد الميملػػة كسػركف الغػػيف إقمــيم الصد

ال ، اذغااف ومود مسيرة خمسػة أيػاـملوفة ، كاالزىار، رثيرة الحياة نضرة اذشجار مؤنقة الرياض

كال وبػػيف القػػرل مػػف خػػأؿ أشػػجارىا كفييػػا قػػرم رثيػػرة بػػيف ، وقػػع الشػػمس علػػ  رثيػػر مػػف أرضػػييا

  .(3)ميأن شرق  بخارل 150كعاامويا سمرقند الوي وقع عل  بعد ، سمرقند كبخارل

ػػغد لخاػػبة فيمػػا رػػاف يشػػمؿ اذراضػػي ا، كىػػك اػػغديانا القديمػػة، كيمرػػف القػػكؿ إف إقلػػيـ الاي

ىمػا زرفشػاف أم نيػر السػغد كعليػو ، الوػي رانػت وسػقييا ميػاه نيػريف، بيف نيػرم جيحػكف كسػيحكف

كمػػع ذلػػؾ ف نػػو مػػف  (4)كالنيػػر المنسػػاب حيػػاؿ مػػدينوي رػػش كنسػػؼ، رانػػت وقػػكـ بخػػارل كسػػمرقند

                                                 

 .311-302: أرباع خراساف، صحطاف الحديثي؛ قظر: ياقكت الحمكم: معجـ البلداف؛ االاطخرل: مسالؾ الممالؾنيا ينع  (1)
 .480، ص2معجـ البلداف، جػ  (2)
، 2ـ، جػػػػػ1991، بيػػػػركت، البغػػػػدادم: مرااػػػػد االطػػػػأع علػػػػ  أسػػػػماء اذمرنػػػػة كالبقػػػػاع، وحقيػػػػؽ علػػػػي محمػػػػد البجػػػػاكم، دار الجبػػػػؿ  (3)
؛ النرشػػخ : وػػاريخ بخػػارل، عربػػو عػػف الفارسػػية د. أمػػيف عبدالمجيػػد بػػدكم، كناػػر اهلل 543زكينػػي: آثػػار الػػبأد، ص؛ الق717، 716ص

 .222، ص3؛ ياقكت الحمكم: معجـ البلداف، جػ19دار المعارؼ، القاىرة، د. ت، ص، 2الطرازم، ط
غد أك  (4) ، ينبم مػف الج نير الاي بػوـ كيجػرم حوػ  يمػر بسػمرقند بػؿ اذكسػط مػف جبػاؿ الرزفشاف )ناشر الذىب( عل  ما يسم  بو اليـك
بخارل ف ذا وجاكزىا وفرؽ في أرضيا عل  المزارع كالبساويف كيسقط مػا فضػؿ منػو فػي مجمػع رػالبحيرة قريبػان مػف بيرنػد إحػدل مػدف   ثـ إل

غد مبدأه مف جباؿ البوـ علػ  ظيػر الاػغايناف، كلػو مجمػع مػاء يعػرؼ بجػف، ثػـ ينويػ ي إلػ  مرػاف يعػرؼ بػكر عسػر، بخارل، ككادم الاي
كوفسيره رأس السرر، كمنو ووشعب أنيار سمرقند كرساويقيا ونقػؿ بيػا مػف غربػي الػكادم مػف جانػب سػمرقند كمػف بدايػة ىػذا الػكادم إلػ  أف 

ػغد أكفػر ذا جاكز سمرقند بنحػك مػرحلويف انشػعب منػو نيػر يعػرؼ بغػي، كلػيس بالاي عمػارة  ينويي إل  سمرقند زيادة عل  عشريف فرسخان كا 
ػػغد أنيػار رثيػرة علػػ  اموػداد وجػاه رػػؿ مدينػة فرنبػدة كرسػػواؽ  ػغد، كينشػعب منػػو أنيػار رثيػرة، ثػػـ ينشػعب مػف كادم الاي منػو، كىػك ثلػػث الاي

ل  حد بخارل كمنيا أنيار أربػنجف كانيػ   أف ينويػي إلػ  ار الديكسػية، كأنيػار ررمينيػة، إلػنير حو  ينويي مف حد أك بنجف إل  ررمينية كا 
أمػػا شػػرقي الػػكادم فووشػػعب اذنيػػار منػػو بحػػذاء سػػمرقند كمنيػػا أنيػػار رينجرػػث كأنيػػار أخػػرل، ينظػػر: شػػيخ الربػػكة الدمشػػقي: نخبػػة  بخػػارل،

البغػػدادم: مرااػػد اإلطػػأع،  ؛408؛ ابػػف حكقػػؿ: اػػكرة اذرض، ص223ـ، ص1923كالبحػػر، ط ليبػػزج سػػنة الػػدىر فػػي عجاةػػب البػػر 
 .158، ص3جػ
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غد اسمان للرسػاويؽ ػغد فػي كسػط مملرػ .(1)المحيطػة بسػمرقند اذكجو أف يعد الاي ة مػا يقػع إقلػيـ الاي

كمػف ، كنسػؼ كمػف الشػماؿ الغربػي خػكارـز، كرػش (2)يحده مف الشماؿ بأد اػغانياف، كراء النير

 (3)كمػػػف الجنػػػكب الغربػػػي خراسػػػاف، الجنػػكب طخارسػػػواف كمػػػف الشػػػرؽ خجنػػػدة كمػػػف الغػػػرب بخػػػارل

كمساحوو سوة كثأثكف فرسخان في سوة كأربعيف فرسخان أم ما يعػادؿ  (4)يفاؿ بينيما نير جيحكف

غد إحدل منوزىات الدنيا اذربعة كىػي غكطػة دمشػؽ .(5)فرسخان مربعان  1656 ، كنيػر اذبلػة، كالاي

كىػػػك أنػػػزه اذربعػػػة ذنػػػو مموػػػد نحػػػك خمسػػػة أيػػػاـ مشػػػوبؾ الخضػػػرة ، كسػػػغد سػػػمرقند، كشػػػعب بػػػكاف

كمػف ، حيث حفت ولؾ البساويف باذنيار الداةـ جريانيػا، ال يوقطع ذلؾ في مكضع منو، كالبساويف

ػػػغد ازدىػػػاره فػػػي أيػػػاـ السػػػامانييف كظػػػؿ فػػػي  .(6)رة مػػػف الجػػػانبييف مػػػزارعكراء الخضػػ كبلػػػم إقلػػػيـ الاي

كيمرػػف القػكؿ إف اذكلػػ  رانػػت ، خاػب كيسػػار ال نظيػر ليمػػا كرانػػت أجػؿ مدنػػو سػمرقند كبخػػارل

إال أف رػػأ مػػف المػػدينويف رانوػػا فػػي مروبػػة ، بينمػػا رانػػت بخػػارل عااػػموو الدينيػػة، مررػػزه السياسػػي

ػػغدكاحػػدة كوعػػدا كبخػػارل بضػػـ البػػاء المكحػػدة كفػػوح الخػػاء المعجمػػة كالػػراء بعػػد  .(7)ف قاػػبوي الاي

كرثيران ما يروب ، كقد كردت في أسماء عديدة منيا نكمجرت أك نمكجرتَّ كىي الاحيحة (8)اذلؼ

                                                 

 ؛ لسػػػػػورنب: بلػػػػػداف الخأفػػػػػة،27ـ، ص1999دينػػػػػة بخػػػػػارل، اذردف، لثػػػػػامرل: الجغرافيػػػػػة الواريخيػػػػػة لمإحسػػػػػاف ذنػػػػػكف عبػػػػػداللطيؼ ا  (1)
 .503ص
 .409، 408، ص3ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (2)
 .544القزكيني: آثار البأد كأخبار العباد، دار اادر، بيركت، د. ت، ص  (3)
 .178شيخ الربكة الدمشقي: بخبة الدىر، ص  (4)
كالفرسػػخ بفػػوح الفػػاء كسػػركف . 27؛ إحسػػاف ذنػػكف الثػػامرل: الجغرافيػػة الواريخيػػة لمدينػػة بخػػارل، ص544كينػػي: آثػػار الػػبأد، صالقز   (5)

رػـ فيػك سػوة كوسػعكف ألػؼ أاػبع، كالفرسػخ المربػع يسػاكم 4الراء، كفوح السيف كالجمع الفراسخ، في المقػاييس ثأثػة أميػاؿ كالميػؿ يسػاكم 
ساكم اثنا عشر ألؼ ذراع، محمد عمارة: قػامكس الماػطلحات االقواػادية فػي الحضػارة اإلسػأمية، دار مور( كىك في الغالب ي 5544)

 .318 -239ـ، ص ص2009السأـ، القاىرة، 
؛ كؿ ديكرانػػت: قاػػة 433، ص4لنشػػر، القػػاىرة، د. ت، جػػػالقلقشػػندم: اػػبح اذعشػػ  فػػي اػػناعة اإلنشػػاء، المؤسسػػة الماػػرية ل  (6)

 .107، ص2ـ، جػ2007علي أبكدرة، دار الجبؿ، بيركت، الحضارة، ورجمة محمد 
 .504؛ لسورنب: بلداف الخأفة، ص365؛ ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص316االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (7)
 .107، ص2السمعاني: اذنساب، جػ  (8)
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أمػػا الويجةػػػة الاػػحيحة فقػػد ضػػػبطيا الحجػػاج الاػػػينيكف الػػذيف ذرػػػركا  .(1)خطػػأ باػػكرة بكمجرػػػت

، كونطؽ أيضان وكمسرت كعرفت بالمدينة الاػفرية كشارسػواف كبػيف (2)(Numiبخارل باسـ نم  )

 (3)أك مدينػػػة الوجػػػار )شػػػير برزررػػػاف( كيقػػػاؿ ليػػػا الفػػػاخرة كلرػػػف اسػػػـ بخػػػارل أشػػػير مػػػف رػػػؿ ذلػػػؾ

فػػي مرػػاف آخػػر عػػف اشػػوقاؽ رلمػػة  (5)ىػػي )نمكذجرػػث( كيعلػػؽ يػػاقكت (4)كبكمجرػػت عنػػد المقدسػػي

قػػكؿ )فػػ ني وطلبوػػو فلػػـ أظفػػر بػػو( كىػػي مدينػػة علػػ  مسػػافة بخػػارل كسػػبب وسػػميويا بيػػذا االسػػـ في

كحكليا رثير مف المدف كالقاكر كالبساويف ، كال جباؿ بالقرب منيا، غداقايرة مف جنكب نير ال

كيشػؽ مػا ، كيزيػد دكره علػ  ماةػة ميػؿ، يجمعيا حاةط سعوو اثنػا عشػر فرسػخان فػي مثليػا، كالمحاؿ

  .(6)اغد كاذنيار الرثيرة اآلخذة منويضمو ىذا السكر الذم يحيط بيا نير ال

كىػي ، قلعػة مواػلة بيػا، فليا فػي خػارج السػكر إلػ  شػمالو الغربػي، أما مدينة بخارل نفسيا

كفػػػػػي خارجيػػػػا أربػػػػاض كاسػػػػعة حوػػػػػ  عمػػػػكد النيػػػػر كوحػػػػؼ بضػػػػػفوو ، فػػػػي مقػػػػدار مدينػػػػة اػػػػغيرة

  .(7)الجنكبية

غد الذم راف يشمؿ اذراضػي الخاػ بة فػي جػانبي نيػر جيحػكف كوعد بخارل قلب إقليـ الاي

ػػغد الػػذل وقػػكـ عليػػو مدينػػة بخػػارل كيعبػػر إلييػػا مػػف "آمػػؿ  (8)كسػػيحكف كالوػػي رػػاف يسػػقييا نيػػر الاي

 .(9)فرسخان  39الشط" حيث وبعد بخارل عنيا وسعة عشر فرسخان فيما وبعد عف سمرقند بحكالي 

                                                 

 .267المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (1)
 .504لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (2)
 .517، ص1؛ ياقكت: معجـ البلداف، جػ39 : واريخ بخارل، صالنرشخ  (3)
 .280أحسف الوقاسيـ، ص  (4)
 .517، ص1معجـ البلداف، جػ  (5)
 .504لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (6)
 .517، ص1ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (7)
 .316 -306الممالؾ، ص ؾاالاطخرل: مسال  (8)
 .26، 25ـ، ص1889ط ليدف،  ابف خرداذبو: المسالؾ كالممالؾ،  (9)
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 بأنيػػا (2)اليعقػػكبيكيػػذررىا ، أنيػػا مدينػػة مػػف بنػػاء اإلسػػرندر (1)كفػػي ركايػػة لقدامػػة بػػف جعفػػر 

فقد أكردىا مف ركر ما كراء  .(4)أما االاطخرل، مف ركر خراساف (3))بلد كاسع( كجعليا بف رسوو

النير فيقكؿ )فأما بخارل كرش كنسؼ فقد راف يجػكز أف نجعليػا إلػ  السػغد كلرػف فرقناىػا ليرػكف 

 .غير كاسعة الرقعة(مف ركر ما كراء النير الست  (5)كذررىا المقدسي، أيسر في الوفايؿ كأخؼ

بأنيػا )مػف أعظػـ  (7))البلد المعركؼ بما كراء النيػر( كأشػار إلييػا يػاقكت (6)كقاؿ السمعاني 

كوشير أقدـ الروب الجغرافية ببأد مػا كراء النيػر إلػ  أف ىػذه المدينػة ، مدف ما كراء النير كأجليا(

كلػػـ ورػػف بخػػارل  (8)اء النيػػرأيػػاـ ازدىارىػػا وعػػد أعظػػـ مػػدف العػػالـ اإلسػػأمي فػػي خراسػػاف كمػػا كر 

بػؿ رانػت سػكقان رةيسػان ولوقػي فيػو وجػارة ، از بخااةايا الطبيعية العظيمة فحسػبومدينة فخمة وم

كرانػػػت رػػػذلؾ مررػػػزان ميمػػػان للاػػػيرفة يسػػػوبدؿ فييػػػا سػػػراف آسػػػيا الشػػػرقية  (9)الاػػػيف كآسػػػيا الغربيػػػة

القػديـ )أشػد يقظػة مػف سمسػار كالغربية سػرويـ بكسػاطة أىليػا حوػ  لوسػمع ىنػاؾ إلػ  اليػـك المثػؿ 

، كردانػػػو، كبمجرػػػت، كطػػػكاكيس، لبخػػػارل مػػػف المػػػدف ررمينيػػػة (11)ذرػػػر ابػػػف خرداذبػػػو .(10)بخػػػارل(

كأردؼ ، كفػػػػػػديا مجارػػػػػػت، كخػػػػػػديموريف كفرغانرػػػػػػت، كخجػػػػػػاده، كزاد االاػػػػػػطخرل مفرػػػػػػاف، كفريػػػػػػر

، كأريػاميثيف ،كسػيثرت، كجرغر، كسريث، كنحكف، كعركاف، خرل منيا حجاكلأمدف  (12)المقدسي

                                                 

 .203ـ، ص1889الخراج كانعة الروابة، دم غكيؿ، بريؿ، ليدف، سنة   (1)
 .293، 292ـ، ص1891البلداف، دم غكيو، بريؿ، ليدف،   (2)
 .105، صاذعأؽ النفيسة  (3)
 .316مسالؾ الممالؾ، ص  (4)
 .266أحسف الوقاسيـ، ص  (5)
 .117، ص2اذنساب، جػ  (6)
 .517، ص1ـ البلداف، جػمعج  (7)
، كيحيػػ  الخشػػاب، مروبػػة نيضػػة لحاضػػر، وػػرجـ أحمػػد محمػػكد السػػاداو فػػامبرل: وػػاريخ بخػػارل منػػذ أقػػدـ العاػػكر حوػػ  العاػػر ا  (8)

 .25الشرؽ، جامعة القاىرة، د. ت، ص
 .فامبرل: المرجع نفسو، كالافحة  (9)

 .فامبرل: نفسو، كالافحة  (10)
 .25المسالؾ كالممالؾ، ص  (11)
 .268، 267أحسف الوقاسيـ، ص  (12)
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اػػيؼ ك كبخػػارل مسػػوقيمة علػػ  و، كررػػف، كنديػػدؾ، رشػػفغف، فغرسػػيف، كزرمثػػيف رمجرػػت، كرخػػش

  .(1)ركر ما كراء النير ثـ يوبع ما يلييا عل  االوااؿ

كرانت ويمجرت أك ومشرث كبمجرت كبكمجرت مدينة اغيرة في شماؿ غربي بخارل عل  

كرانت الطكاكيس أك  (2)لذاىب إل  طكاكيسأربعة فراسخ كناؼ فرسخ عف الدرب يسار الطريؽ ا

كرانػت وعػرؼ ، وكاةس عل  مسافة سبعة فراسخ إل  الشماؿ الشرقي مف بخارل في طريؽ سػمرقند

كرانػت ذات مكقػع ، قبؿ الفوح العربي باسـ ركنت كىػي فػي الورريػة وعنػي السػعيد أك الحػظ الحسػف

كيزيػػد عػػدد زكاره عػػف عشػػرة آالؼ ، كوشػػوير بسػػكقيا السػػنكم الػػذم رػػاف يقػػاـ لعشػػرة أيػػاـ، حاػػيف

 (4)كرانػت مدينػة جليلػة، كرانت أعظػـ المػدف الخمػس الوػي فػي داخػؿ سػكر بخػارل الربيػر (3)نسمة

فينا كذكؿ مرة أبار العرب بالطكاكيس الوػي رػاف  (5)ـ710ىػ/ 91كقد أخذت اسميا العربي عاـ 

أك رانػت مطلكقػة فػي القريػة  (6)يقنييا أغنياء البلد كيحفظكنيا في منػازليـ علػ  حػد قػكؿ النرشػخي

أمػػا قريػػة رػػكؾ أك ركرشػػيبغف فقػػد  (8)كاالسػػـ القػػديـ للقريػػة رػػاف )أرفػػكد( (7)علػػ  حػػد قػػكؿ الطبػػرم

كرانت ىذه القرية منزالن للورؾ يجمعكف ، رانت وقع عل  بعد ست فراسخ إل  الشرؽ مف الطكاكيس

  .(9)فييا قكاويـ لألغارة عل  كالية بخارل

                                                 

 .460؛ قحطاف الحديثي: أرباع خراساف، ص305االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (1)
 .505لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (2)
 .26فامبرل: ص  (3)
 .506لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (4)
 .1230، ص2ـ، جػ1975لمعارؼ، القاىرة، الطبرم: واريخ الرسؿ كالملكؾ، وحقيؽ محمد أبكالفضؿ إبراىيـ، دار ا  (5)
 .11واريخ بخارل، ص  (6)
 .1230، ص2واريخ الرسؿ، جػ  (7)
 .191باروكلد: وررسواف، ص  (8)
 .باروكلد: نفس المرجع، كالافحة  (9)
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كرػاف أىليػا يوػاجركف مػع الاػيف فػي ، مػدف بخػارل الوجاريػة ثػاني، بيرنػد كفي الجنكب وقع

كفػي زمػف اذوػراؾ السػأجقة ، كرانت وشوير بثراةيا العظيـ .(1)الشرؽ كوقع عل  طريؽ آمؿ كمرك

لييا السلجكقي أرسأف خاف عبر  .(2)اىومامان ربيران بوعمير الطريؽ الذم ياليا بفاراب، أىوـ بيا كا 

 .(3)كال يزاؿ خرابيا يشاىد حو  اليكـ، مرىا المغكؿالاحراء كقد د

كبيػػا رػػاف يػػزرع القطػػف رمػػا رانػػت ، كفػي الشػػماؿ وقػػع زنػػديف الوػػي وعػػرؼ اليػػـك باسػػـ زانػػدني

   .(4)منسكجاويا القطنية وادر إل  رؿ مناطؽ آسيا الغربية

ا إذا مػا كمدينة رش أك رس كىي شيرسيز الحالية كينطقيا اذىالي "شرسيز" عيػدتَّ يكمػان مػ

غد" "(5)أخذنا بقكؿ اليعقكبي كراف بيا شيرسواف كأربعة أبػكاب كأربػاض كمػف أىػـ ، أعظـ مدف الاي

أمػػا نكقػػدقريش  (6)كمػػا يمػػرنب، كخػػرارركد، كسػػياـ أك سػػناـ أرغػػاف، رسػػاويقيا ميػػاف رػػش كبكزمػػاجف

كلعليػػا رانػػت فػػي  (7)فرانػػت علػػ  الطريػػؽ مػػف رػػش إلػػ  نسػػؼ علػػ  بعػػد خمسػػة فراسػػخ مػػف رػػش

، أما أسػريفغف فرانػت علػ  فرسػخ مػف سػكبخ كأبعػد قلػيأن مػف نسػؼ .(8)ضع قرية قراباغ الحاليةمك 

 .(9)وزاؿ قرية ربيرة زمف السأجقة كالخكارزمييف كرانت نكقدقريش ال، كىي اآلف قرية أسري باغ

                                                 

ف مػػرك، بخػػارل مػػ  غربػػي جيحػػكف علػػ  الطريػػؽ الػػذاىب إلػػآمػػؿ مػػرك: بمػػد اذلػػؼ المفوكحػػة، كضػػـ المػػيـ كىػػي آمػػؿ جيحػػكف، وقػػع   (1)
حيػػث يقابليػػا مػػف الجانػػب الشػػرقي للنيػػر مدينػػة فربػػر، رانػػت وعػػرؼ بأمكيػػو كالعجػػـ يقكلػػكف )آمػػك( كىػػي آمػػؿ الشػػط ثػػـ عرفػػت فيمػػا بعػػد بػػػ 
، كآمػػؿ جيحػػكف، كآمػػؿ الشػػط، كآمػػؿ المفػػارزة افووحيػػا  )جيػػار جػػكل( أم اذربعػػة أنيػػار، كاقوػػرف اسػػميا بألفػػاظو عػػٌدةو حيػػث قيػػؿ ليػػا آمػػؿ ـز

؛ ابػػف  69، ص1ـ، كوعػػد مجمػػع طػػرؽ خراسػػاف، ينظػػر: يػػاقكت: معجػػـ البلػػداف، جػػػ671ىػػػ/ 51هلل بػػف الربيػػع الحػػارثي سػػنة اذميػػر عبػػدا
كمػرك مػدينواف مػرك الػركذ أم الجمػارة البػيض . 295، 294قحطػاف الحػديثي: أربػاع خراسػاف، ص ص ؛376حكقؿ: اػكرة اذرض، ص

مدينػة قريبػػة مػف مػرك الشػاىجاف، كىػػي علػ  نيػر اػغير كلػػذلؾ سػميت بػو، أمػا مػػرك كالػركذ أم النيػر بالفارسػية فرأنيػا وعنػػي مػرك النيػر 
 .113، 112، ص5الشاىجاف فيي مرك العظم  أشير مدف خراساف كربعيا الثاني، ياقكت: معجـ البلداف، جػ

الشػاش قريبػة مػف بأسػاغكف، فاراب: بعد اذلؼ راء كآخره باء مكحدة كاليػة كراء نيػر سػيحكف فػي وخػـك بػأد الوػرؾ، كىػي أبعػد مػف   (2)
 .225، ص4كليـ مزارع في غربي الكادم وأخذ مف نير الشاش، ياقكت: معجـ البلداف، جػ

 .26فامبرل: بخارل، ص  (3)
 .فامبرل: نفس المرجع، كالافحة  (4)
 .299البلداف، ص  (5)
 .239باروكلد: وررسواف، ص  (6)
 .343االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (7)
 .239لد: وررسواف، صباروك   (8)
 .240؛ باروكلد: وررسواف، ص651، ص1ـ، جػ1998ىػ/ 1419ركت، السمعاني: اذنساب، دار الروب العلمية، بي  (9)
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أمػا االسػـ الحػالي كىػك قرشػي ، أما نسؼ الوي قلبيػا العػرب مػف االسػـ المحلػي كىػك نخشػب

  / الرابػػع المػػيأدم عنػػدما ابونػػ  الخػػاف ريػػؾ مػػف دينػػة إال فػػي القػػرف الثػػامف اليجػػرمه المكلػػـ ووخػػذ

أمػػا رنػػدؾ فرانػػت علػػ   (1)كلفػػظ قرشػػي معنػػاه )قاػػر بلغػػة المغػػكؿ(، )آؿ جغوػػال( قاػػران لػػو فييػػا

كمػػف  (2)فػػي كادم رجػػي أكردريػػا كىػػي قريػػة )قراىػػكاؿ( الحاليػػة فػػي بخػػارل، ثػػأث مراحػػؿ مػػف رػػش

، كجكيبػار، كجكبػؽ، كرػكيف، كبزغػاـ، كالسيف، أسوغراديزه، كانددم، أوشند، يضان آفرافقرل بخارل أ

، كرػػػرمجيف، كرنبػػػدة، كقػػػأس، كسػػػكيخ، كسػػػررت، كسػػػابف، كزيرػػػكف، كدجػػػارف، كخكزيػػػاف، كجكبػػػؾ

كرانػػػت "ميػػػاف رػػػؿ" أك مػػػا  .(3)كزعجػػػف، ككثػػػيف، ككرغجػػػف، كمػػػكاف، كمسػػػناف، كمجػػػدكاف كمرغيػػػاف

كال وزاؿ وعرؼ بو حو  اليـك مػف أىػـ كاليػات  وقع ما بيف بخارل كسمرقنديعرؼ باإلقليـ اذكسط ك 

كذاع اػػػػيويا فػػػػي جميػػػػع أدكار الوػػػػاريخ ، بخػػػػارل كمػػػػف مػػػػدنيا ررمينيػػػػة كوقػػػػع فػػػػي بقعػػػػة خاػػػػبة

ل  الشرؽ منيا وقع فرخشة في الشماؿ الشرقي (4)اإلسأمي كفي نفس البقعة وقكـ مدينة جند ، (5)كا 

ل (6)حاف خكارـز اذمامي   .(7)  الشرؽ منيا قامت أشناس كأزقند كسغواؽكا 

غد كمكضعيا المنطقة الجبلية ب قليـ ما كراء النير كوكاػؼ بأنيػا ، كثالث ىذه الكاليات الاي

كيحدىا في الغرب "ميػاف ، كليست ليا حدكد معينة في الشرؽ، اموداد لوياف شاف مف ناحية الغرب

كىػي بأشػؾ )مررنػدا( ، (8)ة اإلقلػيـ سػمرقندكحاضػر ، رؿ" كفي الجنكب رش كفي الشماؿ أشركسػنو

                                                 

 .240؛ باروكلد: وررسواف، ص379 -377بف حكقؿ: اكرة اذرض، صا  (1)
 .240باروكلد: وررسواف، ص  (2)
 .247 -244سواف، صلمزيد مف الوفاايؿ عنيا، راجع باروكلد: ورر  (3)
 .26فامبرل: واريخ بخارل، ص  (4)
 .27فامبرل: نفسو، ص  (5)
 .343االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (6)
 .27فامبرل: واريخ بخارل، ص  (7)
د مػػا سػػمرقند رلمػػة مػػف "سػػمر" ك"قنػػد" اذكؿ يعنػػي مدينػػة المسػػرات، كاذخيػػر رلمػػة فارسػػية معناىػػا المدينػػة، كرلمػػة سػػمر بالورريػػة وفيػػ  (8)

يكضػع علػػ  ظيػر الدابػػة مػػف بردعػة كمػػا إلييػػا لػربط اذشػػغاؿ كاذحمػػاؿ، فعلػي ذلػػؾ يرػػكف المقاػكد برلمػػة سػػمرقند المدينػة العاليػػة لركنيػػا 
ػغد ربردعػة الدابػة، كاالسػـ الشػاةع ىػي مدينػة المسػرات، ينظػر: ابكالليػث السػمرقندم: خزانػة الفقػو كعيػكف المسػالؾ،  مروفعة عل  كادم الاي

 .10ـ، ط، ص1965ح الديف الناىي، بغداد، وحقيؽ اأ
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ػػػغد كىػػػذه المدينػػػة ونػػػافس بخػػػارل علػػػ  مػػػدار وػػػاريخ مػػػا كراء ، الوػػػي يػػػذررىا اإلغريػػػؽ عااػػػمة للاي

كلرنيا أخذت وفقد أىميويا منذ ، كرانت أعظـ المدف فيما كراء جيحكف قبؿ عيد السامانييف، النير

كيقػاؿ انيػا اسػوردت مقاميػا مػف جديػد ، ة لػوأف اوخذ اذمير إسماعيؿ الساماني مف بخارل عاام

كوقػػع سػػمرقند  .(1)أكج عظمويػػا لوبلػػم مػػف جديػػد، فاقػػت بخػػارل برثيػػر حوػػ فػػي حرػػـ الخػػكارزمييف 

ػغد مروفعػة عليػو مػيأن مػف شػرؽ بخػػارل  150مػف  فػي أعلػ  النيػػر علػ  نحػك (2)جنػكب كادم الاي

كبالوحديػد علػ   (3)مػف اذرضوقكـ عل  مسػافة قاػيرة مػف ضػفة نيػر السػغد الجنكبيػة علػ  نشػز 

 30درجػػػة ك  36كالعػػػرض ، دقيقػػػة 52درجػػػة ك  91حيػػػث الطػػػكؿ  (4)جنػػػكب الػػػكادم 2رػػػـ7بعػػػد 

كأكزبرسواف بمعن  أرض اذكزبؾ كىي ، كوقع مدينة سمرقند اآلف في جميكرية أكزبرسواف (5)دقيقة

كرانػت ، اذرضرلمة فارسية مف شقيف أزبؾ كوعني سيد نفسو )أك شعب اذكزبؾ( كسػواف بمعنػ  

ـ( غيػر أنػو بعػد عػاـ 1868ىػػ/ 1285) سمرقند عاامة أكزبرسواف عندما اسػوكل  علييػا الػركس

 كلػػػـ وعػػػد سػػػػمرقند أرثػػػر مػػػف موحػػػؼ للفػػػػف، ـ أاػػػبحت العااػػػمة ىػػػػي طشػػػقند1930ىػػػػ/ 1348

كقيرغسػواف ، كوعد أكزبرسواف إحدل خمس جميكريات إسأمية ىي قازافسواف في شماليا، كالعمارة

كوخلاػػػت ، كطاجرسػػػواف كأفغانسػػػواف فػػػي جنكبيػػػا، كوررمنسػػػواف فػػػي غربيػػػا، يػػػا الشػػػرقيفػػػي جنكب

 70مف سيطرة االحػوأؿ السػكفيوي بعػد مػا يزيػد علػ  ، ـ1991ىػ/ 1412أكزبرسواف في سبومبر 

  (8)ذرػػػػر قدامػػػػة (7)فرسػػػػخان  53فرسػػػػخان كعػػػػف فرغانػػػػة  26كوبعػػػػد سػػػػمرقند عػػػػف أشركسػػػػنو  .(6)سػػػػنة

                                                 

 .26فامبرل: واريخ بخارل، ص  (1)
ـ، 1958ابػػػػف سػػػػعيد المغربػػػػي: محػػػػيط اذرض فػػػػي الطػػػػكؿ كالعػػػػرض، وحقيػػػػؽ خػػػػكاف فػػػػرنيط حنػػػػيف، مطبعػػػػة ررديمػػػػاس، المغػػػػرب،   (2)
 .107ص
 .506لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (3)
 .19، 18النرشخ : واريخ بخارل، ص  (4)
 .107بف سعيد المغربي: محيط اذرض، صا  (5)
 .6 -3ـ، ص1996عبدالفواح الغنيمي: اإلسأـ كالمسلمكف في جيكريات آسيا الكسط ، دار اذميف، القاىرة،   (6)
 .30، 29ابف خرداذبو: مسالؾ الممالؾ، ص  (7)
 .265الخراج، ص  (8)
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 بنػيإف مػف النػاس مػف يػزعـ أف ويبعػان  (2)كيقػكؿ االاػطخرل، ذم القرنيفأنيا مف أبنية  (1)كياقكت

كيقكؿ )رأيػت علػ  بػاب رػش اػحيفة مػف حديػد قػد روػب ، مدينويا كأف ذا القرنيف أوـ بعض بناةيا

علييا روابة زعـ أىليػا أنيػا بالحميريػة كأنيػـ يوكارثػكف علػـ ذلػؾ بأنػو بنػاء ويبػع كروػب عليػو أف مػف 

فػذرر أف )شػمر بػف أفػريقيس( قػد خربيػا فسػميت  (3)لؼ فرسخ( أما ابف الفقيوانعاء إل  سمرقند أ

كفػػي ركايػػة أخػػرل أف سػػمرقند كمػػا ، "شػمررند" كبناىػػا بعػػده ويبػػع اذفػػزف كردىػػا إلػػ  أفضػػؿ مػػا رانػػت

كفػػي ركايػػة  (4)كراء النيػػر سػػبؽ كأف خضػػعت سياسػػيان للدكلػػة الحميريػػة الوػػي رانػػت اػػنعاء مررزىػػا

ىرػػذا ولفػػظ بيػػا ، رػػرب فسػػميت )شػمررنت( فعربػػت فقيػػؿ سػمرقند ا شػمر أبػػكأخػرل أف سػػمرقند بناىػػ

)بنجرت( بحػذؼ البػاء  (6)كمف أىـ مدنيا بنجيرت كيروبو المقدسي (5)العرب في رأميـ كأشعارىـ

"ىػػك (7)كالػػدرغـ كاػػفو السػػمعاني، كياػفو بأنػػو رسػػواؽ رثيػػر الثمػػار خاػػيب مشػػجر بػػالجكز كغيػػره

ا مشػػوملة علػػ  قػػرل عػػدة كقػػد نزلػػت بيػػا كأقمػػت بيػػا سػػاعة كقػػت ناحيػػة سػػمرقند علػػ  فرسػػخيف منيػػ

وػػكجيي إلػػ  سػػمرقند كبشػػرديزه مػػف أعمػػاؿ الػػدرغـ الػػذم خػػرج العديػػد مػػف العلمػػاء" كالسػػاكدار كىػػك 

كلػػيس بنػػكاحي سػػمرقند رسػػواؽ ، رسػػواؽ يلػػي رسػػواؽ بنجرػػت كىػػك الجبػػؿ الػػذم فػػي جنػػكبي سػػمرقند

 (9)كيسػػػميو بػػػف حكقػػػؿ، (8)يػػػادة علػػػ  عشػػػرة فراسػػػخأاػػػح ىػػػكاء كال زرعػػػان كال فكارػػػو منػػػو كطكلػػػو ز 

 ."الشاكذار"كيقكؿ ىك مف أنزه الجباؿ كأحسنيا عمارة ال نظير ليا

                                                 

 .133، ص3معجـ البلداف، جػ  (1)
 .318مسالؾ الممالؾ، ص  (2)
 .326ـ، ص1302مخوار البلداف، ط ليدف، دار اادر، بيركت،   (3)
 .500قحطاف الحديثي: أرباع خراساف، ص  (4)
 .133، ص3ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (5)
 .279أحسف الوقاسيـ، ص  (6)
 .337، ص5اذنساب، جػ  (7)
 .321االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (8)
 .410اكرة اذرض، ص  (9)
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كفيػػو ، "شػػاذكاف مػػرة كأخػػرل )شػػاكذار( كيقػػكؿ ىػػك رػػكرة فػػي جبػػؿ سػػمرقند (1)كيلفظػػو يػػاقكت

 .كجبليا أقرب الجباؿ إل  سمرقند خرج منيا العديد مف العلماء"، رسواؽ كقرل

فغف( فيػػك رسػػػواؽ وػػابع لسػػمرقند بػػػيف السػػاكدار كرغسػػر فيمػػػا يلػػي سػػمرقند كىػػػك ك سػػنجأمػػا )

كمػػا يمػػر بػػيف السػػاكدار  (2)أاػػح الرسػػاويؽ ىػػكاءان كثمػػاران كرػػاف جػػزءان مػػف مػػا يمػػرغ كلرنػػو أفػػرد عنػػو

 .(3)كغسر أيضان كليس في رساويؽ سمرقند أرثر قرل كأشجاران كخيرات منو خرج جمػكع مػف العمػاء

ػػغد ، أمػػا رسػػواؽ مدينػػة كرغسػػر فيلػػي بنجرػػت (4)طػػرؼ جيحػػكف كىػػك بلػػد علػػ  فيػػو مقاسػػـ ميػػاه الاي

رسػواؽ  أما الرساويؽ الشمالية فمنيا بكزماجز كيلفظػو المقدسػي )بكزمػاجف( كىػك يواػلب .(5)كغيره

كأباررػػث( كىػػك أعػػرؽ رسػػواؽ فػػي شػػماؿ كادم السػػغد ، يلػػي سػػمرقند كمػػدينويا )باررػػث ياررػػت ممػػا

"ىي ربيرة بيا  (7)يقكؿ السمعاني، كريكذنجرث كالمرزباف ككذار، ا أيضان بكرغندكمني (6)كأرثره قرل

ت إلييػا لزيػارة أبػي مػزاحـ كالسػماع مػف جػخر ، حاف كجامع كمنارة عل  أربعة فراسخ مػف سػمرقند

إبراىيـ خطيبيا الشيخ الاالح" كباررت أعل  الرساويؽ الشمالية مواخمة ذشركسنو ليس بيا منبر 

نما مف عيكفكماؤىا ليس    .(8)كاسعة خابة كالمباخس بيا رثيرة كمراعييا، مف ماء الاغد كا 

، كأيػػذج كأيػػذكج، كأسػػمند، كأسػػفرنب، كأسػػنا، كأسػػبورث، أمػػا قػػرل سػػمرقند فعديػػدة منيػػا أرخػػس

، كوكسراس، كوشريدزه، كركذ، كورياف، كوخسيب، كوخسا نجرت، كبنديمش، كبنب، كبرساف، كبرداء

منيػػػػا عويػػػػؽ بػػػػف عبػػػػدالعزيز ابػػػػف عبػػػػدالرريـ الػػػػدرغي الخاخسػػػػرل ، سػػػػركخاخ، كجكيبػػػػار، كجخػػػػزف

مػػات بخػػكارـز ، رػػاف أديبػػان شػػاعر حسػػف الػػنظـ يحفػػظ الروػػب فػػي اللغػػة، السػػمرقندم أبػػكبرر اذديػػب
                                                 

 .245 -228، ص3داف، جػمعجـ البل  (1)
 .279المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (2)
 .321االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (3)
 .408، ص4ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (4)
 .582، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (5)
 .322االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (6)
 .579، ص4اذنساب، جػ  (7)
 .916ص، 4ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (8)
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كخرونػؾ كخرعػػكف كخرفػػاف قريػػة مػف قػػرل سػػمرقند بيػػا ، كخذانػػد، كخػػدفراف (1)ـ1164ىػػػ/ 560سػنة 

بف عبدالرحمف االفوح أحمد بف الحسيف  اذديب أبكإلييا  رباط معركؼ يقاؿ لو رباط خرقاف ينسب

الحسػف محمػد  قرأ عليو السمعاني بسمرقند رثيران مف واانيؼ السيد أبػك، الشاشي الخرقاني الفرابي

، كديػزؾ، كخزانػد كخمثػيف كدرزيػك (2)ـ1111ىػػ/ 505العلكم الحافظ البغدادم باإلجازة مات سػنة 

كسػػػرخرت منيػػػا اإلمػػػاـ أبػػػكبرر محمػػػد عبػػػداهلل بػػػف فاعػػػؿ ، كزرمػػػاف، كرزمػػػار، كذمػػػي، كذخيغػػػكل

ىػػػػػ/ 518السػػػػرخروي رػػػػاف إمامػػػػان فاضػػػػأن مػػػػف منػػػػاظرم البرىػػػػاف ببخػػػػارل كخاػػػػكمو مػػػػات سػػػػنة 

 كابنػو أبػػك، الحسػػف أحمػد بػػف الربيػع بػػف شػافع بػػف محمػد السػػنرباثي كسػنرباث منيػػا أبػك (3)ـ1124

ىػػػػ/ 452شػػػيكريف بسػػػمرقند مػػػات سػػػنة الحسػػػف علػػػي بػػػف أحمػػػد السػػػنرباثي أحػػػد اذةمػػػة الزىػػػاد الم

المحامػػػد بػػػف  كرنػػػدك الوػػػي رػػػاف منيػػػا أبػػػك، كرػػػارزف، كقنطػػػرة سػػػمرقند، كقػػػاراف كفػػػراب (4)ـ1060

فػي شػيكخو مػات  (5)رػاف فقييػان عالمػان ذرػره السػمعاني، عبدالخالؽ بف عبدالكىاب بف حمػزة الرنػدم

، كريخشػػف، كركذؾ، لررنػػدكرفػػكؽ كا، كدزؽ، كمػػزف كمػػيغف كالنػػكل كانػػداؽ، ـ1156ىػػػ/ 551سػػنة 

  .(6)كزاغر، كنكردؾ، كنجانريت، كردف، كردؾ، كسميجف، كساماف، كزراف، كزررراف، كريكرد

ػػغد (7)أمػا الرشػانية ذررىػػا اليعقػكبي مػػف مػدف سػػمرقند  (8)كعػدىا ابػػف خرداذبػو، مػػف مػدف الاي

ػػغد (9)فػػي حػػيف جعليػػا االاػػطخرل ػػغد ككاػػفيا بأنيػػا أعمػػر مػػدف الاي مقاربػػة  مػػف مػػدف رػػكرة الاي

                                                 

 .406، ص2ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (1)
 .94، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (2)
 .72، ص3ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (3)
 .416، ص2السمعاني: اذنساب، جػ  (4)
 .489، ص3اذنساب، جػ  (5)
 .518، 517لمزيد مف الوفاايؿ، قحطاف الحديثي: أرباع خراساف، ص  (6)
 .294البلداف، ص  (7)
 .260المسالؾ كالممالؾ، ص  (8)
 .363 -316مسالؾ الممالؾ، ص  (9)
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ػغد كروبيػا  .(1)ذشويخف في الربر كليا قرل كرسواؽ أقػؿ أشػويخف فػي المقػدار كىػي قلػب مػدف الاي

رؿ ىػذه المػدف كالقػرل خػرج منيػا العديػد مػف ، (3)كأسميثيف، رشاني كمف قراىا أسرارف (2)المقدسي

 .العلماء كالذيف ساىمكا في النواج العلمي في إقليـ ما كراء النير كنسبكا إلييا

أما مساحة سمرقند فرانت أرباض المدينة بما في ذلؾ المدينة نفسيا وشغؿ مساحة مقػدارىا 

  .(5)بينما شغلت المدينة الداخلة )الشير سواف( ألفيف كخمسماةة جريب (4)سوة آالؼ جريب

سػػػػمرقند  كرػػػػاف أقػػػػدـ كاػػػػؼ لمدينػػػػة سػػػػمرقند اإلسػػػػأمية كفقػػػػان للماػػػػادر الجغرافيػػػػة ىػػػػك أف

 .(6)بػيف رػؿ بػابيف فرسػخ كىػي مػف حديػد، باب 12فرسخ كبو  12ر طكلو كضكاحييا يحيطيا سك 

الػػػذيف خربػػػكا البلػػػد كدمركىػػػا سػػػنة ، كيرجػػػع سػػػبب الخػػػراب الػػػكقوي الػػػذم حػػػؿ بسػػػمرقند إلػػػ  المغػػػكؿ

         ، قػػػاؿ فييػػػابػػػف بطكطػػػو لمػػػا زارىػػػا فػػػي الماةػػػة الواليػػػة لػػػذلؾ الػػػزمفاإف  حوػػػ  (7)ـ1220ىػػػػ/ 617

كمػػػػع ذلػػػػؾ  (8)كأرثػػػر دكرىػػػػا خػػػراب كالقليػػػػؿ منيػػػا آىػػػػؿ بالسػػػراف(، لييػػػػا)ال سػػػكر ليػػػػا كال أبػػػكاب ع

كذلػػؾ فػػي خوػػاـ الماةػػة الثامنػػة حػػيف اوخػػذىا ويمكرلوػػؾ ، اسػػوعادت سػػمرقند مجػػدىا السػػابؽ بعػػد قليػػؿ

  .(9)عاامة لو فجدد البلد كشيد المساجد

ارج كرانػػػت سػػػمرقند قػػػد أاػػػبحت مررػػػزان ثقافيػػػان إسػػػأميان كسػػػرعاف مػػػا كاػػػلت إلػػػ  أعلػػػ  مػػػد

كبقيت عل  ىذا الحاؿ في عيػد السػأجقة كالخػكارزمييف، ، اذعمار كاالزدىار في عيد السامانييف
                                                 

 .325ابف الفقيو: مخوار البلداف، ص  (1)
 .279 -266أحسف الوقاسيـ، ص  (2)
 .276، ص4ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (3)
آالؼ كسػوماةة ذراع مربعػػة،  الجريػب شػأنو شػػأف مقػاييس الطػكؿ كالػػكزف، رػاف يخولػؼ مػػف قطػر آلخػر، كالجريػػب عػادة يسػاكم ثأثػػة  (4)

سػػنويمور أم أنػػو أرثػػر مػػف ناػػؼ الموػػر بقليػػؿ، كليػػذا فػػ ف الجريػػب يجػػب أف يرػػكف أرثػػر مػػف وسػػعماةة موػػر بقليػػؿ،  8.51كالػػذراع وسػػاكم 
، وحقيؽ فاف فلكوف، الييةة العامة لقاكر الثقافة،   .66ـ، ص2004الخكارزمي: مفاويح العلـك

، ويػراف،  507لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (5) ؛ 259ىػػ، ص1372؛ مروضي ركاندم: وػاريخ اجومػاعي، إيػراف، جلػد نجػيـ، جػاب سػـك
 .210ـ، ص1992محمد عبدالقادر أحمد: الجميكريات اإلسأمية في االوحاد السكفيوي بيف الماضي كالحاضر، القاىرة، 

 .10، ص3كت: معجـ البلداف، جػ؛ ياق 108ـ، ص1961اذافياني: واريخ سني ملكؾ اذرض كاذنبياء، بيركت،   (6)
 ..505لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (7)
 .508؛ لسورنب: بلداف الخأفة، ص391ـ، ص1992وب العلمية، بيركت، ، دار الر2رحلة بف بطكطة، وحقيؽ جأؿ حرب، ط  (8)
 .509ورنب: بلداف الخأفة، ص؛ لس502، ص1ـ، جػ1989الروب، بيركت، اإلدريسي: نزىة المشواؽ في اخوراؽ اآلفاؽ، عالـ   (9)
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بضػـ اليمػزة كسػركف ، إقمـيم أشروسـنوأمػا  .(1)كاوخذىا السلطاف محمد خكارزمشاه عاامة لدكلوػو

نػػكف  ولييػػا سػػيف ميملػػة وعقبيػػا، ة المشػػبعة بػػكاك سػػارنة بعػػدىامثػػـ الػػراء المضػػمك ، الشػػيف المعجمػػة

علػ  أف  (2)فقػد أرػد يػاقكت الحمػكم، كىذا اللفظ ىك اذشير بػيف المسػميات الواليػة، مكحدة ثـ ىاء

اعومادان عل  أف القاطنيف في اإلقليـ كما جاكره ، لفظ )أشركسنو( ىك أشير الوسميات بؿ كأاحيا

ىػػك الػػذم حيػػث يقػػكؿ الحمػػكم ناػػان )كىػػذا الػػذم أكردوػػو ىنػػا ، رػػانكا يطلقػػكف االسػػـ بيػػذه الاػػكرة

نفسػػو الرسػػـ فػػي رواباوػػو عػػف اإلقلػػيـ حيػػث  (3)سػػمعوو مػػف ألفػػاظ ولػػؾ الػػبأد( رمػػا اعومػػد اإلدريسػػي

 (5)كرػػػذلؾ االاػػػطخرل (4)كمثلػػػو فعػػػؿ الحميػػػرم فػػػي الػػػركض المعطػػػار، أكرده باػػػكرة )أشركسػػػنة(

ح كالخػػػكارزمي فػػػي مفػػػاوي، (8)كالمقدسػػػي (7)إضػػػافة إلػػػ  ابػػػف حكقػػػؿ (6)كالػػػبأذرم فػػػي فوػػػكح البلػػػداف

كونطػػؽ رػػذلؾ أشركسػػنو كىػػك الشػػرؿ الغالػػب علػػ  اسػػـ اإلقلػػيـ فػػي الماػػادر كالمراجػػع ، (9)العلػػكـ

 .(12)كأسوركشنو (11)كونطؽ أحيانان شركسنو (10)الفارسية كبعض الماادر العربية راليمذاني

لػ  الشػرؽ مػف فرغانػة   يقع إقليـ أشركسنو في بأد ما كراء النير إلػ  القػرب مػف سػمرقند كا 

ل  شما حيث يموػد ، كاغانياف كشكماف، كفي الجنكب مف أشركسنو وقع مناطؽ رش، ؿ الشاشكا 

                                                 

 .30، ص1، جػىػ1333، ويراف، 3راد البشر، جلد خكاندمير: حبيب السير في أخبار أف  (1)
 .197، ص1معجـ البلداف، جػ  (2)
 .503، ص1نزىة المشواؽ، جػ  (3)
 .118ـ، ص1980، 2طالحميرم: الركض المعطار في خبر اذقطار، وحقيؽ إحساف عباس، مؤسسة ناار للثقافة، بيركت،   (4)
 .221مسالؾ الممالؾ، ص  (5)
 .428، صىػ1319، 1المكسكعات، القاىرة، ط البأذرم: فوكح البلداف، مطبعة  (6)
 .426رواب اكرة اذرض، ص  (7)
 .342أحسف الوقاسيـ في معرفة اذقاليـ، ص  (8)
، ص  (9)  .77مفاويح العلـك

 .322ىػ، ص1302مخوار رواب البلداف، ط بريؿ، ليدف،   (10)
 .169ابف خرداذبو: المسالؾ كالممالؾ، ص  (11)
 .512، صسورنب: بلداف الخأفة الشرقيةي لل  (12)
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المموػدة فػي محػاذاة نيػر  (1)إقليـ أشركسنو عل  مساحة شاسعة مف الجباؿ كالسيكؿ بػيف الرسػاويؽ

كوقػع ، كالرسػاويؽ الوػي وقػع إلػ  يسػار سػيحكف، مف جيوو اليمني إلػ  الشػرؽ مػف سػمرقند (2)السغد

معػػدكدة فػػي اإلقلػػيـ الرابػػع ، عرضػػان  40، 36كدرجوػػي عػػرض  19، 15جوػػي طػػكؿ جغرافيػػا بػػيف در 

  .(3)كطكليا إحدل كوسعكف درجة كسدس كعرضيا ست كثأثكف درجة كثلثاف

وـ بػإذ إف بػأد الوػرؾ وجاكرىػا جبػاؿ ال، كأشركسنة مف بأد الوػرؾ كفػي شػرقيا أرض فرغانػة

ككفقػان لباروكلػد فػ ف جميػع اذراضػي المموػػدة ، وػراؾكرانػت ويعػٌد مػف بػأد اليياطلػة اذ (4)إلػ  شػماليا

)أم ماةػػة كأربعػػيف كثمػػانيف مػػيأن( رانػػت وػػدخؿ ضػػمف إقلػػيـ  (5)فػػي المسػػافة بػػيف سػػمرقند كخجنػػدة

خجنػدة رانػت  أف الرحلة مف سمرقند إلػ  (7)كىي مسافة ربيرة حيث يقرر االاطخرل (6)أشركسنو

كمػػف الناحيػػة ، (9) أشركسػػنو فيػػك بػػامير )الفػػامر( أمػػا الحػػد الشػػرقي إلقلػػيـ (8)وسػػوغرؽ عػػدة مراحػػؿ

فػػأ وكجػػد ، كأشركسػػنو اسػػـ إلقلػػيـ علػػ  الجملػػة .(10)الجغرافيػػة فػػأرض اإلقلػػيـ سػػيكؿ كاسػػعة كجبػػاؿ

أف )أشركسػنو  (11)فقػد ذرػر االاػطخرل، باإلقليـ مدينة أك قرية أك مكضع بعينػو يسػم  أشركسػنو

                                                 

رسػاويؽ: جمػػع رسػواؽ كىػػك مشػػوؽ مػف الفارسػػية )ركذة فسػػوا( كمعناىػا الاػػؼ أك السػطر كىػػك اسػػـ يقػع علػػ  رػػؿ مكضػع فيػػو مػػزارع   (1)
 38، 37، ص ص1لسكاد عند أىؿ العراؽ، ياقكت: معجـ البلداف، جػكقرل كال يقاؿ ذلؾ للمدف كىك عند الفرس بمنزلة ا

وـ المكجػػكدة بػ قليـ أشركسػػنو، لسػػورنب: بلػداف الخأفػػة الشػػرقية، بػنيػر السػػغد: يسػم  نيػػر ركفشػػاف )ناشػر الػػذىب( كينبػع مػػف جبػػاؿ ال  (2)
 .510ص
لػػ  سػػقكط الدكلػػة السػػامانية، دار ابػػف خلػػدكف، القػػاىرة، عبػػداهلل نػػكح: اذحػػكاؿ الحضػػارية فػػي إقلػػيـ أشركسػػنة مػػف الفػػوح اإلسػػأمي إ  (3)

 .37ـ، ص2013
ذرػػر باروكلػػد عنػػد حديثػػو عػػف نيػػر السػػغد أف القػػراءة الاػػينية السػػـ نيػػر السػػغد ىػػي  ؛61ـ، ص1986، 1ابػػف خلػػدكف: العبػػر، جػػػ  (4)

  المجػػرل اذعلػػػ  لنيػػرم جيحػػػكف ( كمنبعػػو مػػػف جبػػاؿ اليػػػوـ أك بومػػاف كىػػػي سلسػػلة جبػػػاؿ كاقعػػة علػػػNamir( أك نػػػامؽ )Nami)نػػامي  
 .168كسيحكف كىي ثأثة جباؿ )اليوـ اذكؿ، كاذكسط، كاذعل (، باوكلد: وررسواف، ص

خجنػػدة: كوسػػم  خجنػػد كىػػي قاػػبة فرغانػػة فػػي بعػػض اذحيػػاف، مجيػػكؿ: حػػدكد العػػالـ مػػف المشػػرؽ إلػػ  المغػػرب، وحقيػػؽ يكسػػؼ   (5)
 .87ـ، ص1999اليادم، منشكرات الدار الثقافية، القاىرة، 

 .278باروكلد: وررسواف، ص  (6)
 .334االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (7)
 .517 -423بامير: مف النكاحي القريبة مف أعالي نير جيحكف كوعوبر ىي الحد الشرقي ذشركسنو، لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (8)
 .379لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (9)

 .379ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (10)
 .221مسالؾ الممالؾ، ص  (11)
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ػغد اسػػـ إقلػػيـ كلػػيس بيػ كعػػف االاػػطخرل ، ا مرػػاف كال مدينػػة بيػذا االسػػـ(اسػـ لمقلػػيـ رمػػا أف الاي

كيحوػػكم إقلػػيـ أشركسػػنو علػػ  عديػػد مػػف المػػدف  .(1)اقوػػبس يػػاقكت العبػػارة نفسػػيا كنسػػبيا لاػػاحبيا

كونطػػػؽ أحيانػػػان ، كوقػػػع فػػػي كسػػػط اإلقلػػػيـ، قاػػػبة أشركسػػػنو كربػػػرل مػػػدنيا كالقػػػرل كمنيػػػا بكنجرػػػت

كىػػي  (3)اوبػػو( الوػػي بنيػػت علػػ  أطأليػػاكوسػػم  اآلف مدينػػة )أكر ، (2)كبنجرػػت، كبكنجرػػث، بنجرػػث

أكؿ منػازؿ المسػافر فػي إقلػيـ أشركسػنو كىػي أعلػ  الرسػاويؽ الشػمالية فػي  فييمف أحاف المدف 

كقػػد ولفػػظ )زامػػف(  (5)كيلييػػا فػػي االوسػػاع كالربػػر مدينػػة زامػػيف كاسػػميا يعنػػي اذرض. (4)أشركسػػنة

كلػػػيس ، ف كالمػػار ببخػػػارل كسػػػمرقندكوقػػع علػػػ  الطريػػػؽ القػػادـ مػػػف خراسػػػا (6)بػػدكف اليػػػاء الكسػػػط 

بػػدمف السػػفر عبػػر ، للمسػػافر إلػػ  أقػػاليـ المشػػرؽ كخااػػة الشػػاش كفرغانػػة كمػػا كراءىػػا إلػػ  الاػػيف

بعػػػد أف يجوػػػاز بخػػػارل ، ذف الطريػػػؽ الػػػرابط بػػػيف خراسػػػاف كأقػػػاليـ مػػػا كراء النيػػػر (7)مدينػػػة زامػػػيف

  .(8)اش كطريؽ إل  فرغانةيمر عبر مدينة زاميف )مفرؽ الطريقيف( طريؽ إل  الش، كسمرقند

كالوػػي اروسػػبت اسػػميا مػػف اػػفة الوسػػقيؼ الوػػي  وثػػـ مدينػػة سػػاباط مػػف أشػػير مػػدف أشركسػػن

حيػث وميػػزت أسػكاقيا بػػأف فييػا سػػقكفان اػغاران وظلػػؿ ، رانػت عأمػة ظػػاىرة فػي أسػػكاؽ ولػؾ المدينػػة

يف المشػػرؽ كبػػأد كوقػػع سػػاباط علػػ  طريػػؽ السػػفر كالوجػػارة الػػرابط بػػ .(9)المسػػافات بػػيف ولػػؾ اذبنيػػة

                                                 

 .197، ص1ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (1)
؛ لسػػورنب: 499، ص1ميػػرم: الػػركض المعطػػار، جػػػ؛ الح87ـ، ص؛ مجيػػكؿ: حػػدكد العػػال326االاػػطخرل: مسػػالؾ الممالػػؾ، ص  (2)

 .518بلداف الخأفة، ص
 .517لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (3)
 .278باروكلد: وررسواف، ص  (4)
 .128، ص3ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (5)
 .74اليعقكبي: البلداف، ص  (6)
 .414ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (7)
 .280باروكلد: وررسواف، ص  (8)
أرػػػػد المقدسػػػػي أف مدينػػػػة سػػػػاباط رانػػػػت وحػػػػكم أسػػػػكاؽ مظللػػػػة كبسػػػػقكؼ قاػػػػيرة، كقػػػػد اروسػػػػبت المدينػػػػة اسػػػػميا مػػػػف ولػػػػؾ السػػػػقكؼ   (9)

ي لغػػة العػػرب، سػػقيفة بػػيف داريػػف مػػف وحويػػا طريػػؽ نافػػذ كوجمػػع علػػ  سػػكابيط كسػػاباطات، كفػػي لغػػة الفػػرس )السػػباطات( كرلمػػة سػػاباط فػػ
 .166، ص3؛ ياقكت: معجـ البلداف، جػ277اسيـ، ص)سابات( ك)ساباط( ممر سقفو مغط  مف أعأه، ينظر: المقدسي: أحسف الوق
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، كأشوخيف، كخرقانة، ثـ مدينة مرسمندة كباررث كأرسبانيرث (1)خراساف عبر مناطؽ ما كراء النير

كسػػػكيدؾ ، كمنيػػػؾ، كفػػػاكس، كشػػػبلية، كسػػػنجفيف، كخشػػػت، كرررػػػث، كفحرػػػث، كغػػػزؽ، كخشػػػكفغف

  .(2)كخديسر، كقطكاف دزة، كغلكؾ آنداز، كأررند، كشاكرث، كنكجرت، كبكر ومد، كجنرارث

كيشومؿ عل  عديػد مػف المػدف ، فيك إقليـ كاسع مف أقاليـ ما كراء النير (3)أما إقميم فرغانة

  عػػف اإلقلػػيـ كالمدنيػػة  (4)كيقػػكؿ ابػػف حكقػػؿ كالقػػرل منيػػا مدينػػة حملػػت نفػػس اسػػـ اإلقلػػيـ )فرغانػػة(.

كىػي مدينػة علػ  شػط  (5)كقابويا أخسػيرث(، )ىك عمؿ عريض مكضكع عل  سعة مدنيا كقراىا

كقػاؿ عنيػا  (7)وقػع فػي كادم فرغانػة كمواخمػة لػبأد الوررسػواف، كىػي قديمػة كعريقػة (6)الشاشنير 

كليػػػا بسػػػاويف رثيػػػرة" كوبلػػػم مسػػػاحويا نحػػػك ، "مدينػػػة ربيػػػرة فػػػي مسػػػوكل مػػػف اذرض (8)القلقشػػػندل

رػػػـ( محاطػػػة 170-150( كعرضػػػيا يوػػػراكح مػػػا بػػػيف )2رػػػـ300( كطكليػػػا أرثػػػر مػػػف )2رػػػـ2200)

كمػف الجيػة الجنكبيػة يجػرم ممػر ضػيؽ )ممػر فجنػد( الػذم يجػرم بػو  (9)اتبالجباؿ مف ثأث جيػ

                                                 

 .415ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (1)
 -411بػػف حكقػػؿ: اػػكرة اذرض، ص؛ ا492: المقدسػػي: أحسػػف الوقاسػػيـ، صؿ ىػػذه المػػدف كالقػػرل ينظػػرلمزيػػد مػػف الوفااػػيؿ حػػك   (2)
 .290 -278؛ باروكلد: وررسواف، ص422
بالفوح ثػـ السػركف كعػيف معجمػة، كبعػد اذلػؼ نػكف، بناىػا أنكشػركاف رسػرل الخيػر، أحػد ملػكؾ الفػرس القػدام ، كسػماىا )أزىرخانػو(   (3)

لػػ  كقػػت قريػػب عرفػػت بخافيػػة خكقنػػد كحاليػػان وعػػرؼ )بقيػػر غيزيػػا( أك )قيػػر غيزسػػواف( كوقػػع فػػي أم مػػف رػػؿ بيػػت كسػػميت قػػ ديمان )دكاف( كا 
؛ 557د، دار اػػادر، بيػػػركت، د. ت، صاإلقلػػيـ السػػادس مػػػف أقػػاليـ مػػػا كراء النيػػر، ينظػػر للمزيػػػد، القزكينػػي: آثػػػار الػػبأد كأخبػػار العبػػػا

، دار 3؛ حسػيف اذمػيف: داةػرة المعػارؼ الشػيعية، جػػ520: بلػداف الخأفػة الشػرقية، صبي لسورنل؛ 287، ص4ياقكت: معجـ البلداف، جػ
 .18 -16، ص3ـ، جػ1975الوعارؼ، بيركت، 

 .384اكرة اذرض، ص  (4)
ء ، كنطقيػػا ابػػف خرداذبػػو بالوػػا1بػالفوح ثػػـ السػػركف كرسػػر السػػيف الميملػػة كيػػاء سػػارنة كرػػاؼ، كثػاء مثلثػػة، يػػاقكت: معجػػـ البلػػداف، جػػػ  (5)

 .420، كنطقيا ابف حكقؿ )أخشيرث( ينظر: اكرة اذرض، ص42المثناة )أخسيرت( ينظر، المسالؾ كالممالؾ، ص
نيػر الشػػاش: يسػػم  أيضػػان نيػػر سػػيحكف كسػماه العػػرب )جرػػاروس( العظػػيـ، لرػػف نيػػر الشػاش ىػػك أرثرىػػا شػػيكعان، لكقكعػػو قػػرب إقلػػيـ   (6)

ر سػير( كعرفػو المغػكؿ )رػؿ زريػاف( كيػذرر داةمػان بػػ)سيحكف( فػي روابػات الجغػرافييف، الشاش، عرفو الورؾ باسـ سيردريا أك سيراكؿ )نيػ
 .520، 519؛ لسورنب: بلداف الخأفة، ص277، المقدسي: أحسف الوقاسيـ، صينظر
الشػرؽ،  اسـ مركف مػف قطعوػيف، الوػرؾ، كسػواف )أم مػكطف اذوػراؾ( يطلػؽ علػ  جميػع اذقػاليـ المموػدة مػف اإلقلػيـ اذكؿ مػف جيػة  (7)

إل  اإلقليـ السػابع، كىػي نفسػيا بػأد مػا كراء النيػر كىػي مػا وعػرؼ حاليػان بجميكريػات آسػيا الكسػط  اإلسػأمية الخمػس كىػي أكزبرسػواف، 
يسػرم جػكىرم: آسػيا اإلسػأمية، دار المعػارؼ  ؛145كوررمسواف، كقيرغيزسواف، كطاجرسواف، كأفغانسواف، ينظر، باروكلد: وررسػواف، ص

 .191ـ، ص1980بمار، 
 .437، ص4ابح اذعش ، جػ  (8)
 .520لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (9)
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قليـ فرغانة عل  الجانب اذيسر ليذا النير، نير سيحكف كجنكبػان ، يحده شماالن جباؿ وياف شػاف، كا 

 .(1)كشرقان سيكؿ مرشكفة كغربان ممر ضيؽ مواؿ بباب ىذا اإلقليـ، ىضبة البامير

الشػػاش مػػف بػػأد الشػػرؽ كراء نيػػر جيحػػكف كسػػيحكف كىػػي كاليػػة كراء  (2)كذررىػػا السػػمعاني

مدينػػة كرػػػكرة كاسػػعة بمػػػا كراء النيػػر مواخمػػػة لػػبأد وررسػػػواف فػػي زاكيػػػة مػػف ناحيػػػة  (3)عنػػد يػػػاقكت

كنظران لركف إقليـ فرغانة أك  .رثيرة الخير كاسعة يقاؿ راف بيا أربعكف منبران )أم مسجدان( (4)ىيطؿ

، ا اإلقليـ فيك في الايؼ معودؿ ليس بو مناطؽ شػديدة الحػرارةأقاليـ ىيطؿ فقد وميز بو مناخ ىذ

كفػػي الشػػواء بػػارد كفػػي بعػػض اذحيػػاف ورثػػر ىطػػكؿ اذمطػػار الثلجيػػة خااػػة فػػي المنػػاطؽ الكاقعػػة 

، مػا جعليػا عػامرة بالبسػاويف، إال أف الغالػب علػ  منػاخ فرغانػة ىػك االعوػداؿ (5)عل  نير سػيحكف

كاذمػػراء الػػذيف وعػػاقبكا علػػ  حرػػـ ، مقاػػدان للسػػأطيف كالملػػكؾكلػػذا رانػػت ، كالضػػياع، كالمنوزىػػات

كانمػػػازت فرغانػػػة بمناخيػػػا المعوػػػدؿ علػػػ  الػػػرغـ مػػػف  (6)أقػػػاليـ مػػػا كراء النيػػػر فػػػي فاػػػؿ الاػػػيؼ

كالمدف كالقرل كاػفيا  (8)كيشومؿ إقليـ فرغانة عل  العديد مف الركر .(7)احوكاةيا عل  جباؿ رثيرة

 (10)ربمػػا بلغػػت القريػػة مرحلػػة(، راء النيػػر أربػػر مػػف قػػرل فرغانػػةبقكلػػو )لػػيس بمػػا ك  (9)االاػػطخرل

                                                 

 .384ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (1)
 .424اذنساب، ص  (2)
 .878، ص3معجـ البلداف، جػ  (3)
خراسػاف بػف عػالـ، أخػك  –ىيطؿ: بالفوح ثـ السركف، كفوح الطاء الميملة، سػمي بيػذا النسػبة إلػ  ىيطػؿ مػف عػالـ بػف سػاـ بػف نػكح   (4)

 .261، 260كىك اسـ جامع لبأد ما كراء النير، ينظر، المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص
 .316ـ، ص1988ابف الفقيو اليمداني: مخوار رواب البلداف، دار أحياء الوراث العربي، بيركت،   (5)
 .373المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (6)
 .384ابف حكقؿ: اكرة، ص  (7)
مفردىا ركرة اسـ فارسي، كىي نفسيا اذسواف، كوعني رؿ مكضع يشومؿ عل  عدة مدف كقػرل كالبػد لولػؾ القػرل مػف قاػبة، الركر:   (8)

 .37، 36، ص1أك مدينة، أك نير يجمع اسميا، ينظر، ياقكت: معجـ البلداف، جػ
 .333مسالؾ الممالؾ، ص  (9)

رػـ علػ  درجػة الوقريػب، ينظػر: عبػدالرحمف محمػد 30كاحد، كوقدر بنحك  المرحلة: ىي المسافة الوي يقطعيا المسافر في نحك يـك  (10)
 .16، 15، ص97ـ، حكلية رقـ 1994عبدالغني: مكقؼ البيزنطييف كالفاطمييف مف ظيكر السأجقة، حكليات رلية اآلداب، الركيت، 
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لرػػؿ مدينػػة منيػػا ، لرػػؿ رػػكرة منيػػا عػػدة مػػدف، كلفرغانػػة رػػكر، كانوشػػار مكاشػػييـ كمػػزارعيـ، أىليػػا

 .(2)فيي وحوكم عل  حكالي أربعيف مدينة برؿ منيا جامع (1)عدة رسواؽ فيو قٌرل

كالعليػا ىػػي أكؿ رػػكر فرغانػة مػػف ناحيػػة خجنػػدة ، فل ا السػػبا العليػػا كنسػػبكمػف أىػػـ الرػػكر نسػ

كوقػػع علػػ  نيػػر سػػيحكف كيقػػاؿ ليػػا نسػػيا أك نسػػاةية ، كرشػػواف، كمػػف مػػدنيا كانرػػث كسػػكخ كخكارنػػده

، كبرنػػؾ، كمرغينػػاف، أمػػا نسػػيا السػػفل  فوحوػػكم علػػ  عػػدد أربػػر مػػف المػػدف منيػػا زنػػدرامش (3)العليػػا

اد( رػكرة ربيػرة كالنسػبة إلييػا النقػادم كىػي اسػـ الرػكرة كمف ركرىا أيضان نقػاد )نكقػ (4)كأشوقاف كىلي

رػػذلؾ مػػف الرػػكر راسػػاف )راشػػاف( كجػػدغؿ كمػػدينويا أركالنرػػث  (5)كمػػدينويا )مسػػراف( كىػػي جبليػػة

  .(6)كرركاف كبيا عديد مف قرل الرثيرة، كمياف ركذات كمدينويا خيأـ

ربيػر مػف القػرل كويعػٌدر  كشػأت كىػي رػكر وحوػكم علػ  عػدد، كأسػويارند، رذلؾ ويعٌد أكرسوا

كمف أشير مدف فرغانة مدينة فرغانة الوي  .(7)أسويارنده كشأت بابان للورؾ عف طريؽ مياف ركزاف

كأخسػػػيرث أك أخشػػػيرث كىػػػي قاػػػبة إقلػػػيـ  (8)وقػػػع علػػػ  شػػػط نيػػػر الشػػػاش كسػػػمي اإلقلػػػيـ باسػػػميا

 (10)ييا أكزرندم أك أكزخبدمكأكزرند أك جند كالنسبة إل (9)فرغانة مدينة ربيرة وبلم نحك وسعة أمياؿ

، كلػيس ليػا مدينػة غيرىػا، مدينة ربيرة عل  حػدكد الوػرؾ كىػي آخػر مػدف اإلقلػيـ مػف ناحيػة الشػرؽ

 .(11)كليا ربض يحيط بيا سكر، كووخلليا اذنيار مف رؿ الجيات، كليا أربعة أبكاب

                                                 

 .333االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (1)
 .287، ص4ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (2)
 .421حكقؿ: اكرة اذرض، ص ابف  (3)
 .333االاطخرل: مسالؾ كالممالؾ، ص  (4)
 .421ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص ؛708ـ، ص1980، دار اادر، بيركت، 2ابف اذثير: اللباب في ويذيب اذنساب، جػ  (5)
 .434، ص2السمعاني: اذنساب، جػ ؛287، ص4ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (6)
 .421رض، صابف حكقؿ: اكرة اذ  (7)
 .334االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (8)
 .64، 63ميرراساني: أكروو آسيا واريخي )سياسي، ديني، اجوماعي، أدبي(، أبيا، السعكدية، د. ت، ص  (9)

 .333، ص1ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (10)
 .272المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (11)
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 (1)اركىػػػي مدينػػة رثيػػػرة اذنيػػػ، كأكش الوػػي ووميػػػز بمكقعيػػا علػػػ  ضػػفة نيػػػر يعػػػرؼ باسػػميا

كوشػوير بثراةيػا ككفػرة ، كبيػا جبػاؿ رثيػرة، كقلعويػا مأاػقة للجبػؿ، كيحيطيا سكر بو أربعة أبػكاب

  .(2)محاايليا الزراعية

خاليػػػة مػػػػف ، كىػػػػي منطقػػػة سػػػيلية، أمػػػا أنػػػديجاف أك أنػػػدراف فيػػػي مػػػػف أشػػػير مػػػدف فرغانػػػة

كأعجػػب مػػدف ، كأنػػزه، كأطيػػب، كأكسػػع، "قبػػا أرحػػب (4)كقبػػا الوػػي يقػػكؿ عنيػػا المقدسػػي، (3)الجبػػاؿ

 (5)القاػػػبة كقػػػد رػػػاف يجػػػب فػػػي القيػػػاس أف ورػػػكف ىػػػي القاػػػبة( أم العااػػػمة كليػػػا قلعػػػة كربػػػض

وحػيط بيػا اذشػجار كليػا منػارة ، كىػي كاسػعة ربيػرة، كنار آباد مف مدف فرغانة الشييرة بوجاراويػا

مدينػػة موكسػػطة  كداررػػاف (7)آىلػػة بالسػػراف كبيػػا أسػػكاؽ رثيػػرة، كوسػػخاف مدينػػة ربيػػرة (6)كبيػػا أنيػػار

، أمػا خجنػده فيػي مػف مػدف فرغانػة الربػرل .(8)بيا مزارع كبسػاويف، غنية بالمكارد الماةية، المساحة

قػػػػاؿ عنيػػػػا ، كوحوػػػػكم علػػػػ  عػػػػدد ربيػػػػر مػػػػف القػػػػرل، سػػػػيحكف وقػػػػع علػػػػ  الضػػػػفة الشػػػػمالية لنيػػػػر

ف رانػػػت منفػػػردة فػػػ (9)االاػػػطخرل ي )خجنػػػده مواخمػػػة لفرغانػػػو، قػػػد جعلناىػػػا فػػػي جملػػػة فرغانػػػو كا 

  .(10)كبيا نير ربير، اذعماؿ عنيا( كليس مف أعماؿ غير رند

كالميازكذيػػػو ، كغػػػزؽ، أمػػػا قػػػرل فرغانػػػة فيػػػي رثيػػػرة كمنيػػػا شػػػرت )سػػػرت( كنجػػػـ كبرخشػػػاف

، كبيرػػػػػاف كجػػػػػدغؿ، كرررػػػػػرد، كاكاؿ، كنكبرػػػػػار، كأشػػػػػت، كجػػػػػارؾ، كبكرنػػػػػد، كالكاغزيػػػػػو، كالنسػػػػػاةيو

                                                 

 .333، ص1ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (1)
 .421ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (2)
 .272المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (3)
 .273المقدسي: نفسو، ص  (4)
 .333االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (5)
 .271المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (6)
 .المقدسي: نفس المادر كالافحة  (7)
 .522لسورنب: بلداف الخأفة الشرقية، ص  (8)
 .333صمسالؾ الممالؾ،   (9)

 .272المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (10)
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، كرنجػد، كرسػواف، كخكاقنػد، شػاف كبكرنػد كخشػرتكبشب، كبرنػؾ، كأكرشػوا، كأكاؿ، كأسػبره، كشاكراف

  .(1)كانرت، كمياف ركذاف، كمنارة، كرركاف كرند كمسراف كمرغيناف، كشأثا، كزارراف

فقد ذررت بعض الماػادر أف رلمػة الشػاش وورػكف مػف حػرفييف أساسػييف  إقميم الشاشأما 

كالمدينػػة فػػي الكقػػت نفسػػو كىػػذا االسػػـ يطلػػؽ علػػ  اإلقلػػيـ  (2)ىمػػا شػػيناف معجموػػاف كبينيمػػا ألػػؼ

كيقابػػػؿ ىػػػذا االسػػػـ بعػػػض اذسػػػماء اذخػػػرل الوػػػي أطلقػػػت عليػػػو فػػػي اللغػػػات اذخػػػرل مػػػع وطػػػكر 

كلرػف حػدث ، العاكر أيضان كمنو ما راف يقابلو في اللغة الاينية )جاج( في العاكر اإلسػأمية

كبالوػػالي  بعػػض الوطػػكرات ليػػذا االسػػـ علػػ  أيػػدم العػػرب فقػػد اسػػوبدلكا حػػرؼ )ج( بحػػرؼ الػػػ)ش(

كقكبػؿ ىػذا االسػـ أيضػان فػي ، (3)رسر نطؽ ىذا االسـ بػ)ش( حوػ  وأشػي حػرؼ )ج( عنػد العػرب

اللغػػة الفارسػػية بػػػ)جاج( ثػػـ وطػػكرت إلػػ  )جاجرنػػد ثػػـ واشػػرند ثػػـ طشػػقند( كىػػذا يؤرػػد أف السػػراف 

 .(4)الناطقيف بالوررية قد حرفكه إل  ىذه الماطلحات السابقة

بواشػػرند القديمػة ىػػي مكضػػع المدينػػة الوػي سػػماىا العػػرب الشػػاش  كالخراةػب المعركفػػة اليػػكـ 

كمػف ، كرانت في العاكر الكسط  أعظػـ المػدف اإلسػأمية فيمػا كراء نيػر سػيحكف، كالفرس جاج

الماطلحات االسمية الوي أطلقت علػ  ىػذا االسػـ أيضػان )نجرػث( كىػذا االسػـ ىػك لمدينػة قاػبة 

ـ رلػو كذلػؾ علػ  غػرار رثيػر مػف أسػماء المػدف فػي بػأد إقليـ الشاش كلرنو يطلؽ عل  اسػـ اإلقلػي

 .(5)ما كراء النير الوي وحمؿ وسميويف إيرانية كوكرانية

                                                 

 .552 -539للمزيد ينظر: قحطاف الحديثي: أرباع خراساف، ص  (1)
، القػػػاىرة، 1كالنشػػػر، ط ف  السػػػقا، لجنػػػة الوػػػأليؼ كالورجمػػػةاسػػػوعجـ مػػػف أسػػػماء الػػػبأد كالمكاقػػػع، وحقيػػػؽ ماػػػط مػػػا البرػػػرم: معجػػػـ  (2)

 .775ـ، ص1949
 .488ة، صي لسورنب: بلداف الخأفل  (3)
ـ، 1916أمػػػيف كااػػػؼ: الفيرسػػػت معجػػػـ الخريطػػػة الواريخيػػػة للممالػػػؾ اإلسػػػأمية، وحقيػػػؽ أحمػػػد زرػػػي، مطبعػػػة الفجالػػػة، القػػػاىرة،   (4)
 .67ص
 .422، ص5ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (5)
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كمػػػف ، يوضػػػح ممػػػا سػػػبؽ أف إقلػػػيـ الشػػػاش يحمػػػؿ اسػػػمان فػػػي العاػػػر الحػػػديث ىػػػك طشػػػقند 

المأحػػظ أف ىنػػاؾ ظػػاىرة عامػػة فػػي أسػػماء المػػدف فػػي آسػػيا الكسػػط  اإلسػػأمية حيػػث إف أرثرىػػا 

كر( أك القاػبة فػي الوقسػيمات اإلداريػة، سػي بػ)قند أك رند( كىي رلمة ورريػة اذاػؿ بمعنػ  )ينوي

  .(1)كمازالت مسوعملة اليـك كنأحظيا في ورريب بعض أسماء المدف مثؿ طشقند

ف اخولفػػػت فػػػي الحػػػركؼ عػػػف طشػػػقند كلرػػػف النطػػػؽ كاحػػػد كىػػػك اسػػػـ المدينػػػة ، كواشػػػرنت كا 

مدينػػة الحجػػر كباسػػميا ىػػذا قػػد أاػػبحت اليػػـك عااػػمة وررسػػواف  كاإلقلػػيـ سػػابقان فيػػي لغكيػػان وعنػػي

كمف الماطلحات الوي أطلقت أيضان عل  إقليـ الشاش اسػـ  (2)اإلسأمية أم جميكرية أكزبرسواف

)الشاش( كىي الشاش الوي ذررت في فوكحات رسرل عندما كجو جيكشو إل  بأط اليياطلة كىي 

ىػػػ/ 617علػػ  ىػػذا اإلقلػػيـ حوػػ  الغػػزك المغػػكلي سػػنة كظػػؿ اسػػـ الشػػاش يطلػػؽ  (3)علػػ  ىػػذا االسػػـ

كىػك )شػاىرخية( حيػث إف بنرػث قػد ، ـ كبعد ذلػؾ أطلػؽ عليػو اسػـ آخػر مػف قبػؿ ويمكرلنػؾ1220

كلرػػف ويمكرلنػػؾ أعػػاد ، خربيػػا المغػػكؿ فػػي ىجػػكميـ المػػدمر فيمػػا دمػػركا مػػف مػػدف العػػالـ اإلسػػأمي

  .(4)اىرخ(بناءىا كأسماىا )شاىرخية( ورريمان البنو القاةد )ش

يقع إقليـ الشاش ضمف نطاؽ بأد الوررسواف الوي ىي مكطف لجميع بػأد الوػرؾ فػي كسػط 

حيث يقع اإلقليـ خلؼ نير سيحكف فحدا منو يقع في بحيرة خكارـز كآخره إل  باب الحديد  (5)آسيا

 كحػػدا آخػػر إلػػ  جبػػاؿ منسػػكبة إلػػ  عمػػؿ، قػػراع أك، ببريػػة بينيػػا كبػػيف أسػػبيجاب وعػػرؼ بػػالقأص

                                                 

 .523لي لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (1)
سػػػيا الكسػػػط  فػػػي الناػػػؼ الثػػػاني مػػػف القػػػػػرف الواسػػػػػع عشػػػػػر، ورجػػػػػمة: د/ بػػػيف الورجمػػػاف: دراسػػػة أنثركبلكجيػػػة كواريخيػػػة لوررمػػػاف آ  (2)

 .508ـ، ص1993ىػ/ 1433، القاىرة، 11عبدالعزيز محمد عكض اهلل، مجلة رلية الدراسات اإلنسانية، العدد
 .117، صـ2001ىػ/ 1421د/ عااـ محمد الحاج، دار الروب العلمية، بيركت،  الدينكرم: اذخبار الطكاؿ، وحقيؽ  (3)
 .525ي لسورنب: بلداف الخأفة، صل  (4)
 .23، ص2ياقكت الحمكم: معجـ البلداف، جػ  (5)
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كيحد ىذا اإلقليـ أيضػان  (1)كىي أربر ثغر في كجو الورؾ، كحدا إل  كنيررد قرية للناارل، الشاش

  .(2)مف الغرب فرغانة كمف الجنكب إيأؽ كمف الشماؿ أسفيجاب

كإلقلػػيـ الشػػاش مػػدف رثيػػرة وزيػػد علػػ  خمػػس كعشػػريف مدينػػة أسػػماؤىا أعجميػػة مػػا يػػدؿ علػػ  

)إف إقلػػيـ الشػػاش لػػيس بخراسػػاف كمػػا كراء النيػػر إقلػػيـ  (3)ؿسػػعة مسػػاحوو اٌلوػػي قػػاؿ عنيػػا ابػػف حكقػػ

عل  مقدارىا في المساحة مع وفاكت في مسػاحة المػدف كالقػرل الوػي فييػا كمػف المػدف الوػي ونسػب 

، كجيكزف، كعزجند كغناج، كخرشرت، كبنارث، كنجارث، كجينانجرث، كنرث، نبرث، إل  الشاش

، جيغكرػػث فرنرػػد، خاوكنرػػت، بررػػكيف، ثبرػػت، رػػثغػػزؾ أنكذ، نكجرػػث، كغػػدكانؾ، كربرنػػة، كركؾ

 فردرػػث، كغزرػػرد زرانرػث، كبررػػكيف كرػكراف وػؿ أكش، كألبيرػث، بارسػػرث أشػوكررث، رػداؾ نرالػؾ

 كأسػػػيفجاب، كىنػػػاؾ مػػػدف آخػػػرل منيػػػا طػػػراز )أوػػػرار( أك فػػػاراب (4)كىػػػذا مػػػا ذرػػػره المقدسػػػي، أجػػػب

، كثػػرارزراخ، كبأسػػركف، كبيلػػك، كبػػأج، كبررػػث، ربػػاراب كبرسػػخاف كبػػركخ، كأطلػػخ، كأرسػػبانيرث

كبررػػي ، كميررػػي، كاػػبراف، كرػػكؿ، كرػػكالف، كشػػاكغر، كحمبػػرؾ كحػػراف كسػػكراف كسػػكس، كجرػػؿ

يػػأؽ كنبرػػث ، كونرػػت كرمػػذجت كشػػخاخ، كيسػػرند، كخرشػػرت، كبارسػػرث، كأغنػػاؽ، كأشػػوكررث، كا 

يأؽ، كاكناخ د خػكارـز الدمار عل  ي ما وعرضت لو الشاش مف(6)كذررت ياقكت .(5)كرمنجت كا 

كقوؿ ملكريا فجأ عنيا أىليػا كبقيػت ولػؾ الػديار خاكيػة  ،بف ورش لعجزه عف ضبطيااشاه محمد 

  .كانثلـ مف اإلسأـ ثلمة ال ونجبر أبدان ، عل  عركشيا

                                                 

 .134ـ، ص1966علي بيجت: قامكس اذمرنة كالبقاع الوي يرد ذررىا في روب الفوكح، مطبعة الوقدـ، القاىرة،   (1)
 .243، ص3ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (2)
 .416اكرة اذرض، ص  (3)
 .246أحسف الوقاسيـ، ص  (4)
ابػػف  ؛3، جػػػ2، جػػػ1كم: معجػػـ البلػػداف، جػػػ؛ يػػاقكت الحمػػ29 -27و: المسػػالؾ كالممالػػؾ، ص صلمزيػػد مػػف الوفااػػيؿ، ابػػف خرداذبػػ  (5)

 .؛ السمعاني: اذنساب227، ص1اذثير: اللباب، جػ
 .436، ص3معجـ البلداف، جػ  (6)
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كالشاش أربػر ثغػر إسػأمي فػي كجػو الوػرؾ كىػي مػف أفضػؿ بلػداف مػا كراء النيػر كمواخمػة 

كرانػت للثغػكر  (1)كومثؿ الشػاش آخػر معقػؿ لػديار اإلسػأـ، كمجاكرة لبأد الورؾ مف حيث مكقعيا

حيث رانت وؤدم كاجبان دينيػان مقدسػان كىػك اػد أعػداء اإلسػأـ عػف الػديار ، أىمية ربرل كقت ذاؾ

اإلسأمية مما رػاف يعطػي لحراميػا أىميػة ربيػرة كجعػؿ كالة الثغػكر مكضػع وقػدير المسػلميف كقػت 

حػػدكد العػػالـ اإلسػػأمي فػػي ىػػذه المنطقػػة ضػػد حمػػأت  فػػي عيػػد الخلفػػاء المسػػلميف وشػػرؿ (2)ذاؾ

كرانت ويعٌد منطقػة عازلػة ضػد ىجمػات الرعػاة عػف طريػؽ إقامػة اذسػكار الحاميػة للمدينػة ، اذوراؾ

كلعػػب إقلػػيـ الشػػاش دكران ربيػػران فػػي اػػد ىجمػػات  (3)كالوػػي رانػػت بقاياىػػا مكجػػكدة إلػػ  كقػػت قريػػب

، كاذوػػراؾ المسػػلميف، اإلغػػارة علػػ  المػػدف اإلسػػأمية الشػػرقييف كغيػػر المسػػلميف آنػػذاؾ مػػف ؾاذوػػرا

فػػي العاػػر العباسػػي كاذطمػػاع اذخػػرل فػػي الػػبأد  فالاػػينييمثػػؿ دكرىػػا أيضػػان فػػي اػػد ىجمػػات 

  .(4)المجاكرة للشاش

رانػػػت الشػػػاش بيػػػذا المكقػػػع ووكسػػػط الطػػػرؽ الوجاريػػػة المؤديػػػة بػػػيف الشػػػرؽ كالغػػػرب فنشػػػطت 

لوجػػارم ككقكعيػػا أيضػػان بػػالقرب مػػف طريػػؽ الحريػػر العظػػيـ رػػؿ وجاريػػان مػػف خػػأؿ عمليػػات الوبػػادؿ ا

 .(5)ىذا أضف  أىمية واريخية كاقواادية لمكقع الشاش

قليـ ما كراء النير مف أخاب أقاليـ اذرض منزلة كأنزىيا كأرثرىا خيػران   كأىلػو يرجعػكف ، كا 

اض كالميػػػاه كفػػػي عامػػػة مسػػػارنيـ البسػػػاويف كالحيػػػ، إلػػػ  رغبػػػة فػػػي الخيػػػر كاسػػػوجابة لمػػػف دعػػػاىـ

مما ال يكجػد لػو نظيػر فػي رثيػر مػف ، كاذشجار الملوفة كالثمار الرثيرة كالرياض الموالة، الجارية

                                                 

 .416ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (1)
 .164ـ، ص1970ىػ/ 1385، 2ـ حسانيف: سأجقة إيراف كالعراؽ، مروبة النيضة المارية، طعبدالنعي  (2)
حسػػػف أحمػػػد محمػػػكد: اإلسػػػأـ كالحضػػػارة العربيػػػة فػػػي آسػػػيا الكسػػػط  بػػػيف الفوحػػػيف العربػػػي كالوررػػػي، دار الفرػػػر العربػػػي، القػػػاىرة،   (3)

 .124ـ، ص1998
 .126، 125حسف أحمد محمكد: نفس المرجع، ص  (4)
 .37، 36ابف خرداذبو: المسالؾ كالممالؾ، ص  (5)
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كلػـ وخػؿ روػب  .(2)كليس مف اذقاليـ إال يقحط أىلو مراران قبؿ أف يقحط ما كراء النير (1)اذماار

كه حقػػػو مػػػف المػػػدح الجغػػػرافييف المسػػػلميف مػػػف ذرػػػر ىػػػذا اإلقلػػػيـ فقػػػد كاػػػفكه فػػػي رحأويػػػـ كأعطػػػ

  .(3)كالكاؼ مما أواح للباحثيف فراة اإلطأع عل  واريخ كجغرافيا كعادات كوقاليد شعكبو

)أجػػػؿ اذقػػػاليـ كأرثرىػػػا أجلػػػة كعلمػػػاء كمعػػػاني الخيػػػر  (4)كعػػػف ىػػػذا اإلقلػػػيـ يقػػػكؿ المقدسػػػي

، نػػكدكجنػػده خيػػر الج، كمسػػوقر العلػػـ، كررػػف اإلسػػأـ المحرػػـ كحاػػنو اذعظػػـ ملكرػػو أجػػؿ الملػػكؾ

، كأنيػار جاريػة كنعمػان ظػاىرة كنػكاحي كاسػعة، كأشػجار ملوفػة، كقػرل نفيسػة، ورل بو رساويؽ جليلػة

ػغد )إنػو لػـ يػر كلػـ يسػمع فػي ، كدينان مسػوقيمان  كعػدالن مقيمػان( كيقػكؿ عػف بخػارل عااػمة إقلػيـ الاي

كىػي ، نبيػاأك وحيط بيا الخضرة مف جميع جكا، اإلسأـ عف بلد أحسف مظيران كظاىران مف بخارل

كياػؼ  (5) مف أحسػف البلػداف عمػارة كأرثرىػا حػداةؽ كمنوزىػات كىػي معبػر الطريػؽ إلػ  خراسػاف(

كجبػاؿ البػوـ الشػييرة  (6)سمرقند بأنيا مف أجؿ البلداف كأعظميا قػدران كأشػدىا اموناعػان كأرثرىػا رجػاالن 

، كبيػػا حاػػكف منيعػػةكىػػي قػػرل آىلػػة بالسػػراف ، فالغالػػب علييػػا النزىػػة كالخضػػرة، الشػػاىقة المنيعػػة

كىػػػي وواػػػؿ  (7)كالػػػزاج كالنكشػػػادر الػػػذم ياػػػدر إلػػػ  بقػػػاع اذرض، كفييػػػا معػػػادف الػػػذىب كالفضػػػة

غد عف طريؽ نير مسخا قليـ الاي  .(8)ياب في نيرم الاغانياف كفرغانة، بسمرقند كبخارل كا 

عػالمي أنػو رػاف يقػع علػ  طريػؽ الوجػارة ال –إقلػيـ مػا كراء النيػر  –كزاد مف أىميػة اإلقلػيـ  

عندما ، يربك عل  اذلفي عاـ الذم خطو الوجار منذ ما، في العاكر الكسط  كىك طريؽ الحرير

                                                 

 .384ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (1)
 .287االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (2)
، القػػػاىرة، 8محمػػد عبػػدالعظيـ يكسػػػؼ: مرارػػز الوجػػػارة فػػي آسػػيا الكسػػػط ، بحػػث نشػػػر فػػي مجلػػة اوحػػػاد المػػؤرخيف العػػػرب، حاػػاد   (3)

 .330ـ ، ص2000ىػ/ 1421
 .361، 360قاسيـ، صأحسف الو  (4)
 .364المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (5)
 369المقدسي: نفسو، ص  (6)
 .415ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (7)
 506، ص1اإلدريسي: نزىة المشواؽ، جػ  (8)
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 راإلسػػرندر، رػػانكا ينقلػػكف النفػػاةس بػػيف الشػػرؽ كالغػػرب كىػػك الطريػػؽ الػػذم سػػلرو الغػػزاة كالفػػاوحكف

 المقػػػػػدكني كالركمػػػػػاف كالفػػػػػرس كجيػػػػػكش الفػػػػػػوح العربػػػػػي اإلسػػػػػأمي كجحافػػػػػؿ جنرزخػػػػػاف كىكالرػػػػػػك

كطلبػة  كحمؿ ىذا الطريؽ الدعاة كالمبشريف كالبكذييف كالييػكد كالمسػيحييف كالمسػلميف،، مكرلوؾكوي

الػذيف ، كابػف بطكطػة كمػاررك بكلػك، كعليو سار الرحالة العظاـ أمثػاؿ شػياف وسػكنب العلـ كالعلماء،

  .(1)لكالىـ لما عرفنا شيةان عف حاؿ ىذا الطريؽ في العاكر الكسط 

جعلػػو ، لػػيـ مػػا كراء النيػػر باػػفة عامػػة قػػد وموػػع بمكقػػع جغرافػػي مموػػازخأاػػة القػػكؿ إف إق

  .قبلة العلماء كطأب العلـ خأؿ العاريف السلجكقي كالخكارزمي

 : اإلطار التاريخي إلقميم ما وراء النير من قبيل اإلسالم حتى الفتح العربي اإلسالمي :ثانياً 

 :بالد ما وراء النير تاريخيًا قبل اإلسالم -

مملرة طخارسواف علػ  جػانبي : في إقليـ ما كراء النير قبؿ اإلسأـ ممالؾ عٌدة منياقامت 

 (3)كمملرػة اػغانياف شػماؿ نيػر جيحػكف كعااػمويا شػكماف (2)نير جيحكف كعاامويا مدينة بلخ

ػػغد الوػػي رانػػت وموػػد مػػف جيحػػكف إلػػ  سػػيحكف كعااػػمويا سػػمرقند كمملرػػة فرغانػػة  (4)كمملرػػة الاي

ثػػـ مملرػػة  (5)فاذخشػػيأك راشػػاف كرػػاف ملريػػا يلقػػب  هف كعااػػمويا خجنػػدعلػػ  جػػانبي نيػػر سػػيحك 

فػػػي الشػػػرؽ مػػػف  وثػػػـ مملرػػػة أشركسػػػن (6)خػػػكارـز فػػػي أعػػػالي نيػػػر جيحػػػكف كعااػػػمويا الجرجانيػػػة

ثػػػـ مملرػػػة الشػػػاش فػػػي شػػػماؿ نيػػػر سػػػيحكف  (7)كلقػػػب ملريػػػا أيضػػػان ىػػػك اآلخػػػر باذخشػػػيد، فرغانػػػة

                                                 

 .7ـ، ص1977ايريف فرانؾ، كديفيد براكوسكف: طريؽ الحرير، ورجمة أحمد محمكد، القاىرة،   (1)
 .98 -58؛ اليعقكبي: البلداف، ص119ؽ النفيسة، صسوو: اذعأابف ر   (2)
 .148باروكلد: وررسواف، ص  (3)
 .503؛ لسورنب: بلداف الخأفة، ص325المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (4)
 .521، 520ي لسورنب: بلداف الخأفة، صل  (5)
 .179باروكلد: وررسواف، ص  (6)
 .327، 326المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (7)
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كلػذا رانػت ، ابوة كغير معرضة للوغييػر ليػذه الممالػؾكلـ ورف ىناؾ حدكد ث .(1)كعاامويا طشقند

البأد معرضة لليجكـ كالعدكاف كبخااة مف جانب القباةؿ الوررية أك الدكلػة الاػينية كغيرىػا مػف 

أك ىػي حاليػان ومثػؿ ، كرانت بأد ما كراء النير وسم  وررسػواف الغربيػة (2)المجاكريف ليذه الممالؾ

كىػػػذه ، ـ1991اػػػلت عػػػف االوحػػػاد السػػػكفيوي المنحػػػؿ فػػػي سػػػنة الجميكريػػػات اإلسػػػأمية الوػػػي انف

الجميكريات ىي أكزبرسواف كوقع في الجزء الشػرقي مػف االوحػاد السػكفيوي سػابقان كوشػورؾ حػدكدىا 

كجميكرية طاجرسواف أم مكطف الطاجيؾ يحدىا مػف الغػرب كالشػماؿ أكزبرسػواف، ، مع أفغانسواف

أك وررمانيػا كوقػع  إقلػيـ سػيرانب( كجميكريػة وررمنسػوافكمف الشرؽ وررسواف الشػرقية )الاػينية أك 

كىػػػػذه ، ثػػػػـ أفغانسػػػػواف، كجميكريػػػػة قيرغيريػػػػا كوحػػػػيط بيػػػا جميكريػػػػة أكزبرسػػػػواف، غػػػرب أكزبرسػػػػواف

كمػػف ىنػػا فػػ ف وررسػػواف ىػػي مػػا ، الجميكريػػات وعػػد المػػداخؿ الطبيعيػػة لسػػيكؿ سػػيبريا فػػي الشػػماؿ

يػػػػراف كالينػػػػد يعػػػػرؼ اليػػػػكـ بجميكريػػػػات آسػػػػيا الكسػػػػط  الخمػػػػس كىػػػػي  وجػػػػاكر سػػػػيبريا كالاػػػػيف كا 

 .(3)كأفغانسواف

كسػػرانيا مػػػف العناػػر الوررػػي الػػػذم ، كوقػػع ىػػذه الػػبأد فػػػي شػػماؿ الدكلػػة الفارسػػػية القديمػػة

 .(4)كركنػػكا ليػػـ عػػدة ممالػػؾ مسػػوقلة فييػػا، انحػػدر إلييػػا مػػف الشػػرؽ منػػذ القػػرف السػػادس المػػيأدم

اروشػػفت فػػي الناػؼ الثػػاني مػف القػػرف الواسػػع  كقػد، أرخػكف أقػػدـ ذرػػر للسػاف الوررػػي كخلػدت آثػػار

فأاػحاب ولػؾ اآلثػار ، كىػي أىػـ آثػار ورريػة كاػفيا الوػرؾ أنفسػيـ عػف وػاريخيـ، عشر المػيأدم

                                                 

؛ أحمد وكني عبداللطيؼ: الفػوح اإلسػأمي لػبأد مػا 33، 32ـ، ص1978معارؼ، القاىرة، سرم الجكىرم: آسيا اإلسأمية، دار الي  (1)
(، جامعػة اذزىػر، لمسػلمكف فػي آسػيا الكسػط  كالقكقػازكراء النير، كانوشار اإلسأـ ىناؾ، بحث منشكر ضػمف أبحػاث المػؤومر الػدكلي )ا

 .52 -39ـ، ص1993
 .22ـ، ص1996، 1لفواح مقلد الغنيمي: اإلسأـ كالمسلمكف في جميكريات آسيا الكسطي، القاىرة، طعبدا  (2)
 .33يسرم الجكىرم: آسيا اإلسأمية، ص  (3)
 .22، صباروكلد: واريخ الورؾ  (4)
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كاسػوكلكا ، كقػد ظيػركا فػي القػرف السػادس المػيأدم، سمكا أنفسيـ ذكؿ مرة في الواريخ باسـ الورؾ

  .(1)حدكد إيراف كبيزنطة في زمف قاير عل  مساحات ومود مف حدكد الايف إل 

رخكف كووحدث ية المعاارة وؤرد ما جاء بنقكش أكمف الغريب أف النقكش الاينية كالبيزنط

( كفػػي Tuarieueفقػػد كردت فػػي النقػػكش الاػػينية ىػػذه رلمػػة )، عػػف بدايػػة ظيػػكر الشػػعب الوررػػي

القػػػكؿ إف كاعومػػػادان علػػػ  ىػػػذه الماػػػادر يمرػػػف  (2) (Taw raiالنقػػػكش البيزنطيػػػة كردت رلمػػػة )

الشػػعب الوررػػي الػػذم سػػيطر علػػ  منطقػػة مػػا كراء النيػػر بػػدأ يرػػكف سلسػػلة مػػف اإلمػػارات الورريػػة 

كرػاف ىػذا الشػعب الوررػي محاربػان مػف ، المسوقلة الوي انفالت عف القسػـ الشػرقي مػف عػالـ الوػرؾ

  .(3)يزاؿ مومسران بالوقاليد البدكية القديمة الطراز اذكؿ كراف ال

ر الورري ماحكبان بظيكر لغة جديدة في عالـ آسيا الكسط  ىي اللغػة كراف ظيكر العنا

كقد بدأ الشعب الورري في ىذه الفورة بحرػـ مكقعػو يوعػرض لويػارات ثقافيػة إمػا كاردة مػف  (4)الوررية

مػػػا مػػػف الاػػػيف، إيػػػراف فقػػػد انوشػػػرت بػػػيف اذوػػػراؾ بعػػػض العقاةػػػد اإليرانيػػػة خاكاػػػان المػػػذىب ، كا 

  .(6)ركف بالمسيحية يبذلكف نشاطان بيف ىذا الشعب الورريكبدأ المنا، (5)المانكم

                                                 

فة نيػػر أكرخػػكف فػػي بعثػػة الجمعيػػة الفنيػػة بيلنسػػري، علػػ  ضػػ اروشػػفويا، كنقػػكش أكرخػػكف نقػػكش ورريػػة 149باروكلػػد: وررسػػواف، ص  (1)
ـ، كىػي أقػدـ آثػار لألوػراؾ، كاللغػة الورريػة 19بأد المغكؿ كقاـ بحؿ رمكزىا العالـ الدنمارري كلػيـ طكسػكف فػي الناػؼ الثػاني مػف القػرف 

ـ ـ كىػي الفوػرة الوػي رػاف أوػراؾ الشػػرؽ فػي أثناةيػا وحػت حرػـ الاػيف، ثػػ680 -630الوػي أنشػأىا اذوػراؾ، كوونػاكؿ فوػرة ناػؼ قػػرف فقػط 
اسوطاعكا الحاكؿ عل  اسػوقأليـ كوؤرػد النقػكش أف خانػات اذوػراؾ ينحػدركف مػف أوػراؾ الغػز كالوغزغػز، كواػكر النقػكش حيػاة قػـك مػف 
البػػدك داخػػؿ دكلػػة بدكيػػة، راجػػع: زرريػػا روػػابجي: الوػػرؾ فػػي مؤلفػػات الجػػاحظ كمرػػانويـ فػػي الوػػاريخ اإلسػػأمي حوػػ  أكاسػػط القػػرف الثالػػث 

 .25، 24ـ، ص1979اليجرم، بيركت، 
 .135؛ حسف أحمد محمكد: اإلسأـ في آسيا الكسط ، ص76باروكلد: واريخ الورؾ، ص  (2)
 .2ـ، ص1963، اإلسرندريةسعد زغلكؿ عبدالحميد: الورؾ كالمجومعات الوررية، مجلة آداب   (3)
 .136، صبيف الفوحيف العربي كالورري في آسيا الكسط كالحضارة العربي د: اإلسأـ ك حسف محم  (4)
باروكلػػد: وػػاريخ ؛ 282، ص2، جػػػـ1965ىػػػ/ 1385ر اذنػػدلس، بيػػركت، ، ط، دا2المسػػعكدم: مػػركج الػػذىب كمعػػادف الجػػكىر، جػػػ  (5)

ػغد المانكيػة بػيف الوػرؾ كحرمػت المانكيػ12، 11الورؾ، ص ص باروكلػد: وػاريخ الوػرؾ،  ة قوػؿ اإلنسػاف، كأرػؿ لحػـ الحيػكاف،، كقد نشر الاي
 .48 -15ص
 .15، 14كلد: واريخ الورؾ، صبارو  (6)
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ىي سيطرة طبقة مأؾ اذراضي اذرسوقراطية ، كراف الطابع المميز للمجومع الورري آنذاؾ

كلـ يرف ببأد ما كراء النير قكة وربح جماح سيطرة ىذه الطبقة ، اإلقطاعية الذيف عرفكا بالدىاقيف

  .(1)ازة في البأدومحليكف مف الدىاقيف ىـ الطبقة المف الحراـ المفقد را، رما ىك الحاؿ في إيراف

رمػػا رػػاف لألرسػػوقراطية الماليػػة المؤلفػػة مػػف الوجػػار أثػػر مػػف الوجػػارة مػػع الاػػيف كغيرىػػا مػػف 

عند  (3)كيذرر الطبرم (2)فعرفت مدف بأرمليا مثؿ بيرند بأنيا )مدينة الوجار(، البأد مرانة خااة

ػغ أك رػػانكا ، د أف ىػػؤالء الوجػػار المياسػير كالػػذيف أطلػػؽ علػييـ اسػػـ اذمػػراءحديثػو عػػف ىجػػرات الاي

كلـ يركنػكا مػف حيػث المرانػة أقػؿ مػف طبقػة الػدىاقيف ، كيبنكف الحاكف، يملركف الضياع الكاسعة

  .(4)كرانت ماالحيـ مروبطة أشد االروباط بماالح اذرسوقراطية مف الدىاقيف

كسرنكا قاكران منيعة كلـ ، نكا يملركف عقارات كاسعةأف وجار بخارل را (5)كيركم النرشخي

كلـ وقؿ أخأؽ أوراؾ ما كراء النير مػف بقيػة اذوػراؾ فػي رػكنيـ ، وقؿ مرانويـ عف مرانة الدىاقيف

كإلعطػاء فرػرة عػف أخػأؽ السػراف فلػيس أدؿ مػف ولػؾ العػادة الوػي ، شعبان مقاوأن مف الطراز اذكؿ

يقػاـ بسػمرقند فػي رػؿ عػاـ ماةػدة يكضػع علييػا لحػـ كخبػز كشػراب  فقػد رػاف، (6)يركييا لنػا الطبػرم

ػغد فػأ يقربػو أحػد غيػره فػ ف أرػؿ منػو أحػد غيػره ، كىػك طعامػو ذلػؾ اليػكـ، كييجعؿ ذلؾ لفػارس الاي

ف احت ىذه الركاية .بارزه فأييما قوؿ ااحبو فالماةدة لو فقػد اوضػح أف العػرب ، أك لـ واح، كا 

كراف أميػر سػمرقند أقػكل ، ف اإلمارات الاغيرة الموحاربة باسومراركجدكا أنفسيـ أماـ عدد ربير م

كأماـ طبقة مف الفرساف عرفت بالشجاعة كالميارة في القواؿ كلرنيا  (7)ىؤالء اذمراء كأبعدىـ نفكذان 

                                                 

 .297باروكلد: وررسواف، ص  (1)
 .باروكلد: المرجع نفسو، كالافحة  (2)
 .321، ص4واريخ الرسؿ كالملكؾ، جػ  (3)
 .299باروكلد: الوررسواف، ص  (4)
 .48واريخ بخارل، ص  (5)
 .323، 322، ص4واريخ الرسؿ، جػ  (6)
 .299باروكلد: وررسواف، ص  (7)
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كوظيػر نقػكش أكرخػكف  .ممػا سػيؿ ليػـ عمليػة الفػوح فػي النيايػة (1)افوقرت افوقاران وامان إلػ  الونظػيـ

كأف اليكة بينيـ رانت  (2)قد شيدت اراعان طبقيان عنيفان بيف العامة كبيف الدىاقيف النبأءأف البأد 

كفػي أثنػػاء السػيادة الاػػينية انحػازت اذرسػوقراطية إلػػ  الاػيف للحفػػاظ  (3)سػحيقة إلػ  أبعػػد الحػدكد

نشػاء كا  ، كوثبيت سلطانيـ، كاسوغلكا الكالء للايف في ربح جماع الحررات الشعبية، عل  مراسبيا

كلـ يرف ىؤالء اذمراء وجمعيـ بالػدىاقيف رابطػة سياسػية كاحػدة بػؿ غلػب  .(4)إمارات وررية مسوقلة

كعقػػػػد العػػػػرب أكااػػػػر الاػػػػداقة مػػػػع  (5)علػػػػ  ديػػػػار اذوػػػػراؾ الوفرػػػػؾ السياسػػػػي كالاػػػػراع الػػػػداخلي

أدم علػ  أيػة حػاؿ شػػيد القػرف السػادس المػػي .(6)كأفػادكا مػف انقسػػاميـ إلػ  أبعػد الحػػدكد، الػدىاقيف

كجكد دكلويف قكٌيويف لألوراؾ امودت حدكدىا مف منغكليا كوخػكـ الاػيف حوػ  البحػر اذسػكد كرػاف 

، كوكسػػػعت الدكلػػػة بقيادوػػػو غربػػػان ، ـ552مؤسػػػس الدكلػػػة الشػػػرقية ىػػػك )بػػػكميف( الػػػذم وػػػكفي سػػػنة 

كأرسػػػؿ رسػػػكلو إلػػػ   (7)سػػػنة 255كاسػػػوكل  أخػػػكه )أسػػػومي( علػػػ  اذاػػػقاع الغربيػػػة، كعػػػاش بعػػػده 

  .(8)ـ لعقد وحالؼ معيـ568ؾ سنة اذورا

ثػػـ وػػـ ، ـ ومرػػف الاػػينيكف مػػف القضػػاء علػػ  الدكلػػة الورريػػة الشػػرقية630ىػػػ/ 9كفػػي عػػاـ 

ـ فػػػي حػػػيف اسػػػومر أوػػػراؾ الشػػػماؿ حوػػػ  عػػػاـ 659ىػػػػ/ 39القضػػػاء علػػػ  اذوػػػراؾ الغػػػربييف عػػػاـ 

ف( اسػوكلت أف بخػارل رانػت مملرػة وحرميػا سػيدة )الخػاوك  (10)كذرػر النرشػخي، (9)ـ745ىػ/ 128

كعلػ  رػؿ ، عل  الحرـ بدالن مف ابنيا )طغشاده( كقػد كاجيػت العػرب المسػلميف فػي مجػاالت رثيػرة
                                                 

 .299لد: وررسواف، صباروك   (1)
 .باروكلد: نفسو  (2)
 .35 -13ـ، ص1964الجاحظ: رساةؿ الجاحظ في مناقب الورؾ، القاىرة،   (3)
 .138، 137، صبيف الفوحيف العربي كالورري حسف أحمد محمكد: اإلسأـ في آسيا الكسط   (4)
 .21 -19ـ، ص1961عبدالرريـ عرابيو: العرب كاذوراؾ، ط، دمشؽ،   (5)
 .137حسف أحمد محمكد: اإلسأـ في آسيا الكسط ، ص  (6)
 .66سعد زغلكؿ عبدالحميد: الورؾ، ص  (7)
 .91 -8باروكلد: واريخ الورؾ، ص  (8)
 .303 -301باروكلد: وررسواف، ص  (9)

 .62واريخ بخارل، ص  (10)
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ممػا سػاعد ، حاؿ رانت اذحكاؿ السياسية إلقليـ ما كراء النير مضطربة قبيؿ الفػوح اإلسػأمي ليػا

  .(1)عل  نجاح الفوح

فػيمرف الومييػز بػيف نػكعيف مػف ، ـإلقليـ ما كراء النيػر قبيػؿ اإلسػأ األحوال الدينيةأما عف 

اذكؿ يػػروبط بالطبيعػػة كالثػػاني يشػػير إلػػ  بعػػض العقاةػػد ، العقاةػػد الدينيػػة فػػي اإلقلػػيـ قبػػؿ اإلسػػأـ

فقػػد اعوقػػد الوػػرؾ : بالنسػػبة للنػػكع اذكؿ (2)كالمسػػيحية، كالييكديػػة، كالمانكيػػة، كالبكذيػػة، رالزرادشػػوية

إذ ، كأرػدت نقػكش أكرخػكف ذلػؾ، دك السػماء كاذرضكلػذلؾ عبػ، بحرـ فطرويـ البدكية في الطبيعة

( أم أرض الوػػػػرؾ اػػػػك –، كعبػػػػارة )وػػػػكؾ رػػػػكري( أم سػػػػماء الوػػػػرؾ –كردت فييػػػػا عبػػػػارة )وػػػػكرؾ 

كرانت خيمة ملؾ الوػرؾ وفػوح نحػك الشػرؽ وبجػيأن لولػؾ الجيػة مػف السػماء الوػي وشػرؽ  .(3)كماؤىـ

ة مف الشير الخامس حسب الواريخ الاػيني كرانكا يحجكف في اذياـ العشرة الثاني (4)منيا الشمس

رما عبدكا الشػمس كالقمػر  (5)حيث اعوقدكا أف ركح السماء وسرنيا، إل  جباؿ الذىب )جباؿ البوـ(

كالخشب كالمعادف كالنار كالماء كاليكاء رمػا قدسػت ىػذه الشػعكب المعػدف القػكم ، كالجباؿ كاذنيار

د بػػدليؿ أسػػماةيـ الكطنيػػة القديمػػة مثػػؿ ويمػػكر الػػذم ياػػنع منػػو السػػأح كآالت الحػػرب كىػػك الحديػػ

  .(6)كويمكجيف الوي ليا معني الحديد ذات اذاؿ الديني، كأويأ

رما انوشػرت العقيػدة الشػامانية كىػي عقيػدة بداةيػة كثنيػة وظيػر بكضػكح فػي مراسػيـ الجنػاةز 

نػت ىػذه الوماثيػؿ را، جنػكدىـ وماثيػؿ ليػؤالء الجنػكد ، كرانكا يقيمػكف إلػ  جػكار قبػكركالدفف عندىـ

نيا مف أاؿ ايني   .(7)وسم  )بلباؿ( كا 

                                                 

 .190محمد عبدالعظيـ: الفوح اإلسأمي، ص  (1)
 .32 -11اةد، ينظر: باروكلد: واريخ الورؾ، صلمزيد مف الوفاايؿ حكؿ ىذه العق  (2)
 .309 -305باروكلد: وررسواف، ص  (3)
 .77سعد زغلكؿ عبدالحميد: واريخ الورؾ، ص  (4)
 .77سعد زغلكؿ عبدالحميد: واريخ الورؾ، ص  (5)
 .379، ص2ياقكت: معجـ البلداف، جػ ؛87، ص1المسعكدم: مركج الذىب، جػ  (6)
 .12، 11رؾ، صباروكلد: واريخ الو  (7)



 68 

فقػػد انوشػػرت العقيػػدة الزردادشػػوية كىػػي العقيػػدة القديمػػة القكميػػة لميػػرانييف، : أمػػا النػػكع الثػػاني

ثػـ  (1)كانوشرت في إقلػيـ مػا كراء النيػر بسػبب احورػاؾ اذوػراؾ بػ يراف فػي شػرؿ العأقػات الوجاريػة

ثػػػـ الديانػػػة ، ثػػػـ دخلػػػت العقيػػػدة المانكيػػػة (2)عػػػف طريػػػؽ الوجػػػار أيضػػػان  اعونقػػػكا البكذيػػػة كاليندكسػػػية

فقد راف ليا أوباع رثيركف بػيف الوػرؾ حوػ  بدايػة ، المسيحية عف طريؽ المناريف بيا مف الايف

  .ثـ دخلكا في اإلسأـ كأابحكا أشد المدافعيف عنو (3)انوشار اإلسأـ

كوفررػػػت عػػػرل ، الشػػػرقيكف عػػػف الغػػػربييف كىرػػػذا كجػػػد العػػػرب مجومعػػػان ورريػػػان انفاػػػؿ أورارػػػو

، رمػػا شػػيدت الػػػبأد أزمػػات اقواػػادية طاحنػػػة، الكحػػدة السياسػػية بػػػيف اإلمػػارات الورريػػة المونازعػػػة

  .(4)كافوقدت الكحدة المذىبية الوي ويٌيئ الحافز للقواؿ كاالسوماوة في الدفاع

سػوقر بيػـ المقػاـ فػي كا، كقد حػدث ذلػؾ فػي الكقػت الػذم وكطػد فيػو النفػكذ العربػي فػي إيػراف

كال يعطػي اإلمػارات فراػة الوجمػع ان يناكش اذوراؾ كيحاربيـ، الوي أابحت ثغران إسأمي، خراساف

رمػػا ألػػؼ العػػرب طبيعػػة الػػبأد كطبيعػػة القوػػاؿ فػػي ىػػذه اذجػػكاء قارسػػة ، فػػي جبيػػة ورريػػة مكحػػدة

 .كىذا مكضكع الفاؿ القادـ، مما ساعدىـ عل  فوح اإلقليـ (5)البرد

 

 

 

 

 
 

                                                 

، ـ2005ورجمػة السػباعي محمػد السػباعي، القػاىرة، مف اليجرة حو  نياية القرف الواسع اليجػرم، ري: اإلسأـ في إيراف، سفشك بطر   (1)
 .183 -181ص
 .33، 32ـ، ص1985، عيف شمس، ؛ شيريف حسانيف: مسلمك الوررسواف123باروكلد: واريخ الورؾ، ص  (2)
 .138في آسيا الكسط ، صحسف محمكد: اإلسأـ   (3)
 .12، 11باروكلد: واريخ الورؾ، ص  (4)
 .138حسف أحمد محمكد: اإلسأـ في آسيا الكسط ، ص  (5)
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  الفصل األول
 األحوال السياسية

 في بالد ما وراء النير من الفتح اإلسالمي حتى الغزو المغولي

 الفتح غير المنظم )الغير مستقر(

 .البدايات اذكلي لفوح إقليـ ما كراء النير -

 .جيكد اذمكييف في فوح اإلقليـ -

 .الفتح المنظم إلقميم ما وراء النير

 .ليفوكحات قويبة بف مسلـ الباى -

 .مراحؿ الفوح -

 .إقليـ ما كراء النير بعد مقوؿ قويبة -

 .إقميم ما وراء النير في العصر العباسي األول

 :راء النير عصر الدويالت المستقمةإقميم ما و 

 .كالقراخانية -الغزنكية  –السامانية  –الافارية  –الطاىرية  -

 .إقميم ما وراء النير في العصر السمجوقي

 .في ظؿ حرـ الخطا إقليـ ما كراء النير -

 .إقميم ما وراء النير في العصر الخوارزمي
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بدأت أنظار المسػلميف ووجػو نحػك بػأد الوررسػواف أك مػا كراء النيػر منػذ عيػد الخليفػة عمػر 

بػػف الخطػػاب 
حيػػث اروبطػػت ىػػذه البدايػػة بالبطػػؿ العربػػي المسػػلـ اذحنػػؼ بػػف قػػيس الوميمػػي ، (1)

الفارسػػي يزدجػػر شػػرقان حوػػ  نيػػر جيحػػكف الحػػد الغربػػي  ـ حينمػػا طػػارد الملػػؾ642ىػػػ/ 22فػػي سػػنة 

ػػغد )غػػكزؾ( طالبػػان  (3)كالوقػػ  بخاقػػاف، كعندةػػذ عبػػر يزدجػػرد النيػػر (2)ليػػذه الػػبأد الوػػرؾ كملػػؾ الاي

ػغد  ملػؾ فاسػوجاب لػو، عكنيما عل  المسػلميف الوػرؾ علػ  الفػكر كجمػع عػددان ربيػران مػف أوػراؾ الاي

كومرنػػػت قػػػكات يزدجػػػرد مػػػف ، قػػػكات الحليفػػػة فػػػي اليجػػػكـكبػػػدأت ال، كغيػػػرىـ، كفرغانػػػو كأشركسػػػنو

كقوػػؿ ثػػأث مػػف ، قاعػػدة خراسػػاف مػػف المسػػلميف لرػػف اذحنػػؼ لػػـ يوػػأثر بػػذلؾ (4)اسػػوعادة مدينػػة بلػػخ

كرانػػت ىػػذه ىػػي بدايػػة االحورػػاؾ  .(5)فرسػػاف الوػػرؾ ففوػػت ىػػذا اذمػػر فػػي عضػػدىـ كعػػادكا أدراجيػػـ

دارت معررة حاميػة الػكطيس بػيف  بف عفاف ااف ، كفي عيد الخليفة عثمبيف اذوراؾ كالمسلميف

ـ علػ  حػدكد 647ىػػ/ 27كبيف اذوػراؾ الػذيف رػانكا بطخارسػواف سػنة ، اذحنؼ بف قيس مف جية

كأعقػب  (6)اذحنػؼ كوكقيعػو اػلحان مػع أىػؿ طخارسػواف بانواػارانويػت ، جيحكف مػف جيػة أخػرل

رػي يوبػع اذوػراؾ الموقيقػريف إلػ  ، (اذقػرع بػف حػابس)ذلػؾ أف أرسػؿ اذحنػؼ بػف قػيس إلػ  قاةػده 

كوػػـ لػػو فػػوح الجكزجػػاف كيبػػدك أف ىػػذه ، أنجػػز اذقػػرع ميموػػو باالنواػػار علػػييـ (7)جبػػاؿ الجكزجػػاف

االنواارات السريعة قػد حفػزت اذحنػؼ بػف قػيس فكاػؿ بقكاوػو إلػ  خػكارـز إحػدل أقػاليـ مػا كراء 

                                                 

 .411، 410ـ، ص1986البأذرم، أحمد بف يحيي بف جابر: فوكح البلداف، مروبة دار القلـ، القاىرة،   (1)
؛ ابػػف 296، 295، ص4ـ، جػػػ1975ضػػؿ إبػػراىيـ، دار المعػػارؼ، القػػاىرة، الف الطبػػرم: وػػاريخ الرسػػؿ كالملػػكؾ، وحقيػػؽ محمػػد أبػػك  (2)

؛ ابف أعػثـ الرػكفي: الفوػكح، وحقيػؽ محمػد بػف عبدالمعيػد 301، ص5ـ، جػ1987: الرامؿ في الواريخ، دار الروب العلمية، بيركت، اذثير
ػغد، بحػث ؛ محمػد عبػدالعظيـ يكسػ312، 311، ص2ىػػ، جػػ1389، حيػدر آبػاد الػدرف، الينػد، 1خاف، ط ؼ: الفػوح اإلسػأمي إلقلػيـ الاي

 .237 -180ـ، ص1997منشكر ضمف حكلية الدراسات اآلسيكية، العدد اذكؿ، الزقازيؽ، 
 .133(، ص1خاقاف: لقب عسررم، يطلؽ عل  حارـ، أك بمعن  قاةد الجيش، راجع فامبرل: واريخ بخارل، حاشية رقـ )  (3)
 .67، 66، ص4الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (4)
 .الطبرم: نفسو  (5)
 .، ما بعدىا317البأذرم: فوكح البلداف، ص  (6)
 .182، ص2الجكزجاف: ركرة كاسعة مف ركر بلخ بخراساف، ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (7)
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اذمكييف مف بعدىـ أف يرد ةؿ الخلفاء كاك  كدرجت عادة الخلفاء الراشديف .(1)النير ثـ عاد إل  بلخ

كرػذلؾ ، كيعيػد إلػييـ بقيػادة الجػيش، خراساف كما كراء النير حراـ مػف طػرؼ كالة الباػرة كالركفػة

 الخليفػة كىػذا مػا حػدث فػي خأفػة(2)إدارة أمكر كالياويـ إل  وأديب الثػكار كجيػاد الرفػار المجػاكريف

ـ فغػػػزا 649ىػػػػ/ 29بػػػف رريػػػز" الباػػػرة سػػػنة الػػػذم كلػػػ  "عبػػػداهلل بػػػف عػػػامر  عثمػػػاف بػػػف عفػػػاف 

كبعػث علػ  مقدمػة جيشػو اذحنػؼ بػف قػيس فػأقر الاػلح الػذم عقػد ، ـ650ىػػ/ 30خراساف سػنة 

فكجد أكؿ جمكع الورؾ )اليياطلة( فانوار علييـ كفوحػت  (4)ثـ وقدـ اكب قكىسواف (3)زمف عمر

  .(5)المدينة عنكة

كفي عيده (6)ففي عيده فوحت معظـ أعماليا، راف عبداهلل بف عامر مف أعظـ كالة خراساف

فقػد اجومػع أىػؿ ، كاجو بجيكشو أعظـ وجمع للورؾ عرفػو العػرب قبػؿ عيػد قويبػة بػف مسػلـ البػاىلي

كرػػػانكا فػػػي نحػػػك ثأثػػػيف ألفػػػان كانضػػػـ إلػػػييـ أىػػػؿ ، كالفاريػػػاب (7)طخارسػػػواف كالجكزجػػػاف كالطالقػػػاف

كانيزمت جمكع الوػرؾ ، ؼ مف المسلميفكقاد المعررة اذحنؼ بف قيس في خمسة آال، الاغانياف

كدانت لعبداهلل بف عامر جميػع الػبأد الكاقعػة علػ  الضػفة الجنكبيػة لنيػر جيحػكف  .(8)ىزيمة منررة

كراف ذلؾ رلػو قػد  (9)كاالح دىاقيف اذوراؾ الغربييف، بؿ بدأت القباةؿ العربية وعبر جيحكف نفسو

                                                 

 ، كما بعدىا.234، ص4الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (1)
، كطػػكاؿ العيػػػد 9ـ، ص1989عػػأء الػػػديف مناػػكر، القػػػاىرة،  عبػػاس إقبػػػاؿ: وػػاريخ إيػػػراف بعػػد اإلسػػػأـ، نقلػػو مػػػف الفارسػػية محمػػػد  (2)

كمػا الراشدم كاذمكم درجت العادة عل  وكلية ىؤالء الكالة مف العرب كرانكا ييرحلكف جمكعان ربيػرة مػف القباةػؿ العربيػة إلػ  إيػراف كخراسػاف 
 .سأميكراء النير، لمعاكنويـ في الحرب، كلنشر اإلسأـ كالوقاليد العربية في المشرؽ اإل

 .295، 294، ص4الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (3)
قكىسػػواف: بضػػـ أكلػػو ثػػـ السػػركف ثػػـ رسػػر اليػػاء، كسػػيف ميملػػة، كآخػػره نػػكف كىػػي وعريػػب ركىسػػواف، كمعنػػاه مكضػػع الجبػػؿ ذف رػػكه   (4)

بكر، كقاػبويا قػاةف كمػف مػدنيا بالفارسية ىي الجبؿ كأرثر بأد العجـ ال وخلك مف مكضػع يقػاؿ لػو قكىسػواف، كىػي جبػاؿ بػيف ىػراة كنيسػا
 .416، ص4طبس الومر كطرثيث، ياقكت: معجـ البلداف، جػ

 .15، 14، ص3، جػ491، ص2ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (5)
 .396 -393البأذرم: فوكح البلداف، ص ص  (6)
 .295، ص4الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (7)
 .394البأذرم: فوكح البلداف، ص  (8)
 .312، 311، ص4اريخ الرسؿ، جػالطبرم: و  (9)
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كلرنػػو رػػاف قػػد وػػرؾ قػػكاده ، ر للحجػػاز للعمػػرةـ كفييػػا رحػػؿ عبػػداهلل بػػف عػػام651ىػػػ/ 31وػػـ سػػنة 

أف عثمػػاف بػػف عفػػاف  (2)كيػػذرر الػػبأذرم (1)كقبػػؿ سػػفره اػػالح أىػػؿ مػػا كراء النيػػر، يرملػكف المسػػيرة

كاػػالح أىػػؿ ، بػػف رريػػز أكؿ مػػف عبػػر نيػػر جيحػػكفا، كيعوبػػر عبػػداهلل بػػف عػػامر عقػػد ليػػـ العقػػكد

كلرػف الفونػة الربػرل الوػي ألمػت  .(3)كالثيػابفأووو الدكاب كالكااةؼ كالحريػر ، الجانب الشرقي منو

كالحػرب ، عثمػاف بػف عفػاف  الخليفػة كالوػي انويػت بمقوػؿ، ـ655ىػ/ 35بالدكلة اإلسأمية سنة 

 .(4)قد عطلت حررة الفوح اإلسأمي لبأد ما كراء النير، اذىلية الوي دارت بيف علي كمعاكية

   :جيود األمويين في فتح إقميم ما وراء النير

كالذم حكليا إل   ـ إل  معاكية بف أبي سفياف 661ىػ/ 41لت الخأفة اإلسأمية سنة آ

كيرمؿ المسيرة ، كراف عليو أف يكاجو أكضاع خراساف المضطربة، ملؾ كراثي لو كذكالده مف بعده

  فأعاد عبداهلل بف عامر بػف رريػز اػاحب الػدكر اذربػر فػي عيػد عثمػاف إلػ، لفوح ما كراء النير

 كشيدت الفورة الممودة مف بداية العيد اذمكم حوػ  .(5)فاسوقاـ لو أمر البأد، عل  خراساف كاليوو

ـ عػػددان مػف الغػػارات الثغريػة الوػػي رانػػت 705 –661ػ/ ىػػ86 –41سػنة  عيػد الكليػػد بػف عبػػدالملؾ

ء ليػػا أثػػر ربيػػر فػػي الفػػوح المػػنظـ فيمػػا بعػػد علػػ  بػػأد مػػا كراء النيػػر كقػػد اقورنػػت ىػػذه الفوػػرة بأسػػما

كسػعيد بػف ، كالربيػع بػف زيػاد الحػارثي كعبيػداهلل بػف زيػاد، قادة أجأء ىـ الحرػـ بػف عمػرك الغفػارم

كيزيػد بػف الميلػب ، بػف خػاـرا، كعبػداهلل كسلـ بػف زيػاد، كعبدالرحمف بف زياد، عثماف بف عفاف 

عربية يجب أف نقرر أف سير الفوكحات ال، كقبؿ أف نلقي الضكء عل  أعماؿ ىؤالء .بف أبي افرة

نظػران ذف الػركاة ، في ىذه الفورة مف العاػر اذمػكم قػد كاػلونا علػ  ىيةػة قاػص شػبو أسػطكرية

                                                 

 .18، 17، ص3ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (1)
 .394فوكح البلداف، ص  (2)
 .394البأذرم: فوكح البلداف، ص  (3)
 .193محمد عبدالعظيـ: الفوح اإلسأمي إلقليـ الايغد، ص  (4)
 .170، ص5الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (5)
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بػؿ إف كاقعػة ، قد نقلكىا عف طريؽ المشافية لفورة طكيلػة مػف الػزمف قبػؿ وػدكيف الوػاريخ اإلسػأمي

  .(1) أشير القادة كمف عبكر العرب نير جيحكف كالونا عل  ىيةة ركايات يناقض بعضيا بعضان 

 :الحكم بن عمرو الغفاري -

ـ فوقػدـ فػي 655ىػػ/ 45ل  البارة سنة ا  وكل  حرـ خراساف مف قبؿ زياد بف أبي سفياف ك  

ػػغد، ىػػذه الػػبأد غازيػػان  كفػػي عيػػده بػػدأت  (2)كعبػػر نيػػر جيحػػكف موقػػدمان بقكاوػػو حوػػ  كاػػؿ إلػػ  الاي

"راف الحرـ أكؿ مف اػل   (4)يقكؿ البأذرم  (3)الجيكش العربية وسوقر للمرة اذكل  شماؿ جيحكف

 .كراء النير"

 : الربيع بن زياد الحارثي -

  كعبػػر نيػػر جيحػػكف إلػػ، ككااػػؿ الجيػػكد، وػػكل  أمػػر خراسػػاف بعػػد مػػكت الحرػػـ بػػف عمػػرك

كقػد بػدأ الربيػع سياسػة إسػراف  (5)كلقد اروسب الربيع مف ىذه الػبأد أمػكاالن رثيػرة، أرض الاغانياف

كرػػاف  (6)د جمػػع مػػف أىػػؿ الركفػػة كالباػػرة خمسػػيف ألػػؼ أسػػرةفقػػ، العػػرب كوػػكطينيـ فػػي ىػػذه الػػبأد

ػػػغد   كمػػػد الجػػػيش الخػػارج إلػػػ، كنشػػػر اللغػػػة العربيػػة، ليػػذه السياسػػػة أثرىػػا فػػػي وثبيػػػت اإلسػػأـ الاي

 .(7)ف مف عبكر النير كالقواؿ فيما كراءهك ففي عيده لـ يروؼ المسلم، بالمقاوليف

  : عبيداهلل بن زياد -

، عبيػػداهلل بػػف زيػػاد علػػ  ليفػػة معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف ـ عػػيف الخ677ىػػػ/ 54فػػي عػػاـ 

خراساف كالحؽ يقاؿ أف ىذا الوعييف رػاف فاوحػة عيػد جديػد للفوكحػات اإلسػأمية فػي بػأد مػا كراء 
                                                 

؛ 114، ص3؛ ابػػف اذثيػػر: الرامػػؿ، جػػػ397 -394؛ الػػبأذرم: فوػػكح البلػػداف، ص ص5، ص4انظػػر: الطبػػرم: وػػاريخ الرسػػؿ، جػػػ  (1)
 .28ـ، ص1960ىػ/ 1379، دار اادر، بيركت، 2اليعقكبي: واريخ اليعقكبي، جػ

 .394البأذرم: فوكح البلداف، ص  (2)
 .143حسف محمكد: اإلسأـ، ص  (3)
 .396فوكح البلداف، ص  (4)
 .297، ص5ؿ، جػالطبرم: واريخ الرس  (5)
 .62النرشخ : واريخ بخارل، ص  (6)
 .401 -395البأذرم: فوكح البلداف، ص  (7)
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كراف عيده أكؿ احوراؾ مباشر بيف  (1)إذ اوخذت ىذه الفوكح شرأن اقورب إل  الثبات، النير عامة

د عبػػػر نيػػػر جيحػػػكف إلػػػ  مدينػػػة بيرنػػػد القكيػػػة الغنيػػػة )مدينػػػة فقػػػ، العػػػرب رفػػػاوحيف كحرػػػاـ اإلقلػػػيـ

بجػيش قكامػو أربعػة كعشػركف ألفػان مػف العػرب  (2) ثػـ فػوح مدينػة )رامثػيف(، الوجار( كاسوطاع فوحيا

كىمػػػا مػػػف أعمػػػاؿ بخػػػارل كىنػػػاؾ برػػػ  عبيػػػداهلل حوػػػ  سػػػقطت عماموػػػو عػػػف رأسػػػو فرحػػػان ، كالفػػػرس

ػغد، ه حو  كاؿ إل  مدينة بخػارلككااؿ عبيداهلل بف زياد سير   .(3)بالنار ، عااػمة إقلػيـ الاي

كلرػػػػػف واػػػػػدت لػػػػػو ملرػػػػػة بخػػػػػارل )قبػػػػػيح خػػػػػاوكف( كالوػػػػػي ناػػػػػبت نفسػػػػػيا مرػػػػػاف ابنيػػػػػا الاػػػػػغير 

كدخػػؿ ، فػػاجومع معيػػا جػػيش عظػػيـ العػػدد، كاسوعرضػػت الوػػرؾ كطلبػػت مػػنيـ العػػكف  (4))طغشػػاده(

جيشػػيا مػػف اذوػػراؾ  بنػػيعيػػا ىزمػػت فييػػا الخػػاوكف كم، معيػػا عبيػػداهلل بػػف زيػػاد فػػي معػػارؾ طاحنػػة

فاػالحيا علػ  مػا قيموػو ، طلبت عل  أثرىا الالح مع عبيداهلل بف زيػاد، ىزيمة منررة (5)الشرقييف

 .(6)كغنـ غناةـ رثيرة، كأربعة آالؼ مف الرقيؽ، مليكف درىـ

سعيد بن عثمان بن عفان -
(7) : 

زياد عف خراساف ككالىا ـ عبيداهلل بف 675ىػ/ 56عزؿ الخليفة معاكية بف أبي سفياف سنة 

بعػػد أف ، كحػػاكؿ ورثيػػؼ حركبػػو كجيػػكده علػػ  سػػمرقند، فعبػػر النيػػر (8)سػػعيد بػػف عثمػػاف بػػف عفػػاف

مػع الخػاوكف الورريػة كلرػف الخػاوكف نقضػت  لذم عقده سابقو عبيداهلل بػف زيػادأطمأف إل  الالح ا
                                                 

 .195محمد عبدالعظيـ: الفوح اإلسأمي، ص  (1)
، كراميوػػيف أك رامػػديف مػػف أعمػػاؿ بخػػارل، يػػػاقكت: 144، 143، صكالحضػػارة العربيػػة فػػي أسػػيا الكسػػط  حسػػف محمػػكد: اإلسػػأـ  (2)

 .431، ص3معجـ البلداف، جػ
 .297، ص5الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (3)
 .62النرشخ : واريخ بخارل، ص  (4)
 .401 -395؛ البأذرم: فوكح البلداف، ص298، ص5الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (5)
وكف مػع جػكرب ، كرػاف مػف جملػة الغنػاةـ سػأحان كثيابػان كأدكات ذىبيػة كرقيقػان ككاحػدة مػف خفػي الخػا62النرشخ : وػاريخ بخػارل، ص  (6)

 .298، ص5؛ الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ62مف الذىب المراع بالجكاىر بلم ثمنيا ماةوي ألؼ درىـ، النرشخ : واريخ بخارل، ص
ـ كاؿ مف الفاوحيف العظماء نشأ في المدينة كبعػد مقوػؿ أبيػو سػنة 682ىػ/ 62سعيد بف عثماف بف عفاف اذمكم القرشي، وكفي سنة   (7)
المدينػة المنػكرة فقوػؿ فييػا علػ  يػد رىػاةف   ـ كلما مات معاكية أناػرؼ إلػ675ىػ/ 56عل  معاكية فكاله خراساف سنة  ـ كفد655ىػ/ 35

 .231، ص3ـ، جػ1977، بيركت، 1سمرقند، ينظر: ابف خلراف: كفيات اذعياف كأنباء أبناء الزماف، وحقيؽ إحساف عباس، ط
 .303 –301، ص5الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (8)
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ػػغد كرػػش كنسػػؼ، الاػػلح ىـ دبلػػم عػػد، كنخشػػب لشػػد أزرىػػا، كجمعػػت جمكعػػان رثيػػرة مػػف وػػرؾ الاي

فػدخلت فػي معررػة غيػر مورافةػة مػع سػعيد بػف ، كقد أغراىا ىػذا العػدد الضػخـ، ف ألفان يماةة كعشر 

جمكعيػػا كلػػـ يقبػػؿ سػػعيد منيػػا الاػػلح إال بعػػد أف  كانفضػػت (1)عثمػػاف انيزمػػت فييػػا ىزيمػػة فادحػػة

لػ  أثػر كع .(2)أخذ منيا ثمانيف شخاان مف أمراء كدىػاقيف بخػارل ررىػاةف كعبػر بيػـ إلػ  سػمرقند

كدخليػا منواػران ، ىذا االنواار ومرف سعيد بف عثماف بػف عفػاف مػف إقػرار اذكضػاع مػف بخػارل

كحمػؿ معػػو مجمكعػة مػػف الرىػػاةف  (3)كأعانوػو خػػاوكف بجنػد بخػػارل، ثػـ وكجػػو بعػد ذلػػؾ إلػ  سػػمرقند

ؿ كدار قوػػا (5)كمػػا أف اقوػػرب مػػف سػػمرقند حوػػ  رمػػ  قينػػدزىا أم قلعويػػا (4)لوػػأميف خطكطػػو الخلفيػػة

، أك يغونميػػا، كحلػػؼ أال يبػػرح بابيػػا، لمػػدة ثػػأث أيػػاـ حااػػر فييػػا سػػعيد سػػمرقند حاػػاران اػػارمان 

كدلػػو رجػػؿ علػػ  قاػػر أبنػػاء ملػػكريـ ، كاشػػود القوػػاؿ كالحاػػار حوػػ  فقةػػت عينػػو مػػف رميػػة سػػيـ

فطلػػب أىػػؿ المدينػػة الاػػلح فاػػالحيـ سػػعيد ابػػف عثمػػاف بػػف  (6)فشػػدد حاػػاره علػػييـ، كعظمػػاةيـ

كعل  أف ، كعل  أف يعطكه رىنان مف أبناء عظماةيـ، ة مقدارىا سبعماةة آلؼ درىـعفاف عل  جزي

كعػاد سػعيد بػف عثمػاف  (8)كثأثيف ألفان مف الرقيػؽ (7)شاء كيخرج منيا مو  شاء مو يدخؿ المدينة 

ػػغد إلػػ  العػػراؽ كقػػد طالبوػػو ، حػػامأن الرىػػاةف، بعػػد أف حقػػؽ ىػػذه االنواػػارات الراةعػػة فػػي إقلػػيـ الاي

كاسػػوخدـ ، غيػػا خكفػػان مػػف غػػدرىا حوػػ  عبػػر بيػػـ النيػػر ككاػػؿ إلػػ  الركفػػةك اوكف بيػػا كلرنػػو ر الخػػا

كىرػذا رأينػا  .(9)فأدل ذلؾ إلػ  حقػدىـ علػييـ كغػدرىـ بػو كقولػو، ىؤالء الرجاؿ في خدمة المسلميف

                                                 

 .397البأذرم: فوكح البلداف، ص  (1)
 .البأذرم: نفسو  (2)
 .300، 299، ص5الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (3)
 .394البأذرم: فوكح البلداف، ص  (4)
 .البأذرم: نفسو  (5)
 .66، 65النرشخ : واريخ بخارل، ص  (6)
 .399البأذرم: فوكح البلداف، ص  (7)
 .66النرشخ : واريخ بخارل، ص  (8)
 .400البأذرم: فوكح البلداف، ص  (9)
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ء كسعيد بف عثماف بف عفاف دكران موميزان في فوح إقليـ ما كرا، ريؼ راف لرؿ مف عبيداهلل بف زياد

النيػػر لرػػػف ىػػذا الػػػدكر أاػػابو الفوػػػكر بعػػد أف وػػػكلي أمػػر خراسػػػاف رجػػاؿ ضػػػعاؼ مػػنيـ مػػػف رػػػاف 

يـ مف كمن، أك يوقدـ مرة كاحدة في بأد ما كراء النير مثؿ )أسلـ بف زرعو( الذم لـ يغز موخاذالن 

بػػف أبػػي سػػفياف بػػف زيػػاد( كرػػاف ذلػػؾ فػػي أكاخػػر عيػػد الخليفػػة معاكيػػة ارػػاف موخػػاذالن )رعبػػدالرحمف 

 .(1)ـ679 –678ىػ/ 60 –59سنة 

 : (2)سمم بن زياد -

كأعػاد الغػارات الثغريػة مػرة ، ـ683 –679ىػ/ 64 –60  يزيد بف معاكية الخأفة سنة وكل

ـ 681ىػػ/ 61كالػذم قػاـ سػنة ، فػكل  سػلـ بػف زيػاد أمػر خراسػاف، مف خراساف علػ  اإلقلػيـ خرلأ

أفػػػذاذ مثػػػؿ الميلػػػب بػػػف أبػػػي اػػػقرة بعبػػػكر نيػػػر جيحػػػكف بعػػػدد ربيػػػر مػػػف الجنػػػد علػػػ  رأسػػػيـ قػػػكاد 

. كيعػػٌد سػػلـ بػػف زيػػاد أكؿ أميػػر (3)كعبػػداهلل بػػف خػػاـز السػػلمي كطلحػػة بػػف عبػػداهلل الخزاعػػي كغيػػرىـ

كرػػػاف ليػػػذا اذمػػػر نواةجػػػو البػػػاىرة فقػػػد  (4)عربػػػي يمضػػػي الشػػػواء علػػػ  الجانػػػب اآلخػػػر مػػػف النيػػػر

كأرسػؿ  (5)ل  فاؿ الايؼ فقطبعد أف رانت مقاكرة ع، اسومرت الفوكح في اإلقليـ شواءن كايفان 

كدار القوػػػاؿ بػػػيف الميلػػػب ، سػػػلـ بػػػف زيػػػاد قاةػػػده الميلػػػب بػػػف أبػػػي اػػػقرة إلػػػ  بخػػػارل بجػػػيش ربيػػػر

كونقض الحيا مع المسػلميف خااػة عنػدما يجومػع ، الوي رانت ورود عف دفع الجزية (6)كالخاوكف

غد إذا ، كوسليمو بخارل، ياكأغروو بالزكاج ب، معيا أمراء الورؾ فقد  أرسلت إل  طرخكف ملؾ الاي

                                                 

 .308 -304، ص5الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (1)
سلـ بف زياد أك مسػلـ بػف زيػاد بػف أبيػو، يقػاؿ إف أبػاه أخ غيػر شػرعي لمعاكيػة بػف أبػي سػفياف الػذم رػاف مػف سػيكؼ الدكلػة اذمكيػة   (2)

، 3سػػفياف زيػػاد، ينظػػر: ابػػف خلرػػاف: كفيػػات اذعيػػاف، جػػػ منيػػا أبػػككربػػار كالويػػا كيعػػرؼ رػػذلؾ بزيػػاد بػػف سػػمية كىػػي الجاريػػة الوػػي أنجػػب 
 .303ص
 .234 -231، ص3ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (3)
 .41البأذرم: فوكح البلداف، ص  (4)
 .196محمد عبدالعظيـ: الفوح اإلسأمي، ص  (5)
 .65؛ النرشخ : واريخ بخارل، ص410البأذرم: فوكح البلداف، ص  (6)
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فجاء طرخكف كمعػو ماةػة كعشػركف ألفػان مػف رجالػو بمسػاعدة ملػكؾ آخػريف   (1)رؼ يد العرب عنيا

فعقده معيا سلـ بػف زيػاد علػ  أف وفػوح لػو ، كلرنيـ ىزمكا كطلبت الخاوكف الالح، مف الوررسواف

أكؿ القػػكاد العػػرب مقاكمػػة  كيعػػٌد سػػلـ بػػف زيػػاد .(2)كأبػػكاب مقرىػػا الخػػارجي موػػ  أراد، أبػػكاب بخػػارل

لطبيعػػػة اإلقلػػػيـ الحافلػػػة بالعقبػػػات الطبيعيػػػة كالممػػػرات الجبليػػػة الوػػػي يسػػػيؿ للعػػػدك الاػػػمكد عنػػػدىا 

كقػد  (3)باإلضػافة إلػ  الجػك القػارس البػرد الػذم لػـ يألفػو العػرب مػف قبػؿ فػي بأدىػـ، كالدفاع عنيا

فػ ذا رػاف الشػواء أكل ، ركب السػريعةراف العرب قبؿ سلـ رما رأينا ينظمكف الغارات الخاطفػة كالحػ

 ، لرػف سػلمان رػاف أكؿ القػكاد قضػػاءن العػرب إلػ  حاػكنيـ فػي خراسػاف حوػ  يرػكف العػاـ الػذم يليػو

كا يقيػركف الطبيعػة أكمعن  ىذا أف المجاىديف العػرب قػد بػد، للشواء كراء النير رما أشرنا مف قبؿ

زيػاد اسػوعادة سػمرقند الوػي لػـ يرػف علييػا كرانت مف أىـ أعماؿ سلـ بػف  .(4)كيألفكف ىذه اذجكاء

ػػػغد كىػػػزيمويـ ىزيمػػػة منرػػػرة (5)ملػػػكؾ آنػػػذاؾ كوفويػػػت كحػػػدة اذمػػػراء اذوػػػراؾ ، كمكاجيػػػة جمػػػكع الاي

المحليػػيف الػػػذيف رػػػانكا يجومعػػكف رػػػؿ سػػػنة كيوعاىػػدكا علػػػ  أف يوناسػػػكا أحقػػادىـ لمكاجيػػػة الغػػػارات 

كلك راف العرب في ، رؿ ىذه القكل مجومعةكاسوطاع سلـ أف يحرز ناران عل   (6)العربية الجديدة

ذلػػؾ الكقػػت قػػد اروػػأكا أف يوحكلػػكا مػػف الغػػارات الثغريػػة إلػػ  الفػػوح المػػنظـ لرػػاف ذعمػػاؿ سػػلـ شػػأف 

كعاد سلـ بف زياد إل  خراسػاف لومػر الدكلػة اإلسػأمية بػبعض االضػطرابات نويجػة مػكت  .(7)آخر

كانػػدالع الحػػركب ، عاكيػػة الثػػاني الضػػعيؼككاليػػة م، ـ683ىػػػ/ 64الخليفػػة يزيػػد بػػف معاكيػػة سػػنة 

كبمكت معاكية الثاني انويي حرـ الفػرع ، العربية اذىلية كعاياف عبداهلل بف الزبير بف العكاـ 

                                                 

 .66: واريخ بخارل، صالنرشخ   (1)
 .النرشخ : نفسو  (2)
 .142حسف محمكد: اإلسأـ، ص  (3)
 .41البأذرم: فوكح البلداف، ص  (4)
 .64النرشخ : واريخ بخارل، ص  (5)
 .303 -301؛ باروكلد: وررسواف، ص302، ص5الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (6)
 .143حسف محمكد: اإلسأـ، ص  (7)
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لوبػدأ مرحلػة جديػدة مػف مراحػؿ فػوح إقلػيـ مػا كراء   (1)ليخلفػو فػي السػلطة الفػرع المركانػي، السػفياني

 .النير

 : عبداهلل بن خارم -

كزعػيـ القيسػية فػي خراسػاف لمػا ، رض  اهلل عنيمػا اف ثكرة عبداهلل بف الزبيركال  خراساف إب

كاخوػػرؽ مكسػػ  مػػا كراء النيػػر فػػي ، اسػػوقاـ لػػو اذمػػر بعػػث ابنػػو مكسػػ  ليعيػػد جيػػكد سػػلـ بػػف زيػػاد

ػػغد مؤمنػػان فوكحػػات سػػلـ فػػي بخػػارل كسػػمرقند كبيرنػػد كاجومػػع فػػي كجيػػو أمػػراء ، الشػػواء مػػاران بالاي

ػػغد  ي ىػػذه كظػػؿ مكسػػ  يوػػابع جيػػكده فػػ (2)كلرنػػو ىػػزميـ، كبقايػػا الفػػرس، كالخوػػؿاذوػػراؾ مػػف الاي

، ـ( يعاكنػو قاةػد شػيير ىػك أميػة بػف عبػداهلل704 – 689ىػ/ 84 –70البأد خمسة عشر عامان )

  .(3)ـ مف زيادة الجزية المفركضة عل  خاوكف بخارل696ىػ/ 77كالذم ومرف في سنة 

  : الميمب بن أبي صفرة وأوالده -

ؿ الخليفػػة الميلػػب أمػػر خراسػاف مػػف قبػػؿ الحجػػاج بػف يكسػػؼ الثقفػػي كالػػي العػراؽ مػػف قبػػ وػكل 

ـ( فكااؿ الميلػب الغػارات الثغريػة علػ  بػأد مػا 705 –685ىػ/ 86 –65عبدالملؾ بف مركاف )

ككاؿ إل  مدينة رش الوي اوخذىا قاعدة حربية ، ـ عبر النير699ىػ/ 80ففي عاـ ، كراء النير

 –701ىػ/ 85 –83إرسالو ابنو يزيد بف الميلب ) يؤيد ذلؾ (4)وحت قيادة أبناةو ونطلؽ منيا قكاوو

غد فومرف يزيد بف الميلػب مػف فػوح )خجنػده( كدفػع إليػو أخشػيد أم ملػؾ 704 ـ( لفوح الخوؿ كالاي

غد ما فرضو عليو رما أرسؿ ابنو حبيب بػف الميلػب إلػ  مدينػة )يػنجف( مػف أعمػاؿ بخػارل  (5)الاي

                                                 

 .135 -133ـ، ص1975بني أمية، دار الفرر، دمشؽ، نبيو عاقؿ: خأفة   (1)
 .421 – 410البأذرم: واريخ بخارل، ص  (2)
 .67النرشخ : واريخ بخارل، ص  (3)
 .193، 192، ص4ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (4)
 .67النرشخ : واريخ بخارل، ص  (5)
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كوػكل  بعػده ابنػو يزيػد أمػر خراسػاف الػذم كااػؿ جيػكده فػي فػوح  (1)ا غناةـ رثيػرةففوحيا كغنـ مني

ػػغد  اإلقلػػيـ كيػػرجح الفعػػؿ إلػػ  أخيػػو الفضػػؿ بػػف الميلػػب فػػي اسػػوواب نفػػكذ اذمػػكييف فػػي إقلػػيـ الاي

غد يد العكف، كالخوؿ كىرذا انحاز اذمراء اذوراؾ إل  اذمراء العرب فػي ، حيث مد لو أخشيد الاي

ىػػ/ 85سػنة  كظؿ العرب علػ  ىػذه السياسػة الثغريػة مػف الغػزك السػريع كالوقيقػر حوػ  .(2)حركبيـ

فقػػػد ومرنػػػكا علػػػ  الطبيعػػػة ، ـ حيػػػث ىيػػػأت ليػػػـ جيػػػكدىـ السػػػابقة أف يحققػػػكا بعػػػض النجػػػاح704

كلرف وفاىمػان وػـ ، حقيقة أنيـ لـ يحققكا رسبان أرضيان ذا باؿ، كألفكا القواؿ في الجك القارس، الجبلية

 .(3)ا النضاؿ بيف أمراء البأد المحلية كبيف الحركمة العربية الشرعيةبعد ىذ

 الفتح المنظم والمستقر إلقميم ما وراء النير: 

قلػيـ ، عامػة ـ ىي بداية الفوح الحقيقي إلقليـ ما كراء النير باػفة705ىػ/ 86وعوبر سنة  كا 

ػغد باػفة خااػة حيػث بػدأ االقوحػاـ الحقيقػي لقلػب المقاكمػة كوثبيػت أقػداـ المسػػلميف ، ةالورريػ الاي

بفضؿ قاةد بارز ، كاإلسأـ في بخارل كسمرقند كرش كنسؼ كخكارـز كالشاش كأشركسنو كفرغانو

عامػػػؿ  (4)ىػػػك قويبػػػة بػػػف مسػػػلـ البػػػاىلي، كفػػػاوح عربػػػي حمػػػؿ رايػػػة الجيػػػاد فػػػي إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر

ات رانػػت رليػػا كالػػذم اسػػومرت حمأوػػو عشػػر سػػنك  خراسػػاف مػػف قبػػؿ الحجػػاج بػػف يكسػػؼ الثقفػػي.

فقد ، كجاء في مكعده، حافلة بالوكفيؽ كالنار، كراف اخويار الحجاج لقويبة بف مسلـ اخوياران مكفقان 

رجػػؿ إدارة كونظػػيـ كسياسػػة مػػف الطػػراز ، كالفػػاوحيف العظمػػاء، رػػاف الرجػػؿ مػػف اذبطػػاؿ الشػػجعاف

                                                 

 .420 -411البأذرم: فوكح البلداف، ص  (1)
 .322، ص5جػالطبرم: واريخ الرسؿ،   (2)
 .144، صالحضارة العربية في آسيا الكسط  حسف محمكد: اإلسأـ  (3)
ـ(  أميػػر فػػاوح مػػف مفػػاخر أمػػراء العػػرب 715 –669ىػػػ/ 96 –49حفػػص ) ك بػػف الحسػػيف البػػاىلي، أبػػكقويبػػة بػػف مسػػلـ بػػف عمػػر   (4)

ية فػكلي الػرم فػي أيػاـ عبػدالملؾ بػف مػركاف، كخراسػاف فػي المسلميف، راف أبكه ربير القدر عند يزيد بف معاكية، كقد نشأ في الدكلة المركان
كىػػك شػػرؼ المسػػلميف،  –أيػػاـ ابنػػو اليزيػػد، اسػػومرت كاليوػػو عشػػر سػػنكات قضػػاىا رليػػا فػػي جيػػاد مسػػومر، فالجيػػاد ىػػك ذركة سػػناـ اإلسػػأـ 

ا وحػػت يػػده فيمػػا كراء النيػػر كجػػاىز بنػػزع كعنػػدما مػػات الخليفػػة الكليػػد، كاسػػوخلؼ سػػليماف أخػػكه كرػػاف يرػػره قويبػػة، فػػأراد قويبػػة االسػػوقأؿ بمػػ
مسػلـ البػاىلي، بغػداد، الطاعة، كاخولؼ عليو قادة جيشو، فقولو كريػع بػف حسػاف الوميمػي بفرغانػو، ينظػر: اػالح ميػدم عيػاش: قويبػة بػف 

 .19 -9ـ، ص1990؛ غانـ ىاشـ السلطاني: قويبة بف مسلـ الباىلي، بغداد، 5ـ، ص1978
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مية كعػػػرفيـ الوػػػاريخ كيعوبػػػر بحػػػؽ مػػػف ربػػػار القػػػادة الفػػػاوحيف الػػػذيف أنجبػػػويـ اذمػػػة اإلسػػػأ، اذكؿ

كقبؿ الحديث عف خطكات الفػوح كمراحلػو فػي عيػد قويبػة كجيػكده العظيمػة البػد مػف  .(1)اإلسأمي

ثانيػان أنيػت الطػابع ، الفػوح كاسػومراره كوكسػعو إومػاـسػاعدوو ىػك أكالن علػ  عػدة اإلشارة إل  عكامػؿ 

 .لمنظـكاسويلت افحة الفوح الحقيقي ا، الثغرم للغزك العربي ليذه البأد

ـ 705ىػػ/ 86كىذه العكامؿ بعضيا يعكد إل  طبيعة الحرـ اذمكم نفسػو الػذم انويػ  سػنة 

عاػره  يعػدٌ ـ( الػذم 715 –705ىػػ/ 96 –86ليػد بػف عبػدالملؾ )مف موابعة الداخلية في عيد الك 

 كبعضيا يعكد إل  طبيعة اإلقلػيـ .(2)عار اسوةناؼ الفوكح العربية اإلسأمية في رؿ مراف وقريبان 

كالوػػي ألفيػػا العػػرب كومرنػػكا علييػػا فػػي الغػػارات الثغريػػة إلػػ  جانػػب أف ، الػػذم وجػػرم فيػػو الفوكحػػات

رمػػا أف   (3)الدكلػػة نفسػػيا بػػدأت وجنػػد أبنػػاء ىػػذه الػػبأد مػػف الوػػرؾ كالفػػرس كوػػدفع بيػػـ إلػػ  المعررػػة

وػػي بعضػيا يػرجح إلػػ  طبيعػة االسػػوعدادات الوػي رانػػت وجػرل فػي قاعػػدة خراسػاف الوػػي اروملػت كال

كانويػػػت فييػػػا مشػػػارؿ العػػػرب الداخليػػػة كنسػػػك خأفػػػاويـ ، حشػػػدت فييػػػا جيػػػكش لػػػـ وراىػػػا مػػػف قبػػػؿ

رمػػا يعػػكد بعضػػيا إلػػ  سياسػػة قويبػػة بػػف مسػػلـ نفسػػو الػػذم مػػا إف كاػػؿ إلػػ  خراسػػاف ، كعاػػبيويـ

رػػاف ليػػا أبلػػم اذثػػر فػػي ، كخطػػب فػػييـ خطبػػة بليغػػة، اجومػػع برؤسػػاء القباةػػؿ كأعيػػاف النػػاس حوػػ 

كرػػاف ممػػا جػػاء فػػي  (4)كالوكجػػو للجيػػاد فػػي سػػبيؿ اهلل بػػدالن مػػف المنازعػػات كالخأفػػاتجمػػع الرلمػػة 

 يػدفع، خطبوو مخاطبان زعمػاء القباةػؿ العربيػة فػي خراسػاف )أف اهلل أحلرػـ ىػذا المحػؿ ليعػزبرـ دينػو

الناػر بحػديث  أم ذالن( ككعػد نبيػو  –كيزيدرـ الماؿ اسوفاضة كالعدك كقمػان ، برـ عف الحرمات

لىػػ  الػػدِّيًف ريلِّػػًو ": كروػػاب نػػاطؽ فقػػاؿ اػػادؽ ػػؽِّ ًلييٍظًيػػرىهي عى ًديػػًف اٍلحى ػػؿى رىسيػػكلىوي ًباٍلييػػدىل كى ىيػػكى الَّػػًذم أىٍرسى

                                                 

 .199وح اإلسأمي، صمحمد عبدالعظيـ: الف  (1)
 .197 – 195أمية، ص ي؛ نبيو عاقؿ: خأفة بن291، ص5الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (2)
 .303، 302؛ باروكلد: وررسواف، ص146، صالحضارة العربية في آسيا الكسط  اإلسأـحسف محمكد:   (3)
 .17، صلشافي عبداللطيؼ: الفوح اإلسأميعبدا  (4)
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رىفى  ًباللًَّو شىًييدان" كى
: فقاؿ وعال ، كأعظـ الذخر عنده، ككعد المجاىديف في سبيلو أحسف الثكاب  (1)

أه " ـٍ ظىمى ـٍ ال ييًايبييي ٍكًطةػان يىًغػيظي اٍلريفَّػارى ذىًلؾى ًبأىنَّيي ػةه ًفػي سىػًبيًؿ اللَّػًو كىال يىطىةيػكفى مى ػبه كىال مىٍخمىاى كىال نىاى

ػاًلحه ًإفَّ اللَّػوى ال ـٍ بًػًو عىمىػؿه اى ثػـ أخبػر  (2)" ييًضػيعي أىٍجػرى اٍلميٍحًسػًنيفى كىال يىنىاليكفى ًمٍنعىديكٍّ نىٍيأن ًإالَّ ريوًػبى لىييػ

كىال وىٍحسىػبىفَّ الَّػًذيفى قيًوليػكا ًفػي سىػًبيًؿ اللَّػًو أىٍمكىاوػان ": ي يػرزؽ فقػاؿ وعػال عمف يقوؿ في سبيؿ اهلل أنػو حػ

بًِّيـ " بىٍؿ أىٍحيىاءه ًعٍندى رى قيكفى ، كأمضػ  ألػـ، ككطنػكا أنفسػرـ علػ  أقاػ  أثػر، فأنجزكا كعد ربرػـ (3)ييٍرزى

يام كاليكيني    .(4)كا 

كأىػاب بيػـ أف ، برسالويـ كمسػةكليويـ عنيػابيذه الخطبة البليغة ذرر قويبة بف مسلـ العرب 

حو  يفكزكا بسعادة ، رما فعؿ أسأفيـ مف قبؿ، يكطةكا أنفسيـ عل  وحمؿ المشقات في سبيؿ اهلل

فقػد نجػح فػي رسػب ثقػة ، كرما نجح قويبة في وكحيد افكؼ العرب فػي خراسػاف .(5)الدنيا كاآلخرة

كرػػاف ىػػذا ، فضػػمف وعػػاكنيـ معػػو، ؼ اإلداريػػةحيػػث قػػربيـ إليػػو كأسػػند إلػػييـ الكظػػاة، الخراسػػانييف

 .أم فوح إقليـ ما كراء النير رلو، مقدمة للفوح اذعظـ

 :كىيسنكات الوي جاىد فييا قويبة إل  أربع مراحؿ الكيقسـ المؤرخكف العشر 

ـ اسػوعاد فييػا منطقػة طخارسػواف كاسػوكل  علػ  الطالقػاف 705ىػ/ 86سنة  المرحمة األولي -

 .كبلخ

ػػػغد حيػػػث  ووحػػػكافكاـ 708 –705ىػػػػ/ 90 –87مػػػف سػػػنة  انيـــةالمرحمـــة الث - فييػػػا إقلػػػيـ الاي

 .بخارل كسمرقند

                                                 

 .28سكرة الفوح: اآلية   (1)
 .120سكرة الوكبة: اآلية   (2)
 .169سكرة آؿ عمراف: اآلية   (3)
 .424، ص6الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (4)
 .200محمد عبدالعظيـ: الفوح اإلسأمي، ص  (5)
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ـ كفييا امود النفكذ العربي إل  كادم جيحكف 711 –709ىػ/ 93 –91مف  المرحمة الثالثة -

غد  .كبأد الاي

ـ كفييػػػا كاػػػؿ قويبػػػة إلػػػ  كادم نيػػػر سػػػيحكف 714 –712ىػػػػ/ 96 –94 المرحمـــة الرابعـــة -

فاوحػػان أقػػاليـ  (1)بػػؿ أكغػػؿ حوػػ  راشػػغر مقوربػػان مػػف حػػدكد الاػػيف، فرغانػػة فكاػػؿ إلػػ  إقلػػيـ

 .أشركسنو كالشاش

 م706 –705ىـ/ 87 – 86: المرحمة األولى:  

كالوػي اسػوغرقت عامػػان كاحػدان وقريبػػان كفييػا أخضػػع قويبػة إقلػػيـ طخارسػواف ذلػػؾ اإلقلػيـ الربيػػر 

طػػكاؿ ، لػػـ وسػػوقر ومامػػان للمسػػلميف كالػػذم يبػػدك أف أكضػػاعو، الػػذم يقػػع علػػ  ضػػفوي نيػػر جيحػػكف

بػػف عفػػاف ا، فػػي خأفػػة عثمػػاف منػػذ فوحػػو اذحنػػؼ بػػف قػػيس، السػػنكات الماضػػية
فرػػاف علػػ   (2)

 (3)قويبة أف يخضع ذلؾ اإلقليـ للسيادة اإلسأمية قبػؿ عبػكر النيػر كفيمػا يػركم الػبأذرم كالطبػرم

، ا )أيػػاس بػػف عبػػداهلل بػػف عمػػر(لػػو اذمػػكر فػػي خراسػػاف اسػػوخلؼ علييػػ فػػ ف قويبػػة بعػػد أف اسػػووبت

فسػاركا ، فلما بلم الطالقاف ولقاه دىاقيف بلػخ كعظماؤىػا، طخارسواف  كسار ىك عل  رأس قكاوو إل

ػغد بيػدايا كمفوػاح مػف ذىػب فػدعاه إلػ  بػأده ، معو فلما قطع النيػر ولقػاه "وػيش اذعػكر" ملػؾ الاي

 .ويش إل  الاغانياف فسلمو بأده كدعاه إل  بأده فمض  مع، كأو  ملؾ رفناف بيدايا كأمكاؿ

كىمػػػػا مػػػػف ، ثػػػػـ يضػػػػيؼ الػػػػبأذرم كالطبػػػػرم ثػػػػـ جػػػػاء )غشواسػػػػباف( ملػػػػؾ آخػػػػركف كشػػػػكماف

، كاسػوخلؼ علػ  الجنػد طخارسواف فاالحو عل  فدية أداىا إليو فقبليا قويبة ثـ انارؼ إلػ  مػرك

يبػة ىيبػة عظيمػة كيفيػـ مػف ركايػة الػبأذرم كالطبػرم رلييمػا أنػو أاػبح لقو، ه اػالح بػف مسػلـاأخ

كأف ملكؾ كأمػراء بػأد مػا كراء النيػر ىرعػكا ، في ولؾ البأد كأف طخارسواف خضعت لو دكف قواؿ
                                                 

 .149حسيف محمكد: اإلسأـ، ص  (1)
ـ، 2009شػػػررة نكابػػػم الفرػػػر، القػػػاىرة، محمػػػد عبػػػدالعظيـ يكسػػػؼ: وػػػاريخ المسػػػلميف كحضػػػارويـ فػػػي آسػػػيا الكسػػػطي كبػػػأد القكقػػػاز،   (2)
 .61ص
 .243، ص5؛ واريخ الرسؿ، جػ411فوكح البلداف، ص  (3)
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نفسو  (2)كلرف الطبرم، (1)و إل  بأدىـ كيسلمكنيا إليونإليو يقدمكف اليدايا كفركض الطاعة كيدعك 

ف رانت باػيغة المجيػكؿ يفيػـ منيػا أف قويبػة لقػي حر  بػان فيػك يقػكؿ "كقيػؿ إف يركم ركاية أخرل كا 

ـ عل  بلخ ذف بعضيا رػاف موفقػان عليػو 705ىػ/ 86قويبة أقاـ قبؿ أف يقطع النير في ىذه السنة 

 .فحارب أىليا ثـ إف أىؿ بلخ االحكا مف غد اليـك الذم حاربيـ قويبة"

كعلػػ  رػػؿ حػػاؿ ال يبػػدك الخػػأؼ ربيػػران بػػيف الػػركايويف ذف أىػػؿ بلػػخ لػػـ يركنػػكا مأمػػيف فػػي 

كرػاف قويبػة قػد اسػوغؿ إلػ  ، كبيـ عند قويبة بدليؿ أنيـ االحكا مف غػد اليػـك الػذم حػاربكه فيػوحر 

ـ دعػػاه 705ىػػػ/ 86درجػػة ربيػػرة الشػػقاؽ كالخػػأؼ بػػيف أىػػالي الاػػغانياف كطخارسػػواف ففػػي سػػنة 

كأرسؿ ملؾ الجكزجاف إل  قويبة  (3)أمير الاغانياف بنفسو ليعاكنو ضد عدكه ملؾ آخركف كشكماف

  .(4)حو عل  أف يأويو فاار إليو ثـ رجع فمات بالطالقاففاال

كأف قويبػػة اطمػػأف علػػ  ، كالنويجػػة أف طخارسػػواف خضػػعت طكعػػان أك اػػلحان بعػػد قوػػاؿ يسػػير

ف علػ  كضػعو فػي خراسػاف، أكأطم، كأخضع ملؾ الاغانياف )ويش اذعكر( كفوح بلخ، أكضاعيا

حيث ىرعكا إليػو يقػدمكف اليػدايا كفػركض ، فكبعد أف ىابوو ملكؾ كأمراء ما كراء النير كطخارسوا

غد  .الطاعة بدأ يوأىب لبدء جياده اذربر في إقليـ الاي

 م708 –705ىـ/ 90 – 87: المرحمة الثانية: 

غد سنة  كاوجػو إلػ  ، ـ فعبر نير جيحكف705ىػ/ 87بدأ قويبة أكل  خطكاوو لفوح إقليـ الاي

كراف المسلمكف قد غزكىا مراران رثيرة ، الوجاركىي مدينة خابة غنية عرفت بمدينة ، مدينة بيرند

غد رليـ (5)كخاض قويبة حركبان عنيفة، قبؿ قويبة فػأوكىـ ، خااة بعد أف اسونار أىليا أوراؾ الاي

                                                 

 .63محمد عبدالعظيـ: واريخ المسلميف، ص  (1)
 .299، ص5واريخ الرسؿ، جػ  (2)
 .299، ص5الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (3)
 .76، 75باروكلد: واريخ الورؾ، ص  (4)
 .69ل، صالنرشخ : واريخ بخار   (5)
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كقد عان  المسلمكف العجز مػدة خمسػيف يكمػان دار فييػا القوػاؿ دكف حسػـ بعػد مػا  (1)في جمع رثير

ػػغد حم ومرػػف خأليػػا مػػف إحػػداث ثغػػرة أسػػفؿ قلعػػة ، لػػة ربػػرلحمػػؿ قويبػػة لمػػف معػػو علػػ  أوػػراؾ الاي

فطلػػػب أىليػػػا الاػػػلح مػػػع قويبػػػة  (2)كقوػػػؿ رثيػػػران مػػػف أىليػػػا، بيرنػػػد كسػػػكرىا فاسػػػوكل  علػػػ  حاػػػنيا

كغػادر المدينػة واررػان علييػا كرقػاء بػف ناػر البػاىلي أميػران مػف  (3)فاالحيـ عل  ماؿ أخذه رغنيمة

  .(4)قبلو

كقولػػكا كالييػػا كرقػػاء بػػف ، حوػػ  نقػػض أىليػػا الاػػلح (5)بػػكفكمػػا أف ابوعػػد قويبػػة إلػػ  قريػػة خن

كغػػنـ ، كافوػػوح المدينػػة عنػػكة (6)ناػػر فعػػاد إلييػػا كقوػػؿ مػػف رػػاف بيػػا بعػػد أف أبػػاح دمػػاءىـ كأمػػكاليـ

بحيػث لػـ يبػؽ فػي بيرنػد ، كاسػورؽ مػف بقػي، بعد أف قوؿ أىؿ الحرب مػنيـ، المسلمكف مغانـ رثيرة

كلرػنيـ عػادكا  (7)كالػبأد المجػاكرة، رب أرثػرىـ إلػ  الاػيفكراف أىليا وجار ذىػب ىػ، أحد كخربت

 .(8)ثانية كاشوركا أكالدىـ كنساةيـ كأقرباةيـ مف العرب كعمركا المدينة عل  الح مع المسلميف

 (9)ػارابخػنػػبػػػػػكف فاسػػػػػػوكل  علػيػػػيػػػػا كعػػلػػػػػػ  وػػػػ  مػػػػػف بػػيػرػػػػنػػػػػػػد ذىػػػػػػب إلػػػكلػػمػػػػػػػا فػػػػػػػػػرغ قػػػوػيػػػػبػػػػة 

 ،كأيػسػػػػكانػػػػػػو كسػػقػػػمػوػيػػػػػف كسػػػمػيػوػيػػػػػف (11)كبػررػػػػػػػػد (10)كرػػػثػيػػػػػر مػػػػػف القػػػػػػػرم الاغػػػػػػػيرة مػثػػػػػػػؿ أفػشػػػػنػػػػػو

                                                 

 .431 -429، ص6الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (1)
يذرر الطبرم: أف الرسؿ قد انقطعت بيف الحجاج في العػراؽ كقويبػة فػي بيرنػد لمػدة شػيريف فأشػفؽ الحجػاج علػ  الجنػد فػأمر النػاس   (2)

 .430، ص6بالدعاء ليـ في المساجد، الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ
 .411، 410البأذرم: فوكح البلداف، ص  (3)
 .البأذرم: نفسو  (4)
علػػ   2رػػـ24خنبػػكف: بفػػوح أكلػػو كبعػػد النػػكف السػػارنة بػػاء مكحػػدة كآخػػره نػػكف، مػػف قػػرل بخػػارل ممػػا كراء النيػػر بينيمػػا كبػػيف بخػػارل   (5)

 .469، ص3طريؽ خراساف، ينسب إلييا طاةفة مف أىؿ العلـ، ياقكت: معجـ البلداف، جػ
 .70النرشخ : واريخ بخارل، ص  (6)
 .432، 431، ص6الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (7)
 .71، 70النرشخ : واريخ بخارل، ص ص  (8)
 .(3ىامش ) 7مف بخارل، النرشخ : واريخ بخارل، ص 2رـ18واراب: قرية عل  بعد   (9)

 .283أفشنو: قرية حاينة وقع غرب بخارل، كقد بن  فييا قويبة مسجدان، المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (10)
 .320بررد: قرية قديمة ذات قلع عظيمة، النرشخ : واريخ بخارل، ص  (11)
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 (7)كبدارػػػػػػػػده (6)كأيػػػػػػػذكج (5)كأكدنػػػػػػػػو (4)كأغػػػػػػػػدكف (3)كأنسػػػػػػػػيكف (2)كأرخػػػػػػػػش (1)كغػػجػػػػػػػػػدكاف، كسػػػامػػػػػػػدكف

كخجػػػػػػكاف، ، كخػػػػػػرمثيف، كجيرافشػػػػػػت كخػػػػػػراديف، كغػػػػػػاجف (9)رتكوػػػػػػاذت كوموػػػػػػرك ومشػػػػػػ (8)كبيػػػػػػرمس

غد ، كواراب وجمع الورؾ، كفي كسط ىذه القرل بيف خنبكف كرامثيف كحااركا قويبة كأقبؿ ملؾ الاي

، يسػػاعده ملػػؾ الاػػيف فػػي أربعػػيف ألػػؼ مقاوػػؿ كاشػػود اذمػػر علػػ  قويبػػة، )طرخػػكف( بجػػيش ربيػػر

ػػػغد رسػػػكالن يسػػػم   )حيػػػاف النبطػػػي( اسػػػوطاع أف يخدعػػػو بػػػأف العػػػرب سػػػكؼ فأرسػػػؿ إلػػػ  ملػػػؾ الاي

غد "كأف اذوراؾ حلفا، يرحلكف لبركدة الجك مثيؿ لو في الدنيا، فريؼ  الؤه لف يورركه ذف إقليـ الاي

ػػغد ليرحلػػكا إلػػ  الوررسػػواف ػػغد اػػلحان مػػع قويبػػة (11)يوررػػكف لػػؾ الاي كوظػػاىر قويبػػة ، فعقػػد ملػػؾ الاي

فيػػزميـ ، قبػػؿ الحجػػاج كانقػػض علػػ  جمػػكع الوػػرؾ كالاػػيفبمػػدد آوػػاه عػػف طريػػؽ رػػش كنسػػؼ مػػف 

 .(13)كبعد أربعة أشير عادا إل  مرك (12)كوفرؽ جمعيـ

أسػوخلؼ قويبػة علػ  مػرك "بشػار بػف : م708ىـ/ 88فتح نومشكت ورامثين وكرمينية عام  -

فولقاه أىليا بالالح ثـ كااؿ زحفو إل  رامثيف فاػالحو أىليػا ، مسلـ" كقاـ بغزك نكمشرت

، رمػػػا خفقػػػت راياوػػػو علػػػ  ررمينيػػػة كالدبكسػػػية بػػػيف سػػػمرقند كبخػػػارل، فاناػػػرؼ عنيػػػاأيضػػػان 

غد كأىؿ فرغانة بف اكجمكع مف الايف بقيادة بغانكف ، كاجومعت عليو جمكع الورؾ مف الاي
                                                 

 مػػف بخػػارل، رػػاف يعقػػد بيػػا سػػكؽ رػػؿ أسػػبكع كمازالػػت وعػػرؼ باالسػػـ نفسػػو 2رػػـ24غجػػدكاف: قريػػة ذات أىميػػة وجاريػػة علػػ  بعػػد   (1)
 .220حو  اآلف، باروكلد: الوررسواف، ص

 .32مف بخارل، النرشخ : واريخ بخارل، ص 2رـ24أرخش أك أرخس: كالنسبة إلييا اذرخسي عل  بعد   (2)
 .221مف بخارل، باروكلد: الوررسواف، ص 2رـ26أنسيكف: النسبة إلييا اآلنسيكم  قرية عل  بعد  (3)
 .221أغدكف: مف قرم بخارل، باروكلد: الوررسواف، ص  (4)
 .312، ص1سـ، ياقكت: معجـ البلداف، طأكدنو: مف قرم بخارل في رسواؽ )جيفر اريفر( كوقع عل  قناة وحمؿ نفس اال  (5)
 .222رـ مف بخارل، كبيا قلع حاينة، باروكلد: الوررسواف، ص18أيذكج: قكية عل  بعد   (6)
 .411، ص1رـ مف بخارل، ياقكت: معجـ البلداف، جػ18بداردة: النسبة إلييا البداردل عل  بعد   (7)
 .223يعطي كلف يقكؿ(، باروكلد: الوررسواف، صبيرمس: أك ديمس كىما لفظاف وررياف بمعني )لف   (8)
 .121، ص2منيا، ياقكت: معجـ البلداف، جػ 2رـ24ومشرت مف قرل بخارل عل  بعد   (9)

 .33خجكاف قرية رثيرة الوجارات مف قرل بخارل، النرشخ : واريخ بخارل، ص  (10)
 .72النرشخ : واريخ بخارل، ص  (11)
 .437، ص6الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (12)
 .72النرشخ : واريخ بخارل، ص  (13)
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كاعورضػػػكا طريػػػؽ المسػػػلميف بقيػػػادة )عبػػػدالرحمف بػػػف مسػػػلـ البػػػاىلي(  (1)أخػػػت ملػػػؾ الاػػػيف

اسػػػوطاع بػػػو وحقيػػػؽ الناػػػر ، فكاػػػلو فػػػي مػػػدد ربيػػػر، الػػػذم اسػػػونجد بأخيػػػو، شػػػقيؽ قويبػػػة

 .(2)عاد بعدىا قويبة إل  مرك في خراساف يسوعد لفوح بخارل، المؤزر

خطػػط قويبػػة بػػف مسػػلـ لفػػوح بخػػارل وخطيطػػان : م410 –709ىـــ/ 90 – 89فــتح بخــارى   -

حوػػ  يضػػمف وحييػػد أىليػػا فػػي ، فاسػػوكل  أكالن علػػ  المػػدف الاػػغرل المحيطػػة بيػػا، محرمػػان 

رمػا شػف ، كقد نجح في ذلؾ كأسوكلي رما سػبؽ علػ  العديػد مػف القػرم، في بخارلاراعو 

، كعػاد بعػد ذلػؾ (3)ثػـ قاوػؿ أىػؿ رػش كنسػؼ كانواػر علػييـ، حربان عل  فاراب كما جاكرىػا

ـ عػاكد قويبػة اليجػـك 701ىػػ/ 90كفػي سػنة  .(4)مرك ليسوجمع قكاوو كيبدأ الرػرة الثانيػة  إل

أسواػرخ ملريػا )كرداف خػداه(  حوػ كمػا أف عبػر نيػر جيحػكف  (5)عل  بخارل للمػرة الرابعػة

غد كرػاف علػ  قويبػة أف  (6)جػكاره  ، كفرغانة كنسػؼ كرػش للكقػكؼ إلػوكأشركسن، أوراؾ الاي

كفػػوح ، أنواػػر قويبػػة فػػي النيايػػة حوػػ كدار القوػػاؿ كرػػاف سػػجاالن ، يكاجػػو ذلػػؾ الحشػػد الربيػػر

ػ، بخارل بعد ىزيمة اذوراؾ فييػا مػرك ليسػوعد لغػزك   كعػاد إلػ، غد حينةػذفاػالحو ملػؾ الاي

ػػغد انجػػازاترػػاف فػػوح بخػػارل مػػف أىػػـ  .(7)كفػػوح جديػػد كرػػاف ، قويبػػة بػػف مسػػلـ فػػي إقلػػيـ الاي

كسػارع ملػؾ سػمرقند باالواػاؿ بقويبػة ، لسقكطيا أىمية ربيرة جدان فقد أبرز مدل قػكة العػرب

 (8)بػػف زيػػاداسػػلـ  علكضػػع شػػركط الاػػلح كوجديػػد المعاىػػدة القديمػػة الوػػي رانػػت قػػد عقػػدت مػػ

مػػازاؿ ، جانػػب وثبيػػت أقػػداـ المسػػلميف كاإلسػػأـ فييػػا ببنػػاء مسػػجد جػػامع علػػ  يػػد قويبػػة  إلػػ
                                                 

 .412، 411البأذرم: فوكح البلداف، ص  (1)
 .438، ص6الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (2)
 .153، 152، ص4بف اذثير: الرامؿ، جػا  (3)
 .202محمد عبدالعظيـ: الفوح اإلسأمي، ص  (4)
 .331؛ باروكلد: الوررسواف، ص439، ص6الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (5)
 .55، 54، ص2؛ اليعقكبي: واريخ اليعقكبي، جػ413البأذرم: فوكح البلداف، ص  (6)
 .72النرشخ : واريخ بخارل، ص  (7)
 .440، ص6؛ الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ427البأذرم: فوكح البلداف، ص  (8)
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اآلف كيعرؼ بمسجد رأف )الربير( كدخؿ أىليا في اإلسأـ بعد أف رانكا في  حو مكجكدان 

 .(1)يعكد العرب حو رؿ مرة يسلمكف ثـ يرودكف 

 فػػي ىػػذه المرحلػػة أموػػد النفػػكذ العربػػي إلػػ :م711– 709ىـــ/ 93 – 91مــة الثالثــة المرح  

ػػػػغد بأجمعػػػػو قلػػػػيـ الاي كأسػػػػوطاع قويبػػػػة بػػػػف مسػػػػلـ أف يبسػػػػط السػػػػيادة ، كادم جيحػػػػكف رلػػػػو كا 

، كالػػديف اإلسػػػأمي علػػ  أوػػراؾ مػػػا كراء نيػػر جيحػػكف كوػػػكج ذلػػؾ بفػػوح سػػػمرقند، اإلسػػأمية

غد  .العاامة السياسية إلقليـ الاي

ـ طػرد غيسلشػواف 709ىػػ/ 91فػي العػاـ  :م709ىــ/ 91ح شـومان وكـش ونسـف عـام فت -

فأرسؿ قويبة رجليف يدعكانػو ، رما منع إرساؿ الفدية إليو، ملؾ شكماف عامؿ قويبة بف مسلـ

فحااػر قلعػة شػكماف ، فغضب قويبة كقرر أف يضع حدان ليذا العبث  (2)لرنو أب ، إلرساليا

كمػا فييػا مػف مػاؿ ، نـ قلعوػوكغػ، كافووح القلعة عنػكة كقوػؿ ملػؾ شػكماف، كضربيا بالمجانيؽ

 (4)ففوحيمػػا، كنسػػؼ، قويبػػة بفػػوح رػػش –قاةػػده  –ثػػـ أمػػر الحجػػاج بػػف يكسػػؼ  .(3)كجػػكاىر

بػف مسػلـ اكسػير أخػاه عبػدالرحمف  (6)ثـ نزؿ قرية الطكاكيس كفوحيػا (5)كامونعت عليو فرياب

ػػػغد فاػػػالحو ثػػػـ إلػػػ  بخػػػارل الوػػػي أاػػػبحت قاعػػػدة ونطلػػػؽ منيػػػا  (7)إلػػػ  طرخػػػكف ملػػػؾ الاي

                                                 

 .72النرشخ : واريخ بخارل، ص  (1)
 .443، ص6الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (2)
 .332؛ باروكلد: الوررسواف، ص221، ص4ذثير: الرامؿ، جػابف ا  (3)
 .423، 422البأذرم: فوكح البلداف، ص  (4)
 .444، 443، ص6الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (5)
 .245، ص7ابف أعثـ الركفي: الفوكح، جػ  (6)
بػف مسػػلـ اص العيػد الػػذم روبػو قويبػة ، نػ245، ص7عػثـ الرػكفي فػي الفوػػكح، جػػأكرد ابػػف أ ؛442، ص6الطبػرم: وػاريخ الرسػؿ، جػػ  (7)

إلخشيد الاغد )غكزؾ( جاء فيو )بسـ اهلل الػرحمف الػرحيـ ىػذا مػا اػالحو قويبػة بػف مسػلـ عػف عمػرك البػاىلي غػكزؾ بػف اإلخشػيد أخشػيد 
ػػػغد، أنػػػو اػػػالحو كشػػػرط لػػػو بػػػذلؾ عيػػػد اهلل كميثاقػػػو كذموػػػو، كذمػػػة رسػػػكلو محمػػػد  ليػػػد بػػػف ، كذمػػػة أميػػػر المػػػؤمنيف الك )أم حػػػارـ( الاي

عبدالملؾ، كذمة اذمير الحجاج بف يكسؼ بف الحرـ، كذمة المؤمنيف، كذمة قويبػة بػف مسػلـ فاػالحو عػف سػمرقند كرسػاويقيا رػس كنسػؼ 
أرضػػيا كمزارعيػػا كجميػػع حػػدكدىا علػػ  ألػػؼ ألػػؼ درىػػـ عاجلػػة، كماةػػة ألػػؼ درىػػـ فػػي رػػؿ عػػاـ، كثػػأث آالؼ رأس مػػف الرقيػػؽ لػػيس فييػػا 

معكا كيطيعكا لعبداهلل بف الكليد بف عبػدالملؾ بػف مػركاف كلألميػر الحجػاج بػف يكسػؼ، كلألميػر قويبػة بػف مسػلـ، ابي كال شيخ عل  أف يس
غد ما االحو عليو قويبة مف ماؿ كرقيؽ(  .كعل  أف يؤدم غكزؾ أخشيف الاي
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ثػػػـ فػػػوح (1)كأنػػػزؿ العػػػرب فػػػي قلعويػػػا، بيػػػا المسػػػاجد بنػػػيبعػػػد أف ، يػػػكش الفػػػوح اإلسػػػأميج

  .(2)خكارـز

ىػػ/ 93سػار فػي نفػس العػاـ ، بعد أف افووح قويبػة خػكارـز :م711ىـ/ 93فتح سمرقند عام  -

كبندغشػر ، كأنداؽ، ـ إل  سمرقند كفوحيا عنكة رما افووح قراىا أسواف كأسبرث كأسمند711

 .(3)كخيسش كديزؾ كغيرىا، كخاكص، كخافر، سراسكوك ، كخرونؾ

كانشرح ادر القاةػد العظػيـ قويبػة بػف مسػلـ كدخػؿ سػمرقند دخػكؿ الفػاوحيف مػرة أخػرل كىػك 

ػػادنا اٍذيكلىػػ: "يولػػك قكلػػو وعػػال  ػػا أىٍبقىػػ 50  )كىأىنَّػػوي أىٍىلىػػؾى عى ػػكدى فىمى ثىمي كىرػػذا بسػػط قويبػػة بػػف  (4)"(51)( كى

ػػغدمسػػلـ السػػيادة اإلسػػأمية علػػ ثػػـ عػػاد إلػػ  مػػرك ليسػػوريح كبعػػدىا أرمػػؿ جيػػكده ،   رػػؿ إقلػػيـ الاي

 .فيما كراء نير سيحكف

 م(714 – 712ىـ/ 96 – 94الرابعة ) المرحمة: 

، كرش كنسؼ، نير سيحكف ىك كمف معو مف قكات بخارل –ذكؿ مرة  –كفييا عبر قويبة 

غد ىـ بالمسػلميف اساك يـ في جيشو رربعد أف أش (5)كغيرىـ مف أىؿ البأد المفوكحة، كخكارـز كالاي

، كوكجػو ىػك إلػ  فرغانػة (6)ككجو قسػمان مػنيـ إلػ  الشػاش ففوحكىػا، العرب في الغناةـ بعد إسأميـ

فقػػػاـك أىليػػػا كمعيػػػـ الوػػػرؾ القػػػادمكف مػػػف المػػػدف  –كاشػػػوبؾ مػػػع أىػػػالي اإلقلػػػيـ فػػػي مدينػػػة خجنػػػدة 

، انويػت بانواػار قويبػة كفػوح فرغانػة ،كبعػد سلسػلة مػف المعػارؾ الطكيلػة (7)المجاكرة مقاكمة شديدة

                                                 

 .74، 73النرشخ : واريخ بخارل، ص  (1)
 .445، ص6الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (2)
 .329 -327سواف، صباروكلد: ورر  (3)
 .51، 50سكرة النجـ: اآلية   (4)
 .485البأذرم: فوكح البلداف، ص  (5)
 .245، ص7ابف أعثـ الركفي: الفوكح، جػ  (6)
 .102، ص9ابف رثير: البداية كالنياية، جػ  (7)
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الوػي  (2)كراف االحوفاظ بفرغانو يقوضػي مػف المسػلميف فػوح راشػغر .(1)ثـ سار إل  شكماف كفوحيا

ـ( اوخػػػذ قويبػػػة مػػػف فرغانػػػو مررػػػزان 714ىػػػػ/ 96ففػػػي عػػػاـ ) (3)كيقطنيػػػا الوػػػرؾ، وقػػػع شػػػرؽ فرغانػػػو

كاقوػرب مػف ، ا اػكب راشػغر ففوحيػاكنقطة النطأقػو كاوجػو منيػ، السورماؿ االسوعدادات الحربية

كانويػػت ، كدارت بينيمػػا مفاكضػػات طكيلػػة، فخشػػي ملريػػا مػػف غػػزك قويبػػة لػػبأده (4)حػػدكد الاػػيف

كرػاف مػف أىػـ نواةجيػا ، انويػت المرحلػة الرابعػة مػف فوػكح قويبػة .(5)بقبكؿ ملؾ الاػيف دفػع الجزيػة

           ف يكسػػػػؼ الثقفػػػػي سػػػػنة فػػػػوح فرغانػػػػة كأشركسػػػػنو كالكاػػػػكؿ إلػػػػ  الاػػػػيف كرانػػػػت كفػػػػاة الحجػػػػاج بػػػػ

 ـ(.714ىػػػػ/ 96ـ( كالوػػػي أعقبيػػػا كفػػػاة الخليفػػػة اذمػػػكم الكليػػػد بػػػف عبػػػدالملؾ سػػػنة )713ىػػػػ/ 95)

ـ( الػذم دبػر للػوخلص 717 – 714ىػػ/ 99 – 96كوكلي الخليفػة اذمػكم سػليماف بػف عبػدالملؾ )

لووحػكؿ السػيادة ، سػأميةكىنػا وكقفػت الفوكحػات اإل (7)كقولو في حػادث شػغب مػف جنػده (6)مف قويبة

 .(8)كىي وثبويا في ولؾ البأد المفوكحة، اإلسأمية إل  مرحلة جديدة

 : (بعد مقتل قتيبة) إقميم ما وراء النير في العصر األموي -

كىػػي معررػػة وثبيػػت ، رػػاف علػػ  خلفػػاء الدكلػػة اذمكيػػة أف يخكضػػكا معررػػة مػػف طػػراز آخػػر

أحرزىػػا قويبػػة بػػف مسػػلـ فػػي بػػأد مػػا كراء النيػػر رليػػا  السػػيادة العربيػػة كالػػدفاع عػػف المراسػػب الوػػي
                                                 

 .485البأذرم: فوكح البلداف، ص  (1)
ينػػة قػػرب الاػػيف، بيػػا قػػرل كرسػػاويؽ، كسػػط بػػأد الوػػرؾ، كىػػي مػػف أشػػير مػػدف بالوقػػاء السػػارنيف، كالشػػيف معجمػػة، كالغػػيف أيضػػان، مد  (2)

وررسػػواف الشػػرقية، كأىميػػا، رمػػا رانػػت عااػػمة ليػػا، كىػػي آخػػر حػػدكد فرغانػػة كبدايػػة حػػدكد الاػػيف، كرانػػت مقػػر حػػارـ فرغانػػة، يػػاقكت: 
 .488، ص4معجـ البلداف، جػ

وحقيػػػؽ، د. ماػػػطف  عبػػػدالقادر عطػػػا، دار الروػػػب العلميػػػة، بيػػػركت،  ابػػػف العمػػػاد الحنبلػػػي: شػػػذرات الػػػذىب فػػػي أخبػػػار مػػػف ذىػػػب،  (3)
 .102، ص1ـ، جػ1998

، بيركت،   (4)  .406ـ، ص1998محمكد خطاب: قادة الفوح اإلسأمي لبأد ما كراء النير، دار بف حـز
 .103، ص9ابف رثير: البداية كالنياية، جػ  (5)
اج كقويبة إال أف سليماف بف عبدالملؾ رػاف يررىمػا، بسػبب مسػاندويما للكليػد كمبايعػة فػي راف الكليد بف عبدالملؾ مؤيدان كمحبان للحج  (6)

خلع سليماف، كجعؿ كالية العيد لعبدالعزيز بف الكليد، كبايعاه عل  ذلؾ كلمػا وػكل  سػليماف أراد أف ينػوقـ مػف قويبػة حيػث أف الحجػاج رػاف 
خكاوػو، كأقاربػو، ا  بايعػة قويبػة لػو، كأمػر بقولػو ىػك ك عػدـ م  الوميمػي، الػذم أدعػقد مات، ككل  أمر خلع قويبة لكريػع ابػف حسػاف كبػف قػيس 

 .54، 53محمد عبدالعظيـ: واريخ المسلميف، ص ص ؛232، ص8: الرامؿ، جػاذثيرينظر، ابف 
 .312، ص5ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (7)
 .195، ص5الطبرم: واريخ، جػ  (8)
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كوييةػة الػبأد لقبػكؿ اإلسػأـ  (1)كالومريف للنفػكذ اإلسػأمي مػف أف ينوشػر فػي الػبأد انوشػاران طبيعيػان 

كىذا الدكر راف أاعب مف معررػة الفػوح نفسػيا فلػك رػاف قػدر للعػرب ، عقيدة كفرران كثقافة كسلكران 

  .(2)لفوح لظؿ الوكغؿ اذمكم في اإلقليـ مجرد ذررل عابرةالمسلميف فقد مراسب عار ا

مػػراء اذوػػراؾ رػػاف أبرزىػػا طمػػكح اذ، كاجػػو اذمكيػػكف مشػػارؿ جمػػة فػػي بػػأد مػػا كراء النيػػر

كرػاف ، ف يحرمكف بأدىػـ وحػت السػيادة العربيػة اإلسػأمية مقابػؿ دفػع الجزيػةك يالذيف أبقاىـ اذمك 

كباػػفة  (3)اذمكيػػة معاىػػدات نظمػػت العأقػػات بػػيف الطػػرفيف معظػػـ ىػػؤالء اذمػػراء وػػربطيـ بالدكلػػة

لرػػف ىػػؤالء اذمػػراء رػػانكا يحػػاكلكف القفػػز فػػكؽ ولػػؾ المعاىػػدات ، خااػػة الوعػػاكف العسػػررم كالمػػالي

فقػد  (4)مسوغليف فورات الضعؼ كاالضطراب الوي رانت ومر بيػا الدكلػة اذمكيػة فػي أكاخػر عيػدىا

كنجػح اذوػراؾ ، سنو كالشاش كغيرىا بعد مقوؿ قويبة مباشرةثار أمراء بخارل كسمرقند كرش كأشرك 

غد كلرف خلفاء بني أميػة لػـ يويػاكنكا فػي ، للثكرة عل  العرب، الشرقيكف في اإلغارة عل  إقليـ الاي

كرػػاف ، مكاجيػػة ىػػذه الثػػكرات كقمعيػػا كنجحػػكا فػػي إخضػػاع أغلػػب اذمػػراء إلػػ  طػػاعويـ مػػرة أخػػرل

مباشػران فػي اشػوعاؿ ىػذه الثػكرات بسػبب إبقػاء بعضػيـ الجزيػة علػ  بعض كالة الدكلة اذمكية سػببان 

فقػػد أحػػس أمػػراؤىـ فػػي سػػمرقند كبخػػارل كبيرنػػد كغيرىػػا بونػػاقص مقػػادير الجزيػػة نظػػػران ، مػػف أسػػلـ

ما رػاف سػببان ء ىذه االلوزامات المالية علييـ لدخكؿ الرثير مف اذوراؾ في اإلسأـ فعمدكا إل  إبقا

كاسػػػوغؿ اذوػػػراؾ  .(5)يـ كمػػػنيـ الشػػػعب الوررػػػي فػػػي إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػرمباشػػػران النوفاضػػػة شػػػعكب

ػػغد كفرغانػػو كغيرىػػا كأغػػاركا مػػراران علػػ  اإلقلػػيـ لرػػف يقظػػة بنػػي أميػػة  الشػػرقيكف ثػػكرات أىػػالي الاي

كرانػػت حمايػػة مػػا كراء النيػػر مػػف غػػارات اذوػػراؾ ، كجيػػكدىـ حمػػت اإلسػػأـ كثقافوػػو مػػف خطػػرىـ

                                                 

 .255 -250، ص7ػينظر، ابف أعثـ الركفي: الفوكح، ج  (1)
 .150، صالحضارة العربية في آسيا الكسط ك اإلسأـ واريخ حسف محمكد:   (2)
 .حسف محمكد: نفسو  (3)
 .465، ص6الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (4)
 .425البأذرم: فوكح البلداف، ص  (5)
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العار اذمكم الوي مرنت للسيادة اإلسأمية كالديف اإلسػأمي كالثقافػة الشرقييف مف أىـ منجزات 

كاسػػوطاعكا مػػد اإلسػػأـ إلػػ  أقاػػ  مػػا يمرػػف أف واػػؿ إليػػو الفوكحػػات  (1)اإلسػػأمية مػػف االنوشػػار

 .(2)كوكطيد دعاةـ الحرـ اإلسأمي ىناؾ، اإلسأمية

 م(:850–749ىـ/232–132إقميم ما وراء النير في العصر العباسي األول ) -

 رػػػػػاف إقلػػػػػيـ خراسػػػػػاف كمػػػػػا كراء النيػػػػػر ميػػػػػدان للػػػػػدعكة العباسػػػػػية كرػػػػػاف لدعاوػػػػػو أثػػػػػر ربيػػػػػر 

كلػبس ، عديد مف اذوراؾ كالفػرس إلػ  مسػاندة بنػي العبػاسجاحيا رما أسيـ اإلقليـ في جذب نفي 

 .(3)أىلو السكاد كىك اللكف أك الشعار المميز لبني العباس

ـ( كاجػػػو العباسػػػيكف 753 –749ىػػػػ/ 136 –132عيػػػد الخليفػػػة العباسػػػي السػػػفاح )كفػػػي  

الوػػي حاكلػػت فػػرض سػػيطرويا علػػ  مػػا كراء ، كأىميػػا ىػػك اػػد أطمػػاع الاػػيف، بعػػض المشػػرأت

فرغانػػػػة  فاسػػػػوعانت (4)ـ( كقػػػػع خػػػػأؼ بػػػػيف إمػػػػاروي فرغانػػػػو كالشػػػػاش751ىػػػػػ/ 134كفػػػػي )، النيػػػػر

اسػومرت  (5)طػأس عرفت باسـ طلس أك، الشاش بالعرب كدارت بينيـ معررة تكاسوعان، بالايف

كىزمت ، ليما (6)ؽكحسمت لاالح العرب كالشاشانيف خااة بعد انضماـ ورؾ القارلك ، خمسة أياـ

 .(7)الايف كعادت أدراجيا

ـ( أرسػؿ 775 –754ىػ/ 158 –136جعفر المناكر الخأفة ) كعندما وكل  الخليفة أبك 

كحػارب ، رػاف يقػيـ فػي راشػغر كالػذم، الليث بف نار بف سيار آخر الػكالة اذمػكييف فػي خراسػاف
                                                 

 .100حسف محمكد: واريخ اإلسأـ، ص  (1)
اف اإلسػػأمية، ماضػػييا كحاضػػرىا، مػػؤومر المسػػلميف فػػي آسػػيا الكسػػطي، العػػدد سػػبومبر، خليػػؿ عبدالمجيػػد زيػػادة، جميكريػػة طاجرسػػو  (2)

 .376، ص3ـ، مب1993
 .196، ص2، جػـ1982ب كمعادف الجكىر، القاىرة، المسعكدم: مركج الذى  (3)
 .600، ص4الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (4)
يػػر سػػيحكف، كعلػػ  شػػاطةو مدينػػة عرفػػت باسػػـ طػػأس أك طلػػس أك برسػػر الطػػاء كفوحيػػا، نسػػبة إلػػ  نيػػر طػػأس، كىػػك أحػػد ركافػػد ن  (5)

 .27، ص4؛ ياقكت: معجـ، جػ123ظر، النرشخ : واريخ بخارل، صطراز، وقع عل  مقربة مف مدينة أكال يمكىي "أوا" الحالية، ين
، 67اروكلػػد: وػػاريخ الوػػرؾ، صحػػدكد الاػػيف شػػرؽ فرغانػػة، ب  أحػػد اذقػػكاـ الورريػػة الوػػي سػػرنت المنطقػػة المموػػدة مػػف بحػػر الخػػزر إلػػ  (6)
68. 
 .123النرشخ : واريخ بخارل، ص  (7)
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كفػي خأفػة الميػدم  .(1)اذوراؾ الشرقييف كانويت المعررػة بطلػب اذخشػيد الاػلح مػع دفػع الجزيػة

فكجػػو الميػػدم قاةػػده أحمػػد بػػف أسػػد  (2)ـ( انػػدلعت ثػػكرة يكسػػؼ البػػـر785 –775ىػػػ/ 169 –158)

 –خشػيد   أنيػا عااػمة أكفػي ىػذه الحملػة كرد اسػـ )راسػاف( علػ، بحملة إل  اإلقلػيـ (3)بف ساماف

، كفػػي خأفػػة ىػػاركف (4)مػػا يسػػودؿ علػػ  أف فرغانػػة رانػػت قػػد اسػػوعادت أراضػػييا المفقػػكدةفرغانػػة 

، ف علػػػ  إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػريـ( وكالػػػت حمػػػأت العباسػػػي809 –786ىػػػػ/ 193 –170الرشػػػيد )

خليفػػػة كفػػػي عيػػػد ال (5)كاسػػػوطاع العباسػػػيكف طػػػردىـ منيػػػا، ؽلمكاجيػػػة بعػػػض غػػػارات وػػػرؾ القػػػارلك 

ـ( أرسؿ الخليفة قكات لمحاربة مػف خػرج عليػو مػف أىػالي 833 –813ىػ/ 128 –198المأمكف )

 –833ىػػػ/ 227 –218أمػػا الخليفػػة المعواػػـ بػػاهلل ) (6)عنػػكا لػػو بالطاعػػةذأ حوػػ ، مػػا كراء النيػػر

غػكر رثيران مف قأع ما كراء النير كالوي رانػت ثغػران مػف ث (7)ـ( فقد فوح نكح بف أسد الساماني843

رمػا اىػػوـ اىومامػان ربيػران باقونػاء كجلػػب الجنػكد اذوػراؾ مػف بػػأد مػا كراء النيػر كأرثػػر  (8)بػأد الوػرؾ

كراف للعباسييف دكر بارز في وثبيت اإلسأـ عقيدة كسلكران في إقليـ ، (9)منيـ في الجيش العباسي

كسػػػػارت الثقافػػػػة  (10)مػػػػا كراء النيػػػػر فقػػػػد أرثػػػػر العباسػػػػييف مػػػػف اذوػػػػراؾ فػػػػي جيكشػػػػيـ كفػػػػي اإلدارة

                                                 

وػػػاريخ طلعػػػت ميرػػػرك فػػػيلـ رقػػػـ  2089مجيػػػكؿ: روػػػاب وػػػاريخ فػػػي المغػػػازم كالسػػػير، مخطػػػكط بػػػدار الروػػػب كالكثػػػاةؽ القكميػػػة، رقػػػـ   (1)
 .323، باروكلد: وررسواف، ص6 -4، كرقة 13004

ـ ككقػع فييػا علػـ الثػكرة باسػـ اإلسػأـ 776ىػػ/ 160ف مػكالي ثقيػؼ، انػدلعت فػي بخػارل سػنة ثكرة قاـ بيا يكسػؼ البػـر الخػارجي، مػ  (2)
 .334 – 323كالدعكة إل  اذمر بالمعركؼ كالنيي عف المنرر، ككضع يده عل  مرك كالطالقاف، كالجكزجاف، باروكلد: الوررسواف، ص

حسػػنان فػػي خدمػػة الدكلػػة اذمكيػػة كالعباسػػية، كعنػػدما قامػػت الدكلػػة  ءىـ بػػأن مػػع كالػػد أحػػد أبنػػاء اذسػػرة السػػامانية اذربعػػة، الػػذيف أبلػػكا  (3)
الطاىريػػة فػػي خراسػػاف رػػاف ناػػيب أحمػػد بػػف أسػػد ىػػك سػػمرقند، كمػػف نسػػلو جػػاءت اذسػػرة السػػامانية، ينظػػر، النرشػػخ : وػػاريخ بخػػارل، 

 .109 -105ص
 .558لي لسورنب: بلداف الخأفة الشرقية، ص  (4)
 .323باروكلد: واريخ بخارل، ص ؛129ىػ، ص1367بار، إيراف، ررديزم: زيف اذخ  (5)
 .240، ص8؛ ابف اذثير: الرامؿ، جػ 418البأذرم: فوكح البلداف، ص  (6)
ـ كبلغػػت الدكلػػة 943ىػػػ/ 331السػػاماني، وػػكل  ملػػؾ الدكلػػة سػػنة  إسػػماعيؿمحمػػد بػػف ناػػر بػػف أحمػػد بػػف  كىػػك اذميػػر الحميػػد أبػػ  (7)

 .130، 129كويا السياسية كالحضارية، النرشخ : واريخ بخارل، صالسامانية في عيده أكج ق
 .315باروكلد: واريخ الورؾ، ص  (8)
 .780ـ، ص1999محمد عبدالعظيـ يكسؼ: واريخ الدكلة العباسية كالدكيأت المسوقلة، آداب الزقازيؽ،   (9)

 .283، ص2ركج الذىب، جػمالمسعكدم:   (10)
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، كلػػـ وعػػد ثقافػػة الكافػػديف المسػػلميف غربيػػة علػػ  أىػػؿ مػػا كراء النيػػر، اإلسػػأمية فػػي ررػػاب اإلسػػأـ

كيوعلمػػػػكف لغوػػػػو )العربيػػػػة( كلػػػػيس أدؿ علػػػػ  ذلػػػػؾ مػػػػف قػػػػكؿ ، فبػػػػدأ أىلػػػػو يػػػػدخلكف اإلسػػػػأـ أفكاجػػػػان 

ثػػـ ، كمػػة عنيفػػة)إف بخػػارل قاكمػػت العػػرب فػػي البدايػػة مقا (1)المسوشػػرؽ المجػػرم أرمنيػػكس فػػامبرم

ولػػؾ الوعػػاليـ الوػػي قكبلػػت فػػي البدايػػة بمعارضػػة ، فوحػػت ليػػـ أبكابيػػا لوسػػوقبليـ كمعيػػـ وعػػاليـ ديػػنيـ

ثػػـ أقبػػؿ القػػكـ علييػػا فػػي غيػػرة شػػديدة، حوػػ  أاػػبح اإلسػػأـ الػػذم أخػػذ شػػأنو يضػػعؼ فػػي ، شػػديدة

علييػا أيػاـ ـ عل  الاكرة الوي راف 1873قد غدل في بخارل اليـك سنة ، جيات أخرل مف آسيا

كانوشر اإلسأـ في إقليـ مػا كراء النيػر كأاػبح اإلقلػيـ رعبػة يحػب إلييػا علمػاء  .الخلفاء الراشديف(

ػػػرج لنػػػا قمػػػـ رجػػػاؿ العلػػػـ فػػػي الوفسػػػير كالحػػػديث كالفقػػػو كالوشػػػريع كالفلػػػؾ  اإلسػػػأـ كطأبػػػو كالػػػذم خَّ

شيخ المحػدثيف كاإلمػاـ  ارمالبخمثؿ اإلماـ ، كالطب كاليندسة كالرياضيات كالفلسفة كالجبر كغيرىا

كابف سينا كالخكارزمي كغيرىـ مف أفذاذ العلـ ، الورمذل كالنساةي كالنسفي كابف ماجو كاإلماـ مسلـ

مػا داـ ىنػاؾ إسػأـ علػ  ، زالت باماويـ كاضحة جلية علػ  مخولػؼ العلػـك اإلسػأميةما كالذيف 

ل  أف يرث اهلل اذرض كمف علييا  .كجو المعمكرة كا 

 :وراء النير في عيود الدويالت المستقمة إقميم ما -

 :م(872 –821ىـ/ 259 –205) أواًل: في عيد الدولة الطاىرية

فأقػػامكا بػػو العديػػد مػف المكاقػػع مثػػؿ اذبػػراج لمراقبػػة ، بػػ قليـ مػػا كراء النيػر (2)اىػوـ الطػػاىريكف

، وػراؾ الشػرقييفحيث رػاف اإلقلػيـ ثغػران مػف ثغػكر اإلسػأـ مػف مكاجيػة خطػر اذ، اذوراؾ الشرقييف

رمػا نظمػكا أمػكر اإلقلػيـ، كاسػوطاعكا ، كلذلؾ اوخذكا منو قاعدة ينطلؽ منيا المرابطكف لرد غػاراويـ

                                                 

 ..27واريخ بخارل، ص  (1)
خراسػػاف مػػف ـ( فيػػك مؤسػػس الدكلػػة الطاىريػػة كرػػاف قػػد وػػكل  حرػػـ 822 – 820ىػػػ/ 207 –205طػػاىر بػػف الحسػػيف )  ف إلػػسػػبك ين  (2)

، كاوخػذ ص مػف أخيػو اذمػيف كأاػبحت خراسػاف أكلػ  الػدكيأت المسػوقلة فػي الشػرؽ اإلسػأميوخلٌ الػمرافأة لو عل  قبؿ الخليفة المأمكف، 
، ورجمػة 2الحارمػة ؼ الوػاريخ اإلسػأمي، ط اذسػرات، رليفػكرد: 92، ص3فيػات اذعيػاف، جػػخلرػاف: ك بػف امف مرك عاامة لو، ينظػر، 

 .148ـ، ص1995، عيف للدراسات كالبحكث، القاىرة، كآخركفاللبكدم  يد. حسيف عل
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انوشػار اذمػف كاالسػوقرار فػي بدايػة عيػدىـ فػي ىػذا  ممػا أدم إلػ ، حماية أطرافو بجيكدىـ الذاوية

ف اىومامػػان ك وػػي اىػػوـ بيػػا الطػػاىريكرػػاف إقلػػيـ فرغانػػو كالشػػاش أىػػـ اذقػػاليـ السػػيحكنية ال .(1)اإلقلػػيـ

 –828ىػػػ/ 230 –213منػػو اذميػػر عبػػداهلل بػػف طػػاىر )بالغػػان، فقػػد رانػػت بمثابػػة الثغػػر الػػذم شػػف 

 .(2)كبلم بأدان لـ يبلغيا أحدان قبلو، ـ( حملة عل  اذوراؾ الشرقييف844

يػػر فػػي كلعػػؿ أىػػـ اذحػػداث الوػػي ظيػػرت علػػ  مسػػرح الحيػػاة السياسػػية فػػي إقلػػيـ مػػا كراء الن

ـ كاسومر حرميـ 842ىػ/ 228منذ عاـ ، رسلطة حارمة (3)عيد الطاىرييف ىك ظيكر القره خانيف

كاػلح مػع السػلطة ، عل  مدل قركف وأرجحت فييػا أحػكاؿ اإلقلػيـ سياسػيان مػا بػيف حررػات مناكةػة

 .(4)الوي وعاقبت عل  حرـ اإلقليـ، الحارمة

 :م(903 – 867ىـ/ 290 – 259) لصفاريةإقميم ما وراء النير في عيد الدولة ا: ثانياً 

بعػد أف ، فػي شػرؽ الدكلػة اإلسػأمية (5)ـ ىك بدايػة قػكة الاػفارييف867ىػ/ 259يعوبر عاـ 

كبسػط سػيادوو علػ  خراسػاف كوطلػع  (6)ـ نيسابكر879ىػ/ 265دخؿ يعقكب بف الليث الافار ت 

                                                 

الوكزيػػع، القػػػاىرة، : دار الثقافػػة للنشػػر ك كآخػػركفد. محمػػد عػػأء الػػػديف بعػػد اإلسػػػأـ، نقلػػو مػػف الفارسػػية  عبػػاس إقبػػاؿ: وػػاريخ إيػػراف  (1)
 .18ـ، ص1990

 .عباس إقباؿ: نفسو  (2)
انقسػػـ القػػره خانػػات إلػػ  قسػػميف ىمػػا قػػره خانيػػة الشػػرؽ، كىػػي الوػػي حرمػػت منػػاطؽ راشػػغر، كبػػأد اذنيػػار السػػبعة كفرغانػػة الشػػرقية   (3)

جنػػدة، خرغانػػة الغربيػػة حوػػ  مدينػػة كعااػػموو بأسػػاغكف القريبػػة مػػف المجػػرل اذدنػػ  لنيػػر وشػػك، كقػػرة خانيػػة الغػػرب، كىػػي الوػػي حرمػػت ف
كرانػػت عااػػموو أكز رنػػد علػػ  المجػػرل اذعلػػ  لنيػػر سػػيحكف، كاسػػومرت دكلػػة القػػرة خػػانيكف علػػ  مػػدار قػػركف طكيلػػة، فقػػد حرػػـ خاناويػػا 

ألػػم  –أف سػػقط حرميػػـ علػػ  يػػد الخػػكارزمييف، كرػػاف آخػػر حرػػاميـ   لسػػامانية كالغزنكيػػة كالسػػأجقة إلػػوحػػت كاػػاية الدكلػػة الاػػفارية كا
ـ(، ينظػػر، البييقػػي: وػػاريخ البييقػػي، ورجمػػة د. يحيػػ  الخشػػاب كآخػػركف، دار النيضػػة 1212 –1200ىػػػ/ 600 –579اف )سػػلطاف عثمػػ

، كوعاقػػب علػػ  حرػػـ الدكلػػة القرخانيػػة  حرػػاـ عظمػػاء كاىومػػكا بػػالعلـك النقليػػة كالعقليػػة كمػػنيـ  531 -518ـ، ص1982العربيػػة، بيػػركت، 
بػػػراىيـ اذكؿ بكرشػػػير1052 –1041ىػػػػ/ 444 –433د عػػػيف الػػػدكرة )محمػػػ ـ( 1068 –1052ىػػػػ/ 460 –444يف طمغػػػاش خػػػاف )ـ( كا 

 .كما بعدىا 185ـ( كغيرىـ، ينظر، باروكلد: وررسواف، ص1080 –1068ىػ/ 472 –460كنار ابنو )
 .11، 10ـ، ص1987أكقطال أاأف آبا: فنكف الورؾ كعماةرىـ، ورجمة د. أحمد محمد عيسي، اسوانبكؿ،   (4)
ينسب الافاريكف إل  يعقكب بف الليث الافار، كالافارم لقب أطلؽ عل  يعقكب كأخيو عمرك الشػوغاليما منػذ حداثػة سػنييما فػي   (5)

ثػػـ قػػكم نفػػكذه كغلػػب علػػ  سجسػػواف، كالمنػػاطؽ المجػػاكرة،  بسجسػػوافكرػػاف يعقػػكب زعيمػػان لفرقػػة الموطكعػػة  –النحػػاس  –اػػناعة الاػػفر 
ـ، مخالفػػان أكامػػر الدكلػػة العباسػػية، ينظػػر، المسػػعكدم: 867ىػػػ/ 259احولػػت جيكشػػو عااػػمويا نيسػػابكر سػػنة كااػػطدـ بالدكلػػة الطاىريػػة ك 

 .112، ص4مركج الذىب، جػ
 .68 -66ـ، ص1999ىػ/ 1419ابف البلخي: فارس نامو وحقيؽ د. يكسؼ اليادم، الدار الثقافية للنشر، القاىرة،   (6)
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أثناء ىػذا الاػراع في ك ، فياسيكدار اراع طكيؿ بيف الافارييف كالخلفاء العب، إل  ما كراء النير

كاسػوعاف العباسػيكف بالطػاىرييف للقضػاء علػ  ، (1)كالت أقداـ الافارييف إل  إقليـ ما كراء النير

كانويػػ  ىػػذا الاػػراع بالناػػر للاػػفارييف إال أف دكلػػويـ لػػـ وػػدـ أرثػػر مػػف خمسػػة ، نفػػكذ الاػػفاريف

إال أف ذلػؾ لػـ يمػنعيـ مػف ، رييفقضت معظميا في الاراع مػع العباسػييف كالطػاى، كثأثيف عامان 

 .(2)االىوماـ بالحررة العلمية في إقليـ سجسواف كخراساف كما كراء النير

 :(م999 –874ىـ/ 389 –261) إقميم ما وراء النير في عيد الدولة السامانية: ثالثاً 

 بػف سػامافافػي عيػد الخليفػة المػأمكف العباسػي الػذم كلػ  أكالد أسػد  (3)برز أمػر السػامانييف

بػف أسػد فرغانػة كيحيػ  اكأحمػد ، بعػض أقػاليـ مػا كراء النيػر وػكل  نػكح بػف أسػد سػمرقند –اذربعة 

  .(4)كالياس بف أسد ىراة كأشركسنو، بف أسد الشاش

رػاف السػامانيكف ىػي السػاعد اذيمػف للطػاىريف فػي ، كلما وػكل  طػاىر بػف الحسػيف خراسػاف

عل  ما بأيدييـ مف أقػاليـ مػا كراء النيػر بمكافقػة السامانيكف  –فأقر طاىر ، محاربة كووبع اذوراؾ

كأقػػاـ السػػامانيكف دكلػػة ليػػـ فػػي آسػػيا الكسػػط  أك بػػأد مػػا كراء النيػػر كضػػمكا  .(5)الخليفػػة العباسػػي

عامػػان( نيضػػت فييػػا أقػػاليـ مػػا كراء  128إلييػػا خراسػػاف، كاسػػومرت دكلػػويـ أرثػػر مػػف قػػرف كربػػع )

رمػػا رػػاف ليػػـ جيػػادىـ المقػػدس ضػػد اذوػػراؾ كعأقػػويـ  (6)النيػػر نيضػػة ربيػػرة فػػي مجػػاالت الحيػػاة

 .(7)الحسنة بالخأفة العباسية

                                                 

 .76، 75صمحمد عبدالعظيـ: واريخ المسلميف،   (1)
 .151حسف محمكد: واريخ اإلسأـ، ص  (2)
يعكد نسبيـ إل  أحدل اذسر الفارسية العريقة، الوي رانػت وػديف بالزرداشػوية، ثػـ أسػلـ جػدىـ سػاماف ىػذاه بمسػاعدة أسػد بػف عبػداهلل   (3)

 .503، ص6جػالقسرم كالي اذمكييف عل  خراساف، فسمي ابنو أسدان ويمنان بو، ينظر، ابف اذثير: الرامؿ، 
 .34ـ، ص1998أحمد محمد عدكاف: دكيأت المشرؽ اإلسأمي، دار عالـ الروب، الرياض،   (4)
 .514، ص9الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (5)
 .91محمد عبدالعظيـ: واريخ المسلميف، ص  (6)
 .462، صـ1936محمد ررد علي: اإلسأـ كالحضارة العربية، مطبعة دار الروب المارية، القاىرة،   (7)
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كقاػػػدىـ رثيػػػران مػػػف ، كسػػػمرقند، كشػػػجع السػػػامانيكف الحررػػػة اذدبيػػػة فػػػي عااػػػمويـ بخػػػارل

كرعبػة الملػؾ،  ،رما رانت قاكرىـ مجومعان للشعراء كرانت بخارل بمثابة المجػد، الشعراء كالعلماء

 .(1)كمكسـ فضأء الدىر كالشعر، اذرضكمطلع نجـك أدباء 

 : م(1037 -962ىـ/ 429 -351) إقميم ما وراء النير في عيد الدولة الغزنوية: رابعاً 

كامودت سػيطرويا ، ىي أكل  الدكيأت المسوقلة الوررية في خراساف (2)وعوبر الدكلة الغزنكية

سيادة كالنفكذ مف العنار الفارسي إل  وحكلت ال (3)عل  إقليـ ما كراء النير، فبعد اسوقأليـ بغزنة

 .كبعد أف ضعفت الدكلة السامانية كطمع في أمأريا أمراء البأد المجاكرة، الورؾ

 (4)كوكسػيع رقعػة دكلػويـ ، كلـ ير الغزنكيكف بدأ مف االسويأء عل  البقية الباقية مف ملريػـ

خراسػػػاف كنيسػػػابكر  ـ( علػػػ 1030 –998ىػػػػ/ 421 –388وكل  السػػػلطاف محمػػػكد الغزنػػػكم )فاسػػػ

إال أنػو بعػد كفػاة ، عيدىـ بالنيكض فػي رافػة مجػاالت الحيػاة كوميز (5)ككاؿ حو  خكارـز شماالن 

ـ( 1040 –1030ىػػ/ 432–421ؼ بيف كلديو مسػعكد بػف محمػكد )كقع الخأ، السلطاف محمكد

إلػ  ، ـ( كاسومرت االضطرابات مف بعدىما1049 –1040ىػ/ 441 –432كمكدكد بف محمكد )

علػ  يػد اذوػراؾ  (6)ـ1037ىػػ/ 429كبدأ بسقكط خراساف سػنة ، ف انحسر النفكذ الغزنكم ودريجيان أ

 .السأجقة

                                                 

 .105، 104النرشخ : واريخ بخارل، ص  (1)
ة فبػرز مػف بيػنيـ يػنكليويـ المنااب العسررية أك المداوخذت اسميا مف مدينة غزنة كنشأت نويجة اعوماد السامانييف عل  الورؾ، كو  (2)
ميػر ألػب البورػيف، كلمػا وػكفي بػف ألبورػيف الػذم اػار اػاحب جػيش غزنػة كأعماليػا، كمػف بعػده سػبليريف الػذم رػاف مػكل  لأل إسحاؽأبك 

كلـ يرف لو كلد، اخواره الجيش، كقػاـ بغػزك الينػد كفػي أكاخػر حرػـ السػامانييف خرجػت خراسػاف عػف وبعيػويـ كدخلػت وحػت حرػـ الغزنػكييف 
لخشػػاب، الػػذيف رػػاف مػػف أشػػيرىـ السػػلطاف محمػػكد الغزنػػكم ثػػـ ابنػػو السػػلطاف مسػػعكد، ينظػػر، البييقػػي: وػػاريخ البييقػػي، ورجمػػو د. يحيػػ  ا

 .374، ص7؛ ابف اذثير: الرامؿ، جػ412 -410ـ، ص1982النيضة العربية، بيركت،  اادؽ نشأت دار
 .201، ص4مدينة ربيرة ككالية كاسعة في طرؽ خراساف، كىي الحد الفااؿ بيف خراساف كاليند، ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (3)
 .724البييقي: واريخ، ص  (4)
 .167 ،166، ص1بؿ، بيركت، )د. ت(، مبفي أخبار البشر، وحقيؽ د. أحمد الخطيبي، مروبة دار الج الفداء: المخوار أبك  (5)
 .ـ1991محمد عبدالعظيـ يكسؼ: طغرلبؾ كوأسيس الدكلة السلجكقية، رسالة ماجسوير غير منشكرة آداب الزقازيؽ،   (6)
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  (1)إقميم ما وراء النير في عيد القراخانيين: خامساً 

كدكلػػػػة خانػػػػات  (2)وعػػػػرؼ ىػػػػذه الدكلػػػػة فػػػػي بعػػػػض روػػػػب الوػػػػاريخ باسػػػػـ دكلػػػػة آؿ أفراسػػػػياب

كىػػـ سلسػػلة مػػف الملػػكؾ كالوػػرؾ المسػػلميف الػػذيف ، لػػؾ خانيػػةالوررسػػواف أك الدكلػػة الخاقانيػػة أك اذي

ـ( كذلػػؾ بعػػد 1212 –990ىػػػ/ 609 –308سػػنة ) ثأثػػة ثػػركفزىػػاء  حرمػػكا بػػأد مػػا كراء النيػػر

فيػـ الػذيف قضػكا علػ  الدكلػة السػامانية فػي بػأد مػا كراء ، كقبؿ الغػزك المغػكلي (3)الدكلة السامانية

حرمت ىذه الدكلة فػي أراضػي آسػيا الكسػط  المطكقػة  .(4)يةالنير كقض  علييـ اذوراؾ الخكارزم

كالوػػػاريخ اذكؿ ، كالشػػػرقية راشػػػغر، بجبػػػاؿ ويػػػاف شػػػاف أم فػػػي الوررسػػػواف الغربيػػػة مػػػا كراء النيػػػر

ـ( 10ىػػ/ 4كالغالب أنو لـ يروب إال بعد دخكليـ اإلسأـ في القرف )، لجماعات الخاقانية غامض

الذم  (5)ـ927ىػ/ 315دخؿ فييا زعيميـ ساوكؽ بغراخاف سنة كراف أكؿ إسأميـ في الفورة الوي 

بسػػط نفػػكذه ، ثػػـ اسػػوطاع ىػػاركف بغراخػػاف حفيػػد سػػاوكؽ .(6)القراخػػانييف يعػػد المؤسػػس اذكؿ لدكلػػة

حيػث رانػت اذراضػي ، عل  جميع القباةػؿ الورريػة فػي كادم سػيحكف كبػدأ بويديػد الدكلػة السػامانية

ثنػاء ضػعؼ السػامانييف لوحػرؾ القراخػانييف جنكبػان بزعامػة ىػاركف الخابة في الجنكب دافعان قكيػان أ

                                                 

، كوعنػي أسػكد أك قػكم كال شػأف ليػا فػي الوػاريخ، بينمػا كرد لفػظ قػره  لقب أعطػاىـ إيػاه المسوشػرقكف لرثػرة كركد كرلمػة قػره فػي ألقػابيـ  (1)
 .Baswarth The Is Lamic Dynastias , Powdon, 1967 P 113 :باللغة الوررية بمعن  قبيلة ينظر

ة اذاػؿ مػف قبيلػة أفراسياب بطؿ أسطكرم كرد ذرره في الشاىنامة للفردكسي كيعوبره الطكرينكف جدان ليـ كبيػت أفراسػياب أسػرة ورريػ  (2)
القػػارلكؽ أك القرلػػؽ، كمػػف المحومػػؿ أف يرػػكف ليػػا اػػلة بالجػػد وػػكراف الػػذم ذرػػر فػػي الشػػاىنامة، كرػػاف لجماعوػػو دكرىػػا فػػي الوػػاريخ القػػديـ 
للشػػػعكب الورريػػػة، أم ليػػػا اػػػلة بزعمػػػاء الوػػػرؾ الػػػذيف رػػػانكا يحرمػػػكف قبػػػؿ إسػػػأميـ كىػػػك ملػػػؾ وػػػكراف كبطليػػػـ للمزيػػػد ينظػػػر، الفردكسػػػي: 

، 1ـ، ج1993رة ، الييةػة الماػرية العامػة للروػاب، القػاى2ىنامة، ورجمة الفوح بف علي البندارم، وحقيؽ كورجمة عبدالكىاب عػزاـ، طالشا
؛ نظػػػاـ الملػػؾ الطكسػػػي: 749ـ، ص1858ىػػػ/1273طبػػػع بكممبػػام ؛ خكانػػدمير: حبيػػب السػػػير فػػي معرفػػة أخبػػػار البشػػر، 91 -82ص

كحضػاروو ذركة عاػر  أضػكاء علػ  وػاريخ الشػرؽ اإلسػأمي ؛ أحمػد معػكض:46ـ، ص1987جمػة يكسػؼ برػار، قطػر، سياسة نامة، ور 
، كيفاػػؿ الفردكسػػي فػػي الشػػاىنامة الاػػراع بػػيف 23، صـ1983ىػػػ/ 1404السػػأجقة العظػػاـ )طغرلبػػؾ( الػػدار العربيػػة للنشػػر، القػػاىرة، 

 .98 -87، ص ص1الورؾ كاإليرانييف، جػ
 .231لمسوقلة، صعااـ عبدالرؤكؼ الفقي: الدكيأت ا  (3)
نظاـ العركض السػمرقندم: جيػار مقالػة )المقػاالت اذربػع( ورجمػة عبػدالكىاب عػزاـ كيحيػ  الخشػاب، نشػر لجنػة الوػأليؼ كالورجمػة،   (4)

 .73ىػ، ص1325؛ سليـ بنارم: واريخ أدبيات بعد أز إسأـ، ويراف، 141ـ، ص1989القاىرة، 
 .898ـ، ص1993، دار العلـ للمأييف، بيركت، 2مي كرجاليا، جػشارر ماطف : مكسكعة دكؿ العالـ اإلسأ  (5)
 .48ـ، ص1945عبدالعزيز جنريز خاف: وررسواف قلب آسيا، الجمعية الخيرية الوررسوانية،   (6)
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ىػػػ/ 382لسػػد الفػػراغ الػػذم وررػػو ذلػػؾ الضػػعؼ فػػي الجػػك السياسػػي كاحوػػؿ سػػمرقند سػػنة ، بغراخػػاف

كاػػار نيػػر جيحػػكف ىػػك الحػػد الفااػػؿ بينػػو ، ـ كبعػػد ذلػػؾ اسػػوكلي علػػ  مػػا كراء النيػػر رلػػو992

  .(1)رركه في االسويأء عل  أمأؾ السامانييفكبيف جيرانو الغزنكييف في الغرب الذيف شا

كظلػػت حػػدكد اذيلػػؾ خػػانييف ىػػي نيػػر جيحػػكف كأراضػػييـ فػػي بػػأد مػػا كراء النيػػر بعػػد ذلػػؾ 

كلرػػف رػػأرض لزعمػػاء مػػف ، كيظيػػر أف ىػػذه الدكلػػة لػػـ وحرػػـ ردكلػػة مكحػػدة أبػػدان ، حػػكالي القػػرنييف

ـ حػركب 1016ىػػ/ 407منػذ سػنة فقامت ، وحالؼ قبلي كاحد ذم حرـ ال مررزم كعأقات كاىية

بيف فرعيف ـ كاقوسمت خأليا الدكلة 1041ىػ/ 433ضركس بيف أفراد اذسرة اسومرت حو  سنة 

 :مف فركع أسرة آفراسياب

 حو  خجنده فرع للخانات الغربييف في سمرقند كيضـ بأد ما كراء النير غربي فرغانو. 

  (2)فرغانو حو  راشغركفرع للخانات الشرقييف يضـ أسبيجاب كالشاش كشرقي . 

حرػػـ الفػػرع اذكؿ علػػي بػػف مكسػػ  كسػػألوو )كىػػك الفػػرع اذيلػػؾ( فػػي الغػػرب فػػي حػػيف حرػػـ 

كرػاف الونػافس طبيعيػان  (3)الفرع الشرقي أسرة عمو ىاركف أك حسف بغراخػاف )آؿ حسػف فػي الشػرؽ(

نيما، بيف الفرعيف كرانت المنطقة الكسط  مف حكض نير سيحكف ىي مجاؿ الخأؼ كالحرب بي

، لرف ظيكر السأجقة فػي ولػؾ الفوػرة بعػد مطلػع القػرف الخػامس اليجػرم/ الحػادم عشػر المػيأدم

بعػػد أف رانػػت مررػػز اىومػػاـ كوػػدخأت ، أبعػػد ىػػذه المنافسػػات القبليػػة الورريػػة عػػف مرارػػز االىومػػاـ

  .(4)السلطاف الغزنكم قبؿ ذلؾ كسبب الحركب معيـ

                                                 

؛ محمػػػد محمػػػكد إدريػػػس: وػػػاريخ العػػػراؽ كالمشػػػرؽ اإلسػػػأمي خػػػأؿ العاػػػر السػػػلجكقي 889، ص2مكسػػػكعة، جػػػػ شػػػارر ماػػػطف :  (1)
 .162، 161ـ، ص1985بة نيضة الشرؽ، القاىرة، اذكؿ، مرو

ػػغد منػػذ قيػػاـ الدكلػػة السػػلجكقية حوػػ  الغػػزك المغػػكلي، مروبػػة الثقافػػة الدينيػػة، سػػنة   (2) ميرفػػت رضػػا أحمػػد: الحيػػاة الثقافيػػة فػػي إقلػػيـ الاي
 .42ـ، ص2014

 .421؛ باروكلد: وررسواف، ص306 -303ـ، ص1982يداف، القاىرة، الررديزم: زيف اذخبار، ورجمة عفاف السيد ز   (3)
 .90، ص2شارر ماطف : مكسكعة، جػ  (4)
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كذلػػؾ عنػػدما اشػػوبؾ اذميػػر القراخػػاني ، أجقة عداةيػةكبػدأت العأقػػات بػػيف القراخػػانييف كالسػػ

ـ مػػػػػع 1031 –1013ىػػػػػػ/ 423 –404سػػػػػؼ قػػػػػدرخاف بػػػػػف ىػػػػػاركف بغراخػػػػػاف )نااػػػػػر الدكلػػػػػة يك 

 (1)لرنو غػدر بيػـ كأسػر طغرلبػؾ، كرانكا قد أقامكا في بأده كاحومكا بو، السأجقة في عدَّة حركب

راف ذلؾ أكؿ ، مف اذسر هأف يخلص أخا كسار لمحاربوو كاسوطاع، داكد (2)فثار أخكه جغرم بيؾ

 .(3)اداـ بيف السأجقة كالقراخانييف في وررسواف

حػػػرص القراخػػػانيكف علػػػ  وكطيػػػد عأقػػػويـ بػػػأمراء السػػػأجقة فوحػػػالؼ بغراخػػػاف معيػػػـ كأخػػػذ 

فلمػػا دخػػؿ طغرلبػػؾ خراسػػاف سػػنة ، يحرضػػيـ علػػ  اإلغػػارة علػػ  أمػػأؾ السػػلطاف محمػػكد الغزنػػكم

كممػػا قالػػو فييػػا )ااػػمدكا  (4)و برسػػالة كعػػده فييػػا بمػػده بالرجػػاؿ كالعوػػادـ بعػػث إليػػ1037ىػػػ/ 429

علػػػػ  أف العأقػػػػات بػػػػيف السػػػػأجقة  .(5)كرابطػػػػكا حوػػػػ  نرسػػػػؿ لرػػػػـ أم عػػػػدد مػػػػف الرجػػػػاؿ وريػػػػدكف(

كالقراخانييف ما لبثت أف وغيرت حيف سع  السػأجقة إلػ  السػيطرة علػ  بػأد مػا كراء النيػر حيػث 

ـ قػػػاـ السػػػلطاف ألػػػب أرسػػػأف 1095ىػػػػ/ 458لقراخػػػانييف ففػػػي سػػػنة وقػػػع الػػػبأد الخاضػػػعة لحرػػػـ ا

فونػازؿ الخػاف طمغػاج خػاف إبػراىيـ كىػك ، بيجكـ عل  أراضي طمغػاج خػاف إبػراىيـ حػارـ سػمرقند

                                                 

 .163محمد محمكد إدريس: واريخ العراؽ، ص ؛24أحمد رماؿ الديف حلمي: السأجقة، ص  (1)
/ كبؾ، كطغرم علـ عل  طػاةر كيسػم  الرجػؿ بػو، كبػؾ أجقة كىك اسـ ورري مررب مف طغرمطغرلبؾ: مؤسس دكلة  اذوراؾ الس  (2)
أم اذمير الطاةر كىك ماغر )دكغراكؿ( أم القاػاب باللغػة الورريػة، كىػك مشػوؽ مػف فعػؿ )دكغرامػؽ( أم )يػذبح( كقػد  –اىا اذمير معن

أخطػػأ المسوشػػرقكف اذكربيػػكف خطػػأ شػػنيعان حػػيف ربطػػكا رلمػػة طغػػرؿ مػػع رلمػػة دكغػػرك، أم المسػػوقيـ أمػػا عػػف نطػػؽ االسػػـ باللغػػة الورريػػة 
مف اذسماء الوي نطقويا اذقػكاـ الورريػة علػ  أنيػا اػحيحة مازالػت وروػب خطػأ، كالحاػكؿ علػ  أشػراؿ  احيحان، أك غير احيح فرثير

اػػحيحة السػػيما ورريػػة قديمػػة، أك اػػعب جػػدان، كال شػػؾ أف نطػػؽ طغػػرؿ فػػي اللغػػة فػػي شػػرؿ )طػػكغركؿ( خطػػأ أمػػا النطػػؽ الاػػحيح ليػػذا 
 Tugؿ فػي العيػديف السػلجكقي كالعثمػاني، كرػاف داةمػان يبػدأ باليجػاء ( كرػاف ىػذا االسػـ يروػب بيػذا الشػرTogاالسـ فيك الشرؿ )طكغكؿ 

( كرانػػت أغلػػب الروػػب كمنيػػا رشػػيد الػػديف اليمػػداني فػػي جػػامع الوػػكاريخ قػػد روبػػو )طكغػػكؿ( كرػػاف ىػػك اذرثػػر اػػكابان Togكلػػيس اليجػػاء )
، اسػػوانبكؿ، 4، جػػػسػػامي: قػػامكس العلمػػاء، ه نكعػػان مػػف طيػػكر الاػػيد، ينظػػر، شكأاػػالة، كروبػػو الراشػػغرم فػػي ديكانػػو بيػػذا الشػػرؿ كعػػدٌ 

؛ أحمػػد معػػكض: أضػػكاء، 75ـ، ص1971مجلػػد الخػػامس، بيػػركت، ؛ محمػػد فريػػد: داةػػرة معػػارؼ القػػرف العشػػريف، ال3013ىػػػ، ص1306
 .72ص
 .163محمد محمكد إدريس: واريخ العراؽ، ص  (3)
 .73، 72أحمد معكض: أضكاء، ص  (4)
 .33البييقي: واريخ، ص  (5)
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فأشػعؿ أخػكه شػعيث نػار الثػكرة ضػده فأاػبحت  (1)عل  قيػد الحيػاة عػف العػرش البنػو شػمس الملػؾ

ىػػػػ/ 461فػػػي العػػػاـ نفسػػػو الػػػذم وػػػكفي فيػػػو كالػػػدىـ ) سػػػمرقند مسػػػرحان للقوػػػاؿ بػػػيف اذخػػػكييف كذلػػػؾ

كفػػػي عيػػػده قػػػاـ السػػػلطاف ألػػػب أرسػػػأف سػػػنة  (2)ـ كانويػػػ  اذمػػػر فػػػي اػػػالح شػػػمس الملػػػؾ1068

 (3)ـ بحملة عل  ما كراء النير في جػيش ضػخـ لقوػاؿ شػمس الملػؾ حػارـ سػمرقند1072ىػ/ 465

الػػذم خػػر اػػريعان مػػف طعنػػة لرػػف الحملػػة وكقفػػت منػػذ البدايػػة بسػػبب مػػكت السػػلطاف ألػػب أرسػػأف 

فاسوكل  حػارـ سػمرقند شػمس الملػؾ  (4)سددىا إليو ااحب إحدل القأع يدع  يكسؼ الخكارزمي

كلمػػا بلػػم الخبػػر  (5)ـ كشػػوت جيػػكش آيػػار أخػػك السػػلطاف ملرشػػاه1073ىػػػ/ 466علػػ  ورمػػذ سػػنة 

اسػوأمف  ـ كحااػرىا كرماىػا بػالمنجنيؽ حوػ 1074ىػػ/ 467السلطاف ملرشاه سار إل  ورمذ سنة 

كسػػار السػػلطاف إلػػ  ، ثػػـ أسػػوأمف السػػلطاف ملرشػػاه فأطلقػػو، أىليػػا كاعواػػـ أخػػك شػػمس الملػػؾ بيػػا

فػػي الاػػلح كوكسػػط نظػػاـ الملػػؾ فأجابػػو كرده إلػػ   كبعػػث أخػػاه للسػػلطاف، سػػمرقند ففارقيػػا حارميػػا

 .(6)سمرقند كرجع السلطاف إل  خراساف

نشػػكب نػػزاع بػػيف شػػمس الملػػػؾ سػػيما بعػػد ، كالكرانػػت أكضػػاع سػػمرقند آنػػذاؾ غيػػر مسػػوقرة

كانويػػػػ  ىػػػػذا النػػػػزاع ، كبغراخػػػػاف ىػػػػاركف، كابنػػػػي قػػػػدر خػػػػاف يكسػػػػؼ كىمػػػػا طغػػػػرؿ قراخػػػػاف يكسػػػػؼ

 (8)(1082ىػػػػ/ 472ثػػػـ وػػػكفي حػػػارـ سػػػمرقند شػػػمس الملػػػؾ فخلفػػػو أخػػػكه خضػػػر خػػػاف ) (7)بالاػػػلح

  كاموػػد سػػلطانو علػػ، كبلغػػت سػػمرقند كسػػاةر بػػأد مػػا كراء النيػػر فػػي عيػػده أقاػػ  درجػػات الرفػػاء

                                                 

 .248اس إقباؿ: واريخ إيراف بعد اإلسأـ، صعب  (1)
 .462باروكلد: وررسواف، ص  (2)
 .36؛ أحمد رماؿ الديف حلمي: السأجقة، ص131نظاـ الملؾ: سياسة نامو، ص  (3)
 .318ـ، ص1997، بيركت، 2؛ الذىبي: العبر، جػ70، ص5خلراف: كفيات اذعياف، جػبف ا  (4)
؛ حسػػػػف إبػػػػراىيـ حسػػػػف: وػػػػاريخ اإلسػػػػأـ السياسػػػػي  كالػػػػديني  كالثقػػػػافي، دار 126ـ، ص1985ت، ة الوػػػػكاريخ، بيػػػػرك الحسػػػػيني: زبػػػػد  (5)

 .33ىػ، ص1430؛ ناار الديف شاه حسيني: رارنامو بزرراف، إيراف، طيراف، 26، ص 4ـ، جػ1965رية، القاىرة، النيضة الما
 .471ـ، ص1998بيركت ، دار الروب العلمية، 4ابف خلدكف: العبر كديكاف المبودأ كالخبر، جػ  (6)
 .463باروكلد: وررسواف، ص  (7)
 .337، ص26، جػـ1985ةة المارية العامة للرواب، النكيرم: نياية اذرب في فنكف اذدب، وحقيؽ محمد فكزم العنويؿ، اليي  (8)
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ىػػػػ/ 473كمػػػف بعػػػده أخػػػكه أحمػػػد خػػػاف ت ) (1)جميػػػع بػػػأد مػػػا كراء النيػػػر كاواػػػؼ حرمػػػو بالعػػػدؿ

كراف عل  عداء مع علماء الػديف ممػا أدل إلػ  وػدخؿ ، ـ( كراف ظالمان غير محمكد السيرة1081

فوحررػػت ، فبعػػدما الػومس علمػػاء الػديف مػػف السػلطاف ملرشػػاه العػكف كأطمعػػكه فػي الػػبأد، السػأجقة

كمػػف ثػػـ قاػػد السػػلطاف ملرشػػاه بػػأد مػػا كراء النيػػر كأوػػ  سػػمرقند  .(2)سػػلطاف إلػػ  ملريػػادكاعػػي ال

كأنػػاب فييػػا أحػػػد عمالػػو أبػػػا طػػاىر عميػػػد  (3)كحااػػرىا كاسػػوكل  علييػػػا كأسػػر حارميػػػا أحمػػد خػػػاف

كسػػار السػػلطاف ملرشػػاه قااػػدان راشػػغر فػػدخؿ ملريػػا فػػي الطاعػػة كرجػػع السػػلطاف إلػػ   .(4)خػػكارـز

ف بالجرليػة مػع العميػد أبػا طػاىر ك عد عف سمرقند لـ يوفؽ أىليا كعسررىا المعركففلما ب (5)خراساف

كراوػب ، فاحواؿ حو  خرج مف عندىـ كمض  إل  خكارـز، حو  رادكا يوكاثبكف عليو، الخكارزمي

كوػػػـ ، ملػػػؾ راشػػػغر يسػػػودعيو فحضػػػر عنػػػده كمقػػػدـ الجرليػػػة كاسػػػمو عػػػيف الدكلػػػة يعقػػػكب ورػػػيف أخػػػ

رػاف قػد أسػاء  ففحػرض عليػو الرعيػة الػذي، كب علـ أف أمػره ال يسػوقيـ معػواالوفاؽ بينيما لرف يعق

ككاػلت اذخبػار ، كأخػذ يعقػكب الفوػاكل عليػو فقولػو، ادعكا عليػو دَّـ قػكـ رػاف قػد قػوليـ إلييـ حو 

فلمػا علػـ يعقػكب الموػكلي علػ  سػمرقند قػدـك السػلطاف فػر ، إل  السلطاف ملرشاه فعاد إل  سػمرقند

ثػػـ أعػػاد السػػلطاف ملرشػػاه أحمػػد خػػاف إلػػ   (6)كملػػؾ السػػلطاف ملرشػػاه سػػمرقند، ةىاربػػان إلػػ  فرغانػػ

خألػوالحرـ كلرػف لػـ يػدـ طػكيأن فلػـ يلبػث أف قوػؿ لزندقوػو  كخلفػو ابػف  (1)ـ1195ىػػ/ 488سػنة  كا 

                                                 

 .464باروكلد: وررسواف، ص  (1)
 .593، صـ1977ار الفرر العربي، القاىرة، ار العباسي، دحسف أحمد محمكد، أحمد إبراىيـ الشريؼ: العالـ اإلسأمي في الع  (2)
 .201؛ الراكندل: راحة الادكر  كآية السركر، ص57البندارل: آؿ سلجكؽ، ص  (3)
، كالعميػد مػف المنااػب الوػي اسػوحدثيا السػأجقة، كىػك 327، ص26لنػكيرم: نيايػة اذرب، جػػ؛ ا12، ص4ابف خلدكف: العبػر، جػػ  (4)

ف السػػػلجكقي كسػػػلطاوو علػػػ  مػػػا يبػػػدك رسػػػلطات المػػػدير أك المحػػػافظ فػػػي عيػػػدنا، ككظيفوػػػو إداريػػػة، كىػػػك ناةبػػػان عػػػف يعػػػيف مػػػف قبػػػؿ السػػػلطا
السلطاف فقد راف مف عادة السأجقة إرساؿ نكابػان عػنيـ إلػ  اذقػاليـ الوػي وخضػع لسػلطاويـ، كيعوبػر السػلطاف طغرلبػؾ أكؿ مػف أنشػأ ىػذه 

؛ حسيف أميف: نظػـ الحرػـ فػي العاػر السػلجكقي، مقػاؿ منشػكر بمجلػة سػكمر، 170لادكر، صم: راحة االكظيفة، للمزيد راجع، الركاند
 .298 -296؛ محمد عبدالعظيـ يكسؼ: السأجقة، ص221ـ، ص1964لد العشركف، بغداد، ، المج2، جػ1جػ

 .133، ص3ػىػ، ج1236لررف وبر مف حكادث الزماف، حيدر آباد اليافعي: مرآة الجناف كعبرة اليقظاف فيما يع  (5)
 .253بعد اإلسأـ، ص؛ عباس إقباؿ: واريخ إيراف 173،174، ص10اذثير: الرامؿ، جػابف   (6)
 .145، ص3؛ اليافعي: مرآة الجناف، جػ356، ص2، جػفي خبرىف عبر الذىبي: العبر  (1)
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كأاػػػبح حراميػػػا وػػػابعيف ، ىرػػػذا خضػػػعت سػػػمرقند لحرػػػـ السػػػأجقة حرمػػػان مباشػػػران ، عمػػػو مسػػػعكد

ـ انفػرط عقػد 1092ىػػ/ 485كبكفػاة السػلطاف ملرشػاه سػنة  (1)ف سنجرللسأجقة حو  عيد السلطا

كيكىنيػػا االنقسػػاـ كالونػػازع علػػ  السػػلطة ، الدكلػػة السػػلجكقية كأخػػذ الضػػعؼ ينخػػر فػػي ريػػاف الدكلػػة

كانقسػػمت الدكلػػة السػػلجكقية إلػػ  عػػدة دكؿ مسػػوقلة سػػميت رػػؿ  (2)كمػػف ثػػـ ومزقػػت كحػػدة السػػأجقة

فخضعت بأد ما كراء النيػر لبرريػاركؽ بػف ملرشػاه ، وسيطر عليياكاحدة منيا باسـ المنطقة الوي 

كعيف عل  الوكالي سليماف وريف محمكد بػف ورػيف  (3)ـ1096ىػ/ 490كخطب لو في سمرقند سنة 

كال شػػؾ أنػػو رػػاف للاػػراع الػػداةر بػػيف حرػػاـ  (4)ثػػـ ىػػاركف ورػػيف حرامػػان علػػ  بػػأد مػػا كراء النيػػر

فرانػت السػلطة ، في شغؿ ىؤالء الحراـ عف إقليـ ما كراء النيرالسأجقة بعد ملرشاه أثره الكاضح 

كيؤرػد ذلػؾ عاػياف  (5)أمػا الحػارـ الفعلػي فرػاف لألمػراء المحليػيف القراخػانييف، ليـ مجرد اسـ فقػط

ـ قبيؿ عكدوو مف بغداد إل  خراساف بعد 1101ىػ/ 595ففي سنة ، ىؤالء اذمراء للسلطاف سنجر

بػف عمػر حػارـ سػمرقند فػي خراسػاف لبعػد اطمػع قػدرخاف جبريػؿ  ،أف خطب ذخيو محمد بخراساف

كعػيف اػيره محمػد أرسػأف خػاف  (6)لرف سنجر ومرف منو كقولو، كبالفعؿ خرج عليو، سنجر عنيا

كاروفػع شػأنو كلقػب بأرسػأف ، كراف مف اذسرة الخانيػة، بف سليماف بف داكد بغراخاف عل  سمرقند

فأمره سنجر أرثر مػف مػرة ، ف وحت طاعة سنجر المباشرةكرا، كااحب بأد ما كراء النير، خاف

كظػػؿ أرسػػأف ، ـ فػػدفع أعػػداءه1109ىػػػ/ 503للقضػػاء علػػ  معارضػػيو مػػف بينيػػا مػػا حػػدث سػػنة 

ـ حينمػا أخبػر السػلطاف 1113ىػػ/ 507خاف يحرـ في بأد ما كراء النير بسػأـ إال أنػو فػي عػاـ 

إال أف أرسػػأف خػػاف وكسػػؿ إليػػو خكفػػان  سػػنجر أف أرسػػأف خػػاف يظلػػـ رعايػػاه فوحػػرؾ سػػنجر بجيشػػو
                                                 

 .206، ص2الفداء: المخوار، جػ أبك  (1)
 .78، ص ـ1984واحيح محمد إقباؿ، بيركت،  بار الدكلة السلجكقية،؛ الحسين : أخ283البندارل: واريخ آؿ سلجكؽ، ص  (2)
 .140أرمينكس فامبرل: واريخ بخارل، ص  (3)
 .80 -78الحسيني: أخبار الدكلة، ص  (4)
 .140أرمينكس فامبرل: واريخ بخارل، ص  (5)
 .241البندارل: آؿ سلجكؽ، ص  (6)
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كمػػا لبػػث ، (1)كقبػػؿ أرسػػأف خػػاف اذرض فعفػػا عنػػو سػػنجر، بػػاذمير )طمغػػاج( أربػػر أبنػػاء سػػنجر

أرسأف خاف أف طلب عكف السلطاف سنجر كذلػؾ عنػدما قوػؿ قاضػي سػمرقند كرةيسػيا أحػد أبناةػو 

ر لرػػف قبػػؿ كاػػكلو أخمػػد فوحػػرؾ السػػلطاف بجيشػػو إلػػ  بػػأد مػػا كراء النيػػ، ـ1129ىػػػ/ 524سػػنة 

كلػػـ يعػػد بحاجػػة إلػػ  ، فأرسػػؿ إلػػ  السػػلطاف يعرفػػو أنػػو قضػػ  علػػ  الفونػػة، ابػػف آخػػر للخػػاف الفونػػة

كبينمػػا ىػػك فػي الاػػيد كقػػع فػػي أسػػره جماعػػة مسػػلحة ادعػػت أف ، عكنػو فغضػػب السػػلطاف مػػف ذلػػؾ

يا كملريػػا فيػػاجـ السػػلطاف سػػمرقند كاسػػوباح (2)السػػلطاف أرسػػأف خػػاف سػػيرىـ لقوػػؿ السػػلطاف سػػنجر

 (3)ابنوػػو زكجػػة السػػلطاف فبقػػي عنػػدىا إلػػ  أف وػػكفي كأرسػػلو إلػػ ، عنػػكة كقػػبض علػػ  أرسػػأف خػػاف

          كأقػػػػاـ السػػػػلطاف سػػػػنجر بسػػػػمرقند حوػػػػ  أخػػػػذ المػػػػاؿ كالسػػػػأح كالخػػػػزاةف كسػػػػلـ البلػػػػد إلػػػػ  اذميػػػػر

د خاف محمكد بف محم، فما لبث حسف وريف أف مات فملؾ بعده، )حسف وريف( كعاد إل  خراساف

ىػػ/ 536كلمػا انواػر القرخطػاةيكف علػ  السػلطاف سػنجر فػي مكقعػة قطػكاف سػنة ) .(4)بف سػليماف

كرػاف النواػار الخطػا علػ  السػلطاف  (5)ـ( انوقؿ النفػكذ فػي بػأد مػا كراء النيػر إلػ  الخطػا1141

نير، سنجر أثر ربير في واريخ الدكلة السلجكقية جعلت الخطا يكسعكف نفكذىـ في بأد ما كراء ال

كرػاف ذلػؾ خطػران ، كوعيد الخانيكف بدفع إوػاكة لملػكؾ الخطػا، (6)ككقعت في أيدييـ سمرقند كبخارل

ـ حينمػا قضػ  علييػا 1212ىػػ/ 609كاسػومرت دكلػويـ حوػ  سػنة ، جسيمان عل  الدكلػة اإلسػأمية

 .(1)الخكارزميكف

 
                                                 

 .32ـ، ص1988قاىرة، محمد محمكد إدريس: السلطاف سنجر السلجكقي، ال  (1)
؛ 683ىػػ، ص1373، ويػذيب كولخػيص عبػاس زريػاب، ويػراف، 4؛ ميرخكنػد: ركضػة الاػفا، جػػ253، ص9جػابف اذثير: الرامؿ،   (2)

 .56محمد محمكد إدريس: السلطاف سنجر، ص
 .257الركاندم: راحة الادكر، ص  (3)
 .473، ص4ابف خلدكف: العبر، جػ  (4)
 .67ىػ، ص1373ت در إيراف عيد مغكؿ، جلد أكؿ، ويراف، شريف بياني: ديف دكل  (5)
 .253، ص9ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (6)
 .16ـ، ص1978أحمد ناجي العويسي: عطار نامو، مطبعة اإلرشاد، بغداد،   (1)
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  م:1193 –1037ىـ/ 590 –429بالد ما وراء النير في العصر السمجوقي 

إذ جػػػرل فيػػػو وكحيػػػد أغلػػػب ، بػػػر عاػػػر السػػػأجقة عاػػػران ذىبيػػػان فػػػي المشػػػرؽ اإلسػػػأمييعو

بعػػد أف رانػػت مجػػزأة كرػػاف للسػػأجقة فضػػؿ عظػػيـ فػػي ، المنػػاطؽ كالػػدكيأت وحػػت سػػلطنة كاحػػدة

مػػػػذىب الخأفػػػػة  –العونػػػػاقيـ اإلسػػػػأـ علػػػػ  المػػػػذىب الحنفػػػػي السػػػػني ، حمايػػػػة الػػػػديف اإلسػػػػأمي

. كيجمػػع معظػػـ المػػؤرخيف علػػ  أف (1)عنػػو كعػػف الخأفػػة الضػػعيفة العباسػػية فأاػػبحكا قػػكة مدافعػػة

السأجقة يرجػع أاػليـ إلػ  اذوػراؾ الغػز الػذيف ظيػركا فػي الوػاريخ رمجمكعػة وابعػة لممبراطكريػة 

كوعرؼ  (3)كالسأجقة أحد فركع ىذه القباةؿ الوررمانية الغزية (2)الوررية في القرف السادس الميأدم

كىي إحدل قباةػؿ  (5)في ديكانو عف الورؾ )قينيؽ( (4)كيرسميا محمكد الرشغرمقبيلويـ باسـ )قنؽ( 

كرػػاف المػػكطف اذاػػلي ليػػذه القباةػػؿ ىػػي آسػػيا الكسػػط  حيػػث عاشػػت  (1)الغػػز اذربعػػة كالعشػػريف

 .(2)قباةؿ الغز في الاحراء الكاسعة الوي وبدأ عند حدكد الايف كوموػد حوػ  شػكاطئ بحػر الخػرز

                                                 

 .163واريخ الحركب الاليبية، دار القلـ، بيركت، )د. ت(، ص  سييؿ زرار: مدخؿ إل  (1)
 ،العػػػػػػراؽ، النيضػػػػػػة الماػػػػػػرية، القػػػػػػاىرة؛ عبػػػػػػدالمنعـ حسػػػػػػانيف: سػػػػػػأجقة إيػػػػػػراف ك 432ي: وػػػػػػاريخ رزيػػػػػػده، ص المسػػػػػػوكفحمػػػػػػد اهلل  (2)

 .16ـ، ص1959
القباةؿ الوررمانية، مف اذوراؾ الذم ينويػي إلػييـ الغػز، كرلمػة وررمػاف مجيكلػة اذاػؿ كالمنشػأ كيقػاؿ إنيػا ذات أاػؿ فارسػي )وػرؾ   (3)

؛ عبػػدالنعيـ حسػػانيف: قػػامكس الفارسػػية، دار 105اد، باروكلػػد: وػػاريخ الوػػرؾ، صم أم الوػػرؾ كاالبوعػػمػا نبػػذه( أم أشػػباه الوػػرؾ أك وػػرؾ رػػرد
 .179ـ، ص1982كاللبنانية، القاىرة، بيركت،  اب الماريةالرو
ي الرشغرم ىػك )محمػكد بػف الحسػيف بػف محمػد( مؤلػؼ روػاب )ديػكاف لغػات الوػرؾ( كمػف أرثػر الماػنفيف المسػلميف الػذيف أفاضػكا فػ  (4)

نػذ ذرر كروابة واريخ القباةؿ الوررية، كمكاطنيا كعاداويػا كليجاويػا، كألػؼ ديكانػان عػف الوػرؾ ذرػر فيػو أنػو رػاف ىنػاؾ عشػركف شػعبان ورريػان م
ـ كىػذا يعنػي أنػو أوػـ روابػو علػ  عيػد 1073ىػػ/ 466اذزؿ انقسمكا إل  قسميف شمالييف كجنكبييف، كلقػد أنيػ  الرشػغرم ديكانػو ىػذا سػنة 

ـ كراف أكؿ معجـ ورري عربي يوحدث عف الورؾ باسوفاضة، فلقد وجػكؿ محمػكد 1072 –1063ىػ/ 465 – 455ف ألب أرسأف االسلط
 الرشغرم في رؿ اذقاليـ كالمقاطعات الوررية كجمع في روابػة لغػات اذقػكاـ الورريػة كوػكاريخيـ، كطرقػاويـ كأسػاطيرىـ كأمثػاليـ، كعلػ  ىػذا

لمعرفػة، كيرجػػع نسػػبو إلػػ  اذوػراؾ القراخانيػػة، كرانػػت الغايػػة مػف ىػػذا الروػػاب ىػػك وعلػيـ اللغػػة الورريػػة ذبنػػاء أعوبػر روابػػو مكسػػكعة زاخػػرة با
ـ فػي بغػداد كجمػع 1094 –1075ىػػ/ 487 – 467وػدم بػأمر اهلل العربية، كأعل  فيو مف شػأف اذوػراؾ، كقدمػو إلػ  الخليفػة العبػاس المق

كجػد بػو رلمػات عربيػة كأخػرل فارسػية، كالرشػغرم أكؿ مػف روػب الورريػة بػالخط العربػي حيػث فيو سبعة آالؼ كخمسماةة رلمة وررية رمػا و
طكع الوررية للخط العربي، ينظر: سنية ماطف  حسف، محمكد الراشغرل كروابو )ديكاف لغات الورؾ( مقػاؿ نشػر بمجلػة أبحػاث المػؤومر 

 .113 -99، ص6جػـ، 1993الدكلي المسلمكف في آسيا الكسط  كالقكقاز، جامعة اذزىر 
 .282 -238ىػ، ص1333، أسوانبكؿ، رم: ديكاف لغات الورؾ، مجلد أكؿالراشغ  (5)
 .30ـ، ص2003، دار عيف، القاىرة، 2محمد عبدالعظيـ  يكسؼ: السأجقة واريخيـ السياسي كالعسررم، ط  (1)
 ، عبػػػاس إقبػػػاؿ: وػػػاريخ إيػػػرافكارـزنيػػػر سػػػيحكف فػػػي جنػػػكب بحيػػػرة خػػػ ، أم فػػػي منطقػػػة ماػػػب127فػػػامبرل: وػػػاريخ بخػػػارل، ص  (2)
 .193بعد اإلسأـ، ص     
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رثيػػر مػػف السػػأح يرحلػػكف فػػي ، فػػي حػػكزويـ كرجػػاؿ حػػرب، كب رعكيػػةشػػع، كرانػػت ىػػذه الشػػعكب

كحوػػػ  القػػػرف الثػػػاني  (1)حسػػػب الطقػػػس المأةػػػـلاػػػيؼ مػػػف مرػػػاف آلخػػػر طلبػػػان للمرعػػػ  كا، الشػػػواء

  .(2)إلمبراطكرية الخزرالميأدم رانت قباةؿ الغز وابعة اليجرم/ الثامف 

يػػـ زعػػامويـ الخااػػة بػػالوحرؾ بعػػد أف أاػػبحت ل، كفػػي نيايػػة القػػرف نفسػػو قػػاـ ىػػؤالء الغػػز

عيد الخليفة كجنكبي ركسيا كأغاركا في ، كالي الفكلجا (3)غربان عبر سيكؿ سيبيريا نحك بحر اآلراؿ

كبػدأكا يوحررػكف إلػ  اذراضػي  (4)وأشركسػـ علػ  833 –813ىػػ/ 218 –198المأمكف العباسػي 

القباةػػؿ ورحػػؿ مػػف مكطنيػػا كأخػػذ ىػػذه ، اإلسػػأمية كاسػػوخدمت رلمػػة وررمػػاف فػػي الماػػادر العربيػػة

ـ اسػػوقرت ىػػذه القباةػػؿ فػػي بػػأد مػػا 985ىػػػ/ 375كفػػي سػػنة  (5)اذاػػلي أقاػػ  سػػيكؿ الوررسػػواف

يعومػدكف علػ  الخيػكؿ فػي رحػيليـ مػف ، كرػانكا رثيػرم العػدد (6)كراء النير في مكضع قرب بخارل

يػا كقاربػت خراسػػاف ثػـ انسػاحت ىػذه القباةػؿ فػي بػأد مػا كراء النيػر كاسػوقرت ب (7)أخػرل جيػة إلػ 

أم القكس  –كينسب السأجقة إل  جدىـ اذعل  سلجكؽ بف دقاؽ  (1)الوي راف يحرميا الغزنكييف

كالذم جمع ىذه القباةؿ الغزيػة كأقػاـ بػالقرب مػف سػمرقند فػي مدينػة جنػد الوػي اعونػؽ  (2)مف الحديد

                                                 

 .387ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (1)
، كالخػػرز شػػعب وررػػي قامػػت أراضػػيو فيمػػا بػػيف مجػػرل الفكلجػػا اذدنػػ  كجبػػاؿ القكقػػاز كاموػػدت حوػػ   33سػػييؿ زرػػار: المػػدخؿ، ص  (2)

ير كفػي السػأفية )المػاعز أك رعػاة المػاعز(، كفػي العربيػة بمعنػ  أخػزر أم نير جيحكف، كخرز بالوررية )البداة( كفي الركسية رذيؿ الخنز 
)ضيؽ العيف( أك ذم العيف الماةلة )الحكالء( كالوفسير الورري أقرب كرانػت ليػـ حػركب طكيلػة مػع المسػلميف، ينظػر: دنلػكب: وػاريخ ييػكد 

 .45 -5ـ، ص1987الخزر، ورجمة سييؿ زرار، ط، دار الفرر، بيركت، 
، كرانت وجاكر بأد الوررماف الغز كراف ضحأن ال ياػلح لحررػة السػفف، لسػورنب:  بحر  (3) اآلراؿ: ىك الذم سماه العرب بحيرة خكارـز

 .486بلداف الخأفة، ص
 .280باروكلد: وررسواف، ص  (4)
 .145الركاندم: راحة الادكر، ص  (5)
 .504لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (6)
 .107، 106؛ باروكلد: واريخ الورؾ، ص145ر، صالركاندم: راحة الادك   (7)
 .20سييؿ زرار: المدخؿ، ص  (1)
 .169، ص9؛ ابف اذثير: الرامؿ، جػ23الحسيني: زبدة الوكاريخ، ص  (2)
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 (1)لػػػديف الجديػػػدفييػػػا سػػػلجكؽ الػػػديف اإلسػػػأمي علػػػ  المػػػذىب الحنفػػػي كسػػػعد سػػػلجكؽ كأوباعػػػو با

كدخػػؿ السػػأجقة فػي حػػركب طكيلػػة مػػع السػػامانييف كالقراخػػانييف  .(2)كجػاكركا السػػامانييف كالخػػانييف

أك يسمح ، بعد أف كحدىـ سلجكؽ بف دقاؽ كرانكا جاىزيف لوقديـ خدماويـ لمف يطلبيا كيدفع أرثر

كقػػاد  (4)سػػلجكؽ بػػف دقػػاؽكفػػي مدينػػة جنػػد وػػكفي اذميػػر  .(3)ليػػـ باإلقامػػة كوػػأميف المراعػػي للماشػػية

ـ ككزعػت أراضػييا بػيف 998ىػػ/ 389أكالده مسيرة السأجقة بعده كلما زالت الدكلة السامانية سنة 

فأخػذكا يكسػعكف ، عمػؿ السػأجقة علػ  االسػوفادة مػف ىػذا الكضػع الجديػد (5)القراخانييف كالغزنكييف

كسمح ليػـ ، ييف مع القراخانييفكاسوغؿ السأجقة اراع الغزنك  .(6)رقعة أراضييـ الوي ضاقت بيـ

فقػد أنيػ  السػأجقة أمػأؾ ، - سػمح ليوػو مػا كيا –السلطاف محمكد الغزنكم بالعبكر إل  خراساف 

ـ كأقػاـ بيػا 1037ىػػ/ 429كاسػوكلكا علػ  عااػمويـ نيسػابكر سػنة ، الغزنكييف فػي معػارؾ موواليػة

ليرسػػػب حرمػػػو اػػػفة الشػػػرعية أمػػػاـ  (7)طغرلبػػػؾ أكؿ دكلػػػة سػػػلجكقية معلنػػػان كالءه للخأفػػػة العباسػػػية

المسلميف كولقب السلطاف طغرلبؾ بالسلطاف اذعظـ كىـز السلطاف مسػعكد الغزنػكم ىزيمػة منرػرة 

كرانت الضربة القاامة ، كالوي أنيت الاراع بيف الجانبيف (1)ـ1040ىػ/ 431في داندانقاف سنة 

يخ الحقيقػػي للسػػأجقة فيػػي مػػف كرانػػت مكقعػػة دانػػدنقاف ىػػي الوػػار  .(2)للحرػػـ الغزنػػكم فػػي خراسػػاف

كالوػػي رػػاف لطغرلبػػؾ شػػرؼ ، بعػػدىا أقيمػػت سػػلطنة سػػلجكقية كاسػػعة، ربػػرل المعػػارؾ فػػي وػػاريخيـ
                                                 

 .31، 30محمد عبدالعظيـ: السأجقة، ص  (1)
، دار الفرػر العربػي، مية فػي المشػرؽ؛ عاػاـ عبػدالرؤكؼ الفقػي: الػدكؿ اإلسػأ180: اإلسأـ فػي آسػيا الكسػط ، صحسف محمكد  (2)

 .37؛ محمد عبدالعظيـ: السأجقة، ص44ـ، ص1987
 .35؛ أحمد معكض: أضكاء، ص228فامبرل: واريخ بخارل، ص  (3)
 .20ـ، ص1979اليرذم: العراضة في الحراية السلجكقية، ورجمة كوحقيؽ عبدالنعيـ حسانيف، كحسيف أميف، جامعة بغداد،   (4)
 .2أخبار الدكلة، صالحسيني:   (5)
 .164، ص9ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (6)
، رسػػػػالة ماجسػػػػوير غيػػػػر منشػػػػكرة، آداب الزقػػػػازيؽ، للمزيػػػد ينظػػػػر: محمػػػػد عبػػػػدالعظيـ يكسػػػػؼ: طغرلبػػػػؾ كوأسػػػػيس الدكلػػػػة السػػػػلجكقية  (7)

 ـ.1991
 2رػـ60ف سػرخس كمػرك أم علػ  بعػد داندنقاف: بلدة مػف نػكاحي مػرك الشػاىجاف علػ  بعػد عشػرة فراسػخ منيػا فػي الاػحراء وقػع بػي  (1)

 .610، ص2مف مرك وقريبان، ياقكت: معجـ البلداف، جػ
 .52محمد عبدالعظيـ  يكسؼ: السأجقة، ص  (2)
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كالػػذم كحػػد كجمػػع رلمػػة السػػأجقة كعػػيف إخكوػػو قػػادة ككالة كضػػـ رػػؿ خراسػػاف فػػزادت  (1)وأسيسػػيا

ـ( الذم 1074 –1030/ ىػ467 –422ة العباسي القاةـ بأمر اهلل )كبدأ باالوااؿ بالخليف (2)قكوو

ىػػػػ/ 446كفػػػي سػػػنة  (3)رػػػاف فػػػي أشػػػد الحاجػػػة لقػػػكة وحميػػػو مػػػف خطػػػر البػػػكييييف كالفػػػكاطـ الشػػػيعة

كرػػكف طغرلبػػؾ دكلػػة مػػف أقػػكل الػػدكؿ فػػي  (4)ـ ولقػػ  طغرلبػػؾ كالء الحرػػاـ فيمػػا كراء النيػػر1054

لػػ  ـ دخػػؿ طغرلبػػؾ بغػػداد كأعػػد عدوػػو للقضػػاء ع1055ىػػػ/ 447المشػػرؽ اإلسػػأمي، كفػػي سػػنة 

البػػكييييف الشػػيعة عنػػدما اسػػودعاه الخليفػػة القػػاةـ بػػأمر اهلل كقػػد حقػػؽ غرضػػو كقػػبض علػػ  الملػػؾ 

كأرسػػلو مقيػػدان إلػػ  قلعػػة ، الػػرحيـ البػػكييي آخػػر ملػػكؾ بنػػك بكيػػو فػػي بغػػداد كعلػػ  ربػػار أمػػراء الجنػػد

كبمكوػو يسػدؿ السػوار علػ  الدكلػة  (5)ـ1058ىػػ/ 480كظػؿ ىنػاؾ حوػ  وػكفي سػنة ، طبرؾ بالرم

لوحػػؿ محليػػا دكلػػة ورريػػة جديػػدة وػػوحرـ فػػي ماػػير الخلفػػاء العباسػػييف ىػػي دكلػػة اذوػػراؾ ، لبكيييػػةا

الػذم  (7)ـ1058ىػػ/ 450الحػارث أرسػأف البساسػيرم سػنة  يكأخمد طغرلبؾ ثػكرة أبػ .(6)السأجقة

ػػػكؿ بغػػػداد إلػػػ  عااػػػمة فاطميػػػة شػػػيعية لمػػػدة عػػػاـ حيػػػث خطػػػب باسػػػـ الخليفػػػة المسوناػػػر بػػػاهلل  حَّ

كلػػـ ، كقوػػؿ آالؼ مػػف سػػرانيا كاضػػطر الخليفػػة القػػاةـ العباسػػي إلػػ  ورريػػا، كنيػػب بغػػداد الفػػاطمي

قامويػػا للمسوناػػر بػػاهلل الفػػاطمي فقػػط، يروػػؼ البساسػػيرم ب سػػقاط الػػدعكة للخليفػػة العباسػػي بػػؿ ، كا 

فػي ، عل  روابة عيد اعورؼ فيػو بأنػو ال حػؽ لبنػي العبػاس، أرغـ الخليفة القاةـ بأمر اهلل العباسي

                                                 

 .193، ص9ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (1)
 .165، 164الركاندم: راحة الادكر، ص  (2)
 32، 31عبدالنعيـ حسانيف: سأجقة إيراف، ص  (3)
 .62؛ أحمد معكض: أضكاء، ص224، ص9الرامؿ، جػبف اذثير: ا  (4)
 .213، ص9؛ ابف اذثير: الرامؿ، جػ170، 169ركاندم: راحة الادكر، صال  (5)
 .68؛ محمد عبدالعظيـ: السأجقة، ص61حسيف أميف: واريخ العراؽ، ص  (6)
كر البساسػيرم مقػدـ اذوػراؾ ببغػداد، كالبساسػيرم مناػ البساسيرم: ىك أبك الحارث أرسأف بف عبػداهلل البساسػيرم الوررػي، كقيػؿ أبػك  (7)

ية بفػػوح البػػاء كالسػػيف الميملػػة، نسػػبة إلػػ  بلػػدة بفػػارس اسػػميا )بسػػا( كالعػػرب وسػػمييا )فسػػا( كالنسػػبة إلييػػا بالعربيػػة "فسػػك" كيقػػاؿ ليػػا بالفارسػػ
  أاػبح مػف ربػار قػكاد الجػيش العباسػي بساسيرم، كراف مكالن لرجؿ مف أىؿ فسا فنسب إليو فاشوير بالبساسيرم كودرج في المنااب حو

فػػي بغػػداد، فعظػػـ شػػأنو كقكيػػت شػػكروو كانوشػػر ذرػػره، كوييبوػػو العػػرب كالعجػػـ فجبػػ  اذمػػكاؿ كخػػرب الضػػياع، الخطيػػب البغػػدادم: وػػاريخ 
 .163، ص8؛ ابف الجكزم: المنوظـ، جػ401 -399ـ، ص1911، القاىرة، 9جػ بغداد،
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مع كجكد بني فاطمػة الزىػراء )علييػا السػأـ( ثػـ بعػث بيػذا العيػد إلػ  القػاىرة حيػث ظػؿ ، أفةالخ

اسػػػػوكل  اػػػػأح الػػػػديف اذيػػػػكبي علػػػػ  محوكياوػػػػو سػػػػنة  محفكظػػػػان بقاػػػػر الخأفػػػػة الفاطميػػػػة حوػػػػ 

كأرسؿ البساسيرم إل  الخليفة الفاطمي المسونار ثكب الخليفة القاةـ العباسي  (1)ـ1171ىػ/567

كدخػػػؿ الخليفػػػة ، ـ1059ىػػػػ/451كنجػػػح السػػػلطاف طغرلبػػػؾ فػػػي قوػػػؿ البساسػػػيرم سػػػنة  (2)كعماموػػػو

العباسي القاةـ بغداد مرة أخرل دخكؿ الفاوحيف كمعو السلطاف طغرلبػؾ بعػد عػاـ رامػؿ مػف خػركج 

 .(3)الخليفة منيا

كبسػػػط طغرلبػػػؾ ، كىرػػػذا أاػػػبح طغرلبػػػؾ ىػػػك سػػػيد المكقػػػؼ بػػػأ منػػػازع كزاد نفػػػكذ السػػػأجقة

العراؽ حيث أقاـ نظامان جديػدان للحرػـ فػي بغػداد اوبعػو معظػـ سػأطيف السػأجقة مػف  سلطانو عل 

كمنػذ ذلػؾ ، كبػيف السػلطات فػي المدينػة، كىػك الفاػؿ بػيف سياسػة الخليفػة كسػلطانو الركحػي، بعده

علػ  أف الخلفػػاء ىػـ القػادة الركحيػػكف بينمػا سػػأطيف السػأجقة ىػػـ ، العيػد اسػوقر اذمػػر فػي بغػػداد

فعليػػػكف المػػػدنيكف كاػػػارت ىػػػذه الثناةيػػػة أمػػػر مقػػػرران معورفػػػان بػػػو فػػػي الكضػػػع الدسػػػوكرم الحرػػػاـ ال

 (5)كفػػكض اذمػػر رلػػو إلػػ  السػػلطاف طغرلبػػػؾ، كأنػػزكل الخليفػػة العباسػػي فػػي قاػػره .(4)اإلسػػأمي

ـ عل  طلب الزكاج مف ابنة الخليفة العباسي القاةـ 1062ىػ/ 454كبلغت بو الجرأة أنو أقدـ سنة 

ـ فلػػػـ يػػػنعـ بعركسػػػو 1063ىػػػػ/ 455كوػػػكفي طغرلبػػػؾ سػػػنة ، ككافػػػؽ الخليفػػػة مضػػػطران  (1)بػػػأمر اهلل

أخػذت فػي ، ثابوة البنيػاف، كلرنو ورؾ دكلة قكية راسخة اذرراف (2)الياشمية، كراف عقيمان ال ينجب

                                                 

 .439، ص1، جػىػ1270جزيراف، بكالؽ، القاىرة،  ر الخطط كاآلثار،المقريزم: المكاعظ كاالعوبار بذر  (1)
 .128ـ، ص1933 – 1929، ط، دار الروب المارية، 5ابف وغرم بردم: النجـك الزاىرة في ملكؾ مار كالقاىرة، جػ  (2)
 .119؛ سييؿ زرار: المدخؿ، ص227، ص9ابف اذثير: الرامؿ، جػ ؛21الحسيني: أخبار الدكلة، ص  (3)
 .68أحمد معكض: أضكاء، ص  (4)
 .265، 264، ص9؛ ابف اذثير: الرامؿ، جػ182، 181، ص8لجكزم: المنوظـ، جػابف ا  (5)
سػػػػػػيؼ:  ؛ فوحػػػػػػي  أبػػػػػػك27؛ البنػػػػػػدارل: آؿ سػػػػػػلجكؽ، ص22، 21؛ الحسػػػػػػيني: أخبػػػػػػار، ص176الركانػػػػػػدم: راحػػػػػػة الاػػػػػػدكر، ص  (1)

؛ كيخولػػػؼ الركانػػػدم عػػػف أغلػػػب 82 -75كف، ت، صلػػػك الماػػػرية، بػػػدالماػػػاىرات السياسػػػية فػػػي العاػػػريف الغزنػػػكم كالسػػػلجكقي، اذنج
 .المؤرخيف فيرل أف المااىرة لـ ورف مع ابنة الخليفة بؿ مع أخوو كىذا غير احيح

 .21؛ البندارل: آؿ سلجكؽ، ص210، ص8ابف الجكزم: المنوظـ، جػ  (2)
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فاػػػار يرىبيػػػا ، اوسػػػاعيا فػػػي غضػػػكف عقػػػديف مػػػف الزمػػػاف بعػػػده النمػػػاء كاالزدىػػػار كبلغػػػت أقاػػػ 

 .(1)ىا الربير كالاغير كبسطت قبضويا عل  المشرؽ كالمغربكيخطب كد، اذعداء

ـ يسانده 1072 –1063ىػ/ 465 –455أخيو السلطاف ألب أرسأف سنة كوكل  بعده ابف 

كزيػػر قػػدير ال نظيػػر لػػو ىػػك نظػػاـ الملػػؾ الطكسػػي الػػذم حسػػـ لػػو مشػػرلة العػػرش كخلاػػو مػػف رػػؿ 

 .(2)الكزراء الذيف أنجبيـ اإلسأـكراف مف أفضؿ ، الثكرات الوي قامت ضده في بداية حرمو

سياسػػة الدكلػػة السػػلجكقية الوػػي رانػػت ، كحػػدد ألػػب أرسػػأف مػػع كزيػػره نظػػاـ الملػػؾ الطكسػػي

كنشػػػر ، كوػػػأميف مػػػا بأيػػػدييـ مػػػف أراض، وػػػولخص فػػػي بسػػػط نفػػػكذ السػػػأجقة علػػػ  مسػػػاحات أكسػػػع

أرسػػػب السػػػأجقة  اذمػػػر الػػػذم، رػػػبأد اذرمػػػف كالػػػركـ، اإلسػػػأـ فػػػي الممالػػػؾ الناػػػرانية المجػػػاكرة

ـ سار ألب أرسأف إل  مدينة 1065ىػ/ 457ففي سنة  .(3)كحركبيـ ابغة كطابع الجياد الديني

كىػاداه ، فاسػوقبلو أميرىػا، "جند" معقؿ اذسرة السلجكقية ففييا قبر جدىـ اذعلػ  سػلجكؽ بػف دقػاؽ

 إلػ  ةأف السياسػيػد السػلطاف ألػب أرسػأف كرأل الػكزير نظػاـ الملػؾ فػي ع .(4)كفكض إليػو حرميػا

، كخير كسيلة لذلؾ ىي ربط الدكلويف بربػاط الماػاىرة، ونفع في معاملة الدكلة الخانية في سمرقند

فػػزكج السػػلطاف ملرشػػاه ابنػػو بابنػػة خاقػػاف مػػا كراء النيػػر كبػػذلؾ اروبطػػت الػػدكلواف بربػػاط الماػػاىرة 

ات ما كراء النير في عيػدم الوي ساعدت قليأن عل  اسوقرار العأقات بيف الدكلة السلجكقية كخان

إذ وػزكج شػمس ، كعقدت مااىرة ثانية دعمػت ذلػؾ االسػوقرار إلػ  حػد مػا (1)ألب أرسأف كملرشاه

  .(2)الملؾ بف إبراىيـ طمغاخ خاف بابنة السلطاف ألب أرسأف

                                                 

 .77محمد عبدالعظيـ: السأجقة، ص  (1)
 .57كالعراؽ، صعبدالنعيـ حسانيف: إيراف   (2)
 .59، 58؛ عبدالنعيـ حسانيف: إيراف كالعراؽ، ص28، ص10ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (3)
 .19، 18، ص10؛ ابف اذثير: الرامؿ، جػ42، 41الحسيني: أخبار الدكلة، ص  (4)
 .152سيؼ: المااىرات السياسية، ص فوحي أبك  (1)
 .153، 152ؼ: المااىرات، صسي ؛ فوحي أبك141، ص9ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (2)
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فكاػػػؿ ، ـ سػػػار ألػػػب أرسػػػأف إلػػػ  بػػػأد مػػػا كراء النيػػػر1072ىػػػػ/ 465كفػػػي أكاةػػػؿ سػػػنة 

يريػػد محاربػػة أحػػد ، حيػػث عبػػر نيػػر جيحػػكف، داده ماةوػػا ألػػؼ فػػارسجيحػػكف علػػ  رأس جػػيش وعػػ

حيػػث سػػاءت ، الخػػارجيف عليػػو إثػػر فونػػة ظيػػرت فػػي بػػأد مػػا كراء النيػػر حيػػث أاػػياره الخػػانيكف

فقػد ، ـ1067ىػػ/ 460العأقات بينو كبينيـ بعد كفاة )طمغاخ خاف( كالد زكجة ابنػو ملرشػاه سػنة 

لوكجػػو إليػػو عػػف السػػأجقة ممػػا اضػػطر السػػلطاف إلػػ  ا حػػاكؿ ابنػػو )شػػمس الػػديف ناػػر( أف يسػػوقؿ

 .(1)رثير مف القأع كفوحياكاسوطاع فعأن حاار 

كقػػبض ، كاسػػوكل  علييػػا، كىػػي قلعػػة خػػكارـز، كىػػاجـ ألػػب أرسػػأف إحػػدل القػػأع المومػػردة

كجلبػكا  (2)عل  قاةدىا المسم  )يكسؼ الخكارزمي( أك يكسؼ البرزمي رما رانػت وسػم  بػو القلعػة

بأقبح الرلمات فامـ  (3)كشوـ ىذا اذسير السلطاف ألب أرسأف، باؿحكأكثقكه بال، اذسير إليوىذا 

 (4)كلرف سيمو أخطأ ذكؿ مرة فيجـ عليو اذسير فضربو في خااػروو، السلطاف عل  قولو بنفسو

 (5)كلػػـ يسػػوطع أحػػد مػػف الحػػراس الوػػدخؿ بسػػرعة لضػػرب اذسػػير، بسػػريف رػػاف يخفييػػا فػػي مأبسػػو

كعمػو طغرلبػؾ ، كدفف في مدينة مرك بجػكار أبيػو (6)ا بأربعة أياـ مات السلطاف ألب أرسأفكبعدى

كلػيس مػف شػؾ أف ألػب أرسػأف قػد اسػوطاع أف يكطػد  .(1)بعد أف حرـ وسعة أعكاـ كناؼ وقريبػان 

اموػدت إلػ  أقااػي بػأد مػا كراء النيػر كأقااػي الشػاـ  دعاةـ دكلة السأجقة كيكسػع رقعويػا حوػ 

 .(2)لاغرل كأجبر البيزنطييف عل  دفع جزية سنكية للسأجقةكآسيا ا

                                                 

 .248إقباؿ: إيراف بعد اإلسأـ، ص  (1)
 .47؛ ورزمي، البندارل: آؿ سلجكؽ، ص188في الركاندم: راحة الادكر، صك   (2)
 .224؛ براكف: واريخ اذدب في إيراف مف الفردكس إل  السعدم، ص47البندارم: آؿ سلجكؽ، ص  (3)
 .54الحسيني: أخبار الدكلة، ص  (4)
 .20، ص10ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (5)
، 10ومرف فارس أرمني مف قوؿ يكسؼ الخكارزمي بمرزبة راف يحمليا فضربو عل  رأسو فقولو حسب ركاية ابف اذثيػر: الرامػؿ، جػػ  (6)
 .194ص
 .49البندارل: آؿ سلجكؽ، ص  (1)
 .72حسانيف: إيراف كالعراؽ، ص  (2)
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ـ كأبقػػ  علػػ  الػػكزير القػػدير 1092 –1072ىػػػ/ 485 –465كخلفػػو ابنػػو السػػلطاف ملرشػػاه 

اوسػاع ليػا كقػكة كازدىػار كاسػوغؿ حرػاـ مػا  كبلغت الدكلة السلجكقية في عيده أقاػ ، نظاـ الملؾ

، كفػػاة السػػلطاف ألػػب أرسػػأف كوػػكل  ملرشػػاه السػػلطنةكراء النيػػر فوػػرة عػػدـ االسػػوقرار الوػػي أعقبػػت 

 .(1)فعـز عل  وأديبيـ، كخلعكا طاعوو، فومردكا عليو

ـ إلػػ  بلػػخ بعػػد شػػركل أىليػػا إليػػو مػػف كالػػي ورمػػذ 1074ىػػػ/ 467فوكجػػو فػػي المحػػـر سػػنة 

  بمساندة كزيره نظاـ الملؾ اسورداد قلعة )ورمػذ( كبلػخ إلػ، كاسوطاع ملرشاه، الخاقاف شمس الملؾ

كلرػف السػلطاف ملرشػاه أجبػره علػ  ، ـ اسػوقؿ كالػي خػكارـز بيػا1077ىػ/ 470كفي سنة  .(2)ملرو

كمعػو كزيػره نظػاـ الملػؾ  ـ1090ىػ/ 482رما أوـ فوح بخارل كسمرقند سنة  (3)الدخكؿ في طاعوو

 .(4)بعد أف شرا لو علماؤىا مف ظلـ كالييا

بلػػػو كزيػػػره القػػػدير نظػػػاـ الملػػػؾ ـ كمػػػف ق1092ىػػػػ/ 485كلرػػػف كفػػػاة السػػػلطاف ملرشػػػاه سػػػنة 

انفراط عقد الدكلة السلجكقية كومزقت كحػدويا  أدل إل ، الطكسي بثأث أشير فقط مف العاـ نفسو

كرثػػر النػػزاع بػػيف ، كقكويػػا كانويػػ  العاػػر السػػلجكقي اذكؿ الػػذم عػػرؼ بعاػػر السػػأطيف العظػػاـ

 .(5)غؿ بمشرأوو الداخليةكانش، أفراد البيت السلجكقي كفقد البيت السلجكقي سطكوو كىيبوو

كناؿ بأد ما كراء النير رما مر بنا عند الحديث عف القراخانييف نايبيا مف المواعب رغـ 

كانوي  الكجكد السػلجكقي فػي إقلػيـ ، جيكد السلطاف سنجر في وكحيد الدكلة السلجكقية كلرنو فشؿ

يػػػػدة ىػػػػي دكلػػػػة اذوػػػػراؾ مػػػػا كراء النيػػػػر رمػػػػا انويػػػػ  الكجػػػػكد القراخػػػػاني علػػػػ  يػػػػد دكلػػػػة ورريػػػػة جد

 .الخكارزمييف رما ميد ذلؾ لظيكر دكلة وررية أخرل كثنية ىي دكلة الخطا

                                                 

 .146دريس: واريخ العراؽ، ص؛ إ397، ص8ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (1)
 .395، ص8؛ ابف اذثير: الرامؿ، جػ65، 64الحسيني: أخبار الدكلة، ص  (2)
 .58، 57البندارم: آؿ سلجكؽ، ص  (3)
 .68عبدالنعيـ حسانيف، ص  (4)
 .111؛ محمد عبدالعظيـ: السأجقة، ص158إدريس: واريخ العراؽ، ص  (5)
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 إقميم ما وراء النير في ظل حكم الخطا : 

 كرػانكا مػف الػكثنييف ، الخطا قباةؿ وررية رانت وسػرف شػماؿ شػرؽ إيػراف فػي عيػد السػأجقة

ميا في ىذه المنطقة كأف وؤسس ليا دكلة كاسوطاعت ىذه القباةؿ أف وثبت أقد –اذوراؾ الشرقييف–

بينما أطلؽ علييا المغػكؿ  (2)عل  يد "لكواشي" عرفت بدكلة الخطا (1)ـ1124ىػ/ 518حكالي سنة 

كاوخذت ليا عاامة ىي مدينة بأ  (4)كراف يطلؽ عل  ملكريا لقب ررخاف (3)اسـ )القره خطاةيف(

 .(5)ساغكف

كيرجػع سػبب ىجػرة ىػذه القباةػؿ مػف ، الاػيفأما عف أاػؿ ىػؤالء الخطػا مػنيـ مػف شػماؿ  

اضطراب اذحكاؿ السياسية فػي الناػؼ اذكؿ مػف القػرف  مكطنيـ اذالي مف شماؿ الايف إل 

كعظػـ نفػكذ ىػذه  (6)فساركا إل  أف نزلكا بػ قليـ الوررسػواف، السادس اليجرم/ الثاني عشر الميأدم

ثـ أخذت اإلغارة علػ  الػبأد ، اسـ قرغيزالدكلة حو  أخضعت القباةؿ الوررية الوي رانت وعرؼ ب

فوقػدـ إلػييـ الخاقػاف )محمػكد بػف ، كسلركا طريؽ ما كراء النيػر (7)ـ1136ىػ/ 531اإلسأمية عاـ 

كعـ البأد فزع عظيـ فأرسػؿ أىػؿ بػأد مػا كراء ، كررف إل  الفرار إل  سمرقند، أرسأف( لرنو ىـز

فوكجػػػو  (1)القػػػرا خطػػػاةي عكنػػػو لػػػدفع الركخػػػافالنيػػػر الخػػػاف محمػػػكد إلػػػ  السػػػلطاف سػػػنجر كطلبػػػكا 

السلطاف سنجر لمأقاة الخطا كمعو ماةة ألؼ مقاوػؿ كشػيخ اإلسػأـ "الحسػاـ عمػر بػف عبػدالعزيز 

بػػف مػػازه" كفػػي اػػحبوو عػػدد مػػف الفقيػػاء كالخطبػػاء كالكعػػاظ كالمطكعػػة مػػا يزيػػد علػػ  عشػػرة آالؼ 

                                                 

 .611لشريؼ: العالـ اإلسأمي، ص، كأحمد إبراىيـ احسف أحمد محمكد  (1)
 .268، ص5ابف وغرم بردم: النجـك الزاىرة، جػ  (2)
 .36ـ، ص1953النسكم: سيرة السلطاف جأؿ الديف منربروي، وحقيؽ حافظ أحمد حمدم، دار الفرر العربي، القاىرة،   (3)
 .612حسف أحمد محمكد: العالـ اإلسأمي، ص  (4)
 .513، ص1مف ثغكر الورؾ قرب راشغر في شماؿ نير سيحكف، ياقكت: معجـ البلداف، جػبأ ساغكف: مدينة ربيرة   (5)
 .32 -22ـ، ص1970فؤاد الاياد: المغكؿ في الواريخ، دار النيضة العربية،   (6)
 .36؛ النسكم: سيرة السلطاف، ص253البندارم: آؿ سلجكؽ، ص  (7)
، جػػػاب دركازدىػػػـ، ويػػػراف، ؛ ذبػػػيح اهلل107مػػػاؿ الػػػديف حلمػػػي: السػػػأجقة، صأحمػػػد ر  (1)  اػػػفا: وػػػاريخ أدبيػػػات، دار إيػػػراف، جلػػػد دـك

 .91ىػ، ص1372
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و يعوػػذركف كيوعيػػدكف بالطاعػػة كالخضػػكع كلمػػا أحػػس ىػػؤالء بقػػكة السػػلطاف سػػنجر أرسػػلكا إليػػ (1)نفػػر

 .(2)لرنو امـ عل  اسوةااليـ، لو

ياىـ  (3)كقاد ملؾ الخطا ركرخاف الجيكش مف ثأثماةة ألؼ فارس  كوقابؿ السلطاف سنجر كا 

كذلػػؾ فػػي ، كدارت بػػيف الطػػرفيف معررػػة طاحنػػة، فػػي قطػػكاف علػػ  بعػػد خمسػػة فراسػػخ مػػف سػػمرقند

فيػػػػرب   (5)فػػػػألحؽ بجػػػػيش السػػػػلطاف سػػػػنجر ىزيمػػػػة منرػػػػرة (4)ـ1141ىػػػػػ/ 536كادم "كرغػػػػـ" مػػػػف 

كأيسػػر  (6)ككقعػػت زكجػػة ابنػػو أرسػػأف خػػاف كاذميػػر قمػػاج أسػػرل، السػػلطاف سػػنجر كالخاقػػاف محمػػكد

كبعػػد انويػػاء المعررػػة أحضػػرىـ ملػػؾ الخطػػا كقػػاؿ ليػػـ )مػػا الػػذم ، القاضػػي الحسػػاـ كأعيػػاف الفقيػػاء

كرػػػاف  .(7)( كضػػػرب أعنػػػاؽ الجميػػػعـ يضػػػررـبمػػػف لػػػ كاإلضػػػرارـ يقػػػاولرـ دعػػػارـ إلػػػ  قوػػػاؿ مػػػف لػػػ

جعلػػػت الخطػػػا ، النواػػػار الخطػػػا علػػػ  السػػػلطاف سػػػنجر أثػػػر ربيػػػر فػػػي وػػػاريخ الدكلػػػة السػػػلجكقية

كوعيػػد الخػػانيكف بػػدفع إوػػاكة  (8)يكسػعكف نفػػكذىـ فػػي بػػأد مػػا كراء النيػػر ككقعػػت فػي أيػػدييـ سػػمرقند

كاسػػػومرت دكلػػػويـ حوػػػ  سػػػنة ، ميةكرػػػاف ذلػػػؾ خطػػػران جسػػػيمان علػػػ  الدكلػػػة اإلسػػػأ (9)لملػػػكؾ الخطػػػا

رما راف مػف نوػاةب ىزيمػة  .ـ حينما قض  علييا السلطاف عأء الديف خكارزمشاه1212ىػ/ 609

كمنذ ذلؾ الكقت أخذ نجـ ، السلطاف سنجر في ولؾ المعررة أف وجرأ عليو حراـ الدكلة الخكارزمية

  .(1)ـ1194ىػ/ 590زمية سنة السأجقة يأفؿ ودريجيان حو  وـ سقكطيا نياةيان عل  يد الخكار 

                                                 

 .268، ص5ابف وغردم بردم: النجـك الزاىرة، جػ  (1)
 .612حسف أحمد محمكد: العالـ اإلسأمي، ص  (2)
 .375ـ، ص1993، بيركت، 3الافدل: الكافي بالكفيات، جػ  (3)
 .274ىػ، ص1373ماني: سلجكقياف كغزدر ررماف، وعليؽ باسواني باريزم، ويراف، ؛ رر 179دارم: آؿ سلجكؽ، صالبن  (4)
 .61ـ، ص1985، القاىرة، 2دكنالد كلبر: إيراف ماضييا كحاضرىا، ورجمة عبدالمنعـ حمد حسانيف، ط  (5)
 .97، ص10ابف الجكزم: المنوظـ، جػ  (6)
 .95الحسيني: أخبار الدكلة السلجكقية، ص  (7)
 .145، ص1م: السلكؾ، جػالمقريز   (8)
 .276، ص3اليافعي: مرآة الجناف، جػ  (9)
 .86ـ، ص1965حسيف أميف: واريخ العراؽ في العار السلجكقي، المروبة اذىلية، بغداد،   (1)
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كوعوبر الفورة مف الناؼ الثاني مف القرف السادس كبدايػة القػرف السػابع اليجػرم مػف أحلػؾ 

فوػػػرات الوػػػاريخ اإلسػػػأمي بكجػػػو عػػػاـ كوػػػاريخ إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر بكجػػػو خػػػاص لمػػػا يروفييػػػا مػػػف 

كانويػت سػيادويا ، غمكض كأحداث جسػيمة ىػزت العػالـ اإلسػأمي ففييػا سػقطت الدكلػة السػلجكقية

 .(1)عل  بأد ما كراء النير ثـ خضكع ىذه البأد لسيادة حراـ كثنيف

كظلػت بػأد مػا كراء النيػر وغػكص فػي بحػػر مػف االضػطرابات كالنزاعػات نويجػة للنػزاع بػػيف 

قوػؿ اذوػراؾ القارغليػة "طمغػاج ، ـ1155ىػػ/ 551ففي سػنة ، الحراـ القراخانييف كاذوراؾ القارغلية

كخلفػػو "جغػػرم خػػاف  (2)ىيـ بػػف أرسػػأف خػػاف محمػػد" حػػارـ سػػمرقند كألقػػكه فػػي الاػػحراءخػػاف إبػػرا

جػػأؿ الػػديف علػػي بػػف حسػػيف ورػػيف" الػػذم عمػػؿ علػػ  إجأةيػػـ مػػف سػػمرقند كبخػػارل إلػػ  راشػػغر، 

لزاميـ ـ 1163ىػػ/559كذلػؾ بنػاء علػ  أكامػر ملػؾ الخطػا سػنة ، الفأحة كمجانبة حمؿ السأح كا 

 .(3)و كسار الخاف إل  بخارل كقطع دابرىـ كأجأىـ عف نكاحي سمرقندفاقونعكا كاجومعكا لحرب

كراف الخطا قد أبقكا عل  القراخانييف في حرـ إقليـ ما كراء النير كاروفكا بأخذ اإلواكة مػنيـ 

كمنػػذ سػػيطرة الخطػػا علػػ  بػػأد مػػا كراء النيػػر أاػػبحكا  (5)مػػف قػػبليـ فػػي بأطيػػـ (4)كناػػبكا شػػحنة

ـ( 1158ىػػػػػ/ 553كرػػػػاف السػػػػلطاف أوسػػػػز خكارزمشػػػػاه )ت ، الخكارزميػػػػة يجػػػػاكركف ممالػػػػؾ الدكلػػػػة

كظػؿ ، حوػ  ال يوعرضػكا لػو بسػكء، فقبؿ أف يدفع ليـ إواكة سنكية، يوجنبيـ كيخش  االحوراؾ بيـ

                                                 

 .59ميرفت رضا أحمد: الحياة الثقافية، ص  (1)
 .401، ص9ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (2)
 .476، ص4ابف خلدكف: العبر، جػ ؛263الحسيني: زبدة الوكاريخ، ص  (3)
الشػػحنة: مػػف المنااػػب الوػػي اسػػوحدثيا السػػأجقة فػػي بغػػداد كغيرىػػا كيعػػيف اػػاحبيا مػػف قبػػؿ السػػلطاف السػػلجكقي كيوموػػع شػػاغليا   (4)

داريػػة كحربيػػة، فيػػك المسػػؤكؿ عػػف إدارة المدينػػة، كالمحافظػػة علػػ  أمنيػػا كاسػػوقرارىا، كمأحقػػة الخػػارجيف ع لػػ  النظػػاـ، بسػػلطات بكليسػػية كا 
؛ محمػػػػد 202، 201سػػػيف أمػػػيف: نظػػػـ الحرػػػـ، صكىػػػي وشػػػبو كظيفػػػة حرمػػػدار المدينػػػة أك مػػػػدير أمنيػػػا فػػػي كقونػػػا الحاضػػػر، ينظػػػػر: ح

 .302، 301عبدالعظيـ: السأجقة، ص
 .477، ص4ابف خلدكف: العبر، جػ  (5)
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لرػػف ، بػػرغـ محػػاكالت بعػػض سػػأطيف الخػػكارزمييف للػػوخلص مػػف ولػػؾ الوبعيػػة، ىػػذا اإلجػػراء موبعػػان 

 .(1)سومرار في سياسة الوبعية للملؾ الكثنيالسلطاف محمد خكارزمشاه أبي اال

 .الذم أقامكا فيو دكلويـكف مسؤكلية إقليـ ما كراء النير ليوحمؿ الخكارزمي

  م1231–1156ىـ/629–551الخوارزمية إقميم ما وراء النير في عيد الدولة: 

قامػػػت الدكلػػػة الخكارزميػػػة فػػػي إقلػػػيـ خػػػكارـز بعػػػد اػػػراع طكيػػػؿ مػػػع السػػػأجقة كانويػػػ  ذلػػػؾ 

ـ( علػػ  آخػػر سػػأطيف 1199 –1193ىػػػ/ 596 –589الخػػكارزمي ) (2)بقضػػاء السػػلطاف )ورػػش(

كرانػػػت الدكلػػػة الخكارزميػػػة إحػػػدل الػػػدكؿ الورريػػػة الوػػػي دخلػػػت فػػػي اػػػراع طكيػػػؿ مػػػع  (3)السػػػأجقة

إال أنيػػـ اسػػوطاعكا وكسػػيع دكلػػويـ حوػػ  شػػملت ، الخأفػػة العباسػػية وػػارة كمػػع السػػأجقة وػػارة أخػػرل

كرػاف أحػد سػقاة الػبأط ، كونسب الدكلة الخكارزمية إل  مؤسسيا أنكشػوريف .(4)النيرأقاليـ ما كراء 

كأظيػػر رفػػاءة منقطعػػة النظيػػر فرافػػأه السػػلطاف ملرشػػاه كأعطػػاه خػػكارـز  (5)أيػػاـ ملرشػػاه، السػػلجكقي

كاػار حارمػان ككاليػان علػ  خػكارـز بػأمر ، كخلفو ابنو محمد بف أنكشػوريف (6)ـ1077ىػ/ 470سنة 

ىػػ/ 490كأطلؽ عليػو اسػـ خكارزمشػاه كلقػب بقطػب الػديف كذلػؾ سػنة ، سنجر بف ملرشاهالسلطاف 

كمرث ثأثيف عامان كاليان عل  خكارـز إل  أف مات سنة ، ـ كراف يبالم في خدمة السأجقة1096

بػف كراثيػان فػي أسػرة قطػب الػديف محمػد كاار منابو مف ىػذا الكقػت فاػاعدان ، ـ1127ىػ/ 521

                                                 

 .403، ص9ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (1)
ك حاػػار أك مكقعػػة، كىػػك ورػػش بػػف أيػػؿ أرسػػأف بػػف أوسػػز بػػف محمػػد ابػػف أشػػوريف، السػػلطاف بالرسػػرة لفػػظ وررػػي قػػديـ يعنػػي قوػػاؿ أ  (2)

بػف العمػاد الحنبلػي: ا؛ 53، ص3أبك الفداء: المخوار، جػػ الخكارزمي الذم أذؿ دكلة بني سلجكؽ، ككسع رقعة الدكلة الخكارزمية، ينظر:
 .150فامبرل: واريخ بخارل، ص ؛324، ص4شذرات الذىب، جػ

بػػف اة، كىػػك ابػػف السػػلطاف أرسػػأف طغػػرؿ ـ( ىػػك آخػػر سػػأطيف السػػأجق1193 –1175ىػػػ/ 590 –571طغػػرم الاػػغير )رػػاف   (3)
محمد بػف ملرشػاه، كلرنػو لػـ يرػف عظيمػان ركالػده، بػؿ رػاف سػيئ الوػدبير، فشػغؿ بػاذنس كالطػرب، فاسػوغؿ ورػش الخػكارزمي ىػذه الفراػة، 

القرب مػػف الػػرم كاسػػوطاع قوػػؿ طغػػرؿ الاػػغير كالقضػػاء علػػ  آخػػر السػػأطيف كخلػػع علػػ  نفسػػو لقػػب السػػلطنة، ثػػـ دخػػؿ معررػػة ضػػده بػػ
 .151؛ فامبرل: واريخ بخارل، ص430جقة، البندارل: آؿ سلجكؽ، صالسأ
 .153فامبرل: واريخ بخارل، ص  (4)
 .176كفي القزكيني: واريخ رزيده، صوحمد اهلل مس  (5)
 .61فؤاد الاياد: المغكؿ، ص  (6)
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كرػاف أكؿ ، اذمير أوسز بف محمد حرـ خكارـز بعد كالده بأمر السلطاف سنجرأنكشوريف ثـ وكل  

ىػػػ/ 533كلرػػف ثكروػػو الوػػي أشػػعليا سػػنة ، مػػف أظيػػر الميػػؿ إلػػ  االسػػوقأؿ عػػف الدكلػػة السػػلجكقية

كلرنو عاكد بعد ذلؾ الثكرة كاسوطاع أف يمػد نفػكذه ، ـ فشلت كقض  علييا السلطاف سنجر1138

ثـ وكل  بعد أبناؤه كأحفاده حو  كاؿ اذمر إل  السلطاف ، نير سيحكف حو  )جند( الكاقعة عل 

ىػػػ/ 617 –596بػػأد مػػا كراء النيػػر منػػذ سػػنة  عػػأء الػػديف محمػػد خكارزمشػػاه الػػذم اسػػوكل  علػػ 

كرػػػاف قػػػد وػػػكل  بعػػػد كالػػػده عػػػأء الػػػديف ورػػػش كسػػػار علػػػ  نيجػػػو فػػػي محاربػػػة  (1)ـ1220 –119

  .(2)كالدكلة القراخطاةيةاذعداء الغكريف كالخأفة العباسية 

كورجع وبعية الخكارزمييف لدكلة القره خطاةبيف إل  أرثػر مػف ناػؼ قػرف عنػدما ومرنػكا مػف 

كانفػػػرادىـ ب داروػػػو بعػػػد انواػػػارىـ علػػػ  ، كاسوخأاػػػو ليػػػـ، االسػػػويأء علػػػ  بػػػأد مػػػا كراء النيػػػر

ك سػنجر اللػدكد كومرػف السػلطاف أوسػز خكارزمشػاه عػد، السلطاف سػنجر السػلجكقي رمػا سػبؽ ذرػره

كحليؼ الركرخاف القره خطاةي أف يسوقؿ بحرػـ ولػؾ الػبأد علػ  أف يػدفع مقابػؿ ذلػؾ مبلػم ثأثػيف 

كاسػومر ىػذا االوفػاؽ سػارم ، كأف يقدـ أيضان ما يحواجو ركرخاف مف خيػؿ كجنػكد، ألؼ دينار ذىبان 

 .(3)المفعكؿ حو  عار السلطاف عأء الديف خكارزمشاه

أسػػوطاع خأليػػا ، عشػػر سػػنكات اسػػوغرقتديف خكارزمشػػاه خطػػة ككضػػع السػػلطاف عػػأء الػػ

كورقػػػب الفراػػػة لونفيػػػذ سياسػػػة وجػػػاه القػػػره ، كواػػػفية أعداةػػػو كمناكةيػػػو فػػػي الػػػداخؿ، وقكيػػػة جيشػػػو

ـ( الػػذم يعػػد بدايػػة الاػػراع الفعلػػي بػػيف الخػػكارزمييف 1207ىػػػ/ 604خطػػاةيف إلػػ  أف رػػاف عػػاـ )

حػارـ سػػمرقند  (عثمػاف خػػاف)يػػو مػف أوسػة مػػا رػاف يشػػجعو علػ  انويػػاج ىػذه السيا، كالقػره خطػاةيف

                                                 

نػػد يأء الػػديف محمػػد بػػف ورػػش بػػف أيػػؿ أرسػػأف ابػػف أوسػػز بػػف محمػػد بػػف أنكشػػوريف خكارزمشػػاه الػػذم ىػػـز أمػػراء الىػػك السػػلطاف عػػ  (1)
)الغكر( كدكلة الخطا، كغزا ما كراء النير كضػـ بعػدىا بػأدان رثيػرة، كظيػر المغػكؿ فػي عيػده، كبػدكا أشػوباريـ معػو، كاسػوكلكا علػ  بعػض 

 .153؛ فامبرل: واريخ بخارل، ص333ص، 1ابف اذثير: الرامؿ، جػ بأده، ينظر:
 .40ـ، ص1981عبدالسأـ عبدالعزيز فيمي: واريخ الدكلة المغكلية في إيراف، القاىرة،   (2)
 .20عبدالسأـ فيمي: واريخ الدكلة المغكلية، ص  (3)
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كفييػػا وعيػػد اػػريح منػػو بػػأف يرػػكف حليفػػان أمينػػان ، مػػف رسػػاةؿ وحضػػو علػػ  مياجمػػة الخطػػا الرفػػار

كيدعك لو علػ  ، كأف يدفع لو اإلواكة الوي راف يدفعيا لملؾ الخطا، كوابعان مخلاان لو، لخكارزمشاه

رسػالة "أف اهلل عػز كجػؿ قػد أكجػب ومليرػؾ بمػا أعطػاؾ رما يوبػيف ذلػؾ مػف ىػذه ال (1)منابر سمرقند

المسػلميف كبأدىػـ مػف أيػدم الرفػار كوخلاػيـ ممػا يجػرم  نفذمف سػعة المػاؿ كرثػرة الجنػد أف وسػو

كنحمػؿ إليػؾ مػا ، كنحػف نوفػؽ معرػـ علػ  محاربػة الخطػا، علييـ مف الوحرـ في اذمػكاؿ كاذبشػار

  .(2)كنذرر اسمؾ في الخطبة كالسرة"، وحملو إلييـ

كرفػػػض دفػػػع المبػػػالم المسػػػوحقة ، كسػػػرعاف مػػػا جػػػاءت الفراػػػة للسػػػلطاف محمػػػد خكارزمشػػػاه

 (3)كرػػاف معنػػ  ىػػذا اشػػوعاؿ الحػػرب بػػيف الفػػريقيف، فاغوػػاظ ملػػؾ الخطػػا مػػف ىػػذا الواػػرؼ، عليػػو

ـ كجمػػع عسػػرره كعبػػر نيػػر جيحػػكف 1209ىػػػ/ 606كبالفعػػؿ وجيػػز خكارزمشػػاه لقوػػاؿ الخطػػا سػػنة 

ثػـ قاػد محمػد  (4)ت ملحمػة عظيمػة انيػـز فييػا الخطػا كقوػؿ مػنيـ خلػؽ رثيػركران، كالوق  بالخطا

كعػػاد إلػػ  خػػكارـز كمعػػو ، خكارزمشػػاه بػػأد مػػا كراء النيػػر فملريػػا مدينػػة مدينػػة كجعػػؿ نكابػػو علييػػا

  .(5)كبعث معو شحنة كعسرر فأقامكا بسمرقند مدة، فزكجو أبنوو كرده إل  سمرقند، سلطاف سمرقند

لويـ مػػا جعلػو ينػػدـ علػ  مفارقوػػو للخطػا فأرسػػؿ إلػ  ملػػؾ الخطػا يػػدعكه مفػرأل مػف سػػكء معػا

كلمػا كاػؿ  (6)كأمر بقوؿ الخكارزمييف فقولكا عف آخرىـ، إل  سمرقند ليسلميا لو كيعكد إل  طاعوو

الخبػر إلػ  السػلطاف محمػد خكارزمشػاه غضػب كأمػر عسػارره باالسػوعداد للوكجػو إلػ  بػأد مػا كراء 

كاسػوحللت دمػػاء ، رسػؿ إلػ  حارميػػا بقكلػو لػػو )إنػؾ فعلػت مػػا لػـ يفعلػو أحػػدكنػزؿ سػػمرقند كأ، النيػر

فزحفػػكا كأخػػذكا ، المسػػلميف فػػاخرج مػػف الػػبأد( فلػػـ يجػػب إلػػ  ذلػػؾ فػػأمر السػػلطاف عسػػارره بػػالزحؼ
                                                 

 .317ـ، ص1985، ورجمة محمد الوكنج ، دار المأح للطباعة، بيركت، 1عطا ملؾ الجكيني: واريخ جيانرشام، جػ  (1)
 .387ملؾ الجكيني: واريخ جيانرشام، ص  (2)
 .41عبدالسأـ فيمي: واريخ الدكلة المغكلية، ص  (3)
 .16، ص4؛ اليافعي: مرأة الجناف، جػ367ـ، ص1988، بيركت، 2نفيس، جػ الديار بررم: واريخ الخميس في أحكاؿ أنفس  (4)
 .17، 16، ص4اليافعي: مرأة الجناف، جػ  (5)
 .126، ص5ابف خلدكف: العبر، جػ  (6)
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كيقػػاؿ إف جملػة القولػػ  ماةوػػاف ، البلػد كنيبكىػػا كقولػكا مػػف كجػػدكه مػف أىػػؿ سػمرقند خػػأؿ ثأثػػة أيػاـ

كرػػاف السػػلطاف محمػػد خكارزمشػػاه قػػد كقػػع فػػي خطػػأ فػػاحش عنػػدما  .(1)حارميػػاكقولػػكا ، ألػػؼ إنسػػاف

فحػػػيف قضػػػ  ، كالوػػػي رانػػػت ومثػػػؿ سػػػدان منيعػػػان بػػػيف بػػػأد المسػػػلميف كبػػػيف الووػػػار، أزاؿ دكلػػػة الخطػػػا

كأاػبح عػاجزان عػف حمايػة ىػذه ، خكارزمشاه عل  ىذه الدكلػة قضػ  بالوػالي علػ  ىػذا السػد المنيػع

، سػػأمي إبػػػاف غػػزكات المغػػكؿ فػػي حالػػػة شػػديدة مػػف الضػػعؼ كالوخػػػاذؿكرػػاف الشػػرؽ اإل (2)الػػبأد

كيسػػيطر عليػػو حرػػاـ ، كوونازعػػو اذىػػكاء، وضػػمو منػػاطؽ وسػػكدىا الفػػوف كاالضػػطرابات كالدسػػاةس

كرغػػػػػـ مػحػػػػاكالت السػػػلػطػػاف عػػػػػػأء الػػديػػػػف ثػػػػـ مػػػػف بػعػػػػده جػػػػأؿ الديػػػػف  .(3)مونازعكف موباغضكف

الػػذم قضػػ  علػػ  ، ـ( اللػػذاف كاجيػػا الزحػػؼ المغػػكلي1231–1220/ ىػػػ628–617) نػرػػػبروػػػػيم

علػػ  رػػؿ معػػالـ  كقضػػ ، كدمػػر إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر كحضػػاروو، كخػػرب العػػالـ اإلسػػأمي، دكلػػويـ

رغػـ ىػذه المحػاكالت لاػده نجػح المغػكؿ فػي وسػكيد اػفحة نااػعة مػف وػاريخ  (4)الفرر كالثقافة بو

  .ا ومرف جنريز خاف كجنكده مف اإلجياز عل  اإلقليـ رلو دفعة كاحدةاإلسأـ حينم

فحمػػأت المغػػكؿ المػػدمرة ، كييعػػٌد العاػػر المغػػكلي مػػف أرثػػر العاػػكر الواريخيػػة إثػػارة كفزعػػان 

للحضػػػارة اإلسػػػأمية ومثػػػؿ فوػػػرة ميمػػػة مػػػف وػػػاريخ البشػػػرية فقػػػد حمػػػؿ المغػػػكؿ رايػػػة الػػػدمار كأعلنػػػكا 

كطكيػت اػفحة نااػعة ، رؿ معػالـ العمػراف كآثػار الحضػارة اإلسػأمية الخراب كأشعلكا النيراف في

مػػف اػػفحات الحضػػارة اإلسػػأمية بواريخيػػا المشػػرؼ كورركىػػا للرمػػاؿ الوػػي وػػذركىا الريػػاح كدمػػرت 

كلرػػف سػػبحاف اهلل يوحػػكؿ ، المػػدارس كالمسػػاجد كالمروبػػات كوشػػوت الدارسػػكف كرجػػاؿ العلػػـ كطأبػػو

ؿ المغػػكؿ إلػ  اإلسػػأـ بعػد ىػػزيمويـ فػي عػػيف جػالكت كياػػبحكا الغالػب إلػػ  وػابع للمغلػػكب كيوحػك 

  .أشد المدافعيف عنو )سبحاف الذم يغير كال يوغير(
                                                 

 .61فؤاد الاياد: المغكؿ، ص  (1)
 .61؛ فؤاد الاياد، المغكؿ، ص349عباس إقباؿ: واريخ إيراف، ص  (2)
 .61فؤاد الاياد: المغكؿ، ص  (3)
 .103حافظ أحمد حمدم: الدكلة الخكارزمية كالمغكؿ، دار الفرر العربي، القاىرة، د. ت، ص  (4)
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وعػػػددت العكامػػػؿ الوػػػي سػػػاعدت علػػػ  ازدىػػػار الحيػػػاة العلميػػػة فػػػي إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر فػػػي 

 :، كمف ىذه العكامؿالعاريف السلجكقي كالخكارزمي

 :"التفسير البيئي لمتاريخ( "وغناه) طبيعة اإلقميم .1

 كأىلػػػو، يعػػػد إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر مػػػف أخاػػػب أقػػػاليـ اذرض منزلػػػة كأنزىيػػػا كأرثرىػػػا خيػػػران 

كفػػػي عامػػػة مسػػػارنيـ البسػػػاويف كالحيػػػاض ، يرجعػػػكف إلػػػ  رغبػػػة فػػػي الخيػػػر كاسػػػوجابة لمػػػف دعػػػاىـ

ممػػا ال يكجػد لػو نظيػر فػػي ، كالريػاض المواػلة، كاذشػجار الملوفػة كالثمػػار الرثيػرة، كالميػاه الجاريػة

 .(2)كليس مف اذقاليـ إال كيقحط أىلو مراران قبؿ أف يقحط ما كراء النير  (1)رثير مف اذماار

، )ىػػػك أجػػػؿ اذقػػػاليـ كأرثرىػػػا أجلػػػة كعلمػػػاء كمعػػػاني الخيػػػر كمسػػػوقر العلػػػـ (3)يقػػػكؿ المقدسػػػي

وػرم بػو رسػاويؽ جليلػة، ، كجنده خير الجنكد، كررف اإلسأـ المحرـ كحانو اذعظـ كأجؿ الملكؾ

كعػػدالن كنػػكاحي كاسػػعة كدينػػاى مسػػوقيمان، ، جاريػػة كنعمػػان ظػػاىرة ان كأنيػػار ، ملوفػػة ان كأشػػجار ، كقػػرل نفيسػػة

  .مقيمان(

كأخفيػػا قػػد عمػػت الميػػاه العذبػػة ، )كأمػػا ميػػاىيـ ف نيػػا أعػػذب الميػػاه (4)كيضػػيؼ االاػػطخرل

)كبأدىػػػـ مػػف معػػادف الحديػػػد مػػا بفضػػؿ عػػػف  (5)كيقػػػكؿ بػػف حكقػػؿ، يا كمػػدنيا(حيكضػػكا ضػػيـحيا

كالرثػرة كبيا معادف الذىب كالفضة كالزةبؽ الذم ال يقاربػو فػي الغػزارة ، حاجويـ كيزيد عف وجارويـ

كلػػـ أعلػػـ أف فػػي شػػيء مػػف بلػػد اإلسػػأـ النكشػػادر إال فيمػػا كراء ، معػػدف فػػي سػػاةر بلػػداف اإلسػػأـ

كليس رنكشادرىـ مػف القػكة كليػـ الراغػد الػذم ال نظيػر لػو فػي الجػكدة كالرثػرة كليػـ المسػؾ ، النير

ي يونػػافس مػػف الوبػػت كخرخيػػز كيخػػرج منػػو الزعفػػراف كاذكبػػار مػػف السػػمكر كالسػػنجاب كالثعالػػب الوػػ

                                                 

 .384كرة اذرض، ليدف، صابف حكقؿ: ا  (1)
 .287ـ، ص1961االاطخرم: مسالؾ الممالؾ، وحقيؽ، د. محمد اابر عبدالعاؿ، القاىرة،   (2)
 .361، 360أحسف الوقاسيـ في معرفة اإلقليـ، ص  (3)
 .287مسالؾ الممالؾ، ص  (4)
 .384اكرة اذرض، ص  (5)
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كزاد مػف ثػراء إقلػيـ مػا كراء النيػر كالػذم أدل إلػ  ثػراء  .(1)كييػدكنيا، كيحواجكف إلييا، الملكؾ بيا

ىػػك كقكعػػو علػػ  أشػػير طريػػؽ وجػػارم فػػي العاػػكر الكسػػط  كىػػك ، الحيػػاة العلميػػة بطبيعػػة الحػػاؿ

عنػدما رػانكا ، ذلؾ الطريؽ الذم خطو الوجار منذ ما يربك عل  اذلفػي عػاـ، طريؽ الحرير العظيـ

راإلسػػػػرندر ، ينقلػػػػكف النفػػػػاةس بػػػػيف الشػػػػرؽ كالغػػػػرب، كىػػػػك الطريػػػػؽ الػػػػذم سػػػػلرو الغػػػػزاة كالفػػػػاوحكف

، كجيػػكش الفػػوح اإلسػػأمي كجحافػػؿ جنريػػز خػػاف كىكالرػػك كويمكرلنػػؾ، المقػػدكني كالركمػػاف كالفػػرس

سار الرحالػة كعليو ، كحمؿ ىذا الطريؽ الدعاة كالمبشريف كالبكذييف كالييكد كالمسيحييف كالمسلميف

الػػػذيف لػػػكالىـ مػػػا عرفنػػػا شػػػيةان مػػػف ىػػػذا  (2)العظػػػاـ أمثػػػاؿ شػػػياف وسػػػكنب كابػػػف بطكطػػػة كمػػػارركبكلك

 .الطريؽ

كرػػاف الحريػػر يكمػػا )مػػا( أىػػـ سػػلعة ونقػػؿ ، كشػػيد طريػػؽ الحريػػر أنكاعػػان شػػو  مػػف الوجػػارات

القػػػز كخااػػػة مػػػف الاػػػيف الوػػػي ظلػػػت زمنػػػان طػػػكيأن وحػػػوفظ بسػػػر وربيػػػة دكدة ، علػػػ  ىػػػذا الطريػػػؽ

كىرػػػذا رػػػاف طريػػػؽ الحريػػػر ىػػػك أقػػػدـ خػػػط وجػػػارم يػػػربط أكركبػػػا ببلػػػداف آسػػػيا  (3)كاػػػناعة الحريػػػر

   . (4)كعالـ البحر الموكسط كالغرب اذكربي، ماران بخراساف ثـ الشاـ ثـ العراؽ، الكسط 

كالناػؼ اآلخػر  سػافار إقليـ خكارـز أكؿ أقاليـ مػا كراء النيػر كالػذم يقػع ناػفو فػي خ دكيع

راء النير حيػث يفاػؿ نيػر جيحػكف بػيف اذقػكاـ الناطقػة بالفارسػية كاذقػكاـ الناطقػة بالورريػة فيما ك 

، كمف أشير مدنيا الجرجانية )أررنب( الوػي وقػع فػي الجانػب الغربػي مػف النيػر  (5)أم إيراف كوكراف

لعديػدة كاشػوير ىػذا اإلقلػيـ بأسػكاقو ا .(1)كراث الوي وقع في الجانػب الشػرقي أم الوررػي مػف النيػر

                                                 

 .532 -476ياقكت: معجـ البلداف، ص  (1)
 .7، ديفيد براكنسوكف: طريؽ الحرير، صيريف فرانؾبإ  (2)
 .8ريف فرانؾ: نفسو، صبإ  (3)
 .9ريف فرانؾ: نفسو، صبإ  (4)
 .476ي لسورنب: بلداف الخأفة الشرقية، صل  (5)
 .252، صرؼ راث حاليان باسـ شيخ عباس كل ؛ باروكلد: وررسوافي لسورنب: نفسو، وعل  (1)
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، )أىليػػا مياسػػير كأسػػكاقيا حافلػػة بػػالخيرات كالوجػػارات (1)كأنيػػار رثيػػرة وشػػؽ شػػكارعو يقػػكؿ المقدسػػي

ف نيـ يبالغكف في الودقيؽ ، كراف أىؿ رررانب ىـ أىؿ الاناعات الدقيقة رالحدادة كالنجارة كغيرىا

نػي )كمػف عجاةبيػا يقػكؿ القزكي، (2)في اناعاويـ كالسػراركف يعملػكف اآلالت مػف العػاج كاذبنػكس

زراعػػػة البطػػػيخ الػػػذم ال يكجػػػد مثلػػػو فػػػي شػػػيء مػػػف الػػػبأد حػػػأكة كطيبػػػان( كالػػػذم رػػػاف يحمػػػؿ إلػػػي 

  .خراساف كالايف كبأد الخزر

كاشويرت خكارـز بوجارويا مف الطعاـ كالحبكب كالفكارو كىي بأد خابة يروفع منيػا قطػف 

كرػػاف يحمػػؿ منيػػا أاػػناؼ ، اشػػيةكورعػػ  فػػي مراعييػػا قطعػػاف الم، كمػػف أغناميػػا الاػػكؼ، رثيػػر

فقػػد رػػانكا يشػػوركف أك ، علػػ  أف أىػػـ وجػػارات خػػكارـز رانػػت جلػػب الرقيػػؽ، رثيػػرة مػػف الجػػبف كاللػػبف

، كبعػػػد أف يعلمػػػكىـ كيؤدبػػػكىـ بػػػاآلداب اإلسػػػأمية، يسػػػرقكف أكالد كبنػػػات اذوػػػراؾ مػػػف بػػػدك البػػػرارم

أجػػؿ منااػػب الدكلػػة ، كم الوػػاريخيجلبػكف منيػػا إلػػ  سػػاةر بػػأد اإلسػػأـ فرػػانكا يوكلػكف علػػ  مػػا يػػر 

 (4)الحيػػاة العلميػػة نظػػران لثػػراء خػػكارـز الوػػي ياػػؼ المقدسػػي ازدىػػارسػػاعد ذلػػؾ علػػ   .(3)ككظاةفيػػا

 ،بٌنػػاةيف حػػذاؽ، كوجػػارات ،كمياسػػير كخيػػرات ،كأدبػػاء ،ذك علمػػاء ،كىػػك بلػػد نفػػيسعلماءىػػا فيقػػكؿ "

 ."بركحسف نغـ كجكدة قراءة كمنظر كخ ،كقراء ليس مثليـ بالعراؽ

أما إقليـ الاغد كالذم يعد أشير أقاليـ ما كراء النير كالذم يضـ أشير المدف العلمية في  

بأد اإلسأـ كىما بخارل كسمرقند يقكؿ المقدسي عف بخارل )إنو لـ يػرم كلػـ يسػمع فػي اإلسػأـ 

كىػػي مػػف ، كظػػاىران مػػف بخػػارل إذ وحػػيط بيػػا الخضػػرة مػػف جميػػع جكانبيػػا، عػػف بلػػد أحسػػف مظيػػران 

كوعوبػر بخػارل  ."، كىػي معبػر الطريػؽ إلػ  خراسػافأحسف البلداف عمارة كأرثرىا حداةؽ كمنوزىات

كآسػيا ، مف أقدـ المرارز الوجارية في آسيا الكسط  فقد رانت سكقان رةيسػان ولوقػي فيػو وجػارة الاػيف
                                                 

 .361أحسف الوقاسيـ، ص  (1)
 .219، صـ1969العباد، دار اادر، بيركت،  بأد كأخبارآثار ال  (2)
 .502ي لسورنب: بلداف الخأفة الشرقية، صل؛ 386ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (3)
 .362أحسف الوقاسيـ، ص  (4)
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باج فضػػأن عمػػا رػػاف بيػػا مػػف ماػػانع ربيػػرة للحريػػر كالػػدي (1)كأكركبػػا عبػػر طريػػؽ الحريػػر، الكسػػط 

رػػذلؾ رانػػت مررػػزان ، كأجػػكد أنػػكاع اذبسػػطة كالماػػنكعات القطنيػػة كالذىبيػػة (2)كالمنسػػكجات القطنيػػة

ميمان للايرفة يسوبدؿ فيو سػراف مػا كراء النيػر سػرويـ كعمأويػـ بكاسػطة أىليػا حوػ  أطلػؽ مثػؿ 

ـ كىذا المثػؿ يعبػر عػف دقػة كومػرس أىػؿ بخػارل كحراػي  (3)يقكؿ )أشد يقظة مف سمسار بخارل(

، كراف لمكقع بخارل .(4)كيقظويـ في اسوبداؿ النقكد كقدرويـ كوفكقيـ في االشوغاؿ باناعة الماؿ

كاىوماـ الحراـ بيا مف السأجقة كالخكارزمييف أثره فػي أف ووبػكأ مرانػة وجاريػة ، كوحاينيا الممٌيز

ي دار اإلمػػارة فيػػ، فرانػػت مػػف أنسػػب المػػدف الوػػي وقػػـك بيػػا الوجػػارات، كواػػبح مررػػزان ميمػػان ، ربيػػرة

كىػي أقػرب مػدف مػا كراء  (5)كأسػكاقيا فػي ربضػيا، كرانت أسػكاقيا عػامرة كمحاليػا مفركشػة بػاآلجر

كىػػي بلػػد كاسػػع فيػػو  (6)كمػػا كراء النيػػر ظيػػره، النيػػر إلػػ  خراسػػاف ممػػف رػػاف بيػػا فخراسػػاف أمامػػو

ؽ فػي بخػارل كرذلؾ كجدت اذسكا .(7)أخأط مف الناس الوجار مف العرب كالعجـ كالورؾ كالايف

كىػػي مػػف المرارػػز الوجاريػػة الميمػػة كأىميػػا مػػا رػػاف داةمػػان علػػ  ، الوػػي رانػػت داةمػػان فػػي اذربػػاض

أك علػػ  مقربػػة مػػف دكر ، مقربػػة مػػف اذبػػكاب الوػػي وطػػؿ علػػ  المسػػالؾ القريبػػة مػػف طريػػؽ الحريػػر

بعضػيا  (8)كرانت معظػـ اذسػكاؽ مغطػاة بػاآلجر كالحجػارة، حيث يجومع الناس، العبادة رالمساجد

)رانػػت أسػػكاؽ بخػػارل كاسػػعة  (1)يقػػكؿ المقدسػػي، وشػػقيا اذنيػػار ممػػا يسػػيؿ كاػػكؿ البضػػاةع إلييػػا

وشػػػبو أسػػػكاؽ الفسػػػطاط( كرانػػػت أسػػػكاقيا مقسػػػمة إلػػػ  حػػػارات اػػػغيرة رػػػؿ منيػػػا مخاػػػص لسػػػلعة 

                                                 

 .397ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (1)
 .59ـ، ص1988اليعقكبي: رواب البلداف، دار إحياء الوراث، بيركت، ط،   (2)
 .كما بعدىا 105النرشخ : واريخ بخارل، ص  (3)
 .332محمد عبدالعظيـ يكسؼ: مرارز الوجارة في آسيا الكسط ، ص  (4)
 .كما بعدىا 105النرشخ : واريخ بخارل، ص  (5)
 .كالربض ىك الناحية 397ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (6)
 .59اليعقكبي: البلداف، ص  (7)
 .387المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (8)
 .280أحسف الوقاسيـ، ص  (1)
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كرانػت اذسػكاؽ إمػا يكميػة أك شػيرية أك سػنكية ككجػد  (1)مخولفة كذلؾ طبقان للنمط اآلسػيكم السػاةد

بخارل سكؽ شيرم يجرم فيو البيع كالشػراء فػي المكاشػي كالثيػاب كالرقيػؽ كسػاةر اذموعػة مػف  في

، كالاػػيف، إلػػ  خراسػػاف يػػان وجار  ان رمررػػز ، كأشػػير مػػا اػػدروو بخػػارل .(2)النحػػاس كاذكانػػي كغيرىػػا

، كثيػػػاب وعػػػرؼ بالبخاريػػػة ثقػػػاؿ اذكزاف، كأكربػػػا رػػػاف المسػػػؾ كالزعفػػػراف، كالعػػػراؽ، كالشػػػاـ، كالينػػػد

رػذلؾ رانػت واػدر الثيػاب القطنيػة الماػنكعة  (3)فيرغب العرب فييا، مبرمة الغزؿ، غليظة السلؾ

  .(4)في بخارل إل  ساةر اآلفاؽ كالوي رانت وسوحسف في رافة المناطؽ كاذقاليـ

، كماػػر بيػػي رشػػيؽ، بقكلػػو )بلػػد سػػكم جليػػؿ عويػػؽ (5)أمػػا سػػمرقند الوػػي كاػػفيا المقدسػػي

بيػا الرثيػر مػف ، وحمؿ إليو المواع مف رؿ فب عميػؽ، زير بنير عويؽ"كماء غ، رخي رثير الرقيؽ

كرانػت  (7)زاخرة بالسلع الكاردة إلييا مػف جميػع اذنحػاء (6)كرانت أسكاقيا مجمع الوجارات، اذسكاؽ

وواػػػؿ بيػػػا اذسػػػكاؽ ، ففييػػػا أسػػػكاؽ ربػػػار (8)سػػػمرقند فرضػػػة وجاريػػػة عظيمػػػة لػػػبأد مػػػا كراء النيػػػر

  .(9)ؼ الوجار كأسكاقيا مفركشة باآلجر كالحجارةكالسرؾ كالمحاؿ كافك 

ػفاريف كغيرىػا، كمعظـ أسكاؽ سمرقند ربػار مثػؿ سػكؽ الاػيارفة كرثيػر مػف الخانػات ، كالاي

 .(2)كىي مدينة القكافؿ الوجارية الميٌمة (1)كوخزيف البضاةع، الوي نزليا الوجار لميكاء

                                                 

؛ كالفسػػطاط جمعيػػا فسػػاطيط كوعنػػي الخيمػػة أك الخيػػاـ، كىػػي أكؿ مدينػػة عربيػػة إسػػأمية بنيػػت 404ابػػف حكقػػؿ: اػػكرة اذرض، ص  (1)
عندما فوح ماػر كاوخػذىا حاضػرة لػو كظلػت حوػ  أحرقيػا الػكزير شػاكر فػي العاػر الفػاطمي  في قارة أفريقية بناىا عمرك بف العاص 

 .ازالت وحمؿ االسـ نفسو بيا مسجد عمرك بف العاص الشيير كسميت الفسطاط ذف عمرك بف العاص أمر جنده ببناء الخياـكم
 .283المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (2)
 .315، 314االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (3)
 .495ص ،1ـ، جػ1994وبة الثقافة الدينية، اإلدريسي: نزىة المشواؽ في اخوراؽ اآلفاؽ، مر  (4)
 .283أحسف الوقاسيـ، ص  (5)
 .405ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (6)
 .268؛ باروكلد: الوررسواف، ص512ي لسورنب: بلداف الخأفة، صل  (7)
 .395االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (8)
 .279المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (9)
 .395االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (1)
 .407: اكرة اذرض، صابف حكقؿ  (2)
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كىذه المرانة ، ا كراء النير قاطبةكظلت سمرقند مف حيث الرقعة كعدد السراف أكل  مدف م

الوػػػي نالويػػػا سػػػمرقند ورجػػػع رػػػؿ قبػػػؿ رػػػؿ شػػػيء إلػػػ  مكقعيػػػا الجغرافػػػي الفريػػػد عنػػػد ملوقػػػ  الطػػػرؽ 

كمف أراضي الوػرؾ كخااػة ، كمف خراساف ماران بمرك، الوجارية الربرل القادمة مف اليند مارة ببلخ

اشػويرت باػناعة الراغػد السػمرقندم قند مجمػع وجػارات مػا كراء النيػر كسػمر  (1)في عيد السػأجقة

كالػذم اسػوخدـ فػي الروابػة  (2)كالػذم اػدروو إلػ  رػؿ اآلفػاؽ، الذم اسوكردت اػناعوو مػف الاػيف

كوػأوي مدينػة رػش أك  .كساعد عل  ازدىار الحياة العلمية فييا كفي غيرىا مف مػدف مػا كراء النيػر

مػدف الاػغد( كىػي مػف أشػير مػدف )أعظػـ  (3)المدينة الخضراء كالوي رانػت رمػا كاػفيا اليعقػكبي

ونضب فييا الفكارو أسرع ممػا ينضػب ، الاغد الوجارية أسكاقيا في ربضيا كىي مدينة خابة جدان 

كفػػي جباليػػا ، ياػػدر منيػػا الملػػح المسػػوخرج إلػػ  أراضػػي خراسػػاف، فػػي سػػاةر بػػأد مػػا كراء النيػػر

كاقيا عػػامرة بالوجػػػارات كىػػػي أمػػػا مدينػػػة نسػػؼ فأسػػػ .(4)كيسػػمييا يػػػاقكت الرشػػانية، العقػػاقير الرثيػػػرة

كوعرؼ اآلف باسـ ، (6)رما أنيا عل  مدرج طريؽ بخارل إل  بلخ  (5)مجمع طريؽ سمرقند الوجارم

 .(8)رثيرة اذسكاؽ جيدة اذعناب كالمزارع الطيبة (7) )قرشي(

 ،كبنجرػػػث، كأشػػػويخف، كبيرنػػػد، رمػػػا أسػػػيمت مػػػدف إقلػػػيـ الاػػػغد اذخػػػرل مثػػػؿ الطػػػكاكيس

كالػذم رػاف سػببان ، كغيرىا في االزدىػار االقواػادم الػذم شػيده إقلػيـ مػا كراء النيػركآمؿ ، كالورمذ

في ثراء ىذا اإلقليـ مما سػاعد علػ  االسػوقرار السياسػي كبالوبعيػة ازدىػرت الحيػاة العلميػة فػي ىػذا 

أما إقليـ أشركسنو الذم يقع شرقي سمرقند كىػك مػف أقػاليـ نيػر )سػيحكف( أك نيػر الشػاش  .اإلقليـ
                                                 

 .238باروكلد: الوررسواف، ص  (1)
 .364ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (2)
 .299رواب البلداف، ص  (3)
 .129، ص4معجـ البلداف، جػ  (4)
 .283المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (5)
 .482، ص1اإلدريسي: نزىة المشواؽ، جػ  (6)
 .240باروكلد: الوررسواف، ص  (7)
 .413قؿ: اكرة اذرض، صابف حك   (8)
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كقاػػبوو مدينػػة بكنجرػػت كىػػي بلػػد خاػػيب بيػػا المػػاء الغزيػػر كالبسػػاويف كبيػػا   (1)يسػػميو الوػػرؾ رمػػا

كمػػف مػػدنيا ، (2)سػػوة أنيػػار وجػػرم فييػػا ممػػا سػػاعدىا علػػ  أف ووبػػكأ مررػػزان ميمػػان فػػي عػػالـ الوجػػارة

رمػا يػأوي إلييػا أىػػؿ ، رأس رػػؿ شػير، مرسػمنده بيػا أسػكاؽ شػييرة يروادىػػا النػاس مػف أمػارف بعيػدة

كورػكف أسػعاره ، رما راف يقاـ في بكنجرػت سػكؽ رػؿ ثأثػة أشػير أيػاـ الربيػع  (3)نكاحي المحيطةال

كأطػػػػأؿ مدينػػػػة "أكراوبػػػػة" الحاليػػػػة ىػػػػي أطػػػػأؿ مدينػػػػة بنجرػػػػث عااػػػػمة  (4)مػػػػف أرخػػػػص اذسػػػػعار

كساعد إقليـ أشركسنو ليابح مف أىـ مرارز الوجػارة فػي آسػيا الكسػط  كقكعػو علػ   .(5)أشركسنو

كاشويرت أشركسػنو ، (6)أك نير الشاش )واشرند( لكقكع ىذا اإلقليـ بالقرب مف ضفافونير سيحكف 

  .(7)كرانكا أىؿ عمؿ لمف يقادىا مف الوجار، بوجارة الرقيؽ الذم راف يجلب إلييا

كإلقليـ الشاش بمرارػزه الميمػة مرانػة وجاريػة ربػرل فػي بػأد مػا كراء النيػر كالػذم يقػع علػ  

كرانػت مدينػة شػاش )جػاج(  (8)أم الشػمالية الشػرقية غربػي إقلػيـ فرغانػةضفة نيػر سػيحكف اليمنػي 

  .(9)مف أعظـ مدنو كىي طشقند الحالية

كرانت مدنػو بنرػت كأسػبيجاب كالطػراز كفػاراب )أوػرار( كسػكراف )اػبراف( كشػكغر كراشػغر 

غزيػػة عػػامرة باذسػػكاؽ كالزراعػػات ذنػػو رػػاف ثغػػران للغػػزك ضػػد اذوػػراؾ الرفػػار كىػػك مجمػػع الوػػرؾ ال

 .(1)للالح كاليدنة كالوجارات

                                                 

 .504، ص1اإلدريسي: نزىة المشواؽ، جػ  (1)
 .414ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (2)
 .274المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (3)
 .237االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (4)
 .279باروكلد: وررسواف، ص  (5)
 .531لسورنب: بلداف الخأفة الشرقية، ص  (6)
 .414اذرض، ص ابف حكقؿ: اكرة  (7)
 .746، ص1ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (8)
 .523لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (9)
 .393المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (1)
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كطبيعوػو عػامأن ربيػران مػف عكامػؿ ازدىػار الحيػاة الفرريػة فيػو فقػد ، كشرؿ مكقع إقلػيـ فرغانػة

كمياىػػػو عذبػػػو نقيػػػة كمناخػػػو ، فأرضػػػو مسػػػوكية، وميػػػز اإلقلػػػيـ بأنػػػو أخاػػػب أقػػػاليـ اذرض جميعػػػان 

مػػا رثػػر ، ف شػػو  أنػػكاع المحااػػيؿالزراعػػي مػػ اإلنوػػاجمػػا رػػاف لػػو أربػػر اذثػػر فػػي وػػكافر  (1)معوػػدؿ

كالخيػػػػكؿ الفرغانيػػػػة الوػػػػي   (2)المػػػػاؿ كالغػػػػذاء الػػػػأـز للطػػػػأب كالعلمػػػػاء كرػػػػذلؾ وػػػػكافر غػػػػذاء دكابيػػػػـ

كالوػي اشػػويرت ، كالقػرل الفرغانيػػة، كالوػػي مثلػت كسػػيلة نقػؿ بػػرم بػيف المػػدف (3)اشػويرت بيػػا فرغانػة

ران مبعثػػػو مػػػا وػػػكفر بيػػػا مػػػف معػػػادف رثيػػػرة رمػػػا شػػػيدت فرغانػػػة ثػػػراءن ربيػػػ (4)فرغانػػػة بكفرويػػػا كرثرويػػػا

كالوي رانت وادره برميات ربيرة إل  اذسكاؽ الاينية ، رالحديد كالذىب كالنحاس كالزنؾ كالفضة

  .(5)شرقان كأسكاؽ بغداد غربان 

كانوشػػػرت حكانيػػػت الػػػكراقيف بفرغانػػػة الوػػػي لػػػـ ورػػػف ، كوجاروػػػو، رمػػػا ازدىػػػرت اػػػناعة الػػػكرؽ

كطػأب العلػـ ، كالفقيػاء، بػؿ رانػت ملوقػ  للعلمػاء، لروػب كلكازميػا فقػطمجرد أسكاؽ لبيػع الػكرؽ كا

كبػذلؾ فيػي مؤسسػة علميػة ليػا ، كالجػدؿ بػيف العلمػاء، كالمناقشػات، كرانت أيضان حلبػة للمنػاظرات

كيوخلليػػا  (7)مػا يفػكؽ أقػػاليـ مػا كراء النيػر اذخػرلمػا رػاف بفرغانػة مػػف المػدف كالقػرل ر .(6)أىميويػا

كوسػيؿ حررػة االنوقػاؿ بػيف ، فمثلػت طػرؽ نيريػة وػربط أجػزاء اإلقلػيـ، نير سػيحكف ركافد رثيرة مف

كوسػييؿ رحػأت الطػأب العلميػة ممػا أثػرل ، كالقرل الفرغانية كغيرىا مف اذقػاليـ المخولفػة، المدف

كالمجػالس ، كجعليا مرارز االحة إلنشاء مؤسسات علمية رالمدارس، ىذه المدف كالقرل الفرغانية

كبيةػػػػة اػػػػالحة لمنوػػػػاج العلمػػػػي الػػػػذم أفػػػػرز علمػػػػاء فرغانػػػػة فػػػػي مخولػػػػؼ العلػػػػـك النقليػػػػة  ،العلميػػػػة

                                                 

 .421، 420ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (1)
 .260المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (2)
 .286االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (3)
 .127ير، صريف فرنيؾ: طريؽ الحر بإ  (4)
 .325المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (5)
 .203ـ، ص2009ىالة شارر: الكرؽ كالكراقيف في العار العباسي، دار عيف، القاىرة،   (6)
 .522لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (7)
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كرػػػػاف إقليمػػػان الخوػػػػؿ كالػػػكخش كاػػػػغانياف مػػػف أىػػػػـ اذقػػػاليـ االقواػػػػادية الوػػػي سػػػػاعد  .(1)كالعقليػػػة

 (2)ازدىارىػػا االقواػػادم فػػي ازدىػػار الحيػػاة العلميػػة فػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر فقػػد كاػػفيا اإلدريسػػي

بيػػا أسػػكاؽ كفنػػادؽ كحمامػػات كوجػػار كأمػػكاؿ مواػػرفة( كيجلػػب منيػػا الخيػػؿ ، مػػدف خاػػيبةبقكلػػو )

 .(3)كالبغاؿ كوروفع منيا الحجارة ذكات الجكاىر النفيسة الوي وشابو الياقكت اذحمر

رمػػا اشػػويرت بػػأد مػػا كراء النيػػر بكجػػكد كوػػكافر اذنيػػار الوػػي سػػاعدت فػػي الزراعػػة كالنقػػؿ 

سػػػيحكف )الشػػػاش( كغيرىػػػا مػػػف اذنيػػػار الوػػػي رانػػػت ونقػػػؿ الطػػػأب كأشػػػيرىا نيػػػر جيحػػػكف كنيػػػر 

سػػاعد ىػػذا االزدىػػار االقواػػادم علػػ  غنػػ  اإلقلػػيـ كثػػراءه ممػػا  .(4)أخػػرل كالعلمػػاء مػػف مدينػػة إلػػ 

راف لو أربر أثر في وكافر الماؿ لمنفاؽ عل  المؤسسات الوعليمية رالرواويب كالمساجد كالمدارس 

رمػا كفػرت المػاؿ للاػرؼ علػ  الطػأب كاإلنفػاؽ علػ  اػناعة ، يرىػاكالبيمارسوانات كاذربطػة كغ

 .ازدىار الحياة الفررية في إقليـ ما كراء النير  رؿ ذلؾ أدل إل ، الكرؽ

 اىتمام السالطين والوزراء بالعمم والعمماء: -

كلػػذلؾ اضػػطركا إلػػ  االسػػوعانة برجػػاؿ ، رػػاف سػػأطيف السػػأجقة اذكاةػػؿ بػػدكان غيػػر مثقفػػيف

ممػػف ، كروػػاب، كالسياسػػية مػػف كزراء كحجػػاب، مػػة الدكلػػة فػػي مخولػػؼ الشػػؤكف اإلداريػػةأرفػػاء لخد

، رانػػػت ليػػػـ خبػػػرات سػػػابقة فػػػي ىػػػذه المجػػػاالت لػػػدل الػػػدكيأت اإلسػػػأمية اذخػػػرل فػػػي المشػػػرؽ

كليػػذا فقػػد اسػػوعاف السػػأجقة بأعػػداد مػػف روػػاب الفػػرس كغيػػرىـ إلدارة شػػؤكف ، رػػالغزنكييف كغيػػرىـ

 (1)الء أف يلعبكا دكران ميومان في إدارة شؤكف البأد السياسية كاإلدارية كالعلميةالبأد كقد اسوطاع ىؤ 

                                                 

 .522لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (1)
 .448، ص1نزىة المشواؽ، جػ  (2)
 .147باروكلد: الوررسواف، ص  (3)
 .148 -151للمزيد مف الوفاايؿ، راجع، باروكلد: الوررسواف، ص  (4)
ـ، 1987مريػػػزف سػػػعيد عسػػػيرم: الحيػػػاة العلميػػػة فػػػي العػػػراؽ فػػػي العاػػػر السػػػلجكقي، مروبػػػة الطالػػػب الجػػػامعي، مرػػػة المررمػػػة، ط،   (1)
 .171ص
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علػػػ  مكااػػػلة ، كشػػػجع سػػػأطيف ككزراء السػػػأجقة العلمػػػاء كاذدبػػػاء كالنػػػابييف فػػػي رػػػؿ علػػػـ كفػػػف

بما يقدمكنو ليـ مف المرافلت كالجكاةز السخية حو  يشيدكا بذررىـ فػي مقػدمات ، اإلنواج كاإلبداع

مما جعؿ النوػاج العلمػي كالفنػي غزيػر فػي العاػر السػلجكقي ، كفي ألكاف إنواجيـ المخولفة روبيـ،

  .(1)كوشيد بذلؾ الغزارة كالرثرة لآلثار الباقية مف ىذا العار في رؿ علـ كفف

كزخر بأط السأجقة بالعلماء كاذدباء، ، كراجت سكؽ العلـ، كبذلؾ نشطت الحررة الفررية

، ا كراء النيػر بالعلمػاء كاذدبػاء كالشػعراء كغيػرىـ مػف حملػة مشػاعؿ العلػـرما زخرت مدف كقرل مػ

قػاـ العلمػاء ، كمحبويـ للعلـ كورريميـ لرجالػو، كبفضؿ وشجيع سأطيف السأجقة ككزراةيـ للعلماء

كأاػػػبح رػػػؿ كاحػػػد مػػػف ىػػػؤالء ، فػػػي بػػػأد مػػػا كراء النيػػػر بواػػػنيؼ روػػػب الوفسػػػير كالفقػػػو كالحػػػديث

كقػػػد اسػػػوقامت مملرػػػة سػػػأطيف السػػػأجقة ، وشػػػجيع محطػػػان ذنظػػػار العػػػالميفالعلمػػػاء بفضػػػؿ ىػػػذا ال

  .(2)كحرايـ عل  أف وسير الرعية عل  الشريعة اإلسأمية، ببررة فوكاىـ كوقكاىـ

ـ( انوشر بناء المساجد فراف 1063 –1037ىػ/ 455 –429ففي عيد السلطاف طغرلبؾ )

رػػػاف كزيػػػره عميػػػد الملػػػؾ  رمػػػا  (3)كارىػػػا مسػػػجدان(يقػػػكؿ )أسػػػوحي مػػػف اهلل أف أبنػػػي داران كال أبنػػػي بج

ف رػػاف يبػػالم   (2)يحوػػـر الفقيػػاء كيجليػػـ فػػي حيػػاويـ كممػػاويـ  (1)ـ(1063ىػػػ/ 456ت الرنػػدرم ) كا 

 .(3)كراف شديد الوعاب عل  الشافعية –مذىبو  –بأةمة المذىب الحنفي 

                                                 

ـ، 1959 ة كالنشػػر، مروبػػة النيضػػة الماػػرية،عبػػدالنعيـ حسػػانيف: إيػػراف كالعػػراؽ فػػي العاػػر السػػلجكقي، مطبعػػة الوػػأليؼ كالورجمػػ  (1)
 .185ص
الركندم: راحة الادكر كآية السػركر، وػاريخ الدكلػة السػلجكقية، ورجمػة إبػراىيـ الشػكاربي كآخػركف، المجلػس اذعلػ  للثقافػة، القػاىرة،   (2)

 .73، 72ـ، ص2005
 .28ـ، ص1980ىػ/ 1400 البندارل: واريخ دكلة آؿ سلجكؽ، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، لبناف،  (3)
مناػكر بػف محمػد ابػف  الرندرم: نسبة إل  رينػدر بالضػـ ثػـ السػركف، قريػة مػف قػرل نيسػابكر مػف أعمػاؿ طرثيػث، كالرنػدرم ىػك أبػك  (1)

ـ كقػػرأ 1024ىػػػ/ 415ناػػر الرنػػدرم كقيػػؿ محمػػد بػػف مناػػكر الرنػػدرم مػػف بنػػي شػػيباف، كلػػد بناحيػػة رنػػدر مػػف قػػرل نيسػػابكر  ناػػر أبػػك
 .154، ص7؛ ياقكت الحمكم: معجـ البلداف، جػ312، ص8ابف اذثير: الرامؿ، جػ ف معركفان بالذراء كالفركسية،اذدب كرا

 .25البندارل: آؿ سلجكؽ، ص  (2)
 .138، ص5ابف خلراف: كفيات اذعياف، جػ  (3)
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كرانػت لػو أيػاد بيضػاء فػي  ،كلرنو أظير اىومامان ربيران بالنكاحي اذدبية (1)رما راف مواكفان 

رمػا رػاف مػف اذدبػاء الربػار ، باللغويف العربية كالفارسية، الروابة كالفااحة كرانت لو مؤلفات عٌدة

إف معظػػـ المػػؤرخيف ييرجػػع ازدىػػار دكلػػة السػػلطاف طغرلبػػؾ إلػػ  رفػػاءة ىػػذا الرجػػؿ كشػػيروو  حوػػ 

، حوػػ  كاػػؿ فيػػو إلػػ  درجػػة عاليػػة، قػػوكبػػدأ الرنػػدرم حياوػػو العلميػػة بدراسػػة الف .(2)العلميػػة كاذدبيػػة

فاػػار  (3)محمػػد الحنفػػي( أحػػد أعػػأـ الحنفيػػة فػػي خراسػػاف فاسػػوفاض فيػػو علػػ  الشػػيخ )الكاثػػؽ أبػػك

إال فوػػػرة قاػػػيرة حوػػػ   ضكلػػػـ ومػػػ، الػػػذم فػػػكض إليػػػو إدارة أمكالػػػو كأمأرػػػو، مكضػػػع اىومػػػاـ شػػػيخو

ثػػـ ، كجعلػػو مػػف مسوشػػاريوفقربػػو ، فػػكض إليػػو نيابوػػو فػػي بػػأط طغرلبػػؾ فلفػػت نظػػر السػػلطاف إليػػو

  .(4)أعطاه حركمة خكارـز

حػيف وحػدث عػف ماىيػة  (5)كمما يدؿ عل  مرانة ىذا الػكزير العلميػة كاذدبيػة أف السػمرقندم

أكا  مف يريد بلكغ درجة الرماؿ في ىػذه المينػة أف يضػطلع علػ  روػب ، كاؼ الراوب الرامؿ

، ىـ مػػف ىػؤالء عميػػد الملػػؾ الرنػػدرمكرػػاف ممػف عػػدد، السػلؼ ممػػف رػػاف ليػـ بػػاع فػػي ىػذا المجػػاؿ

 :كراف لو فضؿ كشعر كمف شعره

 نفسي إل  العٌز مسوحؿو لمشربو    ت       ػػػٌر كلرنٌي إذا ظمةػػػػػكت مػػػػػالم

 .(1)رياسة باض في رأسي كساكسيا          ودكر فيو كأخش  أف ودكر بو

                                                 

 .244 ـ،1980خكاندمير: دسوكر الكزراء، ورجمة حربي سليماف، الييةة المارية العامة للرواب،   (1)
؛ محمػػػػد 216ـ، ص1991الماػػػرية للروػػػاب، ط، الدكلػػػة اإلسػػػأمية، الػػػػدار  يعبػػػداليادم محبكبػػػة: نظػػػاـ الملػػػػؾ ربيػػػر الػػػكزراء فػػػػ  (2)

 .33ـ، ص1991عبدالعظيـ يكسؼ: طغرلبؾ كوأسيس الدكلة السلجكقية، رسالة ماجسوير غير منشكرة، آداب الزقازيؽ، 
 .149، 148ىػ، ص1347احيح سعيد وقيسي، طيراف، ىماـ الديف ىماـ: دسوكر الكزراء، و  (3)
 .244خكاندمير: دسوكر الكزراء، ص  (4)
ـ(، جيػػار مقالػػة )المقػػاالت اذربػػع( ورجمػػة عبػػدالكىاب عػػزاـ كآخػػركف، ط، لجنػػة 1368ىػػػ/ 550النظػػاـ العػػركض السػػمرقندم )ت   (5)

زراء السػػأجقة علػػ  قػػدرة فاةقػػة علػػ  الروابػػة، بمػػا يملرػػكف مػػف ـ، كلقػػد رػػاف معظػػـ ك 1949ىػػػ/ 1398الوػػأليؼ كالورجمػػة كالنشػػر، القػػاىرة، 
حسػػنيـ الخػػط كالبأغػػة، عبػػداليادم محبكبػػة: مػػف رسػػاةؿ نظػػاـ الملػػؾ، مقػػاؿ بمجلػػة معيػػد المخطكطػػات العربيػػة، جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة، 

 .160ـ، ص1961ىػ/ 1381
 .239، ص8ىػ، جػ1359ت، ابف الجكزم: المنوظـ في واريخ الملكؾ كاذمـ، دار اادر، بيرك   (1)
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أشػػير كثمانيػػة  عػػكاـ كثمانيػػةكحظػػي اذدبػػاء فػػي عيػػد كزارة الرنػػدرم الوػػي اسػػومرت ثمانيػػة أ

غداقػػو اذمػػكاؿ علػػييـ، باىومامػػو كرعايوػػو (1)أيػػاـ الملػػؾ الرنػػدرم كزيػػر طغرلبػػؾ  فأاػػبح عميػػد  (2)كا 

  :الذم قاؿ فيو (3)منيـ الباخرزم، ممدكحان مف قبؿ الشعراء

 في المعضأت إذا ما خانو اذمنا     أميف طغرلبؾ الميمكف طاةره     

ف أرادكا اقوباس النكر منو دنارالشمس إف طالكه في   الٌسمك نأم     كا 

 غبنا إيياموعل   ضكال يعيقرع السف مف رماؿ يااب بو      ال 

 عالي المحؿ كلرف ما مش  مرحان      غض الشباب كلرف ما طغ  كدنا

 (4)كاىان إلقبالو الكافي بما قمنا أويح إقبالو إذا قلت أقبؿ مف          

 حوػػ ، اذشػػاعرة رم أنػػو رػػاف شػديد الوعاػػب علػػ  الشػػافعية كخااػػةكممػا يؤخػػذ علػػ  الرنػػد

بعػػػد مػػػا سػػػمع سػػػيده ، إنػػػو أمػػػر بلعػػػنيـ علػػػ  منػػػابر خراسػػػاف كمػػػا كراء النيػػػر مػػػع الشػػػيعة الرافضػػػة

ذف الرندرم راف حنفيان موشددان كذف سيده طغرلبؾ راف قد اعونؽ اإلسأـ علػ    (5)ذميـيطغرلبؾ 

لعػػف جميػػع المػػذاىب غيػػر الحنفيػػة علػػ  المنػػابر أمػػر بركم أنػػو ك   (1)المػػذىب الحنفػػي فوعاػػب لػػو

كأبػػي المعػػالي   (2)فشػػؽ ذلػػؾ علػػ  المسػػلميف ممػػا اضػػطر علمػػاء الػػبأد المرمػػكقيف أمثػػاؿ القشػػيرم

                                                 

 .13، 12البندارل: آؿ سلجكؽ، ص  (1)
 ، دار اقػػػػرأ، بيػػػػػركت، 2/ محمػػػػد نػػػػكر الػػػػديف، طة المعػػػػركؼ بزبػػػػػدة الوػػػػكاريخ، وحقيػػػػؽالحسػػػػيني: أخبػػػػار اذمػػػػراء كالملػػػػكؾ السػػػػلجكقي  (2)

 .68ـ، ص1986
ؽ د/ القاػػر كعاػػره أىػػؿ العاػػر، وحقيػػػ ـ(: دميػػػة1074ىػػػ/ 467الحسػػف علػػي بػػف الحسػػػف بػػف أبػػي الطيػػب )ت  البػػاخرزم، أبػػك  (3)

 .143، ص2ـ، جػ1985نشر مروبة العركبة، الركيت،  ،1سامي مري العيني، جزاف، ط
 .144، ص2ار، جػقالباخرزم: دمية ال  (4)
 ؛ بػركاف: وػاريخ اذدب فػي إيػراف مػف الفػردكس إلػ  السػعدم، ورجمػة د/ أحمػد رمػاؿ بػف حلمػي،156نظاـ الملػؾ: سياسػة نامػة، ص  (5)

 .218ـ، ص1996الركيت، 
 .146الركاندم: راحة الادكر، ص  (1)
ـ( شػػيخ نظاميػػة نيسػػابكر، السػػبري: طبقػػات الشػػافعية 1100ىػػػ/ 494سػػعيد بػػف أبػػي القاسػػـ القشػػيرم الشػػافعي )ت  ىػػك الشػػيخ أبػػك  (2)

 .165الربرل، وحقيؽ محمد الطناح  كآخر، دار أحياء الروب العلمية، القاىرة، بدكف، جػ، ص
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مجػػاكريف لبيػػت اهلل الحػػراـ ، إلػػ  اليػػرب مػػف الػػبأد كالوكجػػو إلػػ  الحجػػاز عػػارفيف فييػػا (1)الجػػكيني

ف راف الرندرم قد عدؿ عػف الوعاػب لمذىبػو الحنفػي فيمػا  (2)حو  سمي الجكيني إماـ الحرميف كا 

 .(3)كالجمع بينيما رما ذرر البندارم، للوأليؼ بيف اذحناؼ كالشافعية، بعد

 سػػػػلطافـ( كابنػػػػو ال1072 –1063ىػػػػػ/ 465 –455كفػػػػي عيػػػػد السػػػػلطاف ألػػػػب أرسػػػػأف )

إلسػأمي عامػة، ـ( نشػطت الحررػة الفرريػة فػي العػالـ ا1092 –1072ىػػ/ 485 –465ملرشاه )

قليـ خراساف كما كراء النير بافة خااة بفضؿ الكزير القػدير العػالـ )نظػاـ الملػؾ الطكسػي(  (4)كا 

 (5)كورددىـ عل  بابو كثناةيـ عل  عدلو، ما اوفؽ لو مف ازدحاـ العلماء عليو، الذم لـ يوفؽ لغيره

كقػػػد اشػػػوغؿ   (6)د الػػػدىاقيفكلػػػيس غريبػػػان علػػػ  ىػػػذا الػػػكزير اىومامػػػو بػػػالعلـ كالعلمػػػاء فيػػػك مػػػف أكال

كرانػػػت مجالسػػػو عػػػامرة  (2)علػػػ  المػػػذىب الشػػػافعي كحفػػػظ القػػػرآف الرػػػريـ اػػػغيران  (1)بالحػػػديث كالفقػػػو

  .(4)رثير اإلنعاـ علييـ (3)مألكىة باذةمة كالزىاد كالقراء كالفقياء كالاكفية، بالعلماء

                                                 

أبػػػػػك المعػػػػػالي الجػػػػػكيني: إمػػػػػاـ الحػػػػػرميف أشػػػػػير مدرسػػػػػي نظاميػػػػػة نيسػػػػػابكر كالػػػػػذم اسػػػػػومر يػػػػػدرس بيػػػػػا أرثػػػػػر مػػػػػف ثأثػػػػػيف عامػػػػػان   (1)
 .199، ص1ـ(، السبري: طبقات الشافعية الربرل، جػ1085ىػ/478)ت
 .311، ص2ابف خلراف: كفيات اذعياف، جػ  (2)
 .31، 30آؿ سلجكؽ، ص  (3)
ابف إسػحاؽ الطكسػي أشػير كزراء اإلسػأـ قاطبػة، كأعظػـ كزراء السػأجقة علػ  اإلطػأؽ، ككاحػد مػف ىك أبك علي الحسف بف علي   (4)

أربر الكزراء في واريخ المشرؽ اإلسأمي جمع في يديو رؿ ممالػؾ الدكلػة السػلجكقية فوػرة ثأثػيف عامػان، كلػد الحسػف بػف علػي نظػاـ الملػؾ 
س، كوعلػػـ فػػي مدارسػػيا كأفاضػػت الروػػب الواريخيػػة كاذدبيػػة فػػي كاػػفو، وػػكفي قػػرل الراذرػػاف بطػػك  لـ فػػي نكقػػاف إحػػد1018ىػػػ/ 408سػػنة 

؛ 177 ،176، لمزيػد مػف الوفااػيؿ راجػع، الركانػدم: راحػة الاػدكر، صـ1092ىػػ/ 485يػة اإلسػماعيلية سػنة مقوكالن عل  يػد أحػد الفداك 
ـ، 1954د رمػػػاؿ الػػػديف حلمػػػي، الركيػػػت، ؛ إقبػػػاؿ عبػػػاس: الػػػكزراء فػػػي عيػػػد السػػػأجقة، ورجمػػػة د/ أحمػػػ31البنػػػدارل: آؿ سػػػلجكؽ، ص

 .129ص
 .313، ص4السبري: طبقات الشافعية الربرل، جػ  (5)
اقيف: جمع دىقاف كىػي رلمػة فارسػية معناىػا رةػيس اإلقلػيـ، العينػي، السػيؼ المينػد فػي سػيرة الملػؾ المؤيػد، حققػو فيػيـ شػلوكت، الدى  (6)

 .5كف، صدار الراةد العربي، وكزيع دار ررابي، القاىرة، بد
 .245خكاندمير: دسوكر الكزراء، ص  (1)
 .128، ص2؛ ابف خلراف: كفيات اذعياف، جػ480، ص8ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (2)
 .151، ص12ابف رثير: البداية كالنياية، جػ  (3)
 .251؛ عبداليادم محبكبة: نظاـ الملؾ، ص313، ص4بري: طبقات الشافعية، جػالس  (4)
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العلمػػاء كاذدبػػاء دكف  مػػف رػػؿ أسػػبكع يروادىػػا االثنػػيفكجعػػؿ نظػػاـ الملػػؾ نػػدكة فػػي داره يػػـك 

فنشػػػػأ للنػػػػاس أكالد ، (2)كأغػػػػدؽ علػػػػييـ اذمػػػػكاؿ، كرغػػػػب الطلبػػػػة فػػػػي العلػػػػـ (1)وقيػػػػد بسػػػػف أك مػػػػذىب

كأاػبح ليػؤالء ، كظيرت ليـ مؤلفات فػي رافػة العلػكـ، رما ظير في عيده أرابر العلماء  (3)نجباء

ملػػػكف كيػػػدرس مػػػا العلمػػػاء مػػػدارس يقاػػػدىا الطػػػأب كالوػػػي اروظػػػت بالمدرسػػػيف يروػػػب فييػػػا مػػػا ي

كلػػـ يلبػػث أف يشػػع الروػػاب كينشػػر فػػي مخولػػؼ اذكسػػاط الموعلقػػة كوحػػوفظ خزانػػات الروػػب ، يروبػػكف

الػػػذم جعػػػؿ   (4)كرػػػؿ ذلػػػؾ بفضػػػؿ نظػػػاـ الملػػػؾ، كدكر الروػػػب بنسػػػخ منيػػػا اإلعػػػارة كالنقػػػؿ كالوعليػػػؽ

ت مجالسػػو كرانػػ  (5)ركاوػب ثابوػػة الثنػػي عشػر رجػػأن مػػف العلمػػاء فػي مخولػػؼ أنحػػاء دكلػة السػػأجقة

كمف رآه ، فمف وفرس فيو اأحية الكالية كاله، كراف ناقدان بايران ، عامرة بالفقياء كالعلماء كاذدباء

كروب لو ما يرفيػو حوػ  ينقطػع إلػ  إفػادة ، كمف رأل االنوفاع بعلمو أغناه، مسوحقان لرفع قدره رفعو

بف حمزة بف محمد العلكم ف زيد كيؤرد ذلؾ مكقفو مع أبي القاسـ علي بف المظفر ب (6)العلـ كنشره

ـ( الذم راف مف ربار أةمة الشافعية موكحدان 1089ىػ/ 482بف أبي يعل  الدبكسي )ت االحسيني 

كبعػػد نجاحػػو فػػي المنػػاظرة الوػػي ، موفػػردان فػػي الفقػػو كاله الػػكزير نظػػاـ الملػػؾ الوػػدريس بنظاميػػة بغػػداد

 .(1)أاػػفياف كوفكقػػو فييػػا علػػ  منافسػػوعقػػدت بينػػو كبػػيف اإلمػػاـ أبػػي المعػػالي الجػػكيني إمامػػو فػػي 

فقيػؿ لػو إف ىػؤالء شػغلكؾ عػف رثيػر مػف ، كبينما راف نظاـ الملؾ يقضي مػع العلمػاء غالػب نيػاره

 (2)كلك أجلسويـ عل  رأسي لما اسورثرت ذلؾ(، فقاؿ )ىؤالء جماؿ الدنيا كالديف كاآلخرة، الماالح

                                                 

ـ، 1958؛ نظػػػػاـ عقيلػػػػي: آثػػػػار الػػػػكزراء، واػػػػليح كوعليػػػػؽ ميػػػػر جػػػػأؿ الػػػػديف حسػػػػني، طيػػػػراف، 313، ص4ة، جػػػػػطبقػػػػات الشػػػػافعي  (1)
 .207ص
 .449، ص2الذىبي: سير أعأـ النبأء، جػ  (2)
 .59البندارل: آؿ سلجكؽ، ص  (3)
 .160، 159محبكبة: نظاـ الملؾ، ص  (4)
 .189ـ، ص1980سية، مؤسسة الرسالة، بيركت، محمد مسفر الزىراني: نظاـ الكزارة في الدكلة العبا  (5)
 .59البغدادم: آؿ سلجكؽ، ص  (6)
 .490، ص1ابف اذثير: اللباب في ويذيب اذنساب، جػ  (1)
 .140، ص12ابف رثير: البداية كالنياية، جػ  (2)
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مػػف ربػػار المحػػدثيف كأفاضػػؿ الموقيػػيف ـ( 1122ىػػػ/ 516كرػػاف عبػػداهلل بػػف أحمػػد السػػمرقندم )ت 

 .(1)كاذدباء راف يقرأ للكزير نظاـ الملؾ عل  الشيكخ كيعيد عنيـ

فراف يعلـ حؽ العلمػاء كمػا لرجػاؿ العلػـ مػف ، جدير بالذرر أف نظاـ الملؾ راف بعيد النظر

قػػرب نظػػاـ الملػػؾ إلػػ  كبو، كفػػي اػػفكؼ العامػػة بكجػػو خػػاص، أثػػر ربيػػر فػػي المجومػػع بكجػػو عػػاـ

كيعنػي ىػذا أنػو امولػؾ السػأح القػكم ، يركف بذلؾ قد رسب مكدويـ كرضػاىـ، بيـ إليولعلماء كوقر ا

فخطبػػاء المسػػاجد كأةمػػة الاػػأة كالكعػػاظ كالمدرسػػكف رػػانكا ، المػػؤثر الػػذم ضػػمف لػػو عامػػة النػػاس

كمػف ثػـ  (2)كوعمؿ عل  نشر مػا يقػر بػو كيحببػو إلػ  النػاس، ألسنة وليب بذرر نظاـ الملؾ كأعمالو

أمواز عار نظاـ الملؾ بكفرة علماةو كأدباةو كشعراةو كانارفكا إل  وػأليؼ الروػب كنظػـ اذشػعار 

كىذا بالطبع ساعد عل  ركاج سكاعد العلـ كازدىار الثقافة في العار ، في مدحو كاإلشادة بفضلو

كرػػاف مػػف عػػادة السػػأجقة أف يسػػيركا خلػػؼ المػػكو  مطػػأطيء الػػرؤكس حوػػ  إذا مػػا  .(3)السػػلجكقي

كوخػػرج الجنػاةز بػالطبكؿ كالنػػكاةح ، كاركه الوػراب اروػدكا مػػف أجلػو المأبػس السػػكداء كشػارات الحػداد

طػاىر عبػدالرحمف بػف أحمػد  كمػنيـ علػ  سػبيؿ المثػاؿ اإلمػاـ أبػك (4)كخااة عند كفاة رجػاؿ العلػـ

ؿ وفقػو بسػمرقند كرحػ، ـ( أحد أةمػة الفقػو المشػيكريف1091ىػ/ 484بف علؾ الساكم الشافعي )ت 

   قػػاؿ شػػيكخ عاػػره ، كشػػيع نظػػاـ الملػػؾ جنازوػػو مػػع جمػػع مػػف اذرػػابر، فػػي طلػػب العلػػـ إلػػ  العػػراؽ

أمػا أشػير أعمػاؿ نظػاـ الملػؾ علػ  اإلطػأؽ فيػك وأسػيس  .(1))لـ يرل فقيو في كقوو أناػؼ منػو(

كأنػػػو لػػػـ يرػػػف ، اػػػحيح أف وأسػػػيس المػػػدارس فػػػي اإلسػػػأـ رػػػاف سػػػابقان عليػػػو (2)المػػػدارس النظاميػػػة

كىك وعييف ، كلرنو في نظر الجميع راف أكؿ مف سف نظامان وعليمان في حؽ الوربية كالوعليـ، همبورر 
                                                 

 .91، ص19الذىبي: سير أعأـ النبأء، جػ  (1)
 .276ـ، ص1965ي، ط، المروبة اذىلية، بغداد، حسيف أميف: واريخ العراؽ في العار السلجكق  (2)
 .180ـ، ص1988، دار الكفاء، المناكرة، 2عبدالمجيد بدكم: الواريخ السياسي كالفررم للمذىب السني، ط  (3)
 .160ـ، ص1983محمد محمكد إدريس: رسـك السأجقة كنظميـ االجوماعية، دار الثقافة،   (4)
 .463ـ، ص1989مرقند، وحقيؽ يكسؼ اليادم، بيركت، القند في ذرر علماء س النسفي:  (1)
 .17نظاـ الملؾ: مقدمة سياسة نامة، ص  (2)
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لقػػد رانػػت المػػدارس ، كوخاػػيص مسػػارف لطػػأب العلػػـ كوػػأميف مسػػرف كنفقػػات للمدرسػػيف، ركاوػػب

  .(1)النظامية في بغداد كنيسابكر كغيرىا مف المدارس مجيزة للعمؿ ليؿ نيار

كالعشػػريف سػػنة ، فػػي السػػنكات العشػػر الوػػي كزر فييػػا ذلػػب أرسػػأفلقػػد انشػػغؿ نظػػاـ الملػػؾ 

 :كزر فييا لملرشاه بونفيذ مبدةيف الوي

 عامػػة كمحاربػػة الشػػيعة، العمػػؿ علػػ  جعػػؿ المػػذىب السػػني مػػذىبان عامػػان للمسػػلميف: األول ،

قامة الكحدة اإلسأمية عل  ىذا اذساس، حربان ال ىكادة فييا (2)كالباطنية خااة  . (3)كا 

 كجعػػػؿ نظامياوػػػو وضػػػاىي أزىػػػر الفػػػاطمييف فػػػي القػػػاىرة ، إنشػػػاء المػػػدارس النظاميػػػة: لثـــانيا

  .(4)كورد عل  الباطنية، كوقـك بنشر الدعكة للمذىب السني

بمػػا رػػاف يوحلػػي بػػو مػػف ، كرػػاف نظػػاـ الملػػؾ يوموػػع بنفػػكذ كاحوػػراـ ربيػػر فػػي اذكسػػاط الدينيػػة

أنو راف إذا دخؿ عل   (5)فيذرر بف الجكزم، كالشيكخ ،باحورامو للزىاد كالعلماء، ركح دينية مذىبية

إلػػ  جانػػػب ، المعػػالي الجػػكيني يقػػـك ليمػػا كيجلسػػيما فػػي مرانػػو القاسػػـ القشػػيرم كاإلمػػاـ أبػػكي أبػػ

 .(6)قبؿ إنو راف قد أخرج ليـ ذات مرة ثمانيف ألؼ دينار حو عطفو عل  الفقراء كالمعكزيف 

اذثػػر اذدبػي الراةػػع روػاب )سياسػػة نامػة( كىػػك  أمػا ثػػاني أركع أعمػاؿ نظػػاـ الملػؾ فيػػك ذلػؾ

الػذم أىػػداه إلػػ  السػػلطاف )ملرشػاه( كالػػذم قػػاؿ عنػػو ، أىػـ الروػػب القيمػػة الوػي روبػػت نثػػران بالفارسػػية

 .(1))لقد اوخذت ىذا الرواب إمامان لي كعليو سأسير(

                                                 

 .245خكاندمير: دسوكر الكزراء، ص  (1)
 .كما بعدىا 203نظاـ الملؾ: سياسة نامة، ص  (2)
علػـك االجوماعيػة، العػدد الخػػامس، يحيػ  الخشػاب: نظػاـ الملػؾ كالمػدارس النظاميػة، بحػث مسػوخرج مػف جملػة رليػة اللغػة العربيػة كال  (3)

 .557ـ، ص1975ىػ/ 1395جامعة اإلماـ محمد سعكد اإلسأمية، الرياض، 
 .98، صدالرريـ عرابية: العرب كاذوراؾعب  (4)
 .303، ص6المنوظـ، جػ  (5)
 ..68، 67العركضي السمرقندم: جيار مقالو، ص  (6)
 .كحة قطر، وحقيؽ يكسؼ حسيف برارـ، ط الد1979، بيركت، 1انظر ورجمة الرواب، ط  (1)
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معنػ  العلػـ، نظاـ الملؾ بالعلـ كالعلمػاء حػافزان لسػأطيف السػأجقة لمعرفػة  اىوماـكلقد راف 

فقػد رػاف السػلطاف ألػب أرسػأف يػذىب إلػ    (1)كحظكا لػدييـ بالوشػجيع كاالىومػاـ، فقد ركل العلماء

رما رػاف يحضػر كيسػومع ، خراساف كما كراء النير لمأقاة العلماء مف أاحاب المذاىب المخولفة

  العلمػػاء ليوقػػرب رمػػا رػػاف يػػذىب إلػػ  (2)إلػػ  المنػػاظرات كالمناقشػػات الوػػي وػػوـ بػػيف ىػػؤالء العلمػػاء

فلقػػد ذىػػب إلػػ  نيسػػابكر كالوقػػ  بالعػػالـ الجليػػؿ حسػػاف بػػف سػػعيد ، إلػػييـ كليسوشػػيرىـ كيوبػػرؾ بيػػـ

فأجابو السلطاف ، فسألو أف يبني جامع بنيسابكر، كراف يحورمو (3) ـ(1069ىػ/ 463المنيعي )ت 

 قػد شػػجع السػػلطاف ملرشػػاهف، كفػػي عيػػد السػػلطاف ملرشػاه زاد االىومػػاـ بػػالعلـ كالعلمػػاء .(4)بالمكافقػة

 .(5)ـ1074ىػ/ 467فأقاـ مرادان في مدينة نيسابكر عاـ ، الدراسات الفلرية

أكؿ نقطة مف الحمؿ، كراف قبؿ ذلػؾ عنػد  (6)كجعلكا النكركز، رما جمع الفلرييف كالمنجميف

  .(1)كاار ما فعلو مبدأ الوقاكيـ، حلكؿ الشمس ناؼ الحكت

كيقػرب إليػو الشػعراء ، قي للسلطاف ملرشاه يميؿ إلػ  الشػعركراف نظاـ الملؾ الكزير السلجك 

 .(2)كيزخر رواب دمية القار "للبا خرزم" بمدح الكزير، كيغدؽ علييـ اذمكاؿ

                                                 

 .172مريزف عسيرم: الحياة العلمية في العراؽ، ص  (1)
؛ ابػف رجػب الحنبلػي: 374، ص4. ت، جػػابف العماد الحنبلي: شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، ط مروبػة القػدس، القػاىرة، بػدكف  (2)

 .55، 54، ص1جػذيؿ طبقات الحنابلة، دار إحياء الروب العربية، القاىرة، بدكف، 
علػػي حسػػاف بػػف سػػعيد بػػف حسػػاف بػػف محمػػد المخزكمػػي، الخالػػدم المنيعػػي المػػركرذم، شػػيخ  ىػػك الشػػيخ الجليػػؿ، الحػػاج الػػرةيس أبػػك  (3)

ـ(، الػذىبي: 1069ىػػ/364جػامع مػرك، )ت  بنػياإلسأـ المحمكد بالخااؿ السنية، عـ اآلفاؽ بخيره كبره، بن  المساجد كالرباطػات رمػا 
 .382، ص2ء، جػويذيب النبأ

 .300، ص4السبري: طبقات الشافعية الربرل، جػ  (4)
 .185؛ عبدالنعيـ حسانيف: إيراف في العار السلجكقي، ص157لنظاـ العركض: جيار مقالو، صا  (5)
أم "اليػػـك الجديػػد"  النيػركز: أك النػػكركز، رلمػػة فارسػػية مرربػة مػػف لفظػػيف أكليمػػا "نػك" بفػػوح النػػكف كضػػميا أم "الجديػد" كثانييػػا "ركز"  (6)

مػػارس )آذار( أم أكؿ  21أمػػا فػػي االاػػطأح فوطلػػؽ علػػ  رأس السػػنة الفارسػػية الوػػي يقػػع فػػي اليػػـك اذكؿ مػػف شػػير فػػركرديف المكافػػؽ 
فاؿ الربيع، كقد اسػوعملت رلمػة )نػكركز( فػي اللغػة العربيػة باػيغويا الفارسػية، رمػا عربػت )نيػركز( كقػد كردت الرلمػة بيػاويف الاػيغويف 

ف رانػػت رلمػػة )النيػػركز( أرثػػر اسػػوعماالن، فػػؤاد عبػػدالمعطي الاػػياد: النػػكركز كأثػػره فػػي اذدب العربػػي، ط، دار  فػػي الناػػكص العربيػػة كا 
 .14، 13ـ، ص1972البحيرم، بيركت، 

 .10نظاـ الملؾ: سياسة نامة، ص  (1)
 .82عباس إقباؿ: الكزارة في عيد السأجقة، ص  (2)
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ـ( رػاف كزيػره مؤيػد الملػؾ 1104 –1093ىػػ/ 498 –486كفي عيػد السػلطاف برريػاركؽ )

الفاػػاحة كالبأغػػة يجيػػد ـ( يموػػاز بالرفػػاءة كرجاحػػة العقػػؿ ك 1100ىػػػ/ 494بػػف نظػػاـ الملػػؾ )ت 

رػػذلؾ رػػاف للػػكزير   (1)كيبػػدم فػػي ذلػػؾ بأغػػة كطأقػػة، كالػػنظـ باللسػػانيف الفارسػػي كالعربػػي، النثػػر

كرػػػاف ، "سػػػعد الملػػػؾ اآلكجػػػي" كىػػػك ممػػػف كزر للسػػػلطاف برريػػػاركؽ اىومػػػاـ ربيػػػر بػػػالعلـ كالعلمػػػاء

 .(2)ليرغب الناس فيو، حرياان عل  حضكر مجالس العلـ

ـ( يحوػـر علمػاء 1157 –1096ىػػ/ 552 –490ف سنجر بف ملرشاه )راف السلطاكرذلؾ 

كيجمػع حكلػو الشػعراء كيغػدؽ علػييـ، فػازداد ، كيميػؿ إلػ  الزىػاد، الديف احورامان ربيران كيوقرب إلييـ

كوـ خأؿ عاره وأليؼ عػد ربيػر مػف أميػات الروػب، رمػا   (3)عدد اذدباء مف رواب الشعر كالنثر

ـ( كنظػػػامي 1148ىػػػػ/ 543سػػػمرقند أمثػػػاؿ عمعػػػؽ البخػػػارل )ت  عااػػػره عػػػدد مػػػف ربػػػار شػػػعراء

 .(4)كغيرىـ، عركضي السمرقندم ااحب رواب )جيار مقالو( كسكزني شاعر اليجاء

فيقكؿ النظامي ، كلقد وجل  وأثير اذدب الفارسي باذدب العربي في عار السلطاف سنجر

كرػاف   (5)ديبػان سػابؽ عليػوأرػيـ ك العركض إف الراوب الجيد ىك الذم يسوفيد مف رػؿ عػالـ كعلػـ كح

النظػػاـ العركضػػي مػػف الروػػاب المعااػػريف للسػػلطاف سػػنجر كرػػاف قػػد اواػػؿ بػػو عنػػدما رػػاف مقيمػػان 

كممػػف كزر للسػػلطاف سػػنجر الػػكزير شػػياب  .(1)ـ1116ىػػػ/ 510عنػػد حػػدكد طػػكس بخراسػػاف سػػنة 

كرػاف ، ـ(1121ىػػ/ 515نظػاـ الملػؾ )ت  أخياإلسأـ عبدالرازؽ بف الفقيو عبداهلل بف علي ابف 

                                                 

 .196عباس إقباؿ: نفسو، ص  (1)
 .171؛ خكاندمير: دسوكر الكزراء، ص177، ص12ـ، جػ1998اية، دار الحديث، القاىرة، ابف رثير: البداية كالني  (2)
 .55؛ أحمد رماؿ الديف حلمي: السأجقة، ص260الركاندم: راحة الادكر، ص  (3)
بانػػاف درومػػدف جيػػامي، مجلػػة أثنػػا، ؛ رضػػا ماػػطف  سػػيزكارم: سػػيـ زبػػاف فػػارس كفػػارس ز 373ركاف: وػػاريخ اذدب العربػػي، صبػػ  (4)

 .53ىػ، ص1372شماره سيزدىـ، ساؿ سكؿ، 
 .260الركاندم: راحة الادكر، ص  (5)
 .7النظاـ العركض: جيار مقالو، ص  (1)
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  (2)مورلمػان فػي اذاػؿ كالفػركع، كرػاف موبحػران فػي علػـ الشػرع (1)ممف رػاف ليػـ الرياسػة الدينيػة فييػا

عبػػػداهلل محمػػػد بػػػف عبػػػدالملؾ المعػػػزم  كممػػػف عااػػػركا شػػػياب اإلسػػػأـ مػػػف الشػػػعراء الشػػػاعر أبػػػك

أحمػػد الراشػػاني كرػػاف الػػكزير معػػيف الػػديف أبػػك الناػػر بػػف  (3)ـ( أميػػر الشػػعراء1147ىػػػ/ 542)ت

حيػث أمػر ببنػاء المػدارس كالحكانيػت كاذربطػة ، كزير السلطاف سنجر اىوماـ ربيػر بػالعلـ كالعلمػاء

رػػذلؾ رػػاف للػػكزير "ناػػير الػػديف أبػػي القاسػػـ محمػػكد بػػف  .(4)كالمؤسسػػات الخيريػػة فػػي جميػػع الػػبأد

فقػد ، بػالعلـ كالعلمػاءكىػك ممػف كزر للسػلطاف سػنجر السػلجكقي اىومامػان ربيػران ، أبي وكبة المركزم"

كلقػػد خاػػو العلمػػاء  (5)رػػاف ناػػير الػػديف نفسػػو مػػف الروػػاب الميػػرة كمػػف مشػػجعي العلمػػاء كاذدبػػاء

كمػػػػف شػػػػعراء  (6)فاػػػػنؼ لػػػػو عمػػػػر بػػػػف سػػػػأف السػػػػاكجي روػػػػاب )الباػػػػاةر الناػػػػرية(، بماػػػػنفاويـ

يف ـ( الػػذم اموػػدح ناػػر الػػد1189ىػػػ/ 515أكحػػد الػػديف محمػػد بػػف اسػػحؽ اذنػػكرل )ت  الفارسػػية

ىػػػػػ/ 527القاسػػػػـ حسػػػػف الػػػػدررزيني" )ت  أمػػػػا الػػػػكزير "قػػػػكاـ الػػػػديف أبػػػػك .(7)م بعػػػػدة قاػػػػاةدالمػػػػركز 

فقػد رػػاف علػ  علػـ وػاـ بػبعض فنػكف الفضػػاةؿ  –ـ( كىػك ممػف كزر للسػلطاف سػنجر أيضػان 1132

حسػػانو، مثػػؿ الشػػعر كاإلنشػػاء فػػنظـ الشػػعراء أشػػعاران فػػػي  (8)كلػػذا اىػػوـ بالشػػعراء فشػػػمليـ بعنايوػػو كا 

كحػػذا حرػػاـ اذقػػاليـ كربػػار رجػػاؿ الدكلػػة كبػػاذخص  .(1)كللمعػػزل ثػػأث قاػػاةد فػػي مدحػػو، مدحػػو

ػغد فػي العاػر السػلجكقي حػذك السػأطيف فػي وشػجيع العلػـ كالعلمػاء ، القراخانيكف حرػاـ إقلػيـ الاي

رمػػػا أحػػػاطكا أنفسػػػيـ بنخبػػػة مػػػف اذدبػػػاء كالشػػػعراء الػػػذيف نظمػػػكا ، فرػػػانكا يجزلػػػكف العطػػػاء للعلمػػػاء

                                                 

 .353عباس إقباؿ: الكزارة، ص  (1)
 .45البندارم: آؿ سلجكؽ، ص  (2)
 .354عباس إقباؿ: الكزارة، ص  (3)
 .280راء، صخكاندمير: دسوكر الكز   (4)
 .385عباس إقباؿ: الكزارة، ص  (5)
 .246البندارل: آؿ سلجكؽ، ص  (6)
 .283خكاندمير: دسوكر الكزراء، ص  (7)
 .287خكاندمير: نفسو، ص  (8)
 .394عباس إقباؿ: الكزارة، ص  (1)
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كلـ يقؼ دكرىـ عف حد الوشجيع بؿ راف مػف بػيف حرػاـ كأمػراء ىػذه اذسػرة مػف ، د لمدحيـالقااة

رػاف مػف أشػير الشػعراء كمػف ماػنفاوو ، كمنيـ اذميػر "علػي بػكرل ورػيف"، نبم في اذدب كالشعر

إبػػراىيـ بػػف ناػػر حارمػػاي  إسػػحاؽ كرػػاف كالػػده بػػكرل ورػػيف أبػػك، "ورجمػػاف البأغػػة كحػػداةؽ السػػحر"

، ـ( بودينػػو الشػػديد1067ىػػػ/ 460رمػػا اشػػوير اذميػػر خػػاف إبػػراىيـ )ت ، (1)كبخػػارلعلػػ  سػػمرقند 

كلمػا مػات قػاـ مقامػو ابنػو طمغػاج الػذم اشػوير ، كراف كالده نار مف الزىػاد حارمػان علػ  سػمرقند

 .(2)فراف ال يأخذ ماالن مف أحد حو  يسوفوي الفقياء، بشدة كرعو

ـ( اػػاحب 1080ىػػػ/ 472ف ناػػر )ت كرػػاف السػػلطاف شػػمس الملػػؾ ناػػر بػػف إبػػراىيـ بػػ

كأملػػي الحػػديث ، درس الفقػػو، بػػأد مػػا كراء النيػػر مػػف أفاضػػؿ الملػػكؾ علمػػان كأدبػػان كاػػرفان كسياسػػة

كراف يقدر العلماء كيجزؿ ليػـ العطػاء كيقػر  (3)كراف فايحان ، كخطب عل  منابر سمرقند كبخارل

 لعلمػػػو كوشػػػريفان للعلػػػـ فػػػي فرػػػاف ييجلػػػس عمػػػر الخيػػػاـ معػػػو علػػػ  سػػػرير الملػػػؾ إجػػػأالن ، بيػػػـ إليػػػو

كمػػػف ، ـ( راعيػػػان للشػػػعراء مجػػزالن العطػػػاء ليػػػـ1081ىػػػػ/ 473كرػػػاف أخػػػكه الخضػػر )ت .(4)شخاػػو

كسػيد الشػعراء رشػيد ، الشعراء الػذيف قػامكا بمدحػو كبلغػكا شػيرة عظيمػة فػي بأطػو عمعػؽ البخػارم

    .(5)كساغرجي، كنجيبي فرغاني، سمرقند

ألفػػت باسػػمو بعػػض الروػػب منيػػا )وػػاريخ ، للعلػػـ كالعلمػػاء رػػذلؾ رػػاف قلػػب طمغػػاج خػػاف محبػػان 

كنػاؿ ىػذا   (1))كسػندباد نامػو( لبيػاء الػديف الظييػرم، ملكؾ وررسواف( لمجد الديف محمد بف عػدناف

إذ ، كيبػػدك أف الاػلة بينيمػػا رانػت قكيػػو جػػدان ، الحػارـ مػػف مػداةح السػػكزني مػػا لػـ ينلػػو ممػدكح آخػػر

                                                 

 .8، ص2ىػ، جلد 1353ذبيح اهلل افا: واريخ أدبيات درايراف، طيرف،   (1)
 .52، جاب نجـ، جاب إقباؿ كمركم، ص3واريخ ده ىزار سالو إيراف، أزغزنكياف وا انقراض افكية، جلد عبدالعظيـ رضا:   (2)
ـ، 1997يػات، ط بيػركت، ؛ الاػفدم: الػكافي بالكف224، ص2ابي الحلبػي، بػدكف، ت، جػػاذسنكم: طبقات الشافعية، ط عيسػ  البػ  (3)
 .20ـ، ص1986اذعأـ، ط دار العلـ، بيركت،  :؛ الزررلي49، ص27جػ

 .186ـ، ص2004محمد غريب جكدة: عباقرة علماء الحضارة العربية كاإلسأمية في العلـك الطبيعية كالطب، القاىرة،   (4)
يراف، جلد أكؿ،   (5)  .97ىػ، ص1344سعيد نفيسي: واريخ نظـ كنثردرا 
 .144النظاـ العركض: جيار مقالو، ص  (1)
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كممػػػا يجػػػدر اإلشػػػارة إليػػػو أف رعايػػػة العلػػػـ  .(1)مدحيػػػة مدحػػػو بمػػػا يزيػػػد عػػػف خمػػػس عشػػػر قاػػػيدة

بؿ راف ، كالعلماء لـ ورف قاارة عل  الحراـ كالكزراء كحدىـ في العاريف السلجكقي كالخكارزمي

الحسف علي بف الحسيف بف محمد السػغدم إمامػان فاضػأن  فراف القاضي أبك، للقضاة دكرىـ البارز

بػف أبػي الفػرج اكمحمد بف أحمػد  (2)ـ1068ىػ/ 461ي سنة سمع جماعة مف العلماء كوكف، مناظران 

القضػػاة سػػمع الحػػديث ب فػػادة خالػػو محمػػد بػػف  بػػوببا –المحػػامي  –مناػػكر بػػف الػػدقاؽ الكريػػؿ  أبػػك

كرػاف ثقػة اػحيح السػماع ، ناار بف أحمد المحػاملي كعبػداهلل بػف أحمػد السػمرقندم كحػدث عنيػا

 .(3)ـ1179ىػ/ 575وكفي سنة 

بيػػػة ىػػػي اللغػػػة اذـ فػػػي الوػػػأليؼ ثػػػـ وػػػأوي الفارسػػػية الحديثػػػة بعػػػدىا كالوػػػي كرانػػػت اللغػػػة العر 

اعومػػدت علػػػ  اللغػػػة العربيػػة فػػػي رثيػػػر مػػف رلماويػػػا كااػػػطأحاويا كالوػػي وروػػػب أيضػػػان بػػػالحركؼ 

كفػػي قكالػػب اللغوػػيف حسػػب المفرػػركف كالعلمػػاء كعلمػػاء الػػديف كالفقيػػاء كالروػػاب كاذدبػػاء  (4)العربيػػة

فيػـ ، ككعػييـ القػكمي النػابض، قػراةحيـ دكف مبػاالة مػنيـ بأاػليـ الفارسػي عاارة أفرارىـ كنوػاج

 .(5)البيكوات الشرقية الروابات السلطانية لدل رثير مف كظلت العربية ىي لغة، رليـ مسلمكف

 –1199ىػػػػػ/ 617 –596محمػػػػد بػػػػف ورػػػػش ) كفػػػػي العاػػػػر الخػػػػكارزمي اىػػػػوـ خكارزمشػػػػاه

عبػػداهلل  فقػػرب إليػػو اإلمػػاـ فخػػر الػػديف أبػػك، يوػػو علػػييــ( بوشػػجيع العلػػـ كالعلمػػاء كأسػػبم رعا1220

كرفػػػع منزلوػػػو كأسػػػن  ، نزيػػػؿ سػػػمرقند، ـ(1209ىػػػػ/ 606محمػػػد بػػػف عمػػػر بػػػف حسػػػيف الػػػرازم )ت 

   .(1)رزقو

                                                 

 .39ـ، ص1989، القاىرة، 2كشعره الجاد، دراسة وحليلية نقدية، ط محمد محمد يكنس: السكزني السمرقندم  (1)
 .259، ص3ـ، جػ1998ىػ/ 1419السمعاني: اذنساب، كضع حكاشيو محمد عبدالقادر عطا، دار الروب العلمية، بيركت،   (2)
 .9، ص1الذىبي: سير أعأـ النبأء، جػ  (3)
 .16ـ، ص1978دار الثقافة، القاىرة، نكرلديف آؿ علي: دركس اللغة كاذدب الفارسي،   (4)
 .97سعيد نفيسي: المرجع السابؽ، ص  (5)
 .190ـ، ص1965القفطي: أخبار العلماء بأخبار الحرماء، القاىرة،   (1)
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الػػذم سػػبؽ الغػػزك المغػػكلي ـ 1231 –1156ىػػػ/ 629 –551كيمثػػؿ العاػػر الخػػكارزمي 

إال أف عاػرىـ أيضػان رػاف مػثأن ، ركبكرغػـ مػا خاضػو الخكارزميػكف مػف حػ، إلقليـ ما كراء النيػر

ىػػػػ/ 551فالسػػػلطاف أوسػػػز خكارزمشػػػاه )ت (1)فػػػي وشػػػجيع العلػػػـ كطأبػػػو كالعلمػػػاء كاذدبػػػاء كالفقيػػػاء

ىػػػ/ 531ـ( رػػاف يحوػػـر العلمػػاء كيقػػربيـ إليػػو رالطبيػػب زيػػف الػػديف إسػػماعيؿ الحسػػيني )ت1156

 .(2)ه إل  السلطاف أوسزـ( الذم ألؼ روابان باللغة الفارسية في علـ الطب كأىدا1136

ىػػ/ 538أمثػاؿ الزمخشػرم )ت ، كاذدبػاء، رما زخر العار الخكارزمي بالرثير مػف العلمػاء

 .(3)إليو كأىداهبرعاية السلطاف أوسز خكارـز فألؼ رواب )مقدمة اذدب(  حظيـ( الذم 1143

، اػكلوـ( حسف السيرة عالمان بالفقػو كأ1119ىػ/596كراف السلطاف ورش خكارـز شاه )ت 

، كأغػػدؽ علػػ  العلمػػاء، كرعػػاىـ، كالعقليػػة اىومامػػان ربيػػران ، كقػػد أكلػػ  العلػػـك النقليػػة، حنفػػي المػػذىب

 –119ىػ/ 617 –596 كراف البنو السلطاف عأء الديف خكارـز شاه (4)مف الروب ان عديدا لو فألفك 

، ميومػػان بالفقػػو كأاػػكلو، فقػػد رػػاف محبػػان للعلمػػاء كمنػػاظرويـ، اىومامػػان ربيػػران بػػالعلـ كأىلػػو (5)ـ1220

 .(6)كاذمكاؿ تاإلقطاعياكلذلؾ أغدؽ علييـ الرثير مف ، يوبارؾ بأىؿ الديف

كخلفػػػو ابنػػػو جػػػأؿ الػػػديف منربروػػػي عػػػاـ ، كعنػػػدما وػػػكفي السػػػلطاف عػػػأء الػػػديف الخػػػكارزمي

السػػػلطاف مػػػف  باىومػػػاـكممػػػف حظػػػي  (1)ـ( رػػػاف لػػػو اىومػػػاـ ربيػػػر بػػػالعلـ كالعلمػػػاء1120ىػػػػ/ 617)

ـ( الػذم أاػبح راوبػان للسػلطاف كألػؼ 1244ىػػ/ 642كالرواب محمد بف أحمد النسػكم )ت  اذدباء

                                                 

محمػػػد سػػػعد عػػػزب: الحيػػػاة الفرريػػػة فػػػي إقلػػػيـ خػػػكارـز فػػػي العاػػػريف السػػػلجكقي كالخػػػكارزمي، رسػػػالة ماجسػػػوير غيػػػر منشػػػكرة، آداب   (1)
 .59ـ، ص2004ؽ، الزقازي

 .169، ص5ابف خلراف: كفيات اذعياف، جػ  (2)
 .61، دار المعارؼ بمار، د. ت، ص3ماطف  الاادكم الجكيني: منيب الزمخشرم في وفسير القرآف، ط  (3)
 .193، ص3الذىبي: ويذيب سير أعأـ النبأء، جػ  (4)
 .36، ص3ـ، جػ1981ثقافة، بيركت، ابف أبي أابيعة: عيكف اذنباء في طبقات اذطباء، دار ال  (5)
 .312خكاندمير: دسوكر الكزراء، ص  (6)
 .312ـ، ص1953النسكم: سيرة السلطاف جأؿ الديف منربروي، وحقيؽ د. حافظ أحمد حمدم، دار الفرر العربي، القاىرة،   (1)
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كبػرز فػي عيػده عػدد ربيػر مػف العلمػاء كاذدبػاء كرثػرت المؤلفػات القيمػة  .(1)لو روابان يحمؿ سيروو

كأقػػاليـ المشػػرؽ اإلسػػأمي بػػؿ ، الوػػي أفػػادت الحيػػاة الفرريػػة فػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر باػػفة خااػػة

كىرػػذا أسػػيـ وشػػػجيع الحرػػاـ كالػػكزراء كاذمػػراء للعلػػػـ كالعلمػػاء فػػي ازدىػػار الحيػػػاة ، ربػػي أيضػػان كالغ

كلػيس أدؿ علػ  ذلػؾ مػف أف ، الفررية في إقليـ ما كراء النير في العاريف السلجكقي كالخكارزمي

ف كالطبقػػػات مليةػػػة بأسػػػماء اآلالؼ مػػػف ىػػػؤالء العلمػػػاء كاذدبػػػاء كالشػػػعراء كالمػػػؤرخي، روػػػب الوػػػراجـ

 .كاذطباء كالمفسريف كغيرىـ

 :اإلسالم والتعريب

وػػزامف انوشػػار اللغػػة العربيػػة بػػيف اذوػػراؾ فػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر مػػع انوشػػار اإلسػػأـ الػػذم 

فمنػػذ أف أوػػـ القاةػػد ، منػػذ أف اسػػوقرت أقػػداميـ فػػي اإلقلػػيـ، رػػاف اليػػدؼ اذكؿ للفػػاوحيف المسػػلميف

أسػػرع فػػي بنػػاء المسػػاجد فػػي رػػؿ أنحػػاء اذقػػاليـ الوػػي وػػـ ، المسػػلـ قويبػػة بػػف مسػػلـ البػػاىلي فوكحاوػػو

ػغد كفرغانػة الوػي رػاف ناػيبيا ربيػران فػي ىػذا المجػاؿ، فوحيا كأوبػع قويبػة عػدة  (2)كخااة إقلػيـ الاي

أساليب لنشر اإلسأـ بيف اذوراؾ منيا أنو أمر بارؼ مرافأة نقدية لرػؿ مػف يقػيـ اػأة الجمعػة 

رمػا أنشػأ برثيػر مػف ، ءة معاني القرآف الرريـ باللغػة الورريػة كالفارسػيةكسمح ليـ بقرا (3)مف اذوراؾ

 –كاحوشػد فييػا المسػلمكف للاػأة مػرويف فػي العػاـ ، مدف اإلقليـ ماليات للعيد في ساحات ربيػرة

  .(1)ليظير قكة اإلسأـ ككحدوو –عيدم الفطر كاذضح  

الػكالة اذوػراؾ سػراف إقلػيـ مػا  فقػد أشػرؾ قويبػة كغيػره مػف، كلـ يقوار اذمر عل  ذلػؾ فقػط

ػػة، كراء النيػػر فػػي الجػػيش اإلسػػأمي كسػػاككا بيػػنيـ كبػػيف الجنػػد العػػرب فػػي العطػػاء ، كالفػػيء كالغنيمي

                                                 

 .النسكم: نفسو  (1)
 .420ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (2)
 .521الشرقية، ص لسورنب: بلداف الخأفة  (3)
 .99ـ، ص1992؛ محمد أحمد محمكد: بخارل في ادر اإلسأـ، دار الفرر العربي، القاىرة، 50النرشخ : واريخ بخارل، ص  (1)
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"كرذلؾ ورل أبناء  (2)كفي ذلؾ يقكؿ الجاحظ (1)فأدل ذلؾ إل  دخكؿ أعداد غفيرة منيـ في اإلسأـ

نػزؿ أبػكه بفرغانػة كبػيف أىػؿ فرغانػة، كال  ال وفاػؿ بػيف مػف، العرب كاذعراب الػذيف نزلػكا خراسػاف

كرػػػذلؾ جميػػػع ولػػػؾ ، كالجلػػػكد القشػػػرة كاذرسػػػية الفرغانيػػػة (3)وػػػرل بيػػػنيـ فرقػػػان فػػػي السػػػباؿ كالاػػػيب

رما أسيـ الوابعكف الػذيف اػحبكا الجيػكش  .كبيف أنباء الثابوة"، اذرباع ال وفاؿ بيف أنباء النازلة

فقػػد قػػدمكا إلػػ  ىػػذا ، ي نشػػر اإلسػػأـ فػػي ىػػذه الػػبأدأثنػػاء الفوػػكح بناػػيب كافػػر فػػفػػي اإلسػػأمية 

، كاسػػوقركا فػػي مدنػػو كقػػراه، الثػػامف المػػيأدم، اإلقلػػيـ فػػي الناػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف اذكؿ اليجػػرم

، حوػػ  ذاع شػػيرة بعػػض ىػػؤالء اذوػػراؾ، كالحػػديث لألوػػراؾ، كأخػػذكا فػػي وػػدريس علػػـك القػػرآف الرػػريـ

أكؿ أبنػاء الشػعكب الورريػة الػذم ذاعػت شػيروو فػي العػالـ  كمنيـ عبداهلل بف المبارؾ المػركزم فيػك

اإلسػأـ كأشػيرىـ اذميػر  –مػف اذوػراؾ  –رما شيد العيد اذمكم دخػكؿ عػدد ربيػر  .(4)اإلسأمي

كعػػاش بقيػػة ، الػػذم رػػاف أكؿ أميػػر وررػػي يشػػير إسػػأمو أمػػاـ قبػػر الرسػػكؿ  (5)رمػػيف" "اػػكرت

كوأسػػػس فػػػي عيػػػده مػػػا يقػػػرب مػػػف أربعػػػيف جامعػػػان  ،حياوػػػو فػػػي العمػػػؿ مػػػف أجػػػؿ الػػػدعكة اإلسػػػأمية

ـ( مػػف أرثػر الخلفػػاء 719 –717ىػػ/ 101 –99اف الخليفػػة عمػر بػػف عبػدالعزيز )، كرػ(1)كمسػجدان 

ب رسػػاؿ رسػػؿ كدعػػا حرػػاـ الوػػرؾ ، اذمػػكييف حراػػان علػػ  نشػػر اإلسػػأـ عػػف طريػػؽ الػػدعكة السػػلمية

، بلػم ماةػة دينػار فػي العػاـ لرػؿ داعيػػةفقػد راػػد م، كأعػانيـ بالمػاؿ، ، رمػا شػجع الػدعاة(2)لمسػأـ

                                                 

 .350، 349ـ، ص1993، القاىرة، 3عبدالشافي محمد عبداللطيؼ: العالـ اإلسأمي في العار اذمكم، ط  (1)
 .64، 63، ص1ـ، جػ1964يؽ عبدالسأـ ىاركف، مروبة الخانج ، القاىرة، رساةؿ الجاحظ )مناقب الورؾ( وحق  (2)
وػػأليؼ مجمػػع  يقاػػد بالسػػباؿ الشػػارب، أمػػا الاػػيب فيػػك ذك اللػػكف اذاػػفر الماةػػؿ إلػػ  الحمػػرة كالبيػػاض، ينظػػر، المعجػػـ المػػكجز،   (3)

 .372ـ، ص1994كزارة الوربية كالوعليـ، مار، اللغة العربية، الناشر 
 عكاوػػكؼ: علػػـ الحػػديث فػػي آسػػيا المررزيػػة، بحػػث منشػػكر ضػػمف نػػدكة رأس الخيمػػة الواريخيػػة بعنػػكاف العأقػػات الواريخيػػة بػػيف عبػػداهلل  (4)

 .34، 33ـ، ص1999الخليب العربي، كبلداف آسيا الكسط  كالقكقاز، 
محمػػكد شػػيت خطػػاب:  لفػػظ وررػػي اخواػػار )اػػكؿ قػػكؿ آغاسػػي( أم رةػػيس الجنػػاح اذيسػػر، )ضػػباط الاػػؼ( فػػي الجػػيش، ينظػػر،  (5)

، بيػػركت، 1قػػادة الفػػوح اإلسػػأمي فػػي بػػأد مػػا كراء النيػػر، ط ـ، 1998ىػػػ/1418، دار اذنػػدلس الخضػػراء، السػػعكدية، نشػػر داريػػف حػػـز
 .240ص
 .540البأذرم: فوكح البلداف، ص  (1)
 .البأذرم: نفسو  (2)
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كدخػػػؿ فيػػػو أعػػػداد ربيػػػرة ، ىػػػذا إلػػػ  جانػػػب سياسػػػوو العادلػػػة الحريمػػػة الوػػػي قربػػػت اذوػػػراؾ لمسػػػأـ

كذلػػؾ ب حيػػاةيـ لسػػنة ، كأسػػيـ الػػدعاة العباسػػيكف بػػدكر بػػارز فػػي نشػػر اإلسػػأـ بػػيف الوػػرؾ .(1)مػػنيـ

عطاةيـ للمسلميف الجػدد رافػة حقػكقيـ ا، رسكؿ اهلل  كالمدنيػة بطػريقويـ القاةمػة علػ  ، لسياسػيةكا 

، رمػػا أرثػػر العباسػػيكف مػػف اسػػوخداـ الوػػرؾ فػػي الجػػيش  (2)كاإلمامػػة للرضػػا مػػف آؿ محمػػد، العػػدؿ

ىػػػػػ/ 227 –218ـ( كأخػػػػكه المعواػػػػـ )833 –813ىػػػػػ/ 218 –198كخااػػػػة الخليفػػػػة المػػػػأمكف )

قدر عدد مف اسوخدـ مف  حيث، (3)ـ( اللذاف اسورثرا مف اذوراؾ في الجيش العباسي841 –833

ف فػػي ذلػػؾ الحػػيف بػػؿ رػػاف مػػنيـ يلػػـ يرػػف جمػػيعيـ مسػػلم ان ف ألفػػياذوػػراؾ فػػي الجػػيش العباسػػي سػػبع

، كرسػخت قػدـ اإلسػأـ بػيف القباةػؿ الورريػة، اإلسػأـ بعدلػو كسػماحوو اعونقػكاكسرعاف ما ، مجكس

 .(4)كرفع مف شأنيـ، كزاد عدد القكاد اذوراؾ الذيف قربيـ المعواـ إليو

حيث اىوـ القرآف الرريـ بالعلـ كحث عل  طلبو ، كشرؿ الديف اإلسأمي بيةة علمية خابة

"فػي قكلػو وعػال  " كأمر بو نبينػا محمػد  لىػؽى بِّػؾى الَّػًذم خى اٍقػرىٍأ ًباٍسػـً رى
طلػب  كجعػؿ الماػطفي  (5)

  (2)نبيػػاء()كالعلمػػاء كرثػػة اذ (1)العلػػـ فريضػػة بقكلػػو )طلػػب العلػػـ فريضػػة علػػ  رػػؿ مسػػلـ كمسػػلمة(

كغيػػرىـ ، كاذطبػػاء، كاذدبػػاء كالمػػؤرخيف، فظيػػرت أعػػداد ربيػػرة مػػف المسػػلميف مػػف الفقيػػاء كالعلمػػاء

كأظيػػر القػػادة الفػػاوحكف  .كاحولػػكا مرانػػة بػػارزة فػػي العػػالـ اإلسػػأمي، مػػف أبنػػاء إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر

ة بعدة أساليب أىميا وػكطيف كاللغة العربي، إلقليـ ما كراء النير حرايـ الشديد عل  نشر اإلسأـ

                                                 

 .207، ص2ـ، جػ2001الجوماعي، دار الجيؿ، بيركت، حسف إبراىيـ حسف: واريخ اإلسأـ السياسي كالديني كالثقافي كا  (1)
 .72، 71ـ، ص2009محمد عبدالعظيـ يكسؼ: الدكلة العباسية، شررة نكابع الفرر، القاىرة،   (2)
؛ محمػػد علػػي 311، ص5ـ، جػػػ1986المعػػارؼ بماػػر، الفضػػؿ إبػػراىيـ، دار  الطبػػرم: وػػاريخ الرسػػؿ كالملػػكؾ، وحقيػػؽ محمػػد أبػػك  (3)

ت الثقافية بيف عرب الجزيرة كشعكب آسيا الكسط ، بحث ضمف ندكة العأقات الواريخيػة بػيف الخلػيب كبلػداف آسػيا الكسػط  الفراء: العأقا
 .124ـ، ص1999كالقكقاز، 

 .122ـ، ص1969السيد عبدالعزيز سالـ: العار العباسي اذكؿ، اإلسرندرية،   (4)
 .1سكرة العلؽ: اآلية   (5)
 .246، ص2: جػالبخارماحيح   (1)
 .312، ص4احيح مسلـ: جػ  (2)
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)كاػػػلت عمليػػػة  (1)كفػػػي ذلػػػؾ يقػػػكؿ النرشػػػخ ، رثيػػػر مػػػف القباةػػػؿ العربيػػػة فػػػي مػػػدف كقػػػرل اإلقلػػػيـ

الوػكطيف حوػػ  الشػاش كفرغانػػة( كىػذه القباةػػؿ العربيػة الوػػي سػرنت بجػػكار الشػعب الوررػػي اذاػػلي 

ـ اللغػػة العربيػػة مػػف أىليػػا سػػاعدت أوػػراؾ مػػا كراء النيػػر علػػ  وعلػػ، لوعليمػػو اإلسػػأـ كاللغػػة العربيػػة

ليس ىذا فحسب بؿ قامكا ببناء المدارس اإلسأمية في إقلػيـ ، فأابحكا علماء في شو  المجاالت

اذمر الػذم سػاعد علػ  قيػاـ نيضػة علميػة قكاميػا اللغػة العربيػة الوػي انوشػرت بػيف ، ما كراء النير

 .(2)فروبكا بيا مؤلفاويـ في شو  مجاالت العلـ، سراف ىذا اإلقليـ

ثـ وحكليـ إل  اإلسػأـ ، في الجيش اإلسأمي –مف الورؾ  –رما راف لدخكؿ أعداد غفيرة 

لفيـ وعاليـ الديف الجديد الػذم ، أثران ربيران في حرص ىؤالء المسلميف الجدد عل  وعلـ اللغة العربية

يػرة العربيػة الوػي الحضارم كالثقافي بيف الجز  ؾكاالحورا، رما مثؿ االوااؿ .(3)أنزؿ قرآنو بالعربية

كبػػيف شػػعكب كدكؿ مػػا كراء النيػػر عػػامأن ، كفػػد منيػػا معظػػـ قػػادة كجنػػكد حمػػأت الفػػوح اإلسػػأمي

، فلـ وعد اللغة العربيػة ىػي لغػة الكافػديف فحسػب (4)ميمان مف عكامؿ انوشار اللغة العربية كازدىارىا

كمػػػع  (1)ؾ اذقػػػاليـحوػػػ  أاػػػبحت لغػػػة الروابػػػة فػػػي ولػػػ، بػػػؿ وكطنػػػت بػػػيف أىػػػالي الػػػبأد اذاػػػلييف

نػػػوب عػػف ىػػػذا االموػػزاج ثقافػػػة جديػػدة مثلػػػت ، ااػػطباغ اللغػػة العربيػػػة بػػالمكركث الوررػػػي كالفارسػػي

فيػػذه الوػػأثيرات الموبادلػػة أكجػػدت نمػػط حيػػاة جديػػدة فػػي حيػػاة السػػراف ، عاػػران ذىبيػػان للثقافػػة الورريػػة

فرػاف ، لسػاةدة بػيف سػكاد النػاسكأابحت اللغة العربيػة ىػي ا (2)كالثقافية، كاالجوماعية، االقواادية

                                                 

 .73واريخ بخارل، ص  (1)
غػػػكاـر وشػػػيرك فػػػاني: العػػػرب فػػػي االوحػػػاد السػػػكفيوي، بحػػػث نشػػػر ضػػػمف نػػػدكة العأقػػػات الواريخيػػػة بػػػيف الخلػػػيب العربػػػي كبلػػػداف آسػػػيا   (2)

 .59ـ، ص1999الكسط ، 
 .73النرشخ : واريخ بخارل، ص  (3)
 .124قافية، صمحمد علي الفراء: العأقات الث  (4)
، ورجمػػػػة عبػػػػدالعليـ النجػػػػار، دار المعػػػػارؼ  2؛ رػػػػارؿ بركرلمػػػػاف: وػػػػاريخ اذدب العربػػػػي، ط234، ص5الطبػػػػرم: وػػػػاريخ الرسػػػػؿ، جػػػػػ  (1)

 .12 -9، ص2ـ، جػ1986بالقاىرة، 
 .60غكاـر وشيرك فاني: العرب في االوحاد السكفيوي، ص  (2)
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فرثػػػػرت  (1)لقػػػػراءة القػػػػرآف الرػػػػريـ كفيػػػػـ ىػػػػذه الثقافػػػػة الجديػػػػدة الكافػػػػدة علػػػػييـ، وعلميػػػػـ ليػػػػا ضػػػػركريان 

كوطػػػكر اذمػػػر ، كرػػػاف ىػػػؤالء المورجمػػػكف مػػػف غيػػػر العػػػرب، الورجمػػػات مػػػف الفارسػػػية إلػػػ  العربيػػػة

كوػػاريخ ، كنثػػر، كشػػعر، بكالمعػػامأت كالماػػنفات مػػف أد، كاػػارت العربيػػة ىػػي لغػػة المراسػػأت

كىرذا راف اإلسأـ كاللغػة العربيػة مػف العكامػؿ الوػي أسػيمت فػي نيضػة الحيػاة الفرريػة  .(2)كغيرىا

 كوحاػػيلو مػػف أم مرػػاف حوػػ  كلػػك رػػاف فػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر فػػالقرآف حثنػػا علػػ  طلػػب العلػػـ

كوسوكعب وراث ، الحضاراتفيي لغة غنية وكارب رؿ ، بالايف كأثبوت اللغة العربية دكرىا الربير

فلػك لػػـ ورػف اللغػة العربيػػة علػ  قػدر ربيػػر مػف الثقػة كالوطػػكر كالسػعة لمػا كاربػػت ، اذقػكاـ الماضػية

اللغات اذخرل راليكنانية كالفارسية كالسريانية الوي ورجـ وراثيػا إلػ  العربيػة فمػف المعػركؼ أنػو ال 

غوػاف علػ  قػدر مػف الورػافؤ كىػذا مػا أثبوػو إال إذا رانػت الل، يمرف الورجمة مف لغػة إلػ  لغػة أخػرل

أف اللغػػة  علػػ ، كلػػيس ىنػػاؾ دلػػيأن أربػػر مػػف ذلػػؾ، الرػػـ الياةػػؿ مػػف المورجمػػات إلػػ  اللغػػة العربيػػة

إال أف ىػػػذا ال ، العربيػػة رانػػػت مػػػف العكامػػػؿ اليامػػة الزدىػػػار الحررػػػة الفرريػػػة بػػ قليـ مػػػا كراء النيػػػر

أك أنيػػا رانػػت ىػػي اللغػػة الرسػػمية فػػنحف نشػػير إلػػ  ، يعنػػي إف إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر قػػد وعػػرب ومامػػان 

مف الثقافة الوررية كلرنيا لـ ورػف الكحيػدة السػاةدة بػؿ إنيػا دخلػت فػي  ان ربير  ان كجكدىا كاحوأليا حيز 

كلػػيس أدؿ علػػ  كحػػدة اللغػػة كاإلسػػأـ الػػذم جػػاء   (1)اػػراع مػػع اللغػػات القكميػػة المكجػػكدة بػػاإلقليـ

فمػػف ورلػػـ ، إنمػػا ىػػي اللسػػاف، يسػػت العربيػػة بػػأـ أحػػدرـ كال أبيػػو)ل  للنػػاس عامػػة قػػكؿ الرسػػكؿ 

 .(2)العربية فيك عربي(

 

                                                 

 .15، 14ص، 2رارؿ بركرلماف: واريخ اذدب العربي، جػ  (1)
 .71 -65ـ، ص1971حسيف مجيب المارم: اأت بيف العرب كالورؾ كالفرس، مروبة اذنجلك المارية، القاىرة،   (2)
، 221ـ، ص1972حسف أحمد محمكد: اإلسأـ فػي آسػيا الكسػط  بػيف الفوحػيف العربػي كالوررػي، الييةػة الماػرية العامػة للروػاب،   (1)
222. 
 .3113، ص4: جػماحيح البخار   (2)
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 :نمط الكتابة المحمية )اإلقميمية(ظيور 

ظلػػػت الروابػػػات الواريخيػػػة حوػػػ  القػػػرف الرابػػػع اليجػػػرم / العاشػػػر المػػػيأدم ووحػػػدث عػػػف 

ومييػزان ، أك روب اذقػاليـ كالمػدفإل  أف ظير ما يعرؼ بالروابة اإلقليمية أك المحلية ، الواريخ العاـ

فقػػػد ظػػػؿ العػػػرب طػػػكاؿ القػػػركف الثأثػػػة اذكلػػػ  لليجػػػرة ىػػػـ ركاد المدرسػػػة ، ليػػػا عػػػف الروػػػب العامػػػة

كالوػػاريخ حسػػب المكضػػكعات كوػػاريخ ، كالمغػػازم، كالوػػراجـ، فروبػػكا فػػي السػػيرة كاذنسػػاب، الواريخيػػة

 .(1)عل  رقي المدرسة الواريخية العربية كىذا رلو دليؿي ، رما روبكا في الواريخ العالمي، الطبقات

ط المػؤرخ ب قليمػو كىذا النكع مف الروابة راف كليد الشعكر بالقكمية كوعبير اػادؽ عػف اروبػا

ثػػػػـ بكاعػػػػث نمكىػػػػا كمظػػػػاىر ، ت إشػػػػراليات حػػػػكؿ كالدة ىػػػػذه الظػػػػاىرة المحليػػػػة المنيجيػػػػةكىنػػػػا دار 

اءت نويجػػػة النوشػػػار حررػػػة الورجمػػػة ؿ إنيػػػا جػػػمػػػف قػػػا فينػػػاؾ .(2)انوشػػػارىا فػػػي المشػػػرؽ اإلسػػػأمي

داريػػان ، للعربيػػة كالوػػي ، كآخػػركف يػػركف أنيػػا جػػاءت نويجػػة لوفرػػؾ كحػػدة الخأفػػة العباسػػية سياسػػيان كا 

كخااة بعد أف اسوقرت الفوكحات ، رانت ودكر في فلريا رثيران مف الكاليات في المشرؽ اإلسأمي

فػأثر ذلػػؾ فػي ظيػػكر ظػاىرة جديػػدة ، الجديػػدة كانوشػػار اإلسػأـ بػػيف أىػالي ولػػؾ اذقػاليـ، اإلسػأمية

كالنػػزكع إلػػ  ، كىػػي رغبػػة اذقػػاليـ كالشػػعكب فػػي االسػػوقأؿ، مروبطػػة بالناحيػػة السياسػػية كاإلداريػػة

، المحليػػة بفعػػؿ اسػػوغأؿ ضػػعؼ الخأفػػة أحيانػػان، أك اسػػوجابة لنزعػػات شػػعكبية فػػي أحيػػاف أخػػػرل

 ةنظمػأك ، كأسػر، اىرة الدكيأت المسوقلة ردكؿكبدأت بعد ذلؾ ظ .(1)كأسباب دينية مف ناحية ثالثة

فكارب ىذه الدكيأت وكجو ثقافي يميؿ إل  ، حارمة كافقت الخأفة العباسية عل  كجكدىا مضطرة

حيث ، كانطبع ذلؾ بالوالي عل  الروابة الواريخية، اإلقليمية أك المحلية خااة بيف الفرس كاذوراؾ

محػػؿ نظػػر ، كأقػػاليميـ باػػفة عامػػة، باػػفة خااػػة مػػف عكااػػـ دكليػػـ –جعػػؿ أمػػراء ىػػذه الػػدكؿ 

                                                 

 .4سيؼ: ظيكر روب اذقاليـ كالمدف رظاىرة منيجية في المشرؽ اإلسأمي، عيف شمس القاىرة، د. ت، ص فوحي أبك  (1)
 .443ـ، ص1983ركزنواؿ: علـ الواريخ عند المسلميف، ورجمة االح العماش، بيركت،   (2)
 .121امعة، اإلسرندرية، د. ت، صالسيد عبدالعزيز سالـ: الواريخ كالمؤرخكف العرب، مؤسسات شباب الج  (1)
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كفػػػػي حػػػػاالت رثيػػػػرة رانػػػػت اذسػػػػر الحارمػػػػة فػػػػي بػػػػأد المشػػػػرؽ  .(1)المػػػػؤرخيف فػػػػي ولػػػػؾ العكااػػػػـ

بقاػد راػد اإلنجػازات ، كمدف بعينيػا، اإلسأمي وطلب مف بعض المؤرخيف روابة وكاريخ اذقاليـ

ا أف نواػكررـ ىػذه الرميػة مػف الروػب كلنػ (2)كالوػي ومػت فػي فوػرات حرميػـ، كالحضػارية، السياسية

كريػػؼ أف الكقػػاةع كاذحػػداث سػػوأخذ اللػػكف الػػذم قػػد يجػػد ، المطبكعػػة بطػػابع الذاويػػة إلػػ  حػػد ربيػػر

كليػذا نجػد أف رثيػران  .(3)كالعقلػي، المؤرخ نفسو مضطران أف يلكنيا بو مبوعدان بيػا عػف الكاقػع العملػي

كا فػي روابػاويـ ىػذه لدرجػة أنيػـ كضػعكا أحاديػث مف المػؤرخيف مػف ركاد المدرسػة اإلقليميػة قػد غػال

كمػػف جيػػػة أخػػػرل رػػػاف للوفػػػاخر  إلػػػ  رسػػػكؿ اهلل  (4)نبكيػػة غيػػػر اػػػحيحة لمػػػدح مػػدنيـ كنسػػػبكىا

كالونافس بيف اإلمارات المسػوقلة فػي الركايػة كالسػند كرثػرة الحفػاظ أثػر ربيػر فػي ظيػكر الرثيػر مػف 

مؤلفيف برركا إقداميـ عل  الوأليؼ لمدنيـ لرغبويـ فرثير مف ال، كالمحلي، مؤلفات الواريخ اإلقليمي

ثبػػات فضػػليـ، فػػي إبػػراز علمػػاء بلػػدىـ كالوفػػاخر ، كالوعاػػب لػػو، يضػػاؼ إلػػي ذلػػؾ حػػب الػػكطف، كا 

 .(1)كالرغبة في ومجيد الحراـ المحلييف ذغراض سياسية كنفعية، برجالو

القػرنيف ع نطاقيػا فػي الوػي اوسػ، رؿ ذلؾ أدل إل  ظيكر ما يسم  بظاىرة الروابػة اإلقليميػة

، مما ساعد عل  نمك كازدىػار الحيػاة الفرريػة، / الواسع كالعاشر الميأدييفالثالث كالرابع اليجرييف

فقػػد حػػرص رثيػػر مػػف الحرػػاـ علػػ  ، كالورجمػػة الوػػي اػػاحبت ولػػؾ الظػػاىرة، نويجػػة لحررػػة الوػػأليؼ

  .(2)كغيرىا، كالكفكد، ررحأت الحب، كرحأويـ، ودكيف وكاريخ أقاليميـ

                                                 

 .286ـ، ص1978شارر ماطف : الواريخ العربي كالمؤرخكف، دار العلـ للمأييف، بيركت،   (1)
 .انظر عل  سبيؿ المثاؿ، واريخ بخارل، للنرشخ : واريخ قـ للقمي، كواريخ جرجاف للسيمي كواريخ بغداد، للبغدادم  (2)
 .10سيؼ: ظيكر، ص فوحي أبك  (3)
جبريػؿ اذرػر اسػـ ىػذه المػدف الوػي بخراسػاف  " قػاؿ " يػا أبرز مثاؿ عل  ذلؾ حػديث النرشػخ  عػف بخػارل كسػمرقند " أف الرسػكؿ   (4)

فقػػاؿ جبريػػؿ كاحػػدة مػػف ىػػذه المػػدف وسػػم  بالعربيػػة )سػػمراف( كبالفارسػػية )سػػمرقند( كيقػػاؿ للثانيػػة فػػاخرة كبالفارسػػية "بخػػارل" ينظػػر: وػػاريخ 
 .7بخارل، ص

 .9ـ، ص2005عبدالعظيـ يكسؼ: ماادر كمناىب البحث، آداب الزقازيؽ، محمد   (1)
 .145ـ، ص1987نيقكال زيادة: الجغرافية كالرحأت عند العرب، دار الرواب المارم اللبناني، القاىرة،   (2)
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كيمرف أف نميز بيف نمطيف كاضحي المعػالـ مػف أنمػاط الروابػة الواريخيػة اإلقليميػة أحػدىما 

كقػػد وفػػكؽ الوػػاريخ المحلػػي الػػدنيكم باػػفوو مظيػػران مػػف مظػػاىر القكميػػة ، (1)كاآلخػػر دينػػي، دنيػػكم

كىػػػػي محاكلػػػػة االروقػػػاء بالفارسػػػػية علػػػػ  حسػػػػاب  (2)كالوػػػػي عرفػػػت بالشػػػػعكبية، الفارسػػػية أك الورريػػػػة

  .(3)العربية

، كىػػذه الشػػعكبية رانػػت ليػػا أثرىػػا فػػي الدراسػػات الواريخيػػة فػػي أقػػاليـ مػػا كراء النيػػر خااػػة

كمػف  (4)كوقاليػدىا، كعاداويػا، كواريخيػا القػديـ، كداةمان ما رانت ويػوـ ىػذه الروػب بطكغرافيػة المدينػة

محمػػد بػػف جعفػػر  ىػػذه المؤلفػػات الوػػي ظيػػرت بػػبأد مػػا كراء النيػػر روػػاب وػػاريخ بخػػارل ذبػػي برػػر

ـ( الذم ألفو مف أجؿ حارـ زمني كيشػمؿ الروػاب علػ  مػادة واريخيػة 959ىػ/ 348النرشخ  )ت 

 (1)كيػؤرخ ذمػراء الدكلػة السػامانية الوػي اوخػذكىا حاضػرة ليػـ، ىامة عف بخارل قبؿ اإلسأـ كبعػده

ىػػػػ/ 346كيػػأوي روػػاب الرػػافي فػػي وػػػاريخ خػػكارـز لمؤلفػػو أبػػك أحمػػد محمػػػد بػػف سػػعيد القاضػػي )ت

كىك الروػاب الػذم اػاغو كنشػره كورجمػو ، ـ( كالرواب يحوكم عل  مادة واريخية عف خكارـز957

 (2)وحػت اسػـ )اػفحات مػف وػاريخ خػكارـز كسػني أحػداثيا(، العػالـ اذلمػاني زخػاك، إل  اإلنجليزية

ي فأمػػا روػػاب )القنػػد فػػي ذرػػر علمػػاء سػػمرقند( لمؤلفػػو )أبػػك حفػػص عمػػر بػػف محمػػد بػػف لقمػػاف النسػػ

كحققػػو يكسػػؼ  (3)ـ( كاخواػػره ولميػػذ النسػػفي محمػػد بػػف عبػػدالجليؿ السػػمرقندم1143ىػػػ/ 537)ت

                                                 

 .19 -12سيؼ: ظيكر، ص فوحي أبك  (1)
المػيأدم، كازدادت بعػد ذلػؾ، كفػي بػدايويا رانػت ويػدؼ فػي الظػاىر  / الثػامفبػدايويا فػي القػرف الثػاني اليجػرم حررة فارسية، برزت  (2)

حيػػاء اللغػػة الفارسػػية، كالوػػراث الفارسػػي، كورمػػي فػػي الكاقػػع إلػػي القضػػاء علػػ   إلػػ  االسػػويانة بػػالعرب، كاللغػػة العربيػػة، كالوػػراث العربػػي، كا 
، 4ثيػا، عبػدالعزيز الػدكرم: الجػذكر الواريخيػة للشػعكبية، طاإلسأـ كوطكرت أىدافيا لري وسمك بالفارسية كوراثيا علػ  حسػاب العربيػة كورا

 .11ـ، ص1986دار الطليعة، بيركت، 
 .40، 39حسيف مجيب المارم: اأت بيف العرب كالورؾ، ص  (3)
 .120السيد عبدالعزيز سالـ: الواريخ، ص  (4)
 .7مقدمة واريخ بخارل، ص  (1)
 .213، ص3ـ، جػ1966لفنكف، القاىرة، حاجي خليفة: رشؼ الظنكف عف أسامي الروب كا  (2)
 .112، ص3السمعاني: اذنساب، جػ  (3)
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كىك رواب يميػؿ إلػ  الجانػب الػديني ، (1)ـ1999اليادم كنشره في طبعوو اذكل  في طيراف سنة 

كىػػػي داةمػػػان عرضػػػة لليجػػػكـ مػػػف شػػػو  الطػػػامعيف فقػػػد اسػػػودعت ، ذف مدينػػة سػػػمرقند مدينػػػة ثغريػػػة

زز حاميويػػػػا بالمقػػػػاوليف الػػػػذيف رػػػػاف رثيػػػػر مػػػػنيـ مػػػػف الموطكعػػػػة لػػػػذلؾ نجػػػػد لقػػػػب الضػػػػركرة أف وعػػػػ

كاسػودع  لػذلؾ أف يرػكف للمدينػة مناقػب ككضػع  (2))المطكعي( يوػردد رثيػران فػي ثنايػا روػاب )القنػد(

كمعظـ رواب القند وشغلو اذحاديث النبكية كسير اذكلياء كالحرػاـ كالرػأـ  .(3)أحاديث لرفع شأنيا

ممػا يسػاعد   (4)كمػا يػروبط بيػا مػف شػعاةر، ـ مع إشػارات كاضػحة عػف أكقػات زيارويػاعف أضرحوي

مػػدف بػػالرثير مػػف كرغػػـ مػػا اوسػػـ بػػو القنػػد رغيػػره مػػف روػػب ال، الباحػػث رثيػػران فػػي الجكانػػب الثقافيػػة

إال أف بػو علمػاء أجػأء أسػيمكا بقػدر رثيػر ، ة عػف فضػاةؿ المدينػة كمحاسػنيااذحاديث المكضكع

العبػاس جعفػر بػف  أمػا كادم رشػرادريا )رػش كنسػؼ( فيػأوي أبػك .(5)ارة اإلسػأميةفي خدمة الحض

ـ( خطيب نسؼ عل  رأس 1043ىػ/ 432محمد بف المعوز بف محمد بف المسوغفرم النسفي )ت 

فػي مجلػديف ربيػريف كرػاف فقييػان   (1)المؤلفيف فػي واريخيػا فلػو روػاب أخبػار )مشػاىير رػش كنسػؼ(

كأخػذ العلػـ عػف شػيكخيا كوأميػذه جمػع رثيػر ، حؿ إل  خراسػاف كأقػاـ بيػافاضأن كمحدثان ادكقان ر 

بقكلػػو )إنػػو رػػاف روابػػان مشػػبعان يشػػومؿ علػػ  ثمػػانيف طبقػػة أك  (3)كعلػػؽ عليػػو السػػمعاني (2)ال يحاػػ 

  . (4)اقوبس منو السمعاني رثيران في اذنساب(، أرثر

                                                 

، كالقنػد فػي العربيػة عاػارة القاػب إذا جمػد أك أنيػا معػرب رلمػة )رنػد( 19يػادم فػي وحقيقػو لروػاب القنػد، صمف مقدمة يكسػؼ ال  (1)
 .طعة القند بشرؿ خاص( وعني القطعة مطلقان كقRhondaكىي مف أاؿ ىندم، كفي اللغة السرريوية ف ف )

 .34يكسؼ اليادم: مقدمة رواب القند، ص  (2)
 .25عنيا انظر: محمد عبدالعظيـ: ماادر كمناىب البحث، ص  (3)
 .79باروكلد: الوررسواف، ص  (4)
 .25محمد عبدالعظيـ: ماادر، ص  (5)
 .11 -2، ص4ابف العماد: شذرات الذىب، جػ  (1)
 .529، ص4السمعاني: اذنساب، جػ  (2)
 .529، ص4اذنساب، جػ  (3)
 .119ـ، ص1990؛ قحطاف الحديثي: الوكاريخ المحلية لخراساف، البارة، 1157، ص4حنبلي: شذرات الذىب، جػالابف العماد   (4)
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حػػدث عنيػػا فيمػػا بعػػد فػػي كغيػػر ىػػذه الروػػب كالمؤلفػػات نويجػػة ليػػذه الظػػاىرة رثيػػر سػػكؼ وو

 .الفاليف الرابع كالخامس

كلرػػػف نويجػػػة ليػػػذه الظػػػاىرة كرغػػػـ أف الروابػػػات الواريخيػػػة المحليػػػة روبػػػت بػػػاللغويف العربيػػػة 

كالفارسية إال أف وعاب أبناء اذقاليـ لمدنيـ كوػكاريخيـ كلغػويـ بػدأت اللغػة العربيػة ووأشػ  علػ  

ممػا ، ع نمك الحررات االسوقألية عػف الخأفػة العباسػيةالوي بدأت ونمك م (1)حساب اللغة الفارسية

إل  جانب أف علماء المسلميف رانكا ملميف بػأرثر ، أدل إل  إثراء عملية الودكيف الواريخي المحلي

كلػـ وقواػر ولػؾ الظػاىرة علػ  روػب الوػاريخ فقػط بػؿ شػملت  .(2)مف لغة خااػة العربيػة كالفارسػية

كىػػػذه الروػػػب  (3)كالمػػػدف المشػػػرقية، رأحػػػد منػػػابع وػػػكاريخ اذقػػػاليـروػػػب الجغرافيػػػة اإلسػػػأمية العامػػػة 

فمػا رػاف ، الجغرافية أسيمت أسيامان ربيران في رقي الحررة الفررية كالثقافية في إقلػيـ مػا كراء النيػر

، كعاداوػػػػػو كوقاليػػػػػده، كمناخػػػػػو، مػػػػػف روػػػػػاب جغرافػػػػػي إال كذرػػػػػر اػػػػػاحب اإلقلػػػػػيـ بمكقعػػػػػو كحػػػػػدكده

   .(1)رجالو كعلماةو كأشير، ككارداوو، كاادراوو

رما أسيمت روب الخراج كالنظـ المالية فػي دراسػة وػكاريخ أقػاليـ المشػرؽ اإلسػأمي كمدنػو، 

  .(2)كىي الروب الوي وخوص بمكضكعات اذمكاؿ كالخراج

كراء النيػػػر  كىنػػػاؾ سػػػؤاؿ يطػػػرح نفسػػػو أييمػػػا رػػػاف أربػػػر أثػػػران فػػػي الحيػػػاة الفرريػػػة بػػػ قليـ مػػػا

يرمف اإلجابة عل  ىذا السؤاؿ مف خأؿ اسوعراض الرـ الياةؿ مف النواج ؟ ك الوعريب أـ الشعكبية

فأغلبػػػو نسػػػب باللغػػة العربيػػػة علػػػ  الػػػرغـ مػػػف عػػػدـ وعريػػػب ، الفرػػرم الخػػػاص بػػػ قليـ مػػػا كراء النيػػػر

                                                 

 .27 -25حسيف مجيب المارم: اأت بيف العرب كالورؾ كالفرس، ص  (1)
ـ(، 1980  نيايػػة القػػرف الثالػػث اليجػػرم، )دار مروبػػة الحيػػاة، بيػػركت، محمػػد حسػػيف آؿ ياسػػيف: الدراسػػات اللغكيػػة عنػػد العػػرب إلػػ  (2)
 .41ص
رراوشرك فسري: واريخ اذدب الجغرافي العربي، نقلو إلػ  العربيػة، د. اػأح الػديف عثمػاف ىاشػـ، منشػكرات اإلدارة الثقافيػة، جامعػة   (3)

 .17؛ باروكلد: وررسواف، ص57ص ،1ـ، جػ1996الدكؿ العربية، 
 .128الفراء: العأقات الثقافية، ص محمد  (1)
 .41ـ، ص1973الماكردم: اذحراـ السلطانية كالكاليات الدينية، ط، القاىرة،   (2)
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كعلػػ  الػػرغـ مػػف سػػيادة العناػػر الوررػػي كالفارسػػي إال أف معظػػـ نوػػاج علمػػاء مػػا كراء ، اإلقلػػيـ رلػػو

كلػيس ىنػػاؾ دلػػيأن أربػػر مػػف ذلػؾ علػػ  مػػدل وػػأثر علمػػاء كمشػػايخ  (1)العربيػػة النيػر قػػد نسػػب باللغػػة

إال أننا أيضان ال يمرف أف ننرر ذلؾ الونكع في الروابة اإلقليمية الوػي لػـ  .ىذا اإلقليـ باللغة العربية

، ممػا أدل إلػ  ونػػكع المػادة العلميػػة، وقواػر علػ  الوػػأليؼ بالعربيػة فقػط بػػؿ شػملت الفارسػية أيضػػان 

ف رػػاف أغلبيػػا باللغػػة العربيػػة، لفرريػػة الوػػي روبػػت بيػػا ىػػذه الروػػبكا كسػػاعد علػػ  ذلػػؾ ونػػافس ، كا 

كوسػػمك مرانويػػا ، وػػزداد بػو دكلػػويـ، كاذدب، كاذمػػراء فػػي السػبؽ بػػالنيكض بػػالعلـ، الحرػاـ كالملػػكؾ

ديث ، كالمؤرخيف كغيرىـ للحىك ما دفعيـ إل  جذب العلماء، فراف ىذا الونافس البناء، عف غيرىا

كبنػػكا ليػػـ المػػدارس كاذربطػػة كأكقفػػكا علػػييـ اذكقػػاؼ ، كأجزلػػكا ليػػـ العطػػاء، كأقػػاليميـ، مػػدنيـ عػػف

 فػػزاد ذلػػؾ مػػف رقػػي كازدىػػار الحيػػاة الفرريػػة فػػي إقلػػيـ  (2)كعلػػ  طأبيػػـ كمؤلفػػاويـ، للاػػرؼ علػػييـ

  .ما كراء النير

 :الصراع المذىبي وأثره في ازدىار الحياة الفكرية

 :السني –ع السني الصرا: أوالً 

دخؿ أوراؾ إقليـ ما كراء النير كبقية سرانو مف اذجناس اذخرل اإلسأـ عل  مذىب أىػؿ 

كنظػػران لمػػا حػػدث مػػف وطػػكر سياسػػي أدل إلػػ  ظيػػكر بعػػض الفػػرؽ الفقييػػة بدايػػة ، السػػنة كالجماعػػة

ىـ مػػف رػػاف البػػد أف يعونػػؽ بعػػض سػػراف اإلقلػػيـ رغيػػر ، مػػف العاػػر اذمػػكم مثػػؿ الخػػكارج كالشػػيعة

كرػاف إقلػيـ مػا كراء النيػر كخراسػاف مقػران للػدعكة العباسػػية ، أقػاليـ المشػرؽ اإلسػأمي ىػذه المػذاىب

كحػرص الخلفػاء اذكاةػؿ مػف بنػي العبػاس   (1)كالرضػا آلؿ محمػد، كالمسػاكاة، الوي دعت إل  العػدؿ

ة المػذاىب كىػاركف الرشػيد علػ  إواحػة الفراػة لظيػكر رافػ، كالميػدم، أمثاؿ أبي جعفر المناكر

                                                 

 .انظر فاؿ النواج العلمي في الرسالة  (1)
 .149ـ، ص1992عبدالموعاؿ الاعيدم: المجددكف في اإلسأـ، دار ىجر، القاىرة،   (2)
 .20، ص2إلسأـ، جػحسف إبراىيـ حسف: واريخ ا  (1)
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 كظيػػػر المػػػذىباف المػػػالري (1)فظيػػػر المػػػذىب الحنفػػػي فػػػي عيػػػد أبػػػي جعفػػػر المناػػػكر، السياسػػػية

كمجالسػػو العلميػػة سػػاحة الخػػوأؼ ، كالشػػافعي فػػي عيػػد الخليفػػة ىػػاركف الرشػػيد الػػذم رػػاف قاػػره

رمػػا ظيػػر المػػذىب الحنبلػػي فػػي عيػػد الخلفػػاء   (2)كغيػػره مػػف علػػـك الػػديف، ىػػؤالء العلمػػاء فػػي الفقػػو

كمف المعركؼ أف اخوأؼ ىػؤالء اذةمػة اذربعػة رػاف اخوأفػان فػي  .(3)كالمعواـ كالكاثؽ، لمأمكفا

واارعت فيمػا بينيػا فػي أغلػب ، ثـ وفرع الفرع الكاحد إل  عدة فرؽ، فركع الديف كليس في أاكلو

علميػة كنوب عنو رػـ ىاةػؿ مػف المؤلفػات ال، السني –كدار الاراع السني   (4)مدف العالـ اإلسأمي

ممػا أثػرل الحيػاة العلميػة لناػرة ىػذا ، الوي عرست وعاب مذىب معيف للرد عل  مذىب مخالؼ

رمػػا رػػاف للعلمػػاء المنومػػيف إلػػ  المػػذاىب اذربعػػة دكر عظػػيـ فػػي إثػػراء الحيػػاة   (1)المػػذىب أك ذاؾ

ومثػؿ ، كحو  نياية العار الخكارزمي، الفررية في إقليـ ما كراء النير منذ العار العباسي اذكؿ

كقػد أدل ، كرػاف لرػؿ مػذىب مدارسػو المعركفػة، كالحنابلػة، كالحنفيػة، في إنشػاء المػدارس الشػافعية

، علمي ىاةؿ ومثػؿ فيمػا ظيػر مػف المؤلفػات العلميػة المخولفػة للػدفاع عػف العقيػدة انوعاشذلؾ إل  

خػراج وػراجـ لرجالػو، كشرح أاكليا براز كجيػات النظػر الفقييػة المذىبيػة كا  ابػة عػف مناقػب كالرو، كا 

كأسػيـ علمػاء مػا كراء ، كوعػددت مجػالس المنػاظرات بػيف أاػحاب ىػذه المػذاىب .(2)شيخ المػذىب

، كغيػر ذلػؾ فػي عػدد مػف المنػاظرات العلميػة، النير ممف ونكعت مذاىبيـ بيف اذحناؼ كالشػافعية

ةمة المذاىب اذربعة كرغـ ذلؾ سار أ (3)كاذدبية كالدينية مما ساىـ في إثراء الحياة العلمية باإلقليـ

                                                 

 .37؛ محمد عبدالعظيـ: الدكلة العباسية، ص652، ص7الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (1)
، 3ـ،  جػػػ1982ف الجػػكىر، وحقيػػؽ محمػػد محػػي الػػديف عبدالحميػػد، دار الروػػاب اللبنػػاني، بيػػركت، ددم: مػػركج الػػذىب كمعػػاالمسػػعك   (2)
 .337ص
 .87ـ، ص1983العباسي اذكؿ، دار اإلاأح، اإلحساء،  أحمد الشامي: الدكلة اإلسأمية في العار  (3)
رشػاد معوػكؽ: الحيػاة العلميػة فػي العػراؽ  ؛255، ص1ـ، جػػ1988زىرة: واريخ المذاىب اإلسأمية، دار الفجػر، القػاىرة،  محمد أبك  (4)

 .81ـ، ص1997خأؿ العر البكييي، مرة المررمة، 
 .12 ،11عبدالمجيد بدكم: الواريخ السياسي، ص  (1)
 .152، 151مريزف عسيرم: الحياة العلمية، ص  (2)
 .165ـ، ص1988أحمد أميف: ضح  اإلسأـ، الييةة المارية العامة للرواب، القاىرة،   (3)
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 ككقعػت بيػنيـ رثيػران مػف، عل  نيب معػيف فػي اخوأفػاويـ فقييػان بحيػث سػادت ركح الوعاػب بيػنيـ

كلرف ينبغي ، كالمذىبي بيف أاحاب المذىب الكاحد، بؿ كرثر الخأؼ الفقيي (1)اذحداث الدامية

ـ المونكعػة كاضػعيف فػي كالجماعة قد كاظبكا عل  إاػدار روػبي، الوأريد عل  أف علماء أىؿ السنة

، لذلؾ ف نيـ غالبان ما رفضكا اوخاذ أجران علػ  الوعلػيـ، حسابيـ أف ما يقكمكف بو إنما ىك هلل وعال 

يػات فػػي بػأف أسػػاوذة النظام، النيػػر كغيرىػا مػػف أقػاليـ مػا كراء، كالوػأليؼ فعنػدما علػػـ علمػاء فرغانػػة

كرػاف مػف عػادة علمػاء  .(2)مف أجؿ ذلؾ( عل  علكميـ )أقامكا الجناةز بغداد كغيرىا يأخذكف أجرو 

ممػػػا كفػػػر قيػػػاـ ، بػػػؿ يكدعكنيػػػا فػػػي الجكامػػػع الربيػػػرة، أىػػػؿ السػػػنة أف يكزعػػػكا روػػػبيـ علػػػ  الدارسػػػيف

فقػػد رػػاف أىػػؿ السػػنة يوموعػػكف بغػػزارة اإلنوػػاج ، كال غرابػػة فػػي ذلػػؾ، مروبػػات قيمػػة ملحقػػة بػػالجكامع

لسنة في مخولؼ الوخااات بغية إظيػار كظيرت مؤلفات علماء أىؿ ا .(1)كرثرة الروب، العلمي

الحقاةؽ للناس كبطبيعة الحاؿ فػ ف روػب العلػكـ الشػرعية رانػت علػ  رأس العلػـك الوػي اشػوغؿ بيػا 

كاذدب ، ثػػـ ولويػػا فػػي اذىميػػة العلػػـك المسػػاعدة مثػػؿ علػػكـ النحػػك، معظػػـ علمػػاء السػػنة كالجماعػػة

ىومػػاـ علمػػاء أىػػؿ السػػنة ممػػا أدل إلػػ  كقػػد رانػػت للعلػػكـ العقليػػة ناػػيب أيضػػان مػػف ا  (2)كالاػػرؼ

بؿ نظمكا حررة كاسعة النطاؽ ومثلت في ، كلـ يروفكا بالوأليؼ (3)غزارة اإلنواج العلمي ذىؿ السنة

كبيػكت العلمػاء لوكضػيح ، كالمنػاظرات العلميػة العامػة فػي المسػاجد، كاإلرشػاد، عقد مجالس الػكعظ

كلػػػذلؾ سػػػميت ، مػػػنيـ علػػػ  الروػػػاب كالسػػػنةحيػػػث اسػػػوند رػػػؿ ، كحػػػدة الشػػػريعة اإلسػػػأمية السػػػمحة

  .(4)فأ فرؽ بيف علماء السنة كالجماعة، كليس بالفرؽ، بالمذىبية اخوأفاويـ

                                                 

 .189، ص4البغدادم: واريخ بغداد، جػ ؛831، ص4للمزيد انظر، السبري: طبقات الشافعية الربرل، جػ  (1)
 .213الركاندم: راحة الادكر، ص  (2)
 .180رشاد معوكؽ: الحياة العلمية، ص  (1)
 .309، 308، ص3آدـ موز: الحضارة اإلسأمية، جػ  (2)
 .181، 180رشاد معوكؽ: الحياة العلمية، ص  (3)
 .456، ص5البغدادم: واريخ بغداد، جػ  (4)
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كالوعاػػػب بػػػيف المػػػػذاىب السػػػنية إلػػػ  وحريػػػػؾ ، كأدت المنػػػاظرات كالمحػػػاكرات كالمجػػػػادالت

بػػراز وعاػػبيـ ثػػارويـ كا  بشػػعة لناػػرة  رمػػا وػػدخؿ سػػأطيف السػػأجقة ككزراةيػػـ باػػكرة  (1)العامػػة كا 

كقسػػكا علػػ  علمػػاء أجػػأء مثلمػػا حػػدث فػػي عيػػد السػػلطاف ، فأيػػدكا فرقػػان رثيػػرة، طاةفػػة علػػ  أخػػرل

كأمػػػر بالوعاػػػب ليػػػػـ بنػػػاء علػػػ  وكاػػػية كزيػػػره عميػػػد الملػػػػؾ ، طغرلبػػػؾ الػػػذم وعاػػػب لألحنػػػاؼ

  .(2)الرندرم

 :الشيعي – الصراع السني

، كالخػػكارزمي أك الػػذم قبليمػػا الشػػيعي كليػػد العاػػريف السػػلجكقي –لػػـ يرػػف الاػػراع السػػني 

نمػػا رػػاف نويجػػة ظػػركؼ كمأبسػػات عقاةديػػة كسياسػػية حػػدثت بعػػد كفػػاة الرسػػكؿ  كلقػػد انوشػػر  كا 

كعػػػد  .(2)خااػػػة فػػػي بػػػأد خراسػػػاف كمػػػا كراء النيػػػر، فػػػي معظػػػـ بلػػػداف العػػػالـ اإلسػػػأمي (1)الوشػػػيع

الىومػػػػاـ باإلسػػػػأـ كاويمػػػػكىـ بالوقػػػػاعس كعػػػػدـ ا، الشػػػػيعة خلفػػػػاء بنػػػػي العبػػػػاس غااػػػػبيف للخأفػػػػة

كاحوػػدـ ىػػذا الاػػراع فػػي العاػػر العباسػػي  .(3)كاالمونػػاع عػػف الػػدفاع عػػف حػػدكد العػػالـ اإلسػػأمي

فقػد بػدأت بػذكر ، كخااة في العاريف السلجكقي كالخكارزمي، كعار الدكيأت المسوقلة، الثاني

اػراع طكيػؿ ـ كدار 716ىػػ/ 98ىذا الاػراع عنػدما ونػازؿ العلكيػكف عػف الػدعكة للعباسػييف سػنة 

ـ كاوخذت بغداد مقران 749ىػ/ 132كعندما قامت الدكلة العباسية عاـ ، (4)كاذمكييف، بيف العلكييف

                                                 

 .413، ص8ابف اذثير: الرامؿ في الواريخ، جػ  (1)
 .54، ص5ـ، جػ1933في ملكؾ مار كالقاىرة، ط دار الروب المارية، ابف وغرم بردم: النجـك الزاىرة   (2)
الوشيع: نسبة إل  الشيعة كىك لفظ يطلؽ علػ  أوبػاع الرجػؿ كأناػاره، فيقػاؿ فػأف مػف شػيعة فػأف أم ممػف ييػكل ىػكاه، أك رػؿ قػـك   (1)

ف المشػايعة كىػي المطاكعػة كالموابعػة، الزبيػدم: اجومعكا عل  أمر فيـ الشيعة، كرؿ مف عاكف إنسانان كوحزب لو فيػك شػيعة لػو، كأاػلو مػ
، كالشػيعة ىػـ الػذيف شػايعكا علػي 405، ص5ىػػ، جػػ1306واج العػركس مػف جػكاىر القػامكس، مروبػة الحيػاة، بيػركت، بػدكف، ط، ماػر، 

أحفػػاده، كقػػالكا علػػ  الخاػػكص، كقػػالكا ب ماموػػو، كخأفوػػو، ناػػان ككاػػية، كاعوقػػدكا أف خأفوػػو ال وخػػرج عػػف أكالده ك  بػػف أبػػي طالػػب 
ـ، 1976ىػػ/ 1396بالعامة كاإلمامة، الشير سواني: الملػؿ كالنحػؿ، وحقيػؽ، د/ محمػد سػيد ريأنػي، ط عيسػ  البػابي الحلبػي، القػاىرة، 

 .146، ص1جػ
 .36 -25أحمد الشامي: الدكلة العباسية، ص  (2)
 .58، ص1المقريزم: اوعاظ الحنؼ، جػ  (3)
 .185، ص14الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (4)
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كلػػـ يرػػف  (1)دخػػؿ إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر فػػي حلبػػة الاػػراع بػػيف العباسػػييف كالعلػػكييف، كعااػػمة ليػػا

شػكاةيان بػؿ ىػك اخويػاره كما كراء النير مف أجؿ نشر دعػكويـ اخويػاران ع، اخويار العباسييف لخراساف

حيػػث مثلػػت خراسػػاف كمػػا كراء النيػػر مررػػزان أساسػػيان لنشػػر ، لػػو دكافعػػو الواريخيػػة كالدينيػػة، مػػدركسه 

رػانكا علػ  درايػة ، كذلؾ ذف أىالي خراساف كما كراء النير، مبادئ الدعكة العباسية في ولؾ البأد

يلقػكف الماػير نفسػو  –عباسػية عكة الشرراء فػي الػدكالعلكيكف  –كظؿ العباسيكف  .(2)بفرر الوشيع

فقػد أذاؽ دعػاة الػدعكة العباسػية رػؿ ألػكاف العػذاب كالاػعاب  مػا بػيف حػبس ، بنػي أميػةمف ونريػؿ 

كرػػذلؾ   (3)ـ فشػػؿ ثػػكرة زيػػد بػػف علػػي ابػػف الحسػػيف741ىػػػ/ 124كومثيػػؿ بيػػـ كشػػيدت سػػنة ، كقوػػؿ

كظػؿ ماػلكبان حوػ  ، (1)فكاػلب بالجكزجػا، ـ فشؿ ثكرة يحيػ  بػف زيػد كمقولػو742ىػ/ 125سنة 

ثػػـ  .(2)كأمػػر النػػاس بالنياحػػة عليػػو، كاػػل  عليػػو، كرفنػػو، الػػذم أنزلػػو، مسػػلـ الخراسػػاني ظيػػر أبػػك

علكم بمجرد إعػأف الخأفػة العباسػية عػاـ  –اذمكم إل  اراع عباسي  –وحكؿ الاراع العلكم 

 –749ػ/ ىػػػػ232 –132اذكؿ ) ـ كاحوػػػػدـ ىػػػػذا الاػػػػراع طيلػػػػة العاػػػػر العباسػػػػي749ىػػػػػ/ 132

د إبػػاف عيػػ، كأخيػػو إبػػراىيـ، بػػف الػػنفس الزريػػةالعلكيػػكف الزيػػديكف مػػف أمثػػاؿ محمػػد ـ( كبػػرز ا486

كالحسػػيف بػػف علػػي بػػف الحسػػف  (3)ـ(744 –753ىػػػ/ 158 –136الخليفػػة أبػػي جعفػػر المناػػكر )

ـ( كانويػ  اذمػػر بقولػػو فػي معررػػة فػػخ 786 –785ىػػػ/ 170 –169لخليفػة اليػػادم )إبػاف خأفػػة ا

كأخكه يحي  إل  الشػاـ ، كالوي فر منيا إدريس بف عبداهلل إل  بأد المغرب (4)ـ686ىػ/ 170سنة 

                                                 

 .16، 15، ص2حسف إبراىيـ حسف: واريخ اإلسأـ، جػ  (1)
 .333، ص4راجع الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (2)
زيػد بػف علػػي بػف زيػف العابػػديف بػف الحسػيف بػػف علػي بػػف أبػي طالػب: مػػف سػألة السػيدة الزىػػراء فاطمػة رضػي اهلل عنيػػا كزعػيـ فرقػػة   (3)

 .100، ص1باالعوداؿ، الشير سواني: الملؿ، جػ الزيدية بالبارة، كالعراؽ، كاوافت دعكوو
 .149، ص2الجكزجاف: الجية الغربية مف ربع بلخ كىي بيف بلخ كمرك الركج، ياقكت الحمكم: معجـ البلداف، جػ  (1)
 .205، 204ـ، ص1984، إدارة ورجمة جماعة السنة الىكر بارسواف، 2إحساف ألي  ظيير: الشيعة كالوشيع )فرؽ كواريخ( ط  (2)
 .78 -71محمد عبدالعظيـ: الدكلة العباسية، ص  (3)
 .89السيد عبدالعزيز سالـ: العار العباسي اذكؿ، ص  (4)
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كحػػاكؿ الخليفػػة المػػأمكف اسػػومالة العلػػكييف بوعيػػيف اإلمػػاـ  .(1)كظيػػر ثانيػػة فػػي عيػػد ىػػاركف الرشػػيد

 الخليفػة كاسػومر الحػاؿ فػي عيػد، ـ819ىػػ/ 204كلرنو وخلػص منػو سػنة ، علي الرضا كليان للعيد

عواـ حيث قوؿ اإلماـ محمد الجػكاد بػف اإلمػاـ علػي الرضػا حفيػد اإلمػاـ جعفػر الاػادؽ الم
(2) 

كرػػػذلؾ الخليفػػػة الكاثػػػؽ بػػػاهلل ابػػػف المعواػػػـ الػػػذم اسػػػومر علػػػ  السياسػػػة نفسػػػيا المناكةػػػة للشػػػيعة 

  .(3)كالعلكييف

جمػت ىػك نوػاج الحػرب الرأميػة الوػي ن، المذىبيػة –كما ييمنا مف ىذه الخأفػات السياسػية 

كما خلفوو الحركب مف النواج العلمي الياةؿ الذم زخرت بو مروبػات كمجػالس ، عف ىذه اذحداث

كالعلػكييف يؤلفػكف الروػب للػرد ، حيػث انبػرل رػؿ فريػؽ مػف السػنة، العلـ في العار العباسػي اذكؿ

خأفػة كشػارؾ إقلػيـ مػا كراء النيػر فػي الثػكرات المذىبيػة الوػي قامػت ضػد ال .(1)عل  الفريؽ اآلخػر

كلما ، فقد راف أكؿ انوشار للوشيع عند الفرس، كالوي أخمدىا خلفاءىا، العباسية في عارىا اذكؿ

مػػف سػػراف إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر فقػػد عرفػػكا الوشػػيع كمػػنيـ مػػف اوبعػػو، كلرػػكف  ان رػػاف الفػػرس عناػػر 

بعػض  ذابانجػفعلػ  الػرغـ مػف ، العباسيكف سينة فقد راف ىناؾ اراع مذىبي بيف الوػابع كالموبػكع

إال أف البعض اآلخر قد اشورؾ في ، أىالي ما كراء النير كآسيا الكسط  للدعكة العباسية كمبادةيا

كنجػػػد أف ، كالشػػيعة كالخػػكارج مػػف جيػػة أخػػرل، الاػػراع المػػذىبي الػػذم دار بػػيف السػػنة مػػف جيػػػة

  .(2)لسنيةأىالي ما كراء النير اشورركا في أغلب ىذه الثكرات المذىبية ضد الخأفة العباسية ا

                                                 

 .35 -22ـ، ص1989ىػ/ 1409محمكد إسماعيؿ: اذدارسة في المغرب اذقا ، مروبة الفأح، الركيت،   (1)
 .218ـ، ص1963لقاىرة، السيكطي: واريخ الخلفاء، وحقيؽ محمد محي الديف عبدالحميد، ا  (2)
 .87، ص1المسعكدم: مركج الذىب، جػ  (3)
الخليفػة، فالسػنة يػركف أف االخويػار  اخويػارالشيعي ىك )الخأفػة( كعلػ  أم مػف اذسػس يػوـ  –أرثر شيء دار حكلو الاراع السني   (1)

كفػي أقػرب النػاس إليػو  ورػكف فػي بيػت الرسػكؿ كاالنوخاب بيف أىػؿ الحػؿ كالعقػد، كالشػيعة ال يحبػذكف ىػذه الطريقػة، كيػركف أف الخأفػة 
 .كما بعدىا 163، ألي  ظيير: الشيعة كالوشيع، صكيقادكف سيدنا علي بف أبي طالب 

 .32، ص1ـ، جػ1976سعيد عاشكر: العأقات العربية الوررية مف منظكر عربي، القاىرة،   (2)
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بؿ أشورؾ فيػو العػرب ، كاذوراؾ فقط، لـ يقوار االنخراط في الاراع المذىبي عل  الفرس

فعلػػ  سػػبيؿ المثػػاؿ وعػػد الثػػكرة ، كرػػانكا ميعػػاديف للحرػػـ العباسػػي، الػػذيف عاشػػكا بػػبأد مػػا كراء النيػػر

الثػكرات  مػف (1)ـ بزعامة شريؾ بف شيخ اليركم751ىػ/ 133الوي كقعت أحداثيا في بخارل سنة 

كشػارؾ فييػا رثيػر مػػف ، كوفريػؾ كحدوػو، كرػاف ىػدفيا وقػػكيض الحرػـ، الوػي عػان  منيػا العباسػيكف

سراف بأد ما كراء النير حيث اسوطاع شريؾ خػأؿ فوػرة كجيػزة أف يجوػذب إلػ  دعكوػو رثيػران مػف 

، يف ألػؼكقػدركا بػأرثر مػف ثأثػ، كالشػاش كغيرىػا، كخجنػدة، كفرغانػة، المؤيديف في سمرقند كبيرنػد

كقػػد اوفػػؽ ىػػؤالء اذمػػراء فيمػػا بيػػنيـ ، كانضػػـ إليػػو أمػػراء مػػف بػػأد مػػا كراء النيػػر مػػنيـ أميػػر فرغانػػة

مسػلـ الخراسػاني قاةػده زيػاد بػف  فكجػو أبػك  (2)كمحاربة رؿ مف يوادل لػو، عل  نشر دعكة شريؾ

أمػػر ، كعقػػب مقوػػؿ شػػريؾ بػػف شػػيخ، كىزمػػو كقولػػو، اػػالح كمعػػو عشػػرة آالؼ مقاوػػؿ للقضػػاء عليػػو

 .(1)الوي ظلت ثأثة أياـ راملة، في المدينة، زياد بف االح ب ضراـ النيراف

كاسومرت ثكرات الشيعة في بأد ما كراء النير وناكئ الحرػـ طػكاؿ العاػر العباسػي اذكؿ، 

كلػـ وخػؿ ولػؾ الاػراعات  (2)كلرف قكة خلفاةو كسػيطرويـ علػ  اذمػكر رانػت رفيلػة بالقضػاء علييػا

رما ىػك الحػاؿ فػي ، للرد عل  ولؾ الفرؽ الخارجة عف سلطاف الخأفة، أليؼ الروبالمذىبية مف و

كعلمػػاء ، مػػف المجػػالس العلميػػة للمنػػاظرة بػػيف علمػػاء عاػػره ان عيػػد الخليفػػة الميػػدم الػػذم عقػػد رثيػػر 

 .(3)كشيكخ العلكييف

                                                 

رفػع لػػكاء الثػكرة باسػـ العلػػكييف، حيػث دعػا النػاس إلػػ  خأفػة أبنػاء علػػي رجػؿ مػف العػرب أقػػاـ ببخػارل، كرػاف مػػف الشػيعة البػارزيف،   (1)
رـر اهلل كجيو، كمف قكلو في ذلؾ )قد وخلاػنا اآلف مػف عنػاء المػركانييف، فػأ حاجػة بنػا إلػ  عنػاء بنػي العبػاس(، "كيجػب أف يرػكف أبنػاء 

مسػلـ الخراسػاني نظػران ذف أبػا مسػلـ الخراسػاني قػد أخػذ عليػو النبي خلفاءه" كراف مقولو سببان في عػداكة زيػاد بػف اػالح العباسػي، مػع أبػي 
 .135، ص5ابف اذثير: الرامؿ، جػ ؛95رثرة القوؿ، ينظر، النرشخ : واريخ بخارل، ص

 .243، ص5الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (2)
 .97، 96النرشخ : واريخ بخارل، ص  (1)
: وررسػػواف فػػي العاػػر العباسػػي اذكؿ، رسػػالة ماجسػػوير غيػػر منشػػكرة، لمزيػػد مػػف الوفااػػيؿ، انظػػر، شػػربات أحمػػد ماػػطف  راشػػد  (2)

 .67 -47ـ، ص2005آداب قنا، مار، 
 .397، ص6اليعقكبي: واريخ اليعقكبي، جػ  (3)
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فقػػد  ،كرػػاف الخليفػػة الموكرػػؿ أشػػد العباسػػييف عػػداكة بعػػد الخليفػػة المناػػكر كالرشػػيد للعلػػكييف

كمنػع ، كىدـ ما حكلو مف المنازؿ في رربأء ـ بيدـ قبر الحسيف بف علي850ىػ/ 246أمر سنة 

كغيػره ممػف أشػعركا لػو ردان علػ  ، الناس مف زياروو كراف يجالس الشػعراء مثػؿ أبػي الجيػـ الشػاعر

فػػي ولػػؾ  كركافػػد العلػػـك النقليػػة، العلػػكييف فنػػوب عػػف ذلػػؾ ازدىػػار الشػػعر رأحػػد ألػػكاف العلػػـك اللغكيػػة

ـ اشود الاراع بيف الفرؽ 820ىػ/ 205كعندما أقاـ الطاىريكف حرميـ في خراساف سنة  .(1)الفورة

كرػاف الطػاىريكف كخااػة عبػداهلل ، المذىبية كناؿ إقليـ مػا كراء النيػر ناػيبو مػف ىػذه الاػراعات

يف كعلػ  نشػر الوعلػيـ بػ، كف علػ  محػاربويـيحرياػ، ـ(844ىػػ/ 230بف طاىر بػف الحسػيف )ت 

 .(2)حو  ال يوسرب إلييـ الفرر العلكم الشيعي، جميع فةات المجومع خااة الفقراء منيـ

ـ خرج محمد بف القاسـ بف علي بف الحسيف بف علي مف الطالقاف 834ق/ 219ففي عاـ 

 (1)كفرغانػة كالشػاش، كاجومػع عليػو خلػؽ رثيػر مػف أشركسػنو، بخراساف يدعك للرضا مف آؿ محمػد

كمػػف فػػرؽ الشػػيعة الوػػي ظيػػرت فػػي  (2) بػػف طػػاىر مػػرات عديػػدة إلػػ  أف وػػـ قولػػوكقاولػػو قػػكاد عبػػداهلل

 (5)كالسمطية أك الشمطية (4)كالناككسية (3)آسيا الكسط  في العار الافارم ثـ الساماني اإلمامية

الشػػيعي حيػػػث اسػػومر الشػػػيعة فػػػي  –كفػػػي العاػػر الغزنػػػكم اسػػومر الاػػػراع السػػػني  .(6)كالعظميػػة

كعػدـ االىومػاـ باإلسػأـ ، كاويمػكىـ بالوقػاعس، ني العبػاس غااػبكف للخأفػةاعوقادىـ أف خلفاء ب
                                                 

 .204محمد حسيف الزيف: الشيعة في الواريخ، دار اآلثار، بيركت، د. ت، ص  (1)
 .203ـ، ص1985، دار الفرر العربي، القاىرة، 2لعباسية، طؼ الفقي: دراسات في واريخ الدكلة اك ؤ عااـ عبدالر   (2)
 .725، ص15ابف رثير: البداية كالنياية، جػ  (1)
 .312، ص6ابف الجكزم: المنوظـ، جػ  (2)
 .134، ص1ناان ظاىران، كيقينان اادقان، الشير سواني: الملؿ كالنحؿ، جػ القاةلكف ب مامة علي   (3)
ة يقػػاؿ لػػو فػػأف بػػف فػػأف النػػاككس، كقيػػؿ نسػػبكا إلػػ  قريػػة ناكسػػا مػػف بػػأد أشركسػػنو: كانوشػػرت فػػي بقيػػة اوبػػاع رجػػؿ مػػف أىػػؿ الباػػر   (4)

نو ىػك الميػدم، الشػير سػواني: الملػؿ كالنحػؿ،  اذقاليـ، كقالكا إف جعفر بف محمد حي لـ يمت، كال يمكت حو  يظير كيلي أمر الناس، كا 
 .144، ص1جػ

أك أبي الشميط، كىـ القاةلكف إف اإلماـ بعد جعفر بف محمد ابنو محمػد بػف جعفػر، كذلػؾ ذف أبػاه ونسب إل  يحي  بف أبي السميط   (5)
 .225جعفر كا  لو في اباه، إحساف آلي  ظيير: الشيعة، ص

س مػف القاةلكف ب مامة عبداهلل بف جعفػر بػف محمػد، كسػمكا بػذلؾ ذنػو رػاف أفطػح الػرأس أك أفطػح الػرجليف، كقيػؿ إنيػـ نسػبكا إلػ  ريػ  (6)
 .226أىؿ الركفة، إحساف آلي  ظيير: الشيعة، ص
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حينما ، كومرف الشيعة مف الظيكر برثرة كحرية (1)كاالموناع عف الدفاع عف حدكد العالـ اإلسأمي

كبعػػد أف أاػػبح للفػػكاطـ الشػػيعة ، سػػيطر ملػػكؾ بنػػي بكيػػو الشػػيعة علػػ  مقػػدرات اذمػػكر فػػي بغػػداد

، كالوػػػي حاكلػػػت الوػػػركيب لطاةفويػػػا فػػػي معظػػػـ بلػػػداف المشػػػرؽ اإلسػػػأمي، اىرةخأفػػػة قكيػػػة فػػػي القػػػ

 .(2)كخااة خراساف كما كراء النير عف طريؽ دعاة ليـ يدعكف للفرقة اإلسماعيلية

كوعاػػب ، الشػػيعي –ـ زاد الاػػراع السػػني 1055ىػػػ/ 447كبػػدخكؿ السػػأجقة بغػػداد سػػنة 

مػػػػذىب الخأفػػػػة  –عػػػػكا عػػػػف المػػػذىب السػػػػني كداف، السػػػأجقة ذىػػػػؿ السػػػػنة كلخلفػػػػاء بنػػػي العبػػػػاس

ـ حينمػػا أاػػبحت بغػداد مدينػػة فاطميػػة شػػيعية 1058ىػػػ/ 450كظيػػر ذلػػؾ جليػػان سػنة  .(1)العباسػية

كرػػػاف سػػػيؼ السػػػلطاف طغرلبػػػؾ  (2)أثػػػر فونػػػة أبػػػ  الحػػػارث أرسػػػأف البساسػػػيرم، لمػػػدة عػػػاـ رامػػػؿ

 .(3)ـ1059ىت/ 451السلجكقي رفيأن بالقضاء عل  البساسيرم سنة 

كاضػػطيادىـ لرػػؿ الفػػرؽ ، لػػـ ييػػدأ الشػػيعة خااػػة بعػػد وعاػػب السػػأجقة ككزراةيػػـ للسػػنةك 

كطػػردىـ مػػف أجيػػزة الدكلػػة بعػػد أف عػػاب نظػػاـ الملػػؾ الطكسػػي علػػ  سػػأطيف السػػأجقة ، الشػػيعية

 (4)كمسػػػػلميف راإلسػػػػماعيلية، أنيػػػػـ قػػػػامكا بوكظيػػػػؼ عػػػػدد مػػػػف غيػػػػر المسػػػػلميف رػػػػالييكد كالناػػػػارل

كاسػوخدمكا القػكة معيػـ خااػة ، كطػردكىـ مػف الكظػاةؼ اإلداريػة، قة لػوكاسوجاب سأطيف السػأج

                                                 

 .38محمد عبدالعظيـ: الدكلة العباسية، ص  (1)
مػف قػػاؿ ب مامػػة إسػػماعيؿ فرقوػػاف، فرقػػة زعمػت أف اإلمػػاـ بعػػد جعفػػر ابنػػو إسػػماعيؿ، كأنرػرت مكوػػو فػػي حيػػاة أبيػػو، كفرقػػة زعمػػت أف   (2)

باإلسػماعيلية نسػبة إلػ  إسػماعيؿ بػف إفمػاـ جعفػر الاػادؽ، انظػر: الشيرسػوان :  اإلماـ بعد جعفر ىك حفيده محمد بػف إسػماعيؿ، كسػمكا
يف، راجعػػو كقػػدـ لػػو، د. خليػػؿ أحمػػد خليػػؿ، بيػػركت، يكالفاطميػػة كالقػػرمط اإلسػػماعيليةبرنػػاردلكيس: أاػػكؿ  ؛191، ص1الملػػؿ كالنحػػؿ، جػػػ

 .69ـ، ص1980
 .41عبدالنعيـ حسانيف: سأجقة إيراف، ص  (1)
ء المكحػػدة، كالسػػيف الميمػػة، كبعػػد اذلػػؼ سػػيف مرسػػكرة ثػػـ يػػاء سػػارنة، كبعػػدىا راء، نسػػبة إلػػ  بلػػدة بفػػارس يقػػاؿ ليػػا بسػػاك بفػػوح البػػا  (2)

كالعػرب سػمكنيا )فسػاك( كالنسػبة إلييػا )فسػكم( كىػك أبػك الحػارث البساسػيرم الوررػي مقػدـ اذوػراؾ فػي بغػداد، كرػاف مملكرػان عنػد البػػكييييف 
ـ( 1058ىػػ/ 450ح مػف ربػار رجػاؿ الجنػد ببغػداد، كأشػعؿ ثػكرة ضػد الخليفػة العباسػي القػاةـ بػأمر اهلل )تكودرج في المنااػب حوػ  أاػب

 .63 -51كومرف طغرلبؾ مف قولو، ينظر: محمد عبدالعظيـ: طغرلبؾ، ص
 .69محمد عبدالعظيـ: السأجقة واريخيـ السياسي كالعسررم، ص ؛91، ص12ابف رثير: البداية كالنياية، جػ  (3)
 .243نظاـ الملؾ: سياسة نامة، ص  (4)
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 (1)كاشود الاراع بيف اإلسماعيلية كالسأجقة سكاء أرػاف سياسػيان أك فرريػان ، (اإلسماعيلية الباطنية)

كرػػاف يضػػرب المثػػؿ بقػػكة ، فػػي ذلػػؾ العيػػد رػػانكا يرادفػػكف عبػػدة النػػار كالرفػػار (2)حوػػ  إف الرافضػػة

سػػػأف فػػػي ىػػػذا الاػػػدد حوػػػ  قبػػػؿ إنػػػو مػػػنعيـ مػػػف امػػػوأؾ المػػػدارس كغيرىػػػا مػػػف السػػػلطاف ألػػػب أر 

بػػؿ إف علمػػاء السػػنة الػػذيف  (3)كمنػػع أفرادىػػا مػف حضػػكر مجػػالس البحػػث كالنظػر، مؤسسػات الوعلػػيـ

، رافػة السػنةبما ليـ مف نفكذ ربير ينػادكف بمعػادة الفػرؽ غيػر ، عاشكا في خراساف كما كراء النير

كلقػد قػاـ نظػاـ الملػؾ ببنػاء المػدارس النظاميػة  (1)حاديث وحرض علػ  قػوليـكيركجكف عددان مف اذ

كلمقاكمػة الفرػر ، كمرك كغيرىا لنشر كوعليـ المذىب اذشػعرم السػني، كىراة، كنيسابكر، في بغداد

مػا يسػوطيعكف  بػؿ قػاـك سػأطيف السػأجقة المػذىب اإلسػماعيلي بأقاػ  ، (2)الشػيعي اإلسػماعيلي

 .(3)اإلسماعيلية للدكلة السلجكقية بابغة العداء للديف اإلسأمي مف قكة كابغكا عداء

رمػا حػدث احورػاؾ آخػر بػيف الفقيػاء ، كرغـ ىذا الاراع فقد حػدث احورػاؾ بػيف ىػذه الفػرؽ

فرػاف رػؿ فريػؽ يوسػلح بػالعلـ أمػاـ خاػكمو كبرػؿ ، في رؿ أقػاليـ الػدكلويف السػلجكقية كالخكارزميػة

ذلػػػؾ رػػػـ ىاةػػػؿ مػػػف الماػػػنفات العلميػػػة للػػػرد علػػػ  بعضػػػيـ  كنػػػوب عػػػف، اذسػػػاليب ليوغلػػػب علػػػييـ

كالنزاعػػػات نبوػػػت بػػػذكر فرقػػػة ، باالضػػػطرابات –المفحمػػػة  –كفػػػي ظػػػؿ ىػػػذه الظػػػركؼ  .(4)الػػػبعض

                                                 

 .110ـ، ص2009الفرر، القاىرة،  ممحمد سعد عزب: الحياة الفررية في خراساف في العار السلجكقي، شررة نكاب  (1)
بف علي بف الحسيف بف علي بف أبي طالب ذنو مدح الشيخيف أبػا برػر كعمػر رضػ  اهلل عنيمػا،  دالرافضة: سمكا بذلؾ لرفضيـ زي  (2)
ما سػػمعت شػػيعة الركفػػة مدحػػو ليمػػا، كعرفػػكا أنػػو ال يوبػػرأ منيمػػا رفضػػكه حوػػ  أوػػ  قػػدره عليػػو، فسػػميت رافضػػة، الشيرسػػواني: الملػػؿ كعنػػد

 .151، ص1كالنحؿ، جػ
كمػا  45ىػػ، ص1311الرشيد عبدالجليؿ: بعض مثالػب النكااػب فػي نقػض بعػض فضػاةح الػركافض، ط طيػراف،  ناير الديف أبك  (3)

 .بعدىا
 .219رماؿ الديف حلمي: السأجقة، صأحمد   (1)
 .98عبدالرريـ عرابية: العرب كاذوراؾ، ص  (2)
لمزيػػػد مػػػف الوفااػػػيؿ عػػػف ىػػػذا الاػػػراع بػػػيف السػػػأجقة كاإلسػػػماعيلية، انظػػػر، ماػػػطفي غالػػػب: وػػػاريخ الػػػدعكة اإلسػػػماعيلية، دار   (3)

ـ، 1975ماعيلية فػي إيػراف، مؤسسػة سػجؿ العػرب، محمد السػعيد جمػاؿ الػديف: دكلػة اإلسػ ؛217 -214ـ، ص1965اذندلس، بيركت، 
 .122 -111محمد سعد عزب: الحياة الفررية في خراساف، ص ؛كما بعدىا 98ص
 .لمزيد مف الوفاايؿ حكؿ النواج العلمي ليذه المذاىب كالفرؽ، راجع الفاؿ الرابع مف الرسالة  (4)
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كمسػػػألة ، كأثيػػػرت مسػػػاةؿ دينيػػػة اخولػػػؼ بشػػػأنيا المسػػػلمكف كىػػػي حرػػػـ مرورػػػب الربيػػػرة (1)المعوزلػػػة

الت عبػػػارة عػػػف أحرػػػاـ موضػػػاربة ىػػػي فػػػي كالمجػػػاد، فنشػػػأ وػػػراثه مػػػف المنػػػاظرات، القضػػػاء كالقػػػدر

الوػي حرمػت علػ    (2)كظيرت فػرؽ أخػرل رالمرجةػة، كمكركثيا االعوقادم، حقيقويا وراث رؿ فرقة

أمػػا المعوزلػػة فقػػالكا إف ، حرمػػكا عليػػو بأنػػو رػػافر مشػػرؾ (3)مرورػػب الربيػػرة بأنػػو مػػع فسػػقة الخػػكارج

كف قػد نيقػػؿ المكقػػؼ السياسػي إلػػ  مسػػار كبػػذلؾ يرػػ، مرورػب الربيػػرة يرػػكف فػي منزلػػة بػػيف المنػزلويف

ما ناليـ في العار  كناؿ المعوزلة (1)كراف نواج ما دار مف جدؿ ىك إرىااات لعلـ الرأـ، ديني

كمػػػػا أف بػػػػدأ العاػػػػر العباسػػػػي اذكؿ إال كوػػػػنفس المعوزلػػػػة الاػػػػعداء كباعونػػػػاؽ الخلفػػػػاء ، اذمػػػػكم

حوػػ  أضػػح  االعوػػزاؿ ، أمكف بالمعوزلػػةكوكطػػدت اػػلة المػػ .(2)المػػأمكف كالمعواػػـ كالكاثػػؽ لفرػػرىـ

كرانكا يعقدكف مجالس المناظرة ، كاوخذ المأمكف بطانوو منيـ، للدكلة العباسية ىك المذىب الرسمي

مػػف الفرػػر ، كبطبيعػػة الحػػاؿ رػػاف ناػػيب إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر .(3)بعيػػدان عػػف الفرػػر السػػلفي القػػديـ

كالكاثػػػػؽ ، كفػػػػرض المػػػػأمكف كالمعواػػػػـ، العباسػػػػيةاالعوزالػػػػي ناػػػػيبان ربيػػػػران بحرػػػػـ وبعيويػػػػا للخأفػػػػة 

رأحػد العلػـك   (5)فظيػر علػـ الرػأـ  (4)كدخلكا فػي اػراع فرػرم طكيػؿ مػع الحنابلػة، المذىب فرضان 

                                                 

اليجػرم / الثػامف المػيأدم، رفرقػة إسػأمية ليػا أراؤىػا علػ  يػد كااػؿ بػف ظيرت فرقػة المعوزلػة فػي الباػرة فػي أكاةػؿ القػرف الثػاني   (1)
 .95، ص1جػ ،الية، الشير سواني: الملؿ كالنحؿعطاء الذم اعوزؿ شيخو اإلماـ الحسف البارم فسمي اوباعو بالمعوزلة أك الكا

ة رانػت وػؤمف بوػأخير العمػؿ عػف النيػة، كالعقػد، اذرجاء علػ  معينػيف، أحػدىما بمعنػ  الوػأخير، كالثػاني إعطػاء الرجػاء، كىػي جماعػ  (2)
كرانكا يقكلكف ال يضر مع اإليماف معاية، رما ال ونفع مع الرفر طاعة، كقالكا بوأخير حرـ ااحب الربيرة إلػ  يػـك القيامػة، فػأ يقضػ  

 .11، ص1عليو ما في الدنيا مف ركنو مف أىؿ الجنة أك مف أىؿ النار، الشير سواني: الملؿ كالنحؿ، جػ
فػػي مكقعػػة اػػفيف، بعػػد أف بػػايعكه أك ذنيػػـ خرجػػكا إلػػ  المػػداةف أك خرجػػكا مػػف  الػػذيف خرجػػكا علػػ  اإلمػػاـ علػػي بػػف أبػػي طالػػب   (3)

 .98، 97، ص1الجماعة، الشير سواني: الملؿ، جػ
 .33 ،32ـ، ص2007مني حسف محمكد: المعوزلة في بأد المغرب، رسالة ماجسوير غير منشكرة، آداب عيف شمس،   (1)
البغػدادم: الفػرؽ بػػيف  ؛50ـ، ص2001ابػف ظػافر اذزدم: أخبػار الػػدكؿ المنقطعػة، وحقيػؽ، د. علػػي عمػر، مروبػة النعػاـ، القػػاىرة،   (2)

 .كما بعدىا 15، مؤسسة الحلبي، القاىرة، د. ت، صعبدالرؤكؼالفرؽ، وحقيؽ، د. طو عبدالسأـ 
 .76ـ، ص1949ؽ، د. عباس العزاكم، بغداد، و: النبراس في واريخ بني العباس، وحقيحيابف د  (3)
 .279، ص15ابف رثير: البداية كالنياية، جػ  (4)
ية علـ الرأـ ىك إثبات العقاةد الدينية ب يراد الحجب كدفع الشبو، فيػك العلػـ الػذم يبحػث فػي اذدلػة اليقينيػة الموعلقػة بالعقاةػد اإلسػأم  (5)

ـ، 2004منطػػػؽ، ابػػػف خلػػدكف: المقدمػػػة، وحقيػػؽ، د. ماجػػػد أحمػػػد طػػاىر، دار الفجػػػر، القػػػاىرة، كىػػذه اذدلػػػة مبناىػػا العقػػػؿ المسػػػوند إلػػ  ال
 .551ص
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في العديػد ، الميمة في إقليـ ما كراء النير كلقي اىومامان ربيران مف قبؿ العلماء كخااة أىؿ الرأـ

فأىؿ الحديث رانكا يركف أف آراء المورلميف بدعة  (1)ا الجميكرمف المساةؿ الدينية الوي خالفكا فيي

  .(2)كرمكىـ باإللحاد كالزندقة

كرثيػران مػا ألفػت الروػب فػي علػـ الرػأـ للػرد ، كانوشر االعوزاؿ بيف بلداف إقليـ ما كراء النيػر

خػوأؼ بينيػا كالمووبػع ليػذه الفػرؽ يػرم أف اال، عل  المساةؿ الفقييػة الرثيػرة الوػي دارت بػيف الفػرؽ

فقد اخولفكا في قضػية ، كليس في أاكليا الموفؽ علييا بيف الجميع، ىك اخوأؼ في فركع العقاةد

كغيرىػػػػا مػػػػف ، كاذمػػػػر بػػػػالمعركؼ كالنيػػػػي عػػػػف المنرػػػػر، خلػػػػؽ القػػػػرآف الرػػػػريـ كاػػػػفات اهلل وعػػػػال 

مكا الػنظـ كالنثػر كاسػوخد، كاشوير ب قليـ ما كراء النير العديد ممف برزكا في علـ الرػأـ (1)المساةؿ

 .(2)المخالفة ليـ، كالرد عل  اآلراء اذخرل كالبراىيف الوي وثبت آراءىـ، إليراد الحجب

كىرػػذا أثػػرل الاػػراع المػػذىبي بػػيف المػػذاىب كالفػػرؽ اإلسػػأمية الحيػػاة الفرريػػة فػػي إقلػػيـ مػػا 

ـ حػػديث أك علػػقييػػة أك الوفسػػير أك البرثػػرة المؤلفػػات فػػي شػػو  الفػػركع سػػكاء أرانػػت ف، كراء النيػػر

 .كىذا ما سكؼ يوضح في دراسونا للنواج العلمي في الفاؿ الرابع، الرأـ، كغيرىا مف العلكـ

 (:الرحمة في طمب العمم) الرحالت العممية

 دعػػػػا اإلسػػػػأـ إلػػػػػ  الرحلػػػػة فػػػػػي طلػػػػب العلػػػػػـ كأخػػػػذ العبػػػػرة مػػػػػف أحػػػػكاؿ اذمػػػػػـ قػػػػاؿ وعػػػػػال 

ـٍ  عيػػكا ًإلىػػ" فىلىػػٍكال نىفىػػرى ًمػػٍف ريػػؿِّ ًفٍرقىػػةو ًمػػٍنيي ـٍ ًإذىا رىجى كا قىػػٍكمىيي ًليينػػًذري ـٍ طىاًةفىػػةه ًليىوىفىقَّييػػكا ًفػػي الػػدِّيًف كى ـٍ لىعىلَّييػػػ ٍيًي

كفى  وسبيح كالبحػث عنػو جيػاد كوعليمػو مػف  سةاكدر "وعلمكا العلـ ف ف وعلمو حسنة  كقاؿ  (3)"يىٍحذىري

                                                 

 .317، 316، ص2محمد أبك زىرة: واريخ المذاىب اإلسأمية، جػ  (1)
 .306ـ، ص1988: واريخ الفرر اإلسأمي، دار الفرر العربي، القاىرة، الفقي عبدالرؤكؼعااـ   (2)
، دار الثقافػة، الػدار 1ؿ راجع، محمكد إسماعيؿ: سكسيكلكجيا الفرر اإلسأمي، )محاكلة ونظير( طكر الورػكيف، جػػلمزيد مف الوفااي  (1)

 -213، ص3ـ، جػػػػ2000( دار سػػػيناء، القػػػاىرة االزدىػػػار؛ سكسػػػيكلكجيا الفرػػػر اإلسػػػأمي )طػػػكر 213 -203ـ، ص1980 البيضػػػاء،
216. 
 .الرسالةلمزيد مف الوفاايؿ راجع الفاؿ الرابع مف   (2)
 .122سكرة الوكبة: اآلية   (3)
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كاحػػدة علييػػا علػػـ ورػػكف إذا مػػات مػػؤمف كوػػرؾ كرقػػة ، ال يعلمػػو اػػدقو كىػػك عنػػد اهلل ذىلػػو قربػػة

الكرقػػة يػػكـ القيامػػة سػػوران بينػػو كبػػيف النػػار كأعطػػاه اهلل برػػؿ حػػرؼ مروػػكب علييػػا مدينػػة أكسػػع مػػف 

 (2)مػف خػرج فػي سػبيؿ العلػـ فيػك فػي سػبيؿ اهلل حوػ  يرجػع كقػاؿ الحبيػب  .(1)الدنيا سبع مرات"

كاطلػػب ، كعاػػاؾ مػػف حديػػديػػا داكد اوخػػذ نعليػػؾ حديػػد : كأكحػػ  اهلل وعػػال  إلػػ  داكد عليػػو السػػأـ

كوعوبر الرحلػة فػي طلػب العلػـ مػف الفػراةض كالسػنة  .(3)كونرسر العاا، العلـ حو  يومزؽ النعأف

كعػػف  (4)بػػو طريقػػان إلػػ  الجنػػة(لػػو )مػػف سػػلؾ طريقػػان يلػػومس فيػػو علمػػان سػػيؿ اهلل  الشػػريفة يقػػكؿ 

رج مػف بيوػو فػي طلػب ما مف خارج يخػيقكؿ " افكاف بف عساؿ المراكم قاؿ سمعت رسكؿ اهلل 

  .(1)العلـ إال كضعت لو المأةرة أجنحويا رضا بما يانع"

الػػدنيا فعليػػو  كقػػاؿ مػػف أراد، طلػػب العلػػـ أفضػػؿ مػػف اػػأة النافلػػة قػػاؿ اإلمػػاـ الشػػافعي 

 .(2)كقاؿ ما وقرب إل  اهلل وعال  بشيء بعد الفراةض أفضؿ مف طلب العلـ، بالعلـ

ىذا ما يمرف مأحظوو مف ، أىـ مميزات جيكد المسلميفكوعوبر الرحلة في طلب العلـ مف 

خػػػػػأؿ دراسػػػػػة وػػػػػراجـ اآلالؼ مػػػػػف العلمػػػػػاء فػػػػػي إقلػػػػػيـ مػػػػػا كراء النيػػػػػر فػػػػػي العاػػػػػريف السػػػػػلجكقي 

كالخكارزمي فقد رحؿ العلماء إل  مناطؽ ناةية سعيان كراء العلـ كالمعرفة غير مباليف بما يعورضيـ 

ب السػػفر كاػػعكبوو كمخػػاطره فػػي ذلػػؾ الكقػػت كمػػا بجانػػب مواعػػ، كجيػػد كنفقػػة، مػػف مشػػقة كعنػػاء

أثنػػاء  فػػي كيبػػدك أف الطلبػػة رػػانكا يعومػػدكف علػػ  أنفسػػيـ، يوطلبػػو مػػف اسػػوعدادات كوجييػػز القػػكت

 .(3)رحأويـ العلمية إل  اذقطار البعيدة كعبر قكافؿ الحب كالوجارة

                                                 

 .27بدكف، ص ،، وعليؽ سيد محمد منكربنار، دلييسأـة اإلسأـ إل  دار المحمد بف أبي برر السمرقندم: شرع  (1)
 .38محمد بف أبي برر السمرقندم: نفس المرجع، ص  (2)
 .144عبدالبارم محمد: خراساف كما كراء النير، ص  (3)
 .226، ص1: باب العلـ، جػمالبخار احيح   (4)
 .226أخرجو بف ماجو في المقدمة )باب فضؿ العلماء( كالحث عل  طلب العلـ، الحديث رقـ   (1)
 .3ىػ ، ص1414ماجد إسأـ البنراوي: رحلة العلماء في طلب العلـ، الرياض،   (2)
 .230لقاىرة، ب. ت، صعلي حسن  الخربكطلي: الحضارة العربية اإلسأمية، نشر مروبة الخانجي، ا  (3)
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لػػػ  مػػػكارد العلػػػـ كرػػػاف طػػػأب العلػػػـ فػػػي إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر كغيػػػره يجكبػػػكف الػػػبأد سػػػعيان إ

ممػػا أدل إلػػ  وقػػدمان علميػػان ، كافػػر مػػف العلػػـك المخولفػػة حػػظممػػا يسػػر للدارسػػيف اذخػػذ ب، كالمعرفػػة

فقػد رػاف طػأب العلػـ يرحلػكف فػي طلػب علػـ ، ملمكسان في أغلب العلكـ المعرفية فػي ذلػؾ العاػر

الحاػكؿ علػ  أربػر رما راف الشعراء كاذدباء الذيف رانكا يرغبػكف فػي  (1)الحديث مسافات شاسعة

 .(2)رانكا يذىبكف إل  البادية طلبان للبياف كالبأغة، قسط مف الفااحة العربية

كوبػادؿ المعرفػة بيػنيـ كاسػوفاد ، اواػاؿ العلمػاء بعضػيـ بػبعض كالرحأت العلميػة أدت إلػ 

ة رمػا أدل وبػادؿ الروػب كالزيػارات كالمنافسػات إلػ  النيػكض بالحررػة الفرريػ، رؿ عالـ مػف زمأةػو

قػػد أوػػاح ليػػـ االسػػوفادة مػػف ، رمػػا أف رحلػػة الطػػأب بػػيف المػػدف اإلسػػأمية لطلػػب العلػػـ، كازدىارىػػا

أك المنػاظرة فػي ، العلماء كمجالس المناظرة الوي عقدىا حراـ السأجقة كالخكارزمييف في قاكرىـ

الفرريػة  ازدىػار الحيػاة رػؿ ذلػؾ أدل إلػ ، المساجد كالمنازؿ كالدراريف كغيرىا مف مؤسسات العلػـ

كرانت الرحلة في طلب العلـ مف سمات الحياة العامة في إقليـ ما كراء  .(1)في إقليـ ما كراء النير

كسػػاعد علػ  ويسػػير ىػذه الرحلػة عػػدـ كجػكد حػػكاجز أك ، النيػر فػي العاػػر السػلجكقي كالخػكارزمي

كرػاف جػكاز  (2)ةحيث رانت البأد اإلسأمية كحػدة ثقافيػة كاحػد، حدكد بيف أقطار العالـ اإلسأمي

فبفضػؿ ونػافس دكؿ اإلسػأـ ، رغػـ الوفرػؾ السياسػي للخأفػة اإلسػأمية، سفر الطالب ىػك إسػأمو

كلػـ ومنػع ، وعددت البيةػات الفرريػة كأاػبح لرػؿ دكلػة إسػأمية شػيرة فػي ناحيػة خااػة مػف الثقافػة

كالػديف فػي جميػع كال شػؾ أف كحػدة اللغػة  .(3)الخاكمات السياسية بيف الدكؿ مف الوعػاكف الثقػافي

                                                 

 .25ـ، ص2009ىػ/ 1425، مروبة رلية اآلداب، القاىرة، 1ساجد الرحمف الاديقي: نشأة علـ الحديث كوطكرىا، ط  (1)
 .244علي حسني الخربطلي: الحضارة اإلسأمية، ص  (2)
 .132ـ، ص2009الفرر، القاىرة،  ممحمد عبدالعظيـ: واريخ المسلميف كحضارويـ في آسيا الكسط  كبأد القكقاز، شررة نكاب  (1)
 .144عبدالبارم محمد: خراساف، ص  (2)
، 2محمػػػد مػػػاىر حمػػػادة: المروبػػػات فػػػي اإلسػػػأـ، ط ؛152ـ، ص1978عبػػػدالنعـ ماجػػػد: وػػػاريخ الحضػػػارة اإلسػػػأمية، ط، القػػػاىرة،   (3)

 .191ـ، ص1978بيركت، 
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كللرحلػة فػي طلػب  (1)أنحاء العالـ اإلسأمي قد ساعدت عل  نشاط الوبادؿ الفرػرم كانوقػاؿ العلمػاء

العلـ فكاةد جمة منيا الومرف مف الجكانػب العلميػة الروسػاب الفكاةػد كالرمػاؿ بلقػاء المشػايخ كالولقػي 

كرسػػػب اػػػداقات جديػػػدة ، امػػػةكنشػػػر العلػػػـ الػػػذم حاػػػلو العػػػالـ كاوسػػػاع الثقافػػػة الع (2)عػػػف الرجػػػاؿ

ذلػػؾ أف رثػػػرة مػػػا ، عػػػأكة علػػ  مػػػا للرحلػػػة مػػف أثػػػر فػػػي ويػػذيب الطبػػػاع كرقػػػي اآلداب .(3)خالاػػة

كمف فػراةض اإلسػأـ مػا ال يػؤدل ، يأقيو الرجؿ في السفر مف المشاؽ يقكم في نفسو خلؽ الحلـ

الوػي دفعػػت المسػػلميف  فرػػاف الحػب مػػف أىػـ العكامػػؿ، كىػك حػػب بيػت اهلل الحػػراـ، إال بكسػيلة الرحلػػة

كظيرت الحاجة للرحلة في طلب العلـ في إقليـ ما كراء النير بمدنو كقػراه منػذ  .مف رؿ فب عميؽ

ال مررػػز ، حيػػث لػػـ يرػػف لمسػػأـ إال معلػػـ كاحػػد ىػػك رسػػكؿ اهلل ، بدايػػة دخػػكؿ أىلػػو اإلسػػأـ كا 

راء النيػػػر يوخػػػذكف الرحلػػػة كرػػػاف علمػػػاء مػػػا ك ، مرػػػة أكالن ثػػػـ المدينػػػة ثانيػػػان ، كاحػػػد ىػػػك مرػػػاف إقاموػػػو

رمػاؿ المعرفػة، كسيلويـ السووماـ العلـ فيثقػؼ ثقافػة كيػوعلـ ، فينبػم العػالـ مػنيـ الكاحػد منزلػة مػا، كا 

قليمو كميما رانت منزلة العلماء الذيف وعلـ علػييـ فػأ يػوـ لػو العلػـ إال بالرحيػؿ ، علـ أىلو كبلده كا 

فػػػي رػػػؿ مرػػػاف فػػػػي العػػػالـ اإلسػػػأمي فػػػي ذلػػػػؾ كرانػػػػت موعػػػددة ، إلػػػ  المرارػػػز العلميػػػة المعركفػػػة

كال ريب أف الشغؼ العلمي الشديد ىػك الػذم دفػع العلمػاء فػي مػدف كقػرل مػا كراء النيػر  .(1)الكقت

كسػػاةر مػػدف العػػالـ اإلسػػأمي إلػػ  الرحلػػة مػػف بلػػد إلػػ  بلػػد طلبػػان للعلػػـ ميمػػا وجشػػمكا فػػي ذلػػؾ مػػف 

، كأف العػػالـ ميمػػا بلػػم علمػػو كاروفػػع شػػأنو، ة لػػومشػػاؽ إيمانػػان مػػنيـ بػػأف العلػػـ ال كطػػف لػػو كال نيايػػ

 .(2)قد ال وركف عنده، فسيجد عند غيره فكاةد أك زكاةد

                                                 

منيػػػر الػػػديف أحمػػػد: وػػػاريخ الوعلػػػيـ عنػػػد المسػػػلميف فػػػي القػػػرف  ؛87ـ، ص1982، القػػػاىرة، 2سػػػعيد عاشػػػكر: المدينػػػة اإلسػػػأمية، ط  (1)
 .67ـ، ص1981الخامس اليجرم، ورجمة سامي الاقار، السعكدية، 

 .21، ص1ـ، جػ1988الشاشي: حلية العلماء في معرفة مذاىب الفقياء، وحقيؽ ياسميف أحمد إبراىيـ، بيركت،   (2)
 .27 -25ـ، ص1975الديف عنور، بيركت،  وحقيؽ نكر الخطيب البغدادم: الرحلة في طلب الحديث،  (3)
 .318، ص3ـ، جػ1954محمد الخضر حسيف: أثر الرحلة في الحياة اذدبية كالعلمية، المجمع العلمي العربي، دمشؽ،   (1)
 .43ص، 3ـ، جػ1981كأنس المجالس، وحقيؽ محمد مكس  الخكلي، دار الروب العلمية، بيركت،  القرطبي: بيجة المجالس  (2)
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أثنػػاء رحأويػػـ يدرسػػكف كيولقػػكف عػػف الشػػيكخ فػػي رػػاف طػػأب العلػػـ فػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر 

، جػػػكرةكرػػػاف علمػػػاء اللغػػػة يرحلػػػكف إلػػػ  الباديػػػة لجمػػػع اذلفػػػاظ النػػػادرة كالمي، كيجومعػػػكف بالعلمػػػاء

، كيفيدكف مف شركحيا، كرحؿ اذدباء في أقطار الدكؿ اإلسأمية يأخذكف عف أدباءىا (1)كمفرداويا

كمثليـ العلماء المخولفكف في رؿ فرع مػف فػركع ، كراف الفقياء يرحلكف بدكرىـ للوولمذ عل  أةمويـ

كلمػا  (3)عناةػوكراف المحػدثكف أنشػط الطػأب علػ  الرحيػؿ فػي طلػب العلػـ كأاػبرىـ علػ   (2)العلـ

رػػاف الحػػديث الشػػريؼ ىػػك الماػػدر الثػػاني للوشػػريع فقػػد أعطػػاه العلمػػاء غايػػة اىومػػاميـ كبػػذلكا مػػف 

فرانػػػت الرحلػػػة فػػػي طلػػػب الحػػػديث مػػػف لػػػكاـز طريقػػػة ، أجػػػؿ الحػػػديث كأسػػػانيده رػػػؿ مػػػا فػػػي كسػػػعيـ

ؿ كلػػك رػػاف حرػػـ المواػػ (2)يقػػكؿ الخطيػػب البغػػدادم (1)المحػػدثيف كمػػنيجيـ فػػي الوحاػػيؿ العلمػػي

للقػػاء ، كالمرسػػؿ كاحػػدان لمػػا اروحػػؿ روبػػة الحػػديث كورلفػػكا مشػػاؽ اذسػػفار إلػػ  مػػا بعػػد مػػف اذقطػػار

ليػو  .(3)كالسماع منيـ في ساةر اآلفاؽ، العلماء كونقسـ الرحأت العلمية مػف إقلػيـ مػا كراء النيػر كا 

حيث  (4)إلسأميةإل  مراحؿ عٌدة فالمرحلة اذكل  يمرف أف نطلؽ علييا مرحلة الفوكحات العربية ا

كالفقيػػاء الػػذيف ااػػطحبويـ معيػػا ، كالحػػديث، كالوػػابعيف مػػف حفظػػة القػػرآف الرػػريـ، رحػػؿ الاػػحابة

، كرانت ولؾ بداية مبررة لرحأت العلماء العرب إل  ىذه البأد، جيكش الفوح إلقليـ ما كراء النير

كوعػاليـ الػديف ، كالحػديث، لرريـإذ وؤرد روب الفوكح دكرىـ البارز في وعليـ أىؿ ولؾ البأد القرآف ا

 .(5)الحنيؼ

                                                 

 .126ـ، ص1976شكقي ضيؼ: العار العباسي الثاني، دار المعارؼ،   (1)
 .146عبدالبارم محمد: خراساف كما كراء النير، ص  (2)
 .4ماجد إسأـ البنراوي: رحلة، ص  (3)
 .16الخطيب البغدادم: الرحلة في طلب الحديث، ص  (1)
 .402العلمية، بيركت، د. ت، ص الخطيب البغدادم: الروابة في علـ الركاية، المروبة  (2)
 .420نفسو، ص الخطيب البغدادم: المادر  (3)
 .125، 124محمد علي الفراء: العأقات الثقافة، ص  (4)
 ،مػػف خػػأؿ الػػرحأت العلميػػة، بغػػداد محمػػد سػػعيد رضػػا: الاػػأت الثقافيػػة بػػيف العػػراؽ كبػػأد المغػػرب فػػي العاػػر العباسػػي الثػػاني  (5)

 .24سيرم: الحياة العلمية، صمريزف ع ؛47ـ، ص1991
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كويافػػت طلبػػة ، الػػذيف اشػػويركا بسػػعة علميػػـ، أمػػا المرحلػػة الثانيػػة فوميػػزت برفػػاءة أسػػاوذويا 

عل  الرغـ مف المجيػكد المضػني الػذم ورلفػو طػأب العلػـ مػف جيػد ، العلـ عل  حلقاويـ الودريبية

الطػػأب إلػػ  بػػأد مػػا كراء النيػػر أك منيػػا  كوميػػزت حلقػػات العلػػـ الوػػي رػػاف يرحػػؿ فييػػا .(1)كمػػاؿ

كطرح المساةؿ المفضلة بحريػة وامػة فػي الػرأم كأرسػبويـ ، بالونكع في العلكـ إل  جانب المناظرات

انوقػػاؿ طػػأب العلػػـ إلػػييـ ميمػػا رلفيػػـ ذلػػؾ مػػف  أدت إلػػ ، ىػػذه المنػػاظرات المفوكحػػة خاكاػػية

بمثابػػػة دافػػػع قػػػكم للػػػوعلـ كوطػػػكر الحيػػػاة كال شػػػؾ أف دخػػػكؿ العلمػػػاء فػػػي المنػػػاظرات رػػػاف  (2)مشػػػقة

الفرريػة فػػي إقلػيـ مػػا كراء النيػر كرػػاف مػف عػػادة ىػذه الفةػػة المنػاظرة رثػػرة اذسػفار مػػف بلػد إلػػ  بلػػد 

 .(1)كمناظرويـ في مجاالت العلـ المخولفة، لمقابلة علماةيا كالوزكد مف معارفيـ

النيػر فػي العاػريف السػلجكقي كساعد عل  ازدىار الرحلة في طلب العلـ في إقليـ ما كراء 

فقػد رػاف اإلقلػيـ يقػع ، كالخكارزمي رثرة الطرؽ الوجاريػة الوػي لعبػت دكران ربيػران فػي ويسػير الػرحأت

كالطػأب الػذيف اػحبكا القكافػؿ ، كالفقيػاء، كالزىػاد، عل  أىـ الطػرؽ الوجاريػة الوػي حملػت العلمػاء

ليو مف بأد المشرؽ اإلسػأمي كالػذم  (2)كمػف أشػيرىا طريػؽ الحريػر العظػيـ الوجارية مف اإلقليـ كا 

كرػاف لطريػؽ الحريػر  (3)يبدأ مف الايف إل  ىمداف كقزكيف كنيسابكر ثـ الشاـ ثـ يوجو إلػ  بغػداد

دكران بارزان مف ركنو طريقان وجاريان راف يمثؿ حلقة الكاؿ بػيف حضػارات الػبأد فػي الشػرؽ كالغػرب 

  .(4)كيربط بيف ثقافات الشعكب بعضيا ببعض

                                                 

 .16محمد سعيد رضا: نفس المرجع، ص  (1)
، 8ـ، جػػػ2000ابػػف آيبػػؾ الاػػفدم: الػػكافي بالكفيػػات، وحقيػػؽ، د. أحمػػد اذرنػػاؤكط كوررػػي ماػػطف ، دار إحيػػاء الوػػراث، بيػػركت،   (2)
 .154ص
 .109محمد عبدالعظيـ: واريخ المسلميف، ص  (1)
 .7، صريف فرانؾ: طريؽ الحريرإب  (2)
 .12، 11بدر الديف الايني: العأقات بيف العرب كالايف، ص  (3)
 .7ريف فرانؾ: طريؽ الحرير، صبإ  (4)
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ر مف المنطقة الكاقعة عند ماػب نيػر السػند نحػك فػارس مػاران يثـ الطريؽ الوجارم الذم يس

كالطريػػؽ الوجػػارم بػػيف بػػأد  (1)بكاليػػة سجسػػواف كمنيػػا نحػػك خراسػػاف غربػػان كبخػػارل كسػػمرقند شػػماالن 

الػػركس كالمشػػرؽ عػػف طريػػؽ بحػػر قػػزكيف كمنػػو ونقػػؿ الوجػػارة إلػػ  بخػػارل كسػػمرقند بػػبأد مػػا كراء 

رثيػر إل  جانب  (3)ثـ الطريؽ الملري أك الذىبي بيف سمرقند كبخارل .(2)كمنيا إل  الايف، النير

رمػا رانػت طػرؽ الحػب   (4)مف الطريؽ الوجارية الداخلية بيف المػدف كالقػرل فػي إقلػيـ مػا كراء النيػر

لػيـ مػا كالطػأب مػف إق، إل  بيت اهلل الحراـ بمرة المررمة كسيلة مػف الكسػاةؿ الوػي حملػت العلمػاء

كأخػػذ علمػػاء اإلقلػػيـ مػػف علمػػاء الحػػرميف الشػػريفيف ، كراء النيػػر إلػػ  مرػػة المررمػػة كالمدينػػة المنػػكرة

كانوقلػػكا بعػػد انويػػاء مكسػػـ الحػػب إلػػ  ، كولقػػكا الفقػػو علػػ  يػػد أةمويػػا، كسػػمعكا مػػف محػػدثييا، علػػكميـ

علماء كطػأب العلػـ عبػر لذلؾ رثرت أسفار ال  (1)إقليـ ما كراء النير ينقلكف ما وعلمكا إل  طأبيـ

كبلػػداف ، كالعػػراؽ كالشػػاـ كماػػر، الطػػرؽ الوجاريػػة إلػػ  المػػدف كالحكاضػػر فػػي شػػبو الجزيػػرة العربيػػة

  .(2)آسيا الكسط  بغية أخذ العلـ مف ماادره كمنابعو

كالمجاؿ ىنا ال يوسع لذرر مف رحؿ مف العلماء إل  إقليـ ما كراء النير أك منػو فلػك وحػدثنا 

كلرػػف سنضػػػرب مػػػثأن علػػػ  ذلػػػؾ بػػػذرر بعػػػض ، يؿ مػػػا كسػػػعونا اػػػفحات البحػػػثعػػف ذلػػػؾ بالوفاػػػ

فمػف علمػاء سػمرقند الػذيف كاػلكا إلػ  بلػداف ، العلماء الػذيف رحلػكا أك الطػأب الػذيف دخلػكا اإلقلػيـ

العالـ اإلسأمي اإلماـ الحافظ الرحاؿ أبك محمد الحسف بػف أحمػد بػف قاسػـ بػف جعفػر السػمرقندم 

، الحافظ جعفر بػف محمػد المسػوفغرم كسػمع ببخػارل كبلػخ كسػمرقندـ( احب 1097ىػ/ 491)ت

                                                 

 .245ـ، ص1989إبراىيـ أيكب: الواريخ العباسي السياسي كالحضارم، بيركت،   (1)
لييةػة الماػرية العامػة للروػاب، القػاىرة، ىايد: واريخ الوجارة في الشرؽ اذدن  في العاكر الكسط ، ورجمة أحمػد محمػد رمضػاف، ا  (2)

 .53ـ، ص1994
 .15ريف فرانؾ: طريؽ الحرير، صإب  (3)
 .كما بعدىا 503عنيا انظر: لسورنب: بلداف الخأفة الشرقية، ص  (4)
 .24محمد سعيد رضا: الاأت الثقافية، ص  (1)
 .129محمد علي الفراء: العأقات الثقافية، ص  (2)
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كمحمػػد بػػف محمػػد بػػف أيػػكب أبػػك محمػػد القطػػكاني  (1)لػػو روػػاب بحػػر اذسػػانيد فػػي اػػحاح المسػػانيد

كرػػاف إمامػػان كاعظػػا لػػو القبػػكؿ ، ان رثيػػر أىػػؿ سػػمرقند سػػافر البلػػداف كسػػمع  ـ( مػػف1115ىػػػ/ 506)ت

قاسػػػػـ محمػػػػد بػػػػف ميمػػػػكف بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عبػػػػداهلل الػػػػدبكس ال كأيضػػػػان أبػػػػك (2)بػػػػيف الخػػػػكاص كالعػػػػكاـ

كرػاف شػريؾ السػمعاني فػي الػدرس كالرحلػة ، راف مف ربار العلمػاء الرحالػة، ـ(1135ىػ/ 530)ت

 .(3)إل  نيسابكر

مػػنيـ اإلمػػاـ  أمػػا العلمػػاء الػػذيف كفػػدكا إلػػ  سػػمرقند مػػف أنحػػاء العػػالـ اإلسػػأمي فيػػـ رثيػػركف

، ـ(1049ىػػ/ 441بػف علػي بػف حمػداف الخراسػاني الحػافظ )تالرحالة أبك طاىر محمد بف أحمد 

، كنيسػػابكر بػػف برػػر الطػػرازم كالحػػافظ أبػػي برػػر الجػػكرقي، سػػمع بسػػمرقند مػػف أبػػي سػػعد السػػمعاني

كسػػمع مػػف أبػػي ، بػػف أحمػػد كبمػػرك مػػف أبػػي الفضػػؿ محمػػد بػػف السػػجيف الحػػداداكبػػالرم بػػف جعفػػر 

ـ( 1050ىػػػ/ 442)ت  سػػوانيداف علػػي الطبر مػػنيـ أبػػك القاسػػـ حمػػك  (1)سػػعيد بػػف أحمػػد النيسػػابكرم

لو رحلة كاسعة في طلب العلـ في بلػداف العػالـ اإلسػأمي سػمع بسػمرقند ، راف مف ربار المحدثيف

 كاإلمػػاـ الحػػافظ الجػػكاؿ أبػػك (2)كالػػرم كالباػػرة كنيسػػابكر كأنفػػؽ علػػ  أاػػحاب الحػػديث أمػػكاؿ رثيػػرة

ـ( سػمع ببغػػداد كدمشػؽ كبلػػخ 1063ػ/ ىػػ456الكليػد الحسػف بػػف محمػد بػػف عبػدالرحمف البلخػي )ت

كالشيخ اإلماـ المحدث  (3)كنيسابكر كىراة كطكؼ البأد كحاؿ اذسانيد كالضراةب كمات بسمرقند

ـ( رػاف مػف ربػار الرحالػة 1067ىػػ/ 460لطػكاؼ )ت ، أبك مسلـ عمػر بػف علػي بػف الليػث المفيػد

         مجػػد الػػديف الحنفػػي ، اهللعبػػد فضػػأن عػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد أبػػك (4)كرػػش، سػػمع بسػػمرقند

                                                 

 .1973ـ، ص1993السيكطي: طبقات الحفاظ، وحقيؽ محمد علي عمر، القاىرة،  ؛1230، ص4الحفاظ، جػ الذىبي: وذررة  (1)
 .174، 173، ص9ابف الجكزم: المنوظـ، جػ  (2)
 .555، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (3)
 .305، ص3ـ، جػ1996عبداهلل الدمشقي: طبقات علماء الحديث، وحقيؽ أرـر البكشي كآخر، بيركت،  أبك  (1)
 .64 -62، ص3الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (2)
 .437السيكطي: طبقات الحفاظ، ص  (3)
 .353، 352، ص3أبك عبداهلل الدمشقي: طبقات، جػ  (4)
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كىػػػد كوػػػرؾ ، رػػاف أبػػػكه مػػف ملػػػكؾ مػػف مػػػا كراء النيػػر، ـ( أحػػػد علمػػاء الحنفيػػػة1180ىػػػ/ 576)ت

فوفقػػو ثػػـ رحػػؿ إلػػ  الشػػاـ كماػػر ، كىػػاجر فػػي طلػػب العلػػـ إلػػ  سػػمرقند كبخػػارل كخراسػػاف، الملػػؾ

 .(1)كدرس بمار إل  أف مات

 ىػػػػػ/617محمػػػػد بػػػػف مناػػػػكر السػػػػمعاني )تالمظفػػػػر عبػػػػدالرحيـ بػػػػف عبػػػػدالرريـ بػػػػف  كأبػػػػك 

احب كالده لسماع الحػديث كطػاؼ بػو فػي خراسػاف كمػا ، ـ( الفقيو المحدث مسند خراساف1220

كخػوـ ، راف فقييان عارفان بالمذىب انويػت إليػو الشػافعية ببلػده، كخااة سمرقند كبخارل، النير كراء

  .(2)بو البيت السمعاني

كقػد   (1)اذخشػيرثيمشرؽ اإلسػأمي أمثػاؿ أبػي الكفػاء لرما انوشر علماء كطأب في بأد ا

، عػػالـ بالوػػاريخ، حسػػف الشػػعر، فاضػػأن ، أدبيػػان ، موقنػػان ، فػػي اللغػػة ان كاػػفو يػػاقكت بقكلػػو )رػػاف إمامػػ

ىػػػ/ 632جعفػػر القرنمػػاني )ت  كبػػكممػػف رحػػؿ مػػف فرغانػػة أيضػػان أ (2)كرػػاف مقامػػو بمػػرك كبيػػا مػػات

كقػػرأ المنطػػؽ اليكنػػاني ، عديػػد مػػف المشػػايخانػػة علػػ  يػػد النحػػك العربػػي فػػي فرغـ( الػػذم قػػرأ 1235

كرزؽ بيا  (4)جار"نٍ كرحؿ إل  مدينة "سً ، ةغكبرع في نقؿ اذلفاظ البلي (3)أيضان عل  يد الفخر الرازم

، كالمنطػػؽ، رػػاف يػػدرس ليػـ بالجػػامع علػػـ النحػك كالفقػػو فكأفػػاد الطلبػػة الػذي، علػ  وػػدريس مػػا وعلمػو

، فػػوـ إبعػػاده كرحػػؿ عػػف سػػنجار إلػػ  بغػػداد، عنػػد سػػلراف الدكلػػة حوػػ  أكشػػي بػػو عنػػد أحػػد خاػػكمو

                                                 

، دار ىجػػػػػر، القػػػػػاىرة، 1ابػػػػػف أبػػػػػي الكفػػػػػا القرشػػػػػي: الجػػػػػكاىر المضػػػػػية فػػػػػي طبقػػػػػات الحنفيػػػػػة، وحقيػػػػػؽ، د. عبػػػػػدالفواح الحلػػػػػك، جػػػػػػ  (1)
 .92، 91، ص7ـ، جػ1999المقريزم: رواب المقضي الربير، وحقيؽ محمد البعأكم،  ؛348ص ،3ـ، جػ1993ىػ/1413

 .76، 75، ص5ابف العماد الحنبلي: شذرات الذىب، جػ  (2)
ـ، 1228ىػػػػ/ 522ىػػػك محمػػػد بػػػف القاسػػػـ بػػػف أحمػػػد اذخشػػػيرثي، أبػػػك الكفػػػا المعػػػركؼ بػػػأبي المناقػػػب، رحػػػؿ إلػػػ  مػػػرك كوػػػكفي سػػػنة   (1)

 .439، ص5ياقكت: معجـ البلداف، جػ ؛93، ص1اب، جػالسمعاني: اذنس
 .123، ص1معجـ البلداف، جػ  (2)
، 2ـ، جػػػػ1952الفضػػػؿ إبػػػراىيـ، دار الروػػػب الماػػػرية، القػػػاىرة،  ابػػػف القفطػػػي: أنبػػػاء الػػػركاة علػػػ  أنبػػػاء النحػػػاة، وحقيػػػؽ محمػػػد أبػػػك  (3)
 .123ص
يػة بينيػػا كبػػيف المكاػؿ ثػػأث أيػػاـ كىػي فػػي لحػػؼ وف نػكاحي الجزيػػرة الفرابرسػر أكلػػو، كسػركف ثانيػػو، كآخػػره، كراء، مدينػة مشػػيكرة مػػ  (4)

 .262، ص3جبؿ عالي، ياقكت: معجـ البلداف، جػ
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كعمؿ بالمدرسة المسونارية كعندما علـ ااحب سنجار ، كناؿ مرانة عظيمة، كىناؾ درسَّ كأفاد

   .(1)ندـ عل  إبعاده عف بلده أشد الندـ، بما آؿ إليو

العلـ ممف عديد مف العلماء مف مخولؼ اذقطار في مخولؼ وخااات كرحؿ إل  فرغانة 

ىػػ/ 465كمػنيـ أبػك القاسػـ يكسػؼ بػف علػي بػف جبػارة البسػررم )ت، أفادكا كأفيدكا بدخكليـ فرغانػة

 :قػػاؿ عػػف نفسػػو، مػػف أىػػؿ بسػػررة بػػ قليـ الػػزاب الاػػغير، ـ( رػػاف جػػكاالن فػػي طلػػب القػػراءة1073

يمينان  فجملة ما لقيت في ىذا العلـ ثأث ماةة كخمسة كسوكف شيخان مف آخر المغرب حو  فرغانة

  .(2)كلك علمت أحدان وقدـ علي في الطريقة في جميع بأد اإلسأـ لقادوو، جبأن كبحران ، كشماالن 

عػػف شػػيكخيـ فػػي القػػراءات فقػػد نبػػم كيوضػػح مػػف رحلوػػو إلػػ  فرغانػػة أنػػو قاػػد فرغانػػة ليأخػػذ 

ليػؿ جعفػر محمػد بػف الحسػيف القمػي المعػركؼ بالشػيخ الج رثيركف في ىذا العلـ كمػنيـ الشػيخ أبػك

الذم رحؿ إل  بلػداف رثيػرة كمنيػا بػأد مػا كراء النيػر كوحػدث عػف رحلوػو "بأنيػا رانػت  (1)الادكؽ

كأىؿ بيت الػكحي" كممػف رحػؿ إلػ  فرغانػة أيضػان شػمس اذةمػة أبػكبرر ، مف أجؿ الومسؾ بالرواب

بػػػدأه كىػػػك ، كلػػػو روػػػاب أاػػػكؿ الفقػػػو، ـ(1090ىػػػػ/ 483محمػػػد بػػػف أحمػػػد الحنفػػػي السرخسػػػي )ت 

برػأـ  فرغانػةكرػاف سػبب سػجنو أنػو ناػح أميػر ، في الجػب )البةػر( فػي أكزرنػده بفرغانػومحبكس 

آثػػار غضػػبو فسػػجنو كرػػاف وأميػػذه مػػف الفرغػػانييف كغيػػرىـ يػػأوكف كيجلسػػكف علػػ  جكانػػب السػػكر 

كىػك ، كأمل  علييـ اإلماـ السرخسي كىك في ظلمة البةر الرواب مػف ذارروػو، المحيط بأعل  البةر

كبعػػدما خػػرج  (2)( كيحوػػؿ أربػػر روػػب الفقػػو الحنبلػػي كأقػػدميا كيقػػع فػػي ثأثػػيف جػػزءان روػػاب )المبسػػكط

كأرمؿ مبسكطو كلنا أف نوخيؿ رـ الطلبة الػذيف اسػوفادكا ، السرخسي مف محبسو كاؿ إليو الطلبة
                                                 

 .332، 331، ص2ابف القفطي: إنباء الركاة، جػ  (1)
، مؤسسػة الرسػالة، الدمشقي: وكضيح المشوبو في ضبط أسػماء الػركاة، كأنسػابيـ، كألقػابيـ، كرنػاىـ، وحقيػؽ، محمػد نعػيـ العرقسكسػ   (2)

 .239، ص9ـ، جػ1997بيركت، 
انظر: الشيخ الادكؽ، رماؿ الديف كوماـ النعمة، وحقيؽ علي أربر الفقارم، مؤسسة النشػر اإلسػأمي، الدراسػات اإلسػأمية الوابعػة   (1)

 .6ىػ، ص1405لجماعة المدرسيف بقـ المشرفة، إيراف، 
 .112، ص1حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ  (2)
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موػػػأثران بأفرػػػاره المذىبيػػػة ، كرػػػـ عػػػالـ خػػػرج مػػػف وحػػػت يديػػػو، مػػػف إمػػػأء ىػػػذا العػػػالـ لمؤلفػػػو الفقيػػػي

كىنػاؾ اآلالؼ مػف العلمػاء كالطلبػة الػذيف رحلػكا مػف إقلػيـ مػا كراء النيػر أك إليػو خػأؿ  .(1)الحنفية

كلػػػذلؾ اىػػػػوـ الحرػػػػاـ بػػػػالطرؽ ، ممػػػا ال يوسػػػػع المجػػػػاؿ لػػػػذررىـ، العاػػػريف السػػػػلجكقي كالخػػػػكارزمي

كأكقفػػكا علييػػا اذكقػػاؼ كحراػػكا علػػ  وأمينيػػا ، الوجاريػػة الوػػي حملػػت ىػػؤالء العلمػػاء اىومامػػان ربيػػران 

كوكفير ما يلـز المسافركف في رحأويـ بيف اإلقليـ كما جاكره مف بلػداف فرثػرت ، ماف سأموياكض

ليو كمثلت عامأن ربيران مف عكامؿ النيضة الفررية ب قليـ ما كراء النير  .الرحأت مف اإلقليـ كا 

 :األوقاف وأثرىا في ازدىار الحياة العممية

فيكجػو ، لوطػكع( الوػي يقػـك بيػا اإلنسػاف ب رادوػونكع مف أنكاع الادقات )ادقات ا (1)الكقؼ

كينمػاز ىػذا النػكع مػف ، كالخيػر الوػي وخػدـ ماػالح الجماعػة، بذلؾ جزء مف أمكالو إلػ  كجػكه البػر

كىػك  (2)كاالسػومرار ذنػو فػي الغالػب يعنػي حػبس العػيف كالواػدؽ بالمنفعػة، الادقات بافة الدكاـ

ـ انقطػػع عملػػو إال مػػف ثػػأث اػػدقة جاريػػة أك علػػـ بقكلػػو )إذا مػػات بػػف آد مػػا قاػػده رسػػكؿ اهلل 

كساعد عل  ظيكر اذكقاؼ في العالـ اإلسأمي عكامؿ عٌدة  .(3)ينوفع بو أك كلد االح يدعك لو(

كمنيػػا مػػا يعػػكد إلػػ  الظػػركؼ ، منيػػا مػػا ىػػك شخاػػي حيػػث يقػػـك الشػػخص المسػػلـ بػػالكقؼ لذاوػػو

إف أمػراء اب باػفوو خيػر مػف شخاػيا فقػاؿ "سػبىػذه اذ (5)بف خلدكفاكقد أكجز  .(4)العامة للدكلة

لمػا لػو علػييـ مػف الػرؽ أك ، الورؾ في دكلويـ يخشكف عادية سلطانيـ عل  ما وخلفكنو مف ذريػويـ
                                                 

 .197محمد عبدالعظيـ: واريخ المسلميف، ص  (1)
في اللغة: الكاك، كالقاؼ، كالفاء أاؿ كاحد يدؿ عل  ومرث في شيء ثـ يقاس عليو، كمف أاؿ الومرث يؤخػذ الكقػؼ الشػرعي ف نػو   (1)

الحػػر الرشػػيد أك مارػػث اذاػػؿ، كفػػي االاػػطأح )وجػػيس اذاػػؿ( )وسػػبيؿ المنفعػػة ( فػػالمراد بوجبػػيس اذاػػؿ أف يجػػبس المالػػؾ المرلػػؼ 
كريلو المواؼ بيذه الافات، كيمرف وعريؼ الكقؼ بكجو عاـ أنو )الحبس( للعيف عف ومليريا ذحػد مػف العبػاد كالواػرؼ بالمنفعػة علػ  

؛ محمػد عبػدالعظيـ يكسػؼ: اذكقػاؼ فػي 969، ص3ىػػ، جػػ1381اػادر، بيػركت،  كجكه الخير، انظػر: ابػف منظػكر: لسػاف العػرب، دار
 .3،4ـ، ص2004العباسي الثاني، دار عيف، القاىرة،  بغداد في العار

 .124، ص4ـ، جػ1986الزبيدم: واج العركس، وحقيؽ عبدالسوار أحمد فراج، كزارة اإلعأـ الركيت،   (2)
 .285، ص3ـ، جػ1972محمد فؤاد عبدالباقي: المعجـ المفيرس ذلفاظ الحديث النبكم، القاىرة،   (3)
 .36، 35ـ، ص1986الكاايا، بغداد، أحمد الخطيب: الكقؼ ك   (4)
 .364المقدمة، ص  (5)
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، كالػػربط، كالزكايػػا، فاسػػورثركا مػػف بنػػاء المػػدارس، كلمػػا يخشػػي مػػف معاطػػب الملػػؾ كنرياوػػو، الػػكالء

أك ناػػيب منيػػا مػػع مػػا ، لكلػػدىـ ينظػػر علييػػا يجعلػػكف فييػػا شػػرراء، ككقفػػكا علييػػا اذكقػػاؼ المغلػػة

فرثػػػرت اذكقػػػاؼ ، كاذفعػػػاؿ، كالومػػػاس اذجػػػكر فػػػي المقااػػػد، فييػػػا غالبػػػان مػػػف الجنػػػكح إلػػػ  الخيػػػر

 .كمعلمو برثرة جراياويـ منيا، كرثر طأب العلـ، كعظمت الغأت كالفكاةد، رذلؾ

كالكقػػػػؼ  (1)كالكقػػػػؼ الخػػػػاص ينقسػػػػـ إلػػػػ  الكقػػػػؼ اذىلػػػػي، كالكقػػػػؼ نكعػػػػاف خػػػػاص كرسػػػػمي

، كعػػرؼ الكقػػؼ الرسػػمي حينمػػا أكقػػؼ السػػأطيف كاذمػػراء ضػػياعان رثيػػرة مػػف أجػػؿ العلػػـ (1)الخيػػرم

كغيػػر ذلػػؾ مػػف ، كالمجاىػػديف فػػي الثغػػكر، كالسػػارنيف فػػي الحػػرميف الشػػريفيف، كماػػلحة المسػػاريف

، واويػػبكالوػػي ومثلػػت فػػي المسػػاجد كالر، كوعػػددت اذكقػػاؼ ذات اذىػػداؼ الثقافيػػة .(2)نػػكاحي البػػر

كدكر العلػػػػـ العامػػػػة )المروبػػػػات العامػػػػة( كالروػػػػب ، كخػػػػزاةف الروػػػػب الشخاػػػػية، كالزكايػػػػا، كاذربطػػػػة

، كاذمػػػراء، كالػػػكراقيف حيػػػث اىػػػوـ الرثيػػػر مػػػف الحرػػػاـ، كحكانيػػػت العلمػػػاء، المكقكفػػػة فػػػي المػػػدارس

حػػب  فمػػنيـ مػػف رػػاف يجمعيػػا بػػدافع (3)بجمػػع الروػػب كاقوناةيػػا علػػ  شػػرؿ خػػزاةف الروػػب، كاذعيػػاف

 .(4)كزيادة المعرفة كمنيـ مف راف يجمعيا ريكاية كمنافسة لغيره، العلـ

كالرسمية الوي أكقفػت ، كالخيرية، كالغالب عل  إقليـ ما كراء النير ىك رثرة اذكقاؼ اذىلية

"كوػػرل الغالػػب علػػ  أىػػؿ اذمػػكاؿ بمػػا كراء النيػػر اػػرؼ نفقػػاويـ  (5)فيػػو كيؤيػػد ذلػػؾ قػػكؿ بػػف حكقػػؿ

ككجػػكه ، كالكقػػكؼ علػػ  سػػبيؿ الجيػػاد، كالمػػدارس، كبنػػاء المسػػاجد، كعمػػارة الطػػرؽ ،إلػػي الرباطػػات

                                                 

ىػػػك الكقػػػؼ المخاػػػص لألنبػػػاء كالذريػػػة خكفػػػان مػػػف الفقػػػر، كالفاقػػػة، انظػػػر: حسػػػاـ الػػػديف السػػػامراةي: المؤسسػػػات اإلداريػػػة فػػػي الدكلػػػة   (1)
 .297ـ، ص1971العباسية، دمشؽ، 

جيات بحيػث شػملت معظػـ كجػكه البػر المخولفػة، كاذعػراض الدينيػة، ىك الكقؼ الذم يراد لجية مف جيات الخير، كونكعت ىذه ال  (1)
 .8مثؿ بناء المساجد، كالمدارس، كالمروبات، كالربط كنفقات القرآف، كالعلماء كالبيمارسوانات كغيرىا، محمد عبدالعظيـ: اذكقاؼ، ص

 .270الماكردم: اذحراـ السلطانية، ص  (2)
ىػػػػ، 1408المروبػػػة العربيػػػة، مررػػػز الملػػػؾ فياػػػؿ للبحػػػكث كالدراسػػػات اإلسػػػأمية، الريػػػاض، يحيػػػ  محمػػػكد سػػػاعاوي: الكقػػػؼ كبنيػػػة   (3)
 .33ص
 .96ـ، ص1948ركرريس عكاد: خزاةف الروب القديمة في العراؽ، ط المعارؼ، بغداد،   (4)
 .387، 386اكرة اذرض، ص  (5)
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بػػؿ إف رثيػػران مػػف العلمػػاء قػػد أكقفػػكا روػػبيـ فػػي دكر علميػػـ كسػػكاء أرػػاف ذلػػؾ فػػي المػػدارس ، الخيػػر"

كالػػذيف ، كظيػػر ذلػػؾ جليػػان بكضػػكح فػػي عيػػد السػػأجقة كالخػػكارزمييف، كالمسػػاجد علػػ  طلبػػة العلػػـ

كاذمػػكاؿ علػػ  طلبػػة العلػػـ فوحكلػػت دكلػػويـ إلػػي ماػػدر إشػػعاع ثقػػافي ، ف الضػػياعأكقفػػكا الرثيػػر مػػ

عػف منطقػة  (1)كيقػكؿ الثعػالبي، امود مف الايف شرقان حو  راشغر كحكض الفكلجا غربػان ، إسأمي

كمطلػػػع نجػػػـك أنبيػػػاء اذرض، كمكسػػػـ ، كمجمػػػع أفػػػراد الزمػػػاف، مػػػا كراء النيػػػر "إنيػػػا رعبػػػة العلمػػػاء

المساجد الوي أكقفت علييا اذكقاؼ مساجد بخارل كسمرقند كفرغانة كغيرىا  كمف .فضأء الدىر"

ففػي فرغانػػة أكقفػػت اذكقػػاؼ علػػ  مسػػجد أخسػػيرث الػذم بنػػاه قويبػػة بػػف مسػػلـ البػػاىلي عنػػد دخكلػػو 

 .(2)اإلمارة كار دارجقبا كرانت ىذه المساجد بكمسجد انديراف ك  (1)المدينة

اموػػد إلػػ  البيمارسػػوانات الوعليميػػة كالوػػي أقيمػػت  بػػؿ، كلػػـ يقػػؼ دكر الكقػػؼ عنػػد ىػػذا الحػػد

كرانػػت ولػػؾ البيمارسػػوانات ، ذغػػراض العػػأج كالعلػػـ حيػػث رػػاف ياػػرؼ علييػػا مػػف ولػػؾ اذكقػػاؼ

كالنفقات بسػبب ، كالعامليف، كالخدمات كاذطباء، كالنظافة، عل  أعل  درجة مف الناحية المعمارية

عل  المدارس الوي بنيت في رؿ مدف اإلقلػيـ فرانػت رما أكقفت اذكقاؼ  .(3)غن  المكقكؼ علييا

كنويجػػػػة ليػػػػذه ، كاذمػػػػكاؿ إلػػػػ  طػػػػأب العلػػػػـ، كالطعػػػػاـ كالرسػػػػاء، وقػػػػدـ الػػػػدفاور كاذقػػػػأـ كاذكراؽ

 .(4)كساعدويـ عل  أف يابحكا علماء كفقياء، نجحت في اسوقطاب أبناء الفقراء، الويسيرات

يف يؤمػػكف المسػػاجيف كيعلمػػكنيـ رمػػا خااػػت بعػػض اذكقػػاؼ للاػػرؼ علػػ  الفقيػػاء الػػذ

كمما زاد مف أىمية الكقػؼ فػي ازدىػار  (5)ليخرجكا مف السجف موقنيف لعلـ مف العلكـ، كيالحكنيـ

                                                 

 .265، ص2يويمة الدىر، جػ  (1)
 .210، ص3ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (1)
 .522لسورنب: بلداف الخأفة الشرقية، ص  (2)
أحمػد عبػدالملؾ السػيد: الػدكر  ؛82، 81ىػػ، ص1418الماناكم: ويسير الكقكؼ، مروبة نػزار ماػطفي البػاز، الريػاض،  عبدالرؤكؼ  (3)

 .245ىػ، ص1410االجوماعي للكقؼ، جدة، 
 .269، ص8ابف الجكزم: المنوظـ، جػ  (4)
 .82دكر االجوماعي للكقؼ، صالماناكم: ال عبدالرؤكؼ  (5)
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الحيػػاة الفرريػػة أف رثيػػران مػػف اذكقػػاؼ قػػد أكقفػػت علػػ  المؤسسػػات اذمنيػػة الوػػي رانػػت وحمػػي طػػرؽ 

أب العلػػـ الػػذيف يونقلػػكف مػػف بلػػد كطػػ، كالوػػي رػػاف ياػػاحبيا العلمػػاء، المسػػافريف كالوجػػار كالحجػػاج

يػة أرثػر منػذ كاوضػح دكر اذكقػاؼ فػي النيػكض بالحيػاة الثقاف (1)فػي حريػة كأمػف كاسػوقرار، إل  بلد

حػػيف أاػػبحت المدرسػػة مؤسسػػة منفاػػلة عػػف ، / الحػػادم عشػػر المػػيأدمالقػػرف الخػػامس اليجػػرم

، يا فػي أكقػات ثابوػةنيوقاضك  حيث أف سأطيف السأجقة قد ىيةكا للعلماء أرزاؽ سخية (2)المجومع

كاموػدت أرزاؽ  (1)كالمدرسػيف بيػا، كراف لرؿ مدرسة كقؼ ثابػت يفػي بنفقاويػا لمنفػاؽ علػ  العلمػاء

اذكقػػػاؼ لوطػػػكؿ الموػػػػرجميف الػػػذيف قػػػامكا بػػػػدكر ربيػػػر فػػػػي ورجمػػػة كنقػػػؿ ذخػػػػاةر العلػػػـك المخولفػػػػة 

كلػػـ  (2)كطػػات كحفظيػػا كاػػيانوياكاموػػد الكقػػؼ أيضػػان للمخط، للحضػػارات القديمػػة إلػػ  اللغػػة العربيػػة

كخااػػكا مػػف يعلميػػـ ، فقػػد كقفػػكا كقػػكؼ لفاةػػدويـ، ييمػػؿ المسػػلمكف الخيػػركف العنايػػة بػػالمرفكفيف

الػذيف جعلػكا  –كالعلػـك المخولفػة كنويجػة لػذلؾ نبػم رثيػر مػف أعػأـ الفرػر كاذدب ، القراءة كالروابػة

 .(3)كىـ مرفكفيف –البايرة وفكؽ الباارة 

ذكقػػاؼ دكران ربيػػران فػػي ازدىػػار الحيػػاة الفرريػػة فػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر كغيػػره كىرػػذا لعبػػت ا 

 .مف أقاليـ العالـ اإلسأمي

 :وصناعة الورق، الصينية - العالقات التركية

العأقػات بػػيف إقلػيـ مػػا كراء النيػػر كالاػيف عأقػػات قديمػة قبػػؿ اإلسػػأـ ببضػعة قػػركف عػػف 

لييا مػركران بػ قليـ مػا الذيف انوقلكا بوجاروي، طريؽ الوجار ـ عبر طريؽ الحرير العظيـ مف الايف كا 

                                                 

 .204عبدالنعيـ حسانيف: سأجقة إيراف كالعراؽ، ص  (1)
 .50محمد عبدالعظيـ: طغرلبؾ، ص  (2)
 .129عبدالنعيـ حسانيف: السأجقة، ص  (1)
كالشػػػةكف محمػػػد عمػػػارة: دكر الكقػػػؼ فػػػي النمػػػك االجومػػػاعي كولبيػػػة حاجػػػات اذمػػػة، نػػػدكة نحػػػك دكر ونمػػػكم للكقػػػؼ، كزارة اذكقػػػاؼ   (2)

 .162ـ، ص1993اإلسأمية، الركيت، 
ـ، 1989محمػػػد بػػػف عبػػػداهلل: نػػػاظر الكقػػػؼ كوعاملػػػو مػػػع حررػػػة الوعلػػػيـ اإلسػػػأمي، مجلػػػة دعػػػكة الحػػػؽ، كزارة اذكقػػػاؼ، المغػػػرب،   (3)
 .281ص
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كيؤرػد معظػـ المػؤرخيف علػ   (1)كراء النير كالذم رانت ال وفالو عف الايف سكل مدينػة راشػغر

ذف السػػػعي ، أف اإلسػػػأـ كاػػػؿ إلػػػ  الاػػػيف فػػػي كقػػػت مبرػػػر جػػػدان عػػػف طريػػػؽ الوجػػػار المسػػػلميف

راشغر سنة  –إل  أف دخؿ قويبة بف مسلـ الباىلي  (2)يفالوجارم لـ ينقطع غالبان بيف العرب كالا

 كخيػػػػػػر اإلمبراطػػػػػػكر الاػػػػػػيني بػػػػػػيف اإلسػػػػػػأـ ، ـ الوػػػػػػي رانػػػػػػت ووبػػػػػػع الاػػػػػػيف آنػػػػػػذاؾ714ىػػػػػػػ/ 96

كمػػف ىػػذا الوػػاريخ سيػػمح للعػػرب المسػػلميف بػػدخكؿ  (1)فقبػػؿ اإلمبراطػػكر دفػػع الجزيػػة، أك دفػػع الجزيػػة

كاسػوفادكا مػف الحضػارة ، كوعلـ العرب كاذوػراؾ رثيػران  (2)كاسويطانيا فزاد عدد المسلميف بيا، الايف

ىػػػػ/ 133سػػػنة  (3)الاػػػينية بعػػػد معررػػػة "طلػػػس أك طػػػأس" –كزادت العأقػػػات الورريػػػة ، الاػػػينية

بػػػيف العػػػرب الفػػػاوحيف مػػػف العباسػػػييف بقيػػػادة زيػػػاد بػػػف اػػػالح ، ـ كالوػػػي اسػػػومرت خمسػػػة أيػػػاـ750

راف مف أىػـ نواةجيػا انواػار زيػاد بػف اػالح  كالوي  (4)يف كىزمت الايف كعادت أدراجيايكالاين

كأسر عشريف ألؼ أسير مػف الاػيف كرػاف مػف ضػمنيـ ، القاةد العباسي عل  اإلمبراطكر الايني

كمنػذ ذلػؾ ، كىؤالء نقلكا ىذه الاػناعة إلػ  العػرب  (5)ف الذيف يوقنكف اناعة الكرؽيبعض الايني

كالروابػػة، لسػػيكلة ، حررػػة الوػػأليؼ كالوػػدكيفسػػاىـ ظيػػكر الػػكرؽ إسػػيامان فعػػاالن فػػي ازدىػػار ، الحػػيف

بػػؿ كأسػػيـ فػي حررػػة الورجمػػة الضػخمة الوػػي قػػاـ بيػا العػػرب كالمسػػلمكف ، وػداكؿ المخطػػكط الػكرقي

، كالينديػة، رالفارسػية –كالثقافػات القديمػة ، كاآلداب مػف الحضػارات، كالفنػكف، لنقؿ مخولػؼ العلػكـ
                                                 

ـ، 1952لقػاىرة، زري محمػد حسػف: الاػيف كفنػكف اإلسػأـ، ا ؛20 -8بدر الديف جي الايني: العأقات بيف العرب كالايف، ص  (1)
 .7ص
كجػػد فػػي مدينػػة رػػانوكف الاػػينية قبػػران يحمػػؿ اسػػـ سػػيدنا "كقػػاص" قيػػؿ إنػػو كاحػػد مػػف الوجػػار المسػػلميف اذوقيػػاء كرػػاف قػػد سػػافر إلػػ    (2)

الاػػيف فػػي أكاخػػر القػػرف الثػػاني اليجػػرم / الثػػامف المػػيأدم كمػػات ىنػػاؾ كدفػػف فييػػا، انظػػر: فيمػػي ىكيػػدم: اإلسػػأـ فػػي الاػػيف، عػػالـ 
 .42ـ، ص1981عرفة، الركيت عدد يكليك الم

 .406محمكد شيت خطاب: قادة الفوح، ص ؛76، ص10ابف رثير: البداية كالنياية، جػ  (1)
 .23بدر الديف جي الايني: العأقات، ص  (2)
 س طلػػس أك طػػأس: برسػػر الطػػاء كفوحيػػا نسػػبة إلػػ  نيػػر طػػأس، كىػػك أحػػد ركافػػد نيػػر سػػيحكف كعلػػ  شػػاطةو عرفػػت باسػػـ طػػأ  (3)

يػػاقكت: معجػػـ  ؛123أك طلػػس أك طػػراز، وقػػع علػػ  مقربػػة مػػف مدينػػة أكاليمػػك ىػػي الحاليػػة بالاػػيف، انظػػر: النرشػػخ : وػػاريخ بخػػارل، ص
 .27، ص4البلداف، جػ

 .123النرشخ : واريخ بخارل، ص  (4)
 .279، ص12ابف رثير: البداية كالنياية، جػ  (5)
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كىػي اػنعة ، ضح اروباط العلـ باناعة الكرؽ كالكراقػةكمف ذلؾ يو (1)إل  اللغة العربية، كاليكنانية

فقػػػط بػػػؿ  فالاػػػينييكلػػػـ يرػػػف اذمػػػر قااػػػران علػػػ  اسػػػوفادة العػػػرب كاذوػػػراؾ مػػػف  .(2)كحرفػػػة أيضػػػان 

نجػػازات العػػالـ العربػػي المومثلػػة فػػي الرياضػػيات ، اسػػوفادت الاػػيف أيضػػان مػػنيـ فقػػد انوقلػػت علػػكـ كا 

كالمأحػػػػػة كالجغرافيػػػػػة كالطػػػػػب كاذدكيػػػػػة كغيرىػػػػػا إلػػػػػ  كوحديػػػػػد الوقػػػػػكيـ ، كعلػػػػػـك الفلػػػػػؾ، الموطػػػػػكرة

كرػاف شػغؼ ملػػكؾ كأبػاطرة الاػيف بػالخيكؿ الفرغانيػػة )الخيػكؿ السػماكية( الوػي اعوقػػد  (1)فالاػينيي

 –أباطرة الايف أنيا كلدت في الماء كحملت الحراـ شػبو اذسػطكرييف إلػ  السػماء حيػث يخلػدكف 

أرسؿ أباطرة الايف جيكشيـ إلػ  فرغانػة لأسػويأء  كسبب ولؾ الخيكؿ رثيران ما، حسب اذسطكرة

  .(2)علييا بالقكة بعد أف رفض ملكؾ فرغانة إرساليا ليـ

كبػأد مػا كراء النيػر نظػران لقربيػا فقػد وبػادلكا ، رما رانت ىنػاؾ عأقػات وجاريػة بػيف الاػيف

ك خيػػر رقيػػؽ كالرقيػػؽ حيػػث رػػاف رقيػػؽ مػػا كراء النيػػر ىػػ، كالماػػنكعات الذىبيػػة كالفضػػية، الحريػػر

حوػػ  اػػنعوو ، كالحبػػر الػػذم رانػػت وسػػوكرده بػػأد مػػا كراء النيػػر مػػف الاػػيف (3)علػػ  كجػػو اذرض

كىرػػذا وسػػربت المػػؤثرات  (4)محليػػان مػػف الػػزاج )ملػػح الاػػباغة( أك مػػف العفػػص أك الاػػمم أك الرمػػاد

ـ فقػد اروػبط طػأب العلػ، عف طريؽ االوااؿ كالوعػاكف االقواػادم –ضمف ما وسرب  –الاينية 

قليـ ما كراء النير  (5)كوبكدلت السلع كاذفرار، بالوجارة كنوب عف االوااؿ الحضارم بيف الايف كا 

انوشػػػار ماػػػانع الػػػكرؽ فػػػي سػػػمرقند كبخػػػارل كبيرنػػػد كالشػػػاش كأشركسػػػنو كفرغانػػػو كغيرىػػػا كوبعػػػو 

                                                 

، 99ـ، ص1982ورجمػة محمػد فوحػي عثمػاف، ديػكاف المطبكعػات الجامعيػة، الجزاةػر، سوانككدرب: المسلمكف فػي وػاريخ الحضػارة،   (1)
100. 
 .150، ص1محمكد إسماعيؿ: سكسيكلكجيا الفرر، جػ  (2)
 .482، ص2ـ، جػ2000جكسواؼ لكبكف: حضارة العرب، ورجمة عادؿ زعيور، مروبة اذسرة، القاىرة،   (1)
 .127ايريف فرانؾ: طريؽ الحرير، ص  (2)
 .325المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (3)
، 195ـ، ص1982رشػػيد الجميلػػي: الحضػػارة العربيػػة اإلسػػأمية كأثرىػػا فػػي الحضػػارة اذكربيػػة، منشػػكرات جامعػػة قػػاريكنس، ليبيػػا،   (4)
196. 
 .151، ص1محمكد إسماعيؿ: سكسيكلكجيا الفرر، جػ  (5)
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فييػػػا كوعقػػػد ، الػػػذيف أاػػػبحت درػػػارينيـ أمػػػارف ثقافيػػػة يروادىػػػا اذدبػػػاء، حكانيػػػت الكراقػػػة كالػػػكراقيف

  .(1)المناظرات كودكر فييا المناقشات

أفػادكا العػالـ اإلسػأمي  فكبرز مػف علمػاء إقلػيـ مػا كراء النيػر عػدد ىاةػؿ مػف الػكراقيف ممػ 

ذف الكراقػػة راػػناعة قػػد بلغػػت ، كاذكربػػي أيضػػان كىػػذا مػػا سػػكؼ نوناكلػػو فػػي فاػػؿ النوػػاج العلمػػي

فأبػد لرػؿ عػالـ كراوػب ، لعلـ مػف أدبػاء كعلمػاءشأنان بعيدان خااة كازدادت أىميويا بالنسبة ذىؿ ا

شػػػرطاى مػػػف الشػػػركط الكاجػػػب وكافرىػػػا فػػػي  (1)مػػػف اإللمػػػاـ بػػػبعض أمػػػكر الكراقػػػة كقػػػد جعليػػػا النػػػكيرم

 .الراوب

كىرذا رانت للعأقات الاينية الوررية كاناعة الكرؽ أثرىا في ازدىار الحياة العلمية فػي  

  .ي كالخكارزميبأد ما كراء النير في العاريف السلجكق

ازدىار الحياة الفررية في إقليـ ما كراء النير فػي العاػريف  ىذه ىي العكامؿ الوي أدت إل 

كىي مجمكعػة مػف الثكابػت الوػي أدت إلػ  نيضػة اإلقلػيـ علميػان ممػا أسػفر ، السلجكقي كالخكارزمي

 .الثعنو بناء الرثير مف المؤسسات الوعليمية في اإلقليـ كىذا ىك مكضكع الفاؿ الث

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .89ـ، ص2003، الشارقة، 70لد الرافد، العدد عبدالمجيد بررك: المخطكط العربي في عار الكراقيف، مج  (1)
 .11، ص9ـ، جػ1933نياية اذرب في فنكف اذدب، وحقيؽ محمد علي البيجاكم، مطبعة دار الروب المارية،   (1)
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، إقلػػػػيـ مػػػػا كراء النيػػػػر اقواػػػػاديان خػػػػأؿ العاػػػػريف السػػػػلجكقي كالخػػػػكارزمي الزدىػػػػارنظػػػػران 

قػػػد أنشػػػأ ل، كاسػػػوقرار اذمػػػف كوػػػأميف الطػػػرؽ الوجاريػػػة، كوشػػػجيع السػػػأطيف كالػػػكزراء للعلػػػـ كالعلمػػػاء

الوػي رػاف ليػا وعليميػة فػي إقلػيـ مػا كراء النيػر ف المؤسسات الالسأطيف كاذمراء كالكزراء الرثير م

  ، كمف ىذه المؤسسات:أثر ربير في ازدىار الحياة العلمية في اإلقليـ

 (1)(الكدتاب) الكَّتايب: 

كىػػػك المرحلػػػة الومييديػػػة الوػػػي ، كأىػػػـ مررػػػز لوعلػػػيـ الاػػػغار، ىػػػك مدرسػػػة المسػػػلميف اذكلػػػ 

رمػػػا اعونػػػ  معلمػػػك البنػػػات بوحفػػػيظيف القػػػرآف فػػػي  (2)مسػػػجدويػػػيء الاػػػغار لمرحلػػػة الدراسػػػة فػػػي ال

إنو علػ  الاػبي أف : "ما يدرسو الاغار في المروب أك الريواب بقكلو (4)كأكجز الغزالي .(3)الريواب

كأحػكاليـ ليغػرس فػييـ حػب ، كحرايػات اذبػرار، كأحاديػث اذخيػار، يوعلـ فػي الريوػاب القػرآف الرػريـ

كأىلػػو" كغالبػػان مػػا رػػاف  كسػػيرة الرسػػكؿ ، الوػػي فييػػا ذرػػر القػػرآف كيحفػػظ مػػف اذشػػعار، الاػػالحيف

كياػػرؼ عليػػو مػػا ياػػرؼ علػػ  ، أك فػػي زاكيػػة منػػو كيشػػرؼ عليػػو إمامػػو، الروػػاب بجػػكار المسػػجد

في وعليـ الابياف "اعلـ أف وعليـ الكلداف القرآف شعار مف شعاةر  (6)كيقكؿ ابف خلدكف .(5)المسجد

جػكا عليػو فػي جميػع أماػارىـ لمػا يسػبؽ فيػو إلػ  القلػكب فػي رسػكخ كدر  ،الديف أخػذ بػو أىػؿ الملػة

كاػار القػرآف أاػؿ الوعلػيـ الػذم ، اإليماف كعقاةده مف آيات القرآف الرريـ كبعض فنكف اذحاديث

كسبب ذلؾ أف وعليـ الاغار أشد رسكخان كىك أاؿ لما ، يبن  عليو ما يحاؿ كجكه مف الملرات

                                                 

سػػكؿ كوحفػيظ القػػرآف الرػريـ، كالر  –للقػػراءة كالروابػة كالحسػػاب  –بنػػيف كبنػات  –جمعػو رواويػػب كمراوػب، كىػػك مكضػع وعلػػيـ الاػغار   (1)
 بػػف ىشػػاـ: اـ، ينظػػر، 623ىػػػ/ 2در الربػػرل سػػنة أكؿ مػػف أنشػػأ الروػػاب فػػي اإلسػػأـ كىػػك )روػػاب الشػػجرة( بعػػد انواػػاره فػػي معررػػة بػػ

 .699، ص3ابف منظكر: لساف العرب، جػ ؛215ـ، ص1995السيرة النبكية، وحقيؽ محمد محي الديف، القاىرة، 
 .103يؽ السيد الباز العربي، بيركت، د.ت، صالشيرزل: نياية الروبة في طلب الحسبة، وحق  (2)
محمػد عطيػة اذبراشػ : الوربيػة فػي اإلسػأـ، المجلػس  ؛78، بػدكف، ص1أحمد فؤاد اذىكاني: الوربية في اإلسأـ، دار المعارؼ، ط  (3)

 .46ـ، ص1961ىػ/ 1380اذعل  للشةكف اإلسأمية، كزارة اذكقاؼ، مار، 
 .78، ص3ذنكار المحمدية، القاىرة، د. ت، جػإحياء علـك الديف، مطبعة ا  (4)
 .216رشاد معوكؽ: الحياة العلمية، ص  (5)
 .260المقدمة، ص  (6)
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مػا ينشػأ عػف ذلػؾ للوعلػيـ مػف  اعوبػارلػداف بػاخوأفيـ فػي لقرآف للك خولفت طرقيـ في وعليـ ابعده كا

كالحػػػديث ، الملرػػػات" كلػػػـ يقواػػػر دكر الريوػػػاب فػػػي إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر علػػػ  وعلػػػيـ القػػػرآف الرػػػريـ

مػػػع الورريػػػز علػػػ  النػػػكاحي ، بػػػؿ اموػػػد إلػػػ  علػػػـك كمعػػػارؼ أخػػػرل، كعلػػػـك الػػػديف فقػػػط، الشػػػريؼ

كلرػػف المػػؤدب  أك المػػؤدب  (2)ـ الريوػػاب يسػػم  المعلػػـ أك المروبػػيكرػػاف معلػػ (1)اذخأقيػػة كالسػػلكرية

، يكثػػؽ بعلمػػو، فيػػك موبحػػر فػػي مجػػاالت عػػٌدة مػػف العلػػـ، رػػاف أربػػر مرانػػة مػػف المعلػػـ أك المروبػػي

  .(4)كراف أرثرىـ ال يوقاض  أجران عل  وعليميـ (3)كقدراوو، كدينو

"إف الدراسػػة اشػػوملت علػػ  القػػرآف  (5)فيػػذرر ابػػف خلػػدكف، كاوسػػع نطػػاؽ الدراسػػة فػػي الريوػػاب

كمبػادئ الحسػاب كبعػض مػف قكاعػد ، كالشػعر، كبعػض اذحرػاـ الدينيػة، كأحاديث اذخبػار، الرريـ

، كالخػػػط الػػػذم رػػػاف لػػػو مدرسػػػكف موخااػػػكف، إلػػػ  جانػػػب وعلػػػيـ القػػػراءة كالروابػػػة، اللغػػػة العربيػػػة

 .كاسوعمؿ الابياف اذلكاح في الروابة"

نػػػػكعيف مػػػػف الريوػػػػاب رغيرىػػػػا مػػػػف قػػػػرل كمػػػػدف كأقػػػػاليـ العػػػػالـ  كعرفػػػػت بػػػػأد مػػػػا كراء النيػػػػر

كرػاف غالبػان يقػاـ فػي منػزؿ المعلمػيف أك بجػكار ، الريواب الخاص بوعلػيـ القػراءة كالروابػة، اإلسأمي

كالثػػاني العػػاـ كىػػك الريوػػاب المخػػوص بوعلػػيـ القػػرآف الرػػريـ كمبػػادئ الػػديف ، المسػػاجد أك فػػي داخليػػا

  .(6)قد في المساجدكغالبان ما يع، اإلسأمي

كالكاقػػع أف ىػػذا الػػرأم مجانػػب للحقػػاةؽ الواريخيػػة الكاضػػحة الوػػي وؤرػػد شػػمكلية الوعلػػيـ فػػي 

كأف الرواويػػػب مػػػا ىػػػي إال المرحلػػػة الومييديػػػة الوػػػي وييػػػئ الاػػػبياف ، الريوػػػاب كاموزاجػػػو مػػػع الوربيػػػة

ر بػارز فػي الوعلػيـ منػذ كحلقات المشػايخ الوػي رانػت وقػكـ بػدك ، لمرحلة الدراسة الوالية في المساجد
                                                 

 .260ـ، ص1978، مروبة النيضة المارية، القاىرة، 6أحمد شلبي: الوربية اإلسأمية، ط  (1)
 .183مريزف عسيرم: الحياة العلمية، ص  (2)
 .216ص رشاد معوكؽ: الحياة العلمية،  (3)
 .55، ص1الغزالي: إحياء علـك الديف، جػ  (4)
 .398 -396المقدمة، ص  (5)
 .1460ـ، ص1987عبداهلل عبدالداةـ: الوربية عبر الواريخ، دار العلـ للمأييف، بيركت،   (6)
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، كفػػي الحقيقػػة أف الريوػػاب رػػاف لػػو دكران بػػارزان فػػي وعلػػيـ الاػػبياف القػػرآف الرػػريـ .(1)اػػدر اإلسػػأـ

حيػػػػث إنػػػػو المعيػػػػد العلمػػػػي اذكؿ الػػػػذم ىيػػػػأ للطالػػػػب أسػػػػباب العلػػػػـ ، كغيػػػػره مػػػػف العلػػػػـك اذخػػػػرل

اةـ علػ  روػاب مبػيف كىػك القػرآف كيومٌيز الفوح العربي اإلسأمي بأنو فوح ديني ثقافي ق (1)كالمعرفة

كلغوػو العربيػة كمعػالـ الثقافػة ، الرريـ فما راف ىذا الفػوح إال مػف أجػؿ نشػر وعػاليـ الػديف اإلسػأمي

كلػػذلؾ نشػػأ الريوػػاب مػػع الفػػاوحيف فػػي حليػػـ كورحػػاليـ إذ إف الرثيػػر مػػنيـ رػػانكا ، العربيػػة اإلسػػأمية

الريوػاب فػي البدايػة خيمػة مػف خيػاـ المعسػرر  كرػاف، يحملكف معيػـ نسػاءىـ كأبنػاءىـ فػي وػنقأويـ

سػارع إلػ  ، كبمجرد فوح قويبة بف مسػلـ البػاىلي إلقلػيـ مػا كراء النيػر .(2)برؿ مار مف اذماار

، كعلػػػـك الػػػديف كاللغػػػة العربيػػػة، بنػػػاء الػػػدكر كالمسػػػاجد كالرواويػػػب لوعلػػػيـ أبنػػػاء المسػػػلميف روػػػاب اهلل

، لرواويب في رؿ أقاليـ ما كراء النير بدءان مػف إقلػيـ خػكارـزحيث انوشرت ىذه ا (3)كالقراءة كالروابة

غد فما مف قريػة أك مدينػة إال كأنشػةت فييػا ، كأشركسنو كالشاش كفرغانو كالاغانياف كالخوؿ، كالاي

كرػػاف الريوػػاب فػػي ىػػذه المػػدف كالقػػرل عبػػارة عػػف حػػانكت أك حجػػرة مجػػاكرة  .(4)العديػػد مػػف الرواويػػب

كقػد يبنػ  الريوػاب خاياػان لوعلػيـ كوحفػيظ القػرآف يبنيػو ، غرفػة فػي منػزؿأك بعيدة عنػو أك  للجامع

كلـ يوطكر الريواب في شرؿ بناةو في إقليـ بأد ما كراء النير إال عندما حؿ بيا ، ااحبو احوسابان 

كخااػػػػة فػػػػي عيػػػػدم السػػػػأجقة ، علمػػػػاء خراسػػػػاف كالعػػػػراؽ الػػػػذيف أوػػػػكا بيندسػػػػة خااػػػػة للرواويػػػػب

لباديػة داخػػؿ إقلػيـ مػا كراء النيػػر رػاف الريوػاب خيمػة مػػف جملػة خيػاـ الحػػي كفػي ا .(5)كالخػكارزمييف

                                                 

 .216رشاد معوكؽ: الحياة العلمية، ص  (1)
 .225، صـ1996ىػ/ 1417، مرة المررمة، ميةعلي محمد الزىراني: الحياة العلمية في اقلية اإلسأ  (1)
 .102ـ ، ص1995إبراىيـ الوكزكرم: واريخ الوربية بوكنس، الشررة الوكنسية للوكزيع، وكنس،   (2)
 .156محمد عبدالعظيـ: واريخ المسلميف، ص  (3)
 .64 -58قحطاف الحديثي: أرباع خراساف، ص  (4)
 .158، 157محمد عبدالعظيـ: واريخ المسلميف، ص  (5)
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"كعليػو رػراء الحػانكت كلػيس  (1))خيمة المؤدب( كراف المعلـ ىك الذم يررم الريواب يقػكؿ القابسػ 

ذلؾ عل  الاػبياف" كيضػيؼ كال يرػكف اإلرػراء علػ  اذكليػاء إال إذا اسػوةجر المعلػـ علػ  اػبياف 

فقػػد رػػاف أةمػػة مػػا كراء النيػػر ، فعلػػ  أكليػػاء الاػػبياف رػػراء مكضػػع المعلػػـ، ةمعلمػػيف سػػنة معلكمػػ

   .(1)يرركف بيكوان يعلمكف فييا الابياف

، "كوعلػػػيـ الاػػػبياف للقػػػرآف بيػػػذه الػػػبأد المشػػػرقية رليػػػا إنمػػػا ىػػػك ولقػػػيف (2)يقػػػكؿ ابػػػف جبيػػػر

لاػػبياف لػػو باإلثبػػات كغيرىػػا ونزييػػان لروػػاب اهلل عػػز كجػػؿ عػػف ابوػػذاؿ ا، كاذشػػعار، كيعلمػػكف الخػػط

فينفاؿ مف الولقػيف إلػ  ، كالمروب عل  حده، كقد يركف في أرثر البأد الملقف عل  حده، كالمحك

مفوكحػػة ، أف الرواويػػب أك المراوػػب قػػد بػػدأت فػػي بيػػكت خااػػة بالعلمػػاء يـبعضػػكيػػرل  .الورويػػب"

وقلػػػت إلػػػ  حكانيػػػت كلمػػػا زاد عػػػدد الاػػػبية ان، أك فػػػي زاكيػػػة فيػػػو، علػػػ  الػػػدكاـ أك ملحقػػػة بالمسػػػجد

كرانػت رواويػب مػا كراء النيػر رغيرىػا مػف  .(3)كراف أرثرىا بأسكاؽ المدف، مخااة ليذا الغرض

كرانػت أدكات ، رواويب العالـ اإلسػأمي مؤثثػة بػبعض الحاػر الماػنكعة مػف السػمار أك الحلفػاء

علػـ أف يرسػب الػدرة كالفلقػة يقػكؿ ابػف سػحنكف "كعلػ  الملماػحؼ ك اب أك المعلـ أك المحفظ المؤد

كراف لرؿ ولميذ لكح مف خشػب ماػقكؿ كدكاة كقلػـ مػف   (4)الدرة كالفلقة كليس ذلؾ عل  الابياف"

كرػانكا يمحػكف ألػكاحيـ فػي إنػاء يسػم  أجانػة ياػبكف فييػا ، قاب كماػحؼ فػي بعػض اذحيػاف

رليػػان علػػ   أمػػا عػػف بػػرامب الوعلػػيـ فػي ىػػذه الرواويػػب فقػػد اعومػػد اعومػػادان  .(5)المػاء الطػػاىر بالونػػاكب

رمػػا احوػػكت علػػ  مػػكاد اػػالحة للحيػػاة أيضػػان لرفػػع مسػػوكل الاػػبي العقلػػي ، وعػػاليـ مبػػادئ الػػديف

                                                 

القابسػػي، أبػػي الحسػػف علػػ  بػػف محمػػد بػػف خلػػؼ، الرسػػالة المفاػػلة ذحػػكاؿ الموعلمػػيف كأحرػػاـ المعلمػػيف كالموعلمػػيف، وحقيػػؽ أحمػػد    (1)
 .232، صـ1986خالد، نشر الشررة الوكنسية للطباعة، 

 .220رشاد معوكؽ: الحياة العلمية، ص  (1)
 .272ـ، ص1964 الرحلة، وحقيؽ د. حسيف ناار، دار اادر، بيركت،  (2)
 .146، ص عبدالداةـ: الوربية في الواريخعبداهلل  (3)
 .51آداب المعلميف، ص  (4)
 .229، صالقابسي: الرسالة المفالة  (5)
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لػػػذلؾ رأل الفقيػػػاء أف يقسػػػـ البرنػػػامب الدراسػػػي إلػػػ  مػػػكاد إجباريػػػة يفيػػػرض علػػػ  المعلػػػـ ، كالعلمػػػي

ل  مكاد اخويارية يعلميا إياىـ إذا ما حاؿ االوفاؽ بينو كبيف ، وعليميا للابياف اآلباء أك أكلياء كا 

كمبػادئ الػديف ، فالبرنامب اإلجبارم يشومؿ عل  وحفيظ القرآف رػأن أك جػزءان  .(1)اذمكر وطكعان منو

فمثػػؿ الشػػعر كالعربيػػة  االخوياريػػةأمػػا ، عامػػان كعمػػأن كمبػػادئ النحػػك كاللغػػة العربيػػة كالقػػراءة كالروابػػة

كالقػػراءة الموبعػػة فػػي بػػأد مػػا ، القػػراءة كيشػػورط فػػي وعلػػيـ القػػرآف حسػػف الورويػػؿ كجػػكدة، (2)كالحسػػاب

  .(3)كراء النير رانت قراءة حفص ككرش

كيشومؿ البرنامب اإلجبارم أيضان علػ  وعلػيـ الاػأة الوػي ىػي عمػاد الػديف كمػا يوبعيػا مػف 

كيرل الفقياء أنو ينبغي وعليـ الابياف الاأة ابودأ مف السنة السابعة مػف ، كأدعيةكضكء كوشيد 

ضربكا علييػا إذا رػانكا فػي سػف العاشػرة رمػا كرد فػي الحػديث الشػريؼ "ميػركا أكالدرػـ كأف ي، عمرىـ

  .(4)كاضربكىـ علييـ كىـ أبناء عشر كفرقكا بينيـ في المضاجع"، بالاأة كىـ أبناء سبع

ك كمؤدبػػك الرواويػػب فػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر يحراػػكف علػػ  وعلػػيـ القػػرآف الرػػريـ مػػكرػػاف معل

يؿ إال بوعلػيـ القػراءة كالروابػة اللوػيف جػاء القػرآف الرػريـ حاثػان علػ  وعليميػا فػي للاغار ذنػو ال يسػ

لىػػؽى " أكؿ سػػكرة نزلػػت علػػ  النبػػي  بِّػػؾى الَّػػًذم خى اٍقػػرىٍأ ًباٍسػػـً رى
لىػػؽو )1)  لىػػؽى اإًلنسىػػافى ًمػػٍف عى ( اٍقػػرىٍأ 2( خى

ـي ) ب ؾى اذىٍررى لَّـى ًباٍلقىلىـً )3كىرى لَّـى اإلً 4( الًَّذم عى )( عى ـٍ ـٍ يىٍعلىػ ػا لىػ "إنػو  (6)يقػكؿ اإلمػاـ سػحنكف (5)"(5نسىافى مى

  .كالخط الحسف"، كالشرؿ كاليجاء، ينبغي أف يعلميـ إعراب القرآف ذلؾ الـز

كراف البرنامب االخويارم يحوكم عل  الفنكف الوي يمرف للمعلػـ أف يعلميػا للاػبياف وطكعػان 

ـ أم الوػاريخ كجميػع النحػك كاللغػة العربيػة كفػي كأخبارى، كأياـ العرب، كبشرط يشرط كىي الحساب
                                                 

 .106، 105إبراىيـ الوكزرم: الوربية، ص  (1)
 .540ابف خلدكف: المقدمة، ص  (2)
 .136عبداهلل عبدالداةـ: الوربية عبر الواريخ، ص  (3)
 .يح البخارم: باب الاأةا  (4)
 .5 –1 سكرة العلؽ: اآليات  (5)
 .52آداب الموعلميف، ص  (6)
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، كينبغي لو أف يعلميـ الحساب كليس ذلؾ يأـز لو إال أف يشورط عليو ذلؾ" (1)ذلؾ يقكؿ القابسي

كال بػػأس أف يعلميػػـ الشػػعر ممػػا ال ، كجميػػع النحػػك ىػػك فػػي ذلػػؾ موطػػكع، كرػػذلؾ الشػػعر كالحػػديث

  ."ان جباك ـ العرب كأخبارىـ كليس ذلؾ بفحش فيو كمف رأ

فالحسػاب يعػيف علػ  إجػراء ، كراف المقاكد مػف وعلػيـ الاػبياف الحسػاب ىػي غايػة عمليػة

كال نظػف أف ، كالاػانع فػي ماػنعو، كىك االح للواجر فػي موجػره، عمليات الفراةض كالمعامأت

   .(1)وعليمو راف لغاية وثقيفية مجردة

فقد ، يخ كالشعر للابياف في الرواويبكلـ ير فقياء بأد ما كراء النير حرجان في وعليـ الوار 

رػػاف أغلػػبيـ شػػعراء كلرػػنيـ يشػػورطكف أف يرػػكف الشػػعر بعيػػدان عػػف الفحػػش كيرػػره منػػو مػػا فيػػو ذرػػر 

)إنما الشعر  مسونديف في رأييـ عل  قكؿ النبي  (2)الحمية )أم الوعاب القبلي( أك قبح اليجاء

رة وعلػيـ الشػعر للاػبي ذنػو يقػـك لسػانو ضػرك  ليػر  (4)فالقابسي  (3)رأـ فحسنو حسف كقبحو قبيح(

كمػػػف الفنػػػكف المسػػػوحبة وعليميػػػا للاػػػبياف فػػػي رػػػؿ ، كييفٌاػػػحو كيػػػأنس إليػػػو فػػػي بعػػػض اذكقػػػات"

كىػػذا الحاػػر ال يشػػمؿ  (5)العاػػكر أيػػاـ العػػرب كمػػا أشػػبو ذلػػؾ مػػف علػػـ الرجػػاؿ كذكم المػػركءات

لػؾ ىػك وحريػؾ ىمػـ الاػبياف كالقاػد مػف ذ، الواريخ فقػط بػؿ يشػمؿ العلػـك اإلنسػانية باػفة عامػة

كىػػذا لػػو اروبػػاط موػػيف بوعلػػيـ ، كحػػثيـ علػػ  فعػػؿ الخيػػر كالومسػػؾ بػػالمركءة كالوشػػبو بالرجػػاؿ العظػػاـ

)كلػػػػيعلميـ اذدب ف نػػػػو مػػػػف  (6)قػػػػاؿ محمػػػػد بػػػػف سػػػػحنكف، اذدب )أم اذخػػػػأؽ( الػػػػذم ىػػػػك كاجػػػػب

   .الكاجب هلل عليو النايحة كحفظيـ كرعايويـ(

                                                 

 .232ص ذحكاؿ الموعلميف كأحراـ المعلميف كالموعلميف، الرسالة المفالة :القابسي  (1)
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إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر خػػأؿ العاػػريف السػػلجكقي  لواويػػب مػػدف كقػػر كرػػاف نظػػاـ الوعلػػيـ فػػي ر

فورػػكف  كينويػػي عنػػد ظيػػر يػػـك الخمػػيس، كالخػػكارزمي يبػػدأ اذسػػبكع الدراسػػي اػػبيحة يػػـك السػػبت

كيبوػػػدأ الاػػػبياف  (1)اإلجػػػازة اذسػػػبكعية فػػػي الناػػػؼ الثػػػاني مػػػف يػػػـك الخمػػػيس كرامػػػؿ يػػػـك الجمعػػػة

ثػػـ يوعلمػػكف الروابػػة مػػػف ، الضػػح   الاػػباح البػػارر إلػػ يػػكميـ الدراسػػي بحفػػظ القػػرآف الرػػريـ مػػف

بيػػكويـ لونػػاكؿ الغػػداء ثػػـ يعػػكدكف بعػػد اػػأة   كعنػػد ذلػػؾ يناػػرفكف إلػػ، (2)الظيػػر  الضػػح  إلػػ

كوخاػص حاػة المسػػاء لوػدريس بقيػة المػػكاد الوػي نػص علييػػا البرنػامب اليػكمي رػػالنحك  (3)الظيػر

شػػػية اذربعػػػػاء كاػػػباح الخمػػػيس يخااػػػػاف كع، كالحسػػػاب كاللغػػػة العربيػػػة كالشػػػػعر كأيػػػاـ العػػػرب

   .(4)ما بعد اأة العار  كودكـ ىذه الحاة إل، كاالسوظيار، للمراجعة كالوخابر

ثأثة أياـ قبؿ   كيأخذ الوأميذ بمناسبة اذعياد إجازة بمناسبة عيد الفطر يخلكف مف يـك إل

  كف عطلػػة مػػف ثػػأث أيػػاـ إلػػكبمناسػػبة عيػػد اذضػػح  المبػػارؾ يأخػػذ (5)كثانيػػو، كيػػـك العيػػد، العيػػد

كعنػػد خومػػة القػػرآف الرػػريـ ذحػػد الاػػبياف يأخػػذ الاػػبياف يكمػػان أك بعػػض يػػكـ لأحوفػػاؿ  (6)خمسػػة

فرػػاف الوأميػػذ أك الاػػبياف يػػذىبكف ، أمػػا عػػف طػػرؽ الػػوعلـ بالريوػػاب فػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر .(7)بػػو

فيحيطػكف بػو فػي شػبو ، المجلػسالريواب فػي الاػباح البػارر فيجػدكف المعلػـ جالسػان فػي اػدر   إل

فيشػرعكف ، كفي حجر رؿ كاحد منيـ لكحو الذم راف قد روبو بػاذمس، داةرة كقعكدان عل  الحار

فوقاعػد أاػكاويـ ، في الحفظ فرادل رؿ عل  شارلوو ذنيـ غالبان ما يركنكف موفػاكويف فػي اذحػزاب

، أميػػػذ علػػػ  الويجػػػي كالحفػػػظكيعاقػػػب المعلػػػـ أك المػػػؤدب اػػػغار الو، مشػػوبرة مخولفػػػة وعػػػـ اآلذاف
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كعنػد الضػح  يعػرض  (1)عػف الحفػظ  كالعاا ال وبرح يده يقرع بيا رأس مف خفػت اػكوو أك وليػ

كيعرضػػكنيا ، الاػػبياف علػػ  المعلػػـ مػػا حفظػػكه مػػف ألػػكاحيـ الكاحػػد ولػػك اآلخػػر ثػػـ يمحػػكف ألػػكاحيـ

أء آيػػة مسػػوعمأن كعنػػد ذلػػؾ يحػػؿ كقػػت الروابػػة فيبػػدأ المعلػػـ فػػي إمػػ، وجػػؼ  للشػػمس أك النػػار حوػػ

ذلؾ أنو يملي عل  الولميذ اذكؿ آية كيوررو يروب ثـ يقبؿ عل  الثاني فيملػي عليػو ، طريقة غريبة

كبعػػد ذلػػؾ يعػػكد إلػػي اذكؿ فيملػػي عليػػو ، ...الثالػػث فػػالرابع كالخػػامس كىرػػذا  ثػػـ يلوفػػت إلػػ، آيوػػو

  .(1)عل  رؿ كاحد منيـ اسويعاب اآليات المزمع إمأؤىا  نفسيا إل  موكخيان الطريقة اذكل

كقػػػد يرلػػػؼ ربػػػار الوأميػػػذ بنسػػػخ أجػػػزاةيـ مػػػف الماػػػحؼ مباشػػػرة ثػػػـ يوعقػػػب المعلػػػـ روػػػابيـ 

ذا راف عدد الوأميذ ربيران اوخذ المعلػـ معػو عريفػان )مرػرر( ، لودارؾ ما قد يعلؽ بيا مف اذخطاء كا 

ف العريػؼ قػد حفػظ القػرآف كيشورط اإلماـ سحنكف )أف يرػك ، يعينو عل  اإلمأء كالروابة كالوعريض

كال بػػأس أف يجعليػػـ يملػػي يملػػي ربػػار الوأميػػذ علػػ  اػػغارىـ "كقػػد  (2)كىػػك مسػػوغف عػػف الوعلػػيـ(

  .(3)بعضيـ عل  بعض ذف ذلؾ منفعة ليـ"

أم الونػافس فالاػبياف مجومعػكف بعػد ، كالونػاظر، كمف طػرؽ الوعلػيـ بالروػاب أيضػان الوخػابر

فذلؾ مما يكقظ الشػعكر كيشػحذ العػزاةـ ، فظ كاإلعراب كغيرىماالظير يوذارركف كيونافسكف في الح

كلرػػف الماػػادر لػػـ وػػذرر لنػػا ريػػؼ ، إال أف الونػػافس قػػد ينقلػػب شػػران مسػػوطيران ، االجويػػاد  كيػػدعك إلػػ

كأياـ العػرب كغيرىػا فػي فوػرة الدراسػة فالغالػب علػ  الظػف أنيػـ ، رانت طرؽ وعليـ النحك كالحساب

كرػاف الثػكاب كالعقػاب خيػر الكسػاةؿ لوأديػب الوأميػذ  .(4)حػد بعيػد  لػرانكا يعومػدكف علػ  الحفػظ إ

أحػد كراء النيػر مبػدأ العقػاب كالثػكاب فقد جعؿ المربكف فػي إقلػيـ مػا ، كوحفزييـ عل  الفيـ كالحفظ

                                                 

 .216القابسي: الرسالة المفالة، ص  (1)
 .316القابسي: الرسالة المفالة، ص  (1)
 .59آداب المعلميف، ص  (2)
 .نفسو  (3)
 .81، 80أحمد فؤاد اذىكاني: الوربية، ص  (4)
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إذا عػػاد الطفػػؿ   أىػـ الكسػػاةؿ الوربكيػة فػػي الريوػػاب فناػحكا المربػػي بالوغاضػي فػػي أكؿ اذمػػر حوػ

بالعبكس عل  إال أف يركف المربي عبكسان مػع الوأميػذ داةمػان خيفػة مػف أف وػزكؿ الخطأ قابلكه   إل

الممقكوػػػة كيػػػأنس الاػػػبياف بيػػػا )فركنػػػو عبكسػػػان أبػػػدان مػػػف الفظاظػػػة  (1)ىيبوػػػو معيػػػـ يقػػػكؿ القابسػػػي

ذا لـ يفد ذلؾ يعزؿ الولميذ يقكؿ ، كف عليو( كعل  المعلـ أف ينبو الابي المرة ولك اذخرلؤ فيجر  كا 

"ينبو مرة بعد مػرة فػأرثر الوغافػؿ كلػـ يغػف فيػو العػزؿ كالوقريػع بػالرأـ علػ  أف ال يرػكف  (2)يالقابس

الوقريػػػع بػػػالرأـ البػػػذمء كالشػػػوـ ذف ذلػػػؾ يخػػػرج ررامػػػة الولميػػػذ كلربمػػػا وسػػػببت لػػػو فػػػي عقػػػد نفسػػػية 

كال يحرمػػو مػػف ، كعلػػ  المعلػػـ أال يعاقػػب الولميػػذ كىػػك فػػي حالػػة غضػػب .كمرربػػات يوحػػوـ وجنبيػػا"

راحوو كطعامو كشرابو الوي ىي أشد عقكبة وسلؾ عليو ذنيا وناؿ مف وكازنو الجسمي ف ف المربيف 

"كمػف رفقػو  (3)يقػكؿ القابسػ ، في بأد ما كراء النير حجػركا ىػذا النػكع مػف العقػاب مػف بػاب الرفػؽ

ذا لػػـ كا  ، كال يمنعػػو مػػف طعامػػو كشػػرابو، بالاػػبياف أف الاػػبي إذا أرسػػؿ كراءه  ليوغػػدل فيػػأذف لػػو

 .(4)الضرب كىك عقاب رادع زاجر في آف كاحد"  ونفع ىذه العقكبات لجأ المعلـ إل

السػلؼ بػؿ رػانكا يحبػذكف وجنبيػا قػدر المسػػوطاع  لكلرػف عقكبػة الضػرب لػـ ورػف محببػة لػد

فلػيس ىػك ممػف يػؤدب ، يقكؿ اإلماـ سحنكف لمعلـ ابنػو محمػد )ال وؤدبػو إال بالمػدح كلطػؼ الرػأـ

عل  أف الضرب الذم أكاي بو المربكف ينبغػي أال يوجػاكز ثػأث ضػربات  .(5)بالضرب كالعنؼ(

عل  الرجليف "ال ينبغي لمػؤدب الاػبياف أف يزيػد فػي ضػربيـ إذا احوػاجكا إليػو علػ  ثػأث أشػكاط 

   .(7)الدرة رطبان مأمكنان  كينبغي أف يركف عكد (6)شيةان"

                                                 

 .316الرسالة المفالة، ص  (1)
 .316الرسالة المفالة، ص  (2)
 .317نفسو، ص  (3)
 .110إبراىيـ الوكرزم: الوربية، ص  (4)
 .32ابف سحنكف: آداب الموعلميف، ص  (5)
 .ابف سحنكف: نفسو  (6)
 .313القابسي: الرسالة المفالة، ص  (7)
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الخكارزمي وعليـ البنات الذم أباحو كلـ يحـر فقياء ما كراء النير في العاريف السلجكقي ك 

حػده غيػر مخولطػات بالاػبياف يقػكؿ   كلرنيـ رانكا يفضلكف وعليـ البنات علػ ،اإلسأـ برؿ حرية

 (2)كيؤيده القابسي (1)اإلماـ سحنكف "أرره أف يعلـ الجكارم كيخولطف مع الغلماف ذف ذلؾ فساد ليـ

ناث" بؿ إنو رغػب فػي وعلميػا القػرآف كالعلػـ ذنػو بقكلو "مف حسف النظر أال يخلط بيف الذرراف كاإل

، كراف اذمراء كالسأطيف مف السأجقة كالخكارزمييف حرياػيف علػ  وعلػيـ بنػاويـ، مف مالحويا

   .(3)كرانكا يدعكف الفقياء كالعلماء لوعليميف القرآف كالروابة كالقراءة كالحساب في قاكرىـ

كمػف ، نيػر فػي العاػريف السػلجكقي كالخػكارزميكظير معلمك الرواويػب فػي بػأد مػا كراء ال

كمروب المروبي  (4)أشيرىـ المؤدب أبك الحسيف أحمد بف إبراىيـ بف علي اذديب الخليؿ الخجندل

كقػد علػـ فيػو الاػبياف علػـك  (5)ـ1155ىػػ/ 550محمد بػف الحسػيف الياشػمي الراثػاني وػكفي سػنة 

الػذم  (7)زؽ اهلل بف محمد أبػك المرػاـر القبػاكمكرذلؾ مروب المؤدب ر  (6)كالحديث كالوفسير، القرآف

كمروػػب المػػؤدب أبػػي عمػػراف مكسػػ  بػػف  (8)بجانػػب علػػـك القػػرآف الرػػريـ الفقػو اذدب –علػـ الاػػبية 

كمروب المؤدب عبدالعزيز ابف إبراىيـ الررابيسي الفريرم البخارم فقيو  (9)عبداهلل المؤدب الخجندم

مروػػػب المػػػؤدب أبػػػي طػػػاىر محمػػػد ابػػػف يعقػػػكب ك  (10)ـ1154ىػػػػ/ 549اػػالح كمػػػؤدب مػػػات سػػػنة 

كالمػؤدب أبػي الفضػؿ برػر بػف محمػد   (11)ـ1038ىػػ/ 430الديمسي البخارم مات في حدكد سػنة 

                                                 

 .54ابف سحنكف: آداب الموعلميف، ص  (1)
 .313لة، صالرسالة المفا  (2)
 .219رشاد معوكؽ: الحياة العلمية، ص  (3)
 .80النسقي: القند، ص  (4)
 .430، ص4ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (5)
 .ياقكت: نفسو  (6)
 .83النسقي: القند، ص  (7)
 .435، ص4السمعاني: اذنساب، جػ  (8)
 .327، ص2السمعاني: نفسو، جػ  (9)

 .867، ص3ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (10)
 .452، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (11)
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أجػػػازه ، رػػػاف إمامػػػان كمؤدبػػػان حنفػػػي المػػػذىب، بػػػف علػػػي بػػػف الفضػػػؿ اذناػػػارم الزرنجػػػرم البخػػػارم

أحمد بف أحمد الدرغمي  كمنيـ المؤدب الكاعظ اابر بف (1)ـ1118ىػ/ 512السمعاني مات سنة 

  .(2)ـ1124ىػ/ 518السمرقندم مات سنة 

 .(3)1052ىػػ/444كمحمد بف عدل بف الفضؿ السػمرقندم المػؤدب نزيػؿ ماػر مػات سػنة 

كرػػػػاف يروػػػػب بيػػػػا ، كمروػػػػب المػػػػؤدب أحمػػػػد بػػػػف اذشػػػػعث أبػػػػكبرر السػػػػمرقندم سػػػػرف دمشػػػػؽ مػػػػدة

لمػؤدب أبػك محمػد عبػػدالرحمف كا (4)ـ1095ىػػ/ 489الماػاحؼ كيقػرئ القػرآف كيحفظػو مػات سػنة 

 .(5)ـ1129ىػ/ 524بف عبدالرحيـ العاار الحافظ السمرقندم مات سنة 

كمروب المؤدب عويؽ بف عبدالعزيز بف عبػدالرريـ الػدرغمي الخاخسػرم السػمرقندم أبػكبرر 

كمروب اإلماـ أبي برر محمد بف عبػداهلل بػف فاعػؿ  (6)ـ1164ىػ/ 560اذديب المحفظ مات سنة 

كمػػػنيـ  (7)ـ1124ىػػػػ/ 518ي السػػػمرقندم رػػػاف إمامػػػان فاضػػػأن منػػػاظران مؤدبػػػان مػػػات سػػػنة السرخسػػػرو

رػاف  (8)ـ1122ىػػ/ 516المؤدب أبك محمد بف عبدالرحمف بف يػكنس الجرلػي الشاشػي وػكفي سػنة 

بػػف االمظفػػر محمػػد  كالمػػؤدب أبػػك (9)الشػػاش ليعلػػـ الاػػبياف فػػي رواويػػب سػػمرقند كجرػػؿ إحػػدل قػػر 

كلقػػي  (10)ـ1156ىػػػ/ 551وي الشاشػػي روػػب عنػػو السػػمعاني مػػات سػػنة الحسػػف بػػف أحمػػد النجػػار

ىػػؤالء المػػؤدبيف كغيػػرىـ ممػػا ال مجػػاؿ لحاػػرىـ فػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر ورحيبػػان كورريمػػان مػػف قبػػؿ 

فيك "الرجؿ المرغكب فيو الذم ووخاطفػو العشػاةر البدكيػة ليرػكف ، كمف قبؿ أكلياء اذمكر، السراف
                                                 

 .288، ص6السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
 .568، ص2ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (2)
 .315، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (3)
 .133، ص3ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (4)
 .335، ص2السمعاني: اذنساب، جػ  (5)
 .201، ص3ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (6)
 .120، ص7السمعاني: اذنساب، جػ  (7)
 .89، ص3ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (8)
 .299، ص3السمعاني: اذنساب، جػ  (9)

 .88السمعاني: نفسو، ص  (10)
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كمازالػػػت قاعػػػدة االحوػػػراـ كاإلرػػػراـ للمػػػؤدب ، كالراوػػػب كالحرػػػيـ كالعريػػػؼ كالمرشػػػد، المػػػؤدب كاإلمػػػاـ

" حو مرعية في دكؿ بأد ما كراء النير   .(1)اليـك

حيػث ، كناؿ الرواب كالوعليـ اذكلي اىومامان ربيران مف قبػؿ سػأطيف السػأجقة كالخػكارزمييف

باريػػان كمجانيػػان كأكقفػػكا اذكقػػاؼ كجعلػػكا الوعلػػيـ فييػػا إج، عممػػكا الرواويػػب فػػي جميػػع أنحػػاء دكلػػويـ

كذلػؾ مػػف ، بػؿ أحػدثكا بعػض الوطػكر فػي مرحلػة الروػاب، للاػرؼ عليػو كعلػ  المػؤدبيف كالطػأب

خأؿ إدخاؿ بعض اذلعاب الرياضية في الوعلػيـ مػف ررػكب الخيػؿ كالرمػي بالسػيـ كالقػكس كغيػر 

 .(2)فقد رانكا عسررييف في المقاـ اذكؿ، ذلؾ

يراقبػػكف أكالدىػػـ كمػػدل ، ء اذمػػكر فػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر بمدنػػو كقػػراهكرػػاف اآلبػػاء كأكليػػا

، علميػػـ أف ىػػذا المعلػػـ أك ذلػػؾ بػػدر منػػو مػػا يؤخػػذ عليػػو  الوػػزاميـ بػػاذخأؽ الفاضػػلة فػػ ذا نمػػا إلػػ

كفػػي معظػػـ اذحيػػاف ال يروفػػي كلػػي اذمػػر بمػػا يسػػمح عػػف ، منعػػو مػػف وعلػػيـ أبنػػاةيـ  سػػارعكا إلػػ

بػػؿ يحػػرص ، كميمػػا امودحػػو المسوشػػاركف، رانػػت سػػمعوو العلميػػة كالخلقيػػةالمػػؤدب المقوػػرح ميمػػا 

 .(3)عل  اخوياره بنفسو

 المساجد  : 

كالنػػكاة الوػػي ، كمكضػػع الاػػأة، المسػػلميف  كملوقػػ،  المسػػجد ىػػك مدرسػػة المسػػلميف اذكلػػ

 بػػؿ يػػروبط وػػاريخ (4)كوأاػػيليا، كنشػػر مبادةػػو، لورسػػيخ وعاليمػػو، يرورػػز علييػػا المجومػػع اإلسػػأمي

كحػافظ المسػجد طػكاؿ العاػكر اإلسػأمية كمػازاؿ علػ   (5)الوربية اإلسأمية بالمسجد اروباطان كثيقان 

                                                 

 .105: الرسالة، صالقابسي  (1)
 .114 -112محمد عبدالعظيـ: السأجقة، ص  (2)
، 1ـ، جػػػػػ1979الفضػػػؿ إبػػػػراىيـ، دار الفرػػػر، بيػػػركت،  يػػػػؽ محمػػػد أبػػػكالسػػػيكطي: بغيػػػة الكعػػػاة فػػػػي طبقػػػات اللغػػػكييف كالنحػػػاة، وحق  (3)
 .148ص
 .26علي عبدالحليـ محمكد: المسجد كأثره في المجومع اإلسأمي، دار المعارؼ بمار، د. ت، ص  (4)
 ..152عبداهلل عبدالداةـ: الوربية عبر الواريخ، ص  (5)
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فقد رانت المساجد كال وزاؿ أىـ  (1)كاسومر يؤدم الدكر نفسو طكاؿ ىذه العاكر، مرانوو الوعليمية

ية وشػػرح وعػػاليـ ىػػي دراسػػات دينيػػة شػػرع  المرارػػز الثقافيػػة فقػػد رانػػت الدراسػػات أيػػاـ اإلسػػأـ اذكلػػ

ثػػػـ وكسػػػع المسػػػلمكف فػػػي عاػػػكرىـ الواليػػػة فػػػي فيػػػـ ميمػػػة المسػػػجد ، اإلسػػػأـ كوقػػػاـ فػػػي المسػػػاجد

كرػػػاف أكؿ مسػػػجد أنشػػػئ فػػػي اإلسػػػأـ ىػػػك ، كداران للقضػػػاء، فاوخػػػذكه مرانػػػان للعبػػػادة كمعيػػػدان للوعلػػػيـ

كوخػػرج منػػو  فػػي المدينػػة المنػػكرة كرانػػت وعقػػد فيػػو حلقػػات العلػػـ ثػػـ مسػػجد الرسػػكؿ ، مسػػجد قبػػاء

رغػـ انوشػار المػدارس ، كميمػة المسػاجد الربػرل ىػي الوعلػيـ .(2)ألكية الحرب كالجياد في سبيؿ اهلل

، إف المساجد الجامعة رانت بمثابة اذمارف اذساسػية للدراسػة  في العالـ اإلسأمي بعد ذلؾ، حو

كمرانػػػان ، لمػػػاء كالطػػػأبالع  كالمنػػػاظرات العلميػػػة كبيػػػا ملوقػػػ، كالسػػػماع كاإلمػػػأء كالػػػكعظ كاإلرشػػػاد

ػػٌد المسػػجد أىػػـ مؤسسػػة وعليميػػة إسػػأمية علػػ  اإلطػػأؽ (3)للوقاضػػي كدراسػػة ىػػذه ، كعلػػ  ىػػذا أعي

ىػي دراسػة المرػاف الرةيسػي للحيػاة الثقافيػة ، المؤسسة فػي أم منطقػة مػف منػاطؽ العػالـ اإلسػأمي

المسػػجد النبػػكم الشػػريؼ منػػذ اػػدر اإلسػػأـ كرػػاف ، كقػػد قػػاـ المسػػجد بػػدكره فػػي الوعلػػيـ، اإلسػػأمية

فمػف يريػػد أف يرمػؿ دراسػػوو ، كوعػد المسػػاجد ىػي المرحلػػة الواليػة للرواويػػب .(4)خيػر دليػػؿ علػ  ذلػػؾ

المسجد الذم مثؿ مؤسسة وربكية عليا عف الرواب )المروب( بؿ رانت المسػاجد بمثابػة   يذىب إل

كقػد  (5)حلقػة ربػرل خااػة –إذ راف لرؿ عالـ في فرع ما مف فػركع العلػـ ، جامعات للعلـ كالعلماء

كليػـ ، أك فقييػان ، ياؿ عدد حلقات الدرس في المسجد الكاحد أرثر مف ماةة حلقة لرؿ منيػا شػيخان 

فقػػد ، كوكارػػب بنػػاء المسػػاجد فػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر مػػع الفػػوح العربػػي اإلسػػأمي ليػػا .(6)وأميػػذىـ

حيػػث قػػاـ قويبػػة بػػف مسػػلـ ، اء المسػػاجدكاذمػػراء كالسػػأطيف كالػػكزراء ببنػػ، القػػادة كالفػػاوحكف  اعونػػ
                                                 

 .172ـ، ص1972الـ الرواب، القاىرة، سعد مرسي أحمد كآخركف: واريخ الوربية كالوعليـ، ع  (1)
 .223عبداهلل عبدالداةـ: الوربية عبر الواريخ، ص  (2)
 .223مريزف عسيرم: الحياة العلمية، ص  (3)
 .153عبداهلل عبدالداةـ: الوربية عبر الواريخ، ص  (4)
 .23ـ، ص1983روب العلمية، بيركت، ابف عبدالبر القرطبي: جامع بياف العلـ كفقيو، وحقيؽ، د. مسعكد السعدني، دار ال  (5)
 .205المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (6)
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الوػي لػـ سػؼ كرػؿ مػدف إقلػيـ مػا كراء النيػر الباىلي ببنػاء المسػاجد فػي بخػارل كسػمرقند كرشػف كن

د قويبػة بػف مسػلـ فقػد شػي (1)بػؿ رانػت ومثػؿ أيضػان مػدارس علميػة، يقوار دكرىا رػدكر للعبػادة فقػط

خػكؿ النػاس فيػو بعػد أف فشػا اإلسػأـ داخؿ قلعػة بخػارل  مسػجدان كعنػدما زاد دـ 712ىػ/ 94سنة 

خالػػد  إال أف الػػكالي العباسػػي )الفضػػؿ بػػف يحيػػي ابػػف، بيػػنيـ، لػػـ يعػػد ذلػػؾ المسػػجد يوسػػع لداخليػػو

حيػػث وجمػػع أىػػالي بخػػارل ، ـ( فػػي خأفػػة ىػػاركف الرشػػيد795 –794ىػػػ/ 148 –147البرمرػػي )

كاػػلكا فيػػو اػػأة ، سػػوافكأجمعػػكا فيمػػا بيػػنيـ علػػ  وشػػييد مسػػجد جػػامع جديػػد بػػيف القلعػػة كالشػػير 

أنفؽ عليو الرثير مف اذمكاؿ ، دكر ربير في عمارة المسجد حيث  كراف للفضؿ بف يحي، الجمعة

، رمػػا يحسػػب لػػو أيضػػان أنػػو أكؿ مػػف أمػػر بقناديػػؿ وضػػاء فػػي المسػػاجد خااػػة فػػي شػػير رمضػػاف

كرػاف ، نػاؾكاشويرت بخارل أيضان بمسجد القرشييف نسبة لمقاوؿ بف سليماف القرشي الذم عاش ى

 .(2)مكل  حياف البنطي مف مشاىير كرفاؽ قويبة

رمػا كجػػد فػػي بلػدة بيرنػػد مسػػجد جػػامع ذك بنيػاف مزخػػرؼ قبلوػػو فػي زخرفيػػا كحسػػنيا ال يعلػػـ 

         نسػػػػػؼ شػػػػػيد بيػػػػػا أحػػػػػد رجاليػػػػػا الاػػػػػالحيف كىػػػػػك  لكفػػػػػي قريػػػػػة راسػػػػػاف إحػػػػػدل قػػػػػر   (3)بنػػػػػاء مثليػػػػػا

ـ فػي سػرة 834ىػػ/ 219اني( الجامع العويػؽ عػاـ )أبك عبدالرحمف معاذ بف يعقكب النسفي الراس

كفػػي  (5)فيػػو جػػكاىر كوزاكيػػؽ جميلػػة، كفػػي مدينػػة درغػػاف كجػػد جػػامع حسػػف بالناحيػػة مثلػػو .(4)الزىػػاد

إقلػػيـ فرغانػػة شػػيدت الرثيػػر مػػف المسػػاجد كأقػػدميا المسػػاجد الوػػي بناىػػا قويبػػة بػػف مسػػلـ البػػاىلي فػػي 

                                                 

 .421البأذرم: فوكح البلداف، ص  (1)
، كرػػػاف ممػػػا أوبعوػػػو السػػػلطات السػػػكفيوية فػػػي أثنػػػاء  204 -201باروكلػػػد: وررسػػػواف، ص ؛89 -68النرشػػػخ : وػػػاريخ بخػػػارل، ص  (2)

مسػجدان مػف  1882ساجد كوحكيليا لمسارح كدكر ليك كنكادم كقد بلم عدد ولػؾ المسػاجد احوأليا لوررسواف الغربية، ىك ىدـ رثير مف الم
بينيػػا مسػػجد قويبػػة كجػػامع اذميػػر الفضػػؿ بػػف يحيػػ ، شػػريف عبػػدالنعيـ حسػػانيف: مسػػلمك وررسػػواف كالغػػزك السػػكفيوي، دار الوعػػاكف للنشػػر، 

 .26ـ، ص1985القاىرة، 
 .281المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (3)
 .144، ص3لسمعاني: اذنساب، جػا  (4)
 .289المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (5)
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ف منبػػػران" كيقاػػػد ك "رػػػاف بيػػػا أربعػػػ (2)ت الحمػػػكمكيوضػػػح ذلػػػؾ مػػػف قػػػكؿ يػػػاقك  (1)فرغانػػػو لمػػػدف كقػػػر 

 –قاػػبة اإلقلػػيـ  –كمػػف أشػػيرىا المسػػجد الجػػامع فػػي أخسػػيرث ، أربعػػكف جامعػػان فػػي مػػدنيا كقراىػػا

كبلػػم ، العيػػد بيػا المقػػاـ علػػ  شػط نيػػر الشػػاش أم خػارج القلعػػة  كالػذم بينػػي كسػػط المدينػة كماػػل

كرػػػاف ممػػػف علػػػـ فػػػي مسػػػجد  (3)ب الجػػػامعاوسػػػاع جامعيػػػا أف سػػػمي أحػػػد أبكابيػػػا اذربعػػػة باسػػػـ بػػػا

، أخسيرث أبا القاسػـ محمػكد بػف محمػد الاػكفي الػذم رانػت لػو حلقػات درس فػي المسػجد الجػامع

الثقافيػػػة  كوخػػرج مػػػف وحػػػت يديػػو نخبػػػة مػػػف العلمػػاء كالفقيػػػاء ممػػػف رػػاف ليػػػـ دكر بػػػارز فػػي الحيػػػاة

ذخسػػػيرثي الملقػػػب بػػػذم كأحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف القاسػػػـ بػػػف أحمػػػد بػػػف رشػػػاد ا (4)بفرغانػػػة بعػػػد ذلػػػؾ

درس فيػػػو ، كالػػنظـ، كسػػػمع منػػو الشػػػعر، الفضػػاةؿ فقػػػد رػػاف مػػػف أبػػرز وأميػػػذ أبػػي القاسػػػـ محمػػكد

  . (5)كاذدب كأابح موميزان في علكـ كمعارؼ عٌدة، كاللغة، النحك

كعمؿ مدرسان فػي ، أخذه السلطاف ككاله الديكاف لنبكغو، مرك  الفضاةؿ إل مذكعندما انوقؿ 

كممف أفاد مف أبػي القاسػـ السػمعاني   (6)رثير مف طلبة العلـ، كوخرج عل  يديو نظاميةالمدارس ال

معػػاذ  كممػػف دخػػؿ مسػػاجد أخسػػيرث للوػػدريس فييػػا أبػػك .(7)حيػػث الوقيػػا فػػي جػػامع أخسػػيرث، أيضػػان 

ثػػـ فرغانػػو حينمػػا نفػػاه ، دخػػؿ سػػمرقند، كرػػاف مػػف ربػػار الحفػػاظ كالفقيػػاء، خالػػد بػػف سػػليماف البلخػػي

رما أخػذ علػ  محػدثييا ، ي بف ماىاف أمير خراساف درس الحديث بمساجد أخسيرثعلي بف عيس

ابػػف ماػػعب  الحجػػاج خارجػػة كممػػف درس الحػػديث رػػذلؾ أبػػك (8)كحفػػظ عشػػرة آالؼ حػػديث، أيضػػان 

                                                 

 .486البأذرم: فوكح البلداف، ص  (1)
 .253، ص4معجـ البلداف، جػ  (2)
 .420ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (3)
 .95، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (4)
م: ر الخكانسػا ؛16ـ، ص1992مػد خيػر رمضػاف، دار القلػـ، دمشػؽ، غا: واج الوراجـ فػي طبقػات الحنفيػة، وحقيػؽ، د. محكبابف قطل  (5)

 .71ىػ، ص1391ركضات الجنات في أحكاؿ العلماء كالسادات، وحقيؽ أسد اهلل إسماعيلياف، إيراف، 
 .132، ص1ابف القفطي: أبناء الركاة، جػ  (6)
 .149، 148، ص1ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (7)
 .130ي: القند، صفالنس  (8)
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المواخمػػة  –أمػػا مسػػاجد خجنػػده  .(1)كأخػػذ عنػػو الرثيػػركف، الفرغػػاني الػػذم يعػػد مػػف ربػػار المحػػدثيف

، فراف مسجدىا الجامع يقع كسط المدينة (2)لجانب الغربي لنير الشاشكالوي وقع عل  ا – لفرغانو

ليػػو رػػاف يػػذىب طػػأب العلػػـ علػػ  اخػػوأفيـ كبػػو رانػػت وعقػػد حلقػػات وػػدريس فػػي فػػركع العلػػـك ، كا 

كىػػك شػػيخ اػػكفي  (3)حفػػص عمػػر بػػف ىػػاركف الخجنػػدم علػػ  يػػد علمػػاء كأفاضػػؿ أمثػػاؿ أبػػك، رافػػة

كأخذ ، حلب بالشاـ ثـ بغداد ثـ عاد ثانية لحلب  ؿ إلرحؿ بعد أف درس في مساجد خجنده ثـ رح

 .(4)منو السمعاني أبياوان مف الشعر

المسجد الجامع الكاقع داخؿ القلعة : كمف أشير مساجدىا، كوعد قبا ثاني أربر مدف فرغانة 

بػك كأ (6)الحسػف القبػاكم كممف عقد حلقات علػـ فيػو أبػك المرػاـر رزؽ اهلل أبػك (5)كالقريب مف اإلمارة

كرػػاف لػػو حلقػػات ، كمحػػدثيا، كقارةيػػا، المقػػرئ شػػيخ قبػػا –عبػػدالرحمف بػػف عبػػداهلل بػػف يزيػػد القبػػاكم

كمنيـ رذلؾ أبك نار أحمػد علػي الحسػف بػف  (7)كأفاد منو العديد مف الطأب، ودريس في جامعيا

، اقبػػ  كالػػذم وعلػػـ فػػي مرغنيػػاف ثػػـ انوقػػؿ إلػػ، غيػػث بػػف داكد المقػػرئ الضػػرير المرغيػػان  الفرغػػاني

مامان لجامعيا، كأابح خطيبان   .(8)كوولمذ عل  يديو أعدادان غفيرة مف طلبة العلـ، كا 

فقد زخرت بالعلماء كطأب العلـ الػذيف رػانكا  (9)كالوي ولي قبا في الربر -أما مساجد أكش 

كحضػػكر حلقػػات ، كمجػػالس العلػػـ المخولفػة، يملرػكف عنػػدىـ الحريػة الراملػػة فػػي الونقػؿ بػػيف حلقػات

فػالطأب ىػـ مػف يخوػاركف شػيكخيـ الػذيف يميلػكف ، كغيػرىـ، أك وفسػير، مف حػديث أك فقػوالدرس 

                                                 

 .265، ص2ابف العماد كالحنبلي: شذرات الذىب، جػ  (1)
 .522لسورنب: بلداف الخأفة، ص ؛420ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (2)
 .387، ص2السمعاني: اذنساب، جػ  (3)
 .السمعاني: نفسو  (4)
 .420ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (5)
 .356، ص1ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (6)
 .356، ص1ي: شذرات الذىب، جػابف العماد الحنبل  (7)
 .71ي: القند، صفالنس  (8)
 .420ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (9)
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كرانػػت مكاعيػػد الدراسػػة فػػي ، كاذخػػذ كالركايػػة عػػنيـ ممػػف يثقػػكف فػػي علميػػـ، للدراسػػة علػػ  أيػػدييـ

، فػػي الفوػػرة المموػػدة مػػف بعػػد اػػأة الفجػػر، كالعلمػػاء، جكامػػع فرغانػػو يػػوـ وحديػػدىا مػػف قبػػؿ الشػػيكخ

ل ك  رشػاد، ككعظ، كسماع، كمناقشات، كاسومأء، كمناظرات، اؼ الليؿ بيف محاضراتمنو ا   (1)كا 

بػف محمػد اوكلي الودريس فيو محمد بػف أحمػد  كممف (2)كراف مسجد أكش الجامع يقع كسط السكؽ

كمحمػد بػف ، كرانػت لػو حلقػات فقػو رثيػرة (3)ـ1216ىػ/ 613أبك عبداهلل اذكشي الفقيو وكفي سنة 

، فراف الملقب بنار اهلل الذم راف يعقد مجلسان علميان بالجامع –شيخ اإلسأـ  – سليماف اذكشي

كمػنيـ أبػك الليػث ناػرالديف محمػد بػف  (4)عديد مف الطأب الذيف ولقكا علػكميـ علػ  يديػوالمجمعان 

كمػػف الزىػػاد المواػػكفيف أيضػػان ، كىػػك مػػف أعػػأـ الحنفيػػة، أحمػػد الملقػػب ب مػػاـ الميػػدم السػػمرقندم

  .(5)كدركسو، كلو الطأب ينيلكف مف فقيوكالوؼ ح

مػػػؤدب جػػػامع  –كممػػػف عقػػػد حلقػػػات للوػػػدريس إبػػػراىيـ بػػػف ميمػػػكف بػػػف سػػػالـ الفقيػػػو الحػػػافظ 

بناػيب كافػر مػف حلقػات  (7)رما حظيت مساجد أكزرند آخر مدف فرغانو مػف جيػة الوػرؾ، (6)أكش

سػػػعكد بػػػف مناػػػكر كرػػػاف لفقيػػػاء الشػػػافعية حلقػػػات خااػػػة بيػػػـ مثػػػؿ حلقػػػات الشػػػيخ م، الوػػػدريس

 (9)كمرغينػػاف الوػػي رػػاف مسػػجدىا الجػػامع داخػػؿ القلعػػة (8)ـ1125ىػػػ/ 519اذكزرنػػدم وػػكفي سػػنة 

                                                 

 .469، ص5ابف الخطيب البغدادم: واريخ بغداد، جػ  (1)
 .272المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (2)
 .48، ص3السمعاني: اذنساب، جػ  (3)
 .164، ص3ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (4)
 .105، ص8الزررلي: اذعأـ، جػ  (5)
 .108، ص3السمعاني: اذنساب، جػ  (6)
 .420ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (7)
 .244، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (8)
 .522لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (9)
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كقد راف ىذا الجامع كخطيبو باإلضافة ، وكل  الخطبة بيا اإلماـ الزاىد أبكبرر بف زياد المرغيناني

 .(1)أبملوفان حكلو الط، الودريس في حلقات العلـ الوي راف مرثران مف عقدىا  إل

كمسػػاجد ، رمػا بنيػػت المسػاجد فػػي رػؿ مػػدف كقػرل فرغانػػة فلػـ وخػػؿ مدينػة مػػنيـ مػف مسػػاجد

 .(2)كالعديد مف الطأب، كالمواكفة، كالفقياء، احوضنت الرثير مف العلماء، جامعة

كأرثرىا وقػع داخػؿ ، كالمأحظ عل  مساجد فرغانو أف معظميا راف بعضيا مف بعضو قريبان 

بػػف الميلػػب بػػف أبػػي اكمسػػاجد يزيػػد  (3)رمسػػاجد أخسػػيرث، ة وجمػػع النػػاس بيػػااذسػػكاؽ نظػػران لرثػػر 

مثػؿ مسػجد ، كبعضػيا أخػذ اسػـ مدينوػو أك قريوػو، السػفل  كنسػيا، كنسيا العليػا، في أكزرند (4)افرة

كاىػػػػوـ كالة الدكلػػػػة العباسػػػػية ثػػػػـ كالة الػػػػدكيأت المسػػػػوقلة كخااػػػػة فػػػػي العاػػػػريف  .(5)قبػػػػا كراسػػػػاف

ي بوعمير المسػاجد فػي رػؿ إقلػيـ مػا كراء النيػر كالوػي اوسػمت بالفخامػة كذلػؾ السلجكقي كالخكارزم

كبػػػداخليا منبػػػر كمقعػػػد للمػػػؤذف أك ، كالبنػػػاء، نػػػاجـ عػػػف االىومػػػاـ بالعمػػػارة كالبراعػػػة فػػػي الواػػػميـ

"قػػدكر مػػف نحػػاس ربػػار علػػ  رراسػػي يطػػرح فييػػا المػػاء  (6)كبػػداخليا رمػػا يقػػكؿ المقدسػػي، الخطيػػب

رػذلؾ بنيػت مسػاجد رثيػرة فػي إقلػيـ الشػاش كرانػت أغلبيػا فػي اذسػكاؽ مثػؿ  .المجمد يكـ الجمعة"

جػػامع بنرػػث قاػػبة إقلػػيـ الشػػاش الػػذم يقػػع فػػي السػػكؽ ذنػػو مػػف المعػػركؼ أف ىػػذه المنطقػػة يرثػػر 

يفػرقيـ كيمنػع   فراف قويبة داةمان يجعؿ مساجده في ىذه النقػاط حوػ، فييا الشغب لرثرة الوجمع بيا

  يجػذب بعػض الوجػار كحػديثي العيػد باإلسػأـ إلػ  كحو، كالمسلميف بيا أم شغب يضر بالمدينة

كرػػػاف بمدينػػػة طشػػػقند كحػػػدىا فػػػي القػػػرف الخػػػامس اليجػػػرم / الحػػػادم عشػػػر المػػػيأدم ، اإلسػػػأـ

                                                 

 .273، ص2ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (1)
 .دىاكما بع  391المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (2)
 .321، ص5الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (3)
 .543، ص2محمد علي البار: المسلمكف في االوحاد السكفيوي، جػ ؛332، ص5ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (4)
 .182، ص6ابف الجكزم: المنوظـ، جػ  (5)
 .328أحسف الوقاسيـ، ص  (6)
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، (2)كفػػي إقلػػيـ أشركسػػنو بنيػػت مةػػات المسػػاجد فػػي حاضػػرويا بكنجرػػت كزاميػػيف .(1)ثأثماةػػة مسػػجد

جانػب المسػاجد   إلػ (3)ي إقلػيـ الاػغانياف كالخوػؿ كطخارسػوافرما اروفعت الملذف فكؽ المساجد ف

"رػكرة جليلػة كاسػعة رثيػرة المػدف  (4)الوي بنيت في إقليـ خكارـز في الجرجانية كراث يقكؿ المقدسي

كرػػاف يػػوـ ورويػػب حلقػػات الػػدرس بمسػػاجد إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر  .منابرىػػا فػػي اذسػػكاؽ كىػػي رثيػػرة"

ذا ، مسػوندان إلييػا بظيػره إف أمرػف، جانػب اسػطكانة فػي المسػجد  لػفالمدرس يوخذ مرانو إ، بيسر كا 

كرػػػانكا يروبػػػكف علػػػ  ، (5)المجلػػػس"  اقوػػػرب أحػػػد مػػػف ىػػػذه الحلقػػػة سػػػمع النػػػداء "دكركا كجػػػكىرـ إلػػػ

 .(6)كيحضركف روبيـ في شئ يسمي قاركرة، اذلكاح

جد المسػػلميف كرػػاف نظػػاـ الحلقػػات ىػػي نظػػاـ الدراسػػة بالمسػػاجد فػػي اإلقلػػيـ رغيػػره مػػف مسػػا 

 .(7)بالمسػجد معلمػان  عامة كرػاف ىػذا النظػاـ وقليػدان ظلػت اذجيػاؿ ووكارثػو منػذ أف جلػس الرسػكؿ 

أما النظاـ الموبع في الحلقة فيك أف يجلس الشيخ بجانب عمكد مف أعمدة المجلس كيجلػس حكلػو 

كف كالمخوػاركف فػيجلس المعيػد، فلرؿ طبقة مراف، بورويب معيف (8)طأبو عل  شرؿ حلقة أك داةرة

كرانػػت العػػادة أف يحػػرص رػػؿ فػػرد قريبػػان مػػف الشػػيخ كلرػػف ، مػػف الطػػأب علػػ  يمػػيف الشػػيخ كيسػػاره

كاػػار مكضػػع ، ثػػـ وطػػكرت الحلقػػات عبػػر العاػػكر (9)بشػػرط إال يوعػػدل المرػػاف الػػذم ىػػك أىػػؿ لػػو

                                                 

  ىػػػ/1415سػػيا الحاضػػر كالمسػػوقبؿ، رليػػة اآلداب، جامعػػة المنكفيػػة، أحمػػد عبػػدالقادر الشػػاذلي: الجميكريػػات اإلسػػأمية فػػي كسػػط آ  (1)
 .27ـ، ص1994

 .379ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (2)
 .151، 150باروكلد: وررسواف، ص  (3)
 .286أحسف الوقاسيـ، ص  (4)
 .314آدـ موز: الحضارة اإلسأمية، ص  (5)
كربمػػا اوخػػذت ىػػذا االسػػـ مػػف المحبػػرة، الوػػي يروبػػكف بيػػا راجػػع: آدـ موػػز:  ىػػي المحبػػرة، كلرنيػػا ىنػػا وػػدؿ علػػ  مػػا يشػػبو الاػػندكؽ،  (6)

 .316الحضارة، ص
الاػػػنعاني: مسػػػالؾ اذباػػػار كعجاةػػػب اذخبػػػار كمحاسػػػف اذعشػػػار كعيػػػكف اآلثػػػار، وحقيػػػؽ علػػػي بػػػف الحسػػػيف اذرػػػكع، اػػػنعاء،   (7)

 .183ـ، ص1985
 .54منير الديف أحمد: واريخ الوعليـ، ص  (8)
 .224ـ ، ص1986، القاىرة، بية اإلسأمية، دار الفرر العربيماعيؿ علي: معاىد الور سعيد إس  (9)
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د كانقسػػـ أاػحاب الحلقػػات حسػب أمػػارنيـ فػي المسػػاج، العػالـ يوميػز بالسػػجادة الوػي ياػػلي علييػا

   .(1)أاحاب الرراسي كىـ القااص كأاحاب الزكايا كىـ أىؿ المعرفة  إل

ػػغد المسػػجد الجػػامع فػػي سػػمرقند ، كمػػف المسػػاجد الوػػي اشػػويرت بحلقػػات العلػػـ فػػي إقلػػيـ الاي

كمسػػجد سػػرة ، كمسػػجد سػػرة أبػػي الػػرحمف، كمسػػجد بػػأؿ بػػف إسػػماعيؿ المقػػرئ، كمسػػجد البرػػرييف

 .(3)كخ كمسجد العطاريف كمسجد مقابؿ كمسجد المنارةكمسجد عز في آخر سرة رشو (2)عبادة

كاشويرت بعض العلماء بمأزمويـ للودريس كالكعظ بالمساجد كرانت ليـ حلقػات علػـ مػنيـ 

الحسػػف علػػي بػػف أحمػػد بػػف الحسػػف االسػػورابادم مػػف ربػػار أةمػػة الحػػديث  الشػػيخ الحػػارـ اإلمػػاـ أبػػك

ناػػر  كالشػػيخ أبػػك (4)ـ1040ىػػػ/ 432سػػنة رػػاف لػػو مجلػػس إمػػأء بمسػػجد المنػػارة وػػكفي ، بسػػمرقند

وكفي ، سفياف بف عبداهلل بف محمد بف أحمد السرخس المديني راف لو مجلس إمأء بمسجد المنارة

لػػو مجلػػس إمػػأء ، بػػف الحسػػيني ابػػف محمػػد الفارسػػياكأبػػك القاسػػـ أحمػػد  (5)ـ1040ىػػػ/ 432سػػنة 

 .(6)ـ1052ىػ/ 444بمسجد المنارة وكفي سنة 

أبك الحسف علي بف أحمد بف محمد الورمذم مف ربار أةمػة الحػديث سػرف  رما راف الحافظ

كعقػػد مجػػالس اإلمػػأء فػػي مسػػجد رأس سػػرة أبػػي عبػػدالرحمف فػػي سػػرة حػػاةط رػػك سػػراف ، سػػمرقند

بػػػف أبػػػي مالػػػؾ البلخػػػي امحمػػػد عبػػػدالخالؽ  كالشػػػيخ أبػػػك (7)ـ1055ىػػػػ/ 447بسػػػمرقند وػػػكفي سػػػنة 

كالشػيخ أبػك محمػد  (8)ـ1056ىػػ/ 448وػكفي سػنة ، رةراف لو مجلس إمأء بمسػجد المنػا، الاكفي

راف لو مجلس إمأء بمسجد سرة ، بف الليث الحنظليابف أحمد عبدالامد بف إبراىيـ بف الفضؿ 
                                                 

 .54منير الديف أحمد: واريخ الوعليـ، ص  (1)
 .542 -451النسفي: القند، ص  (2)
 .461، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (3)
 .545النسفي: القند، ص  (4)
 .233النسفي: نفسو، ص  (5)
 .301، ص1اب، جػالسمعاني: اذنس  (6)
 .540النسفي: القند، ص  (7)
 .198، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (8)
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عمػر بػف مناػكر بػف أحمػد  حفص رذلؾ راف أبك، (1)ـ1063ىػ/ 455وكفي سنة ، عباد بسمرقند

حػػدث ، بػػابف خنػػب مػػف ربػػار الحفػػاظبػػف مكسػػي البػػزار الػػدىقاف البخػػارم المعػػركؼ ابػػف مناػػكر 

كاخولػؼ إليػو اذةمػة ، كرانػت لػو حلقػة إقػراء بمسػجد سػرة مقاوػؿ (2)بمسجد المنارة باحيح البخارم

، كمنيـ أبك محمد عبدالرحمف بف أحمد بف إسماعيؿ المقرئ اليػركم السػارف سػمرقند سػمع بقراءوػو

 .(3)ـ1068ىػ/ 461وكفي سنة 

محمػد بػف عبػدالرريـ اليمػاف ، للودريس فػي مسػاجد سػمرقند كمف أشير العلماء الذيف جلسكا 

رػاف يػدرس كيملػي الحػديث بمسػجد العطػاريف ، الزيرري أبك البػديع اإلمػاـ الحػارـ مػف أىػؿ سػمرقند

، بػػف زيػػد مػػف ربػػار العلمػػاءاالشػػيخ أبػػك المعػػالي محمػػد بػػف محمػػد ك  (4)ـ1086ىػػػ/ 479وػػكفي سػػنة 

فحكؿ العلماء كمنيـ الشيخ أبك نعيـ عبػدالرحمف  كحضر مجلسو، جلس لممأء في جامع سمرقند

رمػػا عقػػد الشػػيخ أبػػك المعػػالي محمػػد بػػف محمػػد مجلسػػان لممػػأء فػػي  (5)بػػف الحسػػف العػػامرة النسػػفي

ىػػػ/ 491كوػػكفي الشػػيخ سػػنة ، مسػػجد المنػػارة كحضػػره عبػػدالملؾ بػػف عبػػدالرحمف بػػف برػػر الررمينػػي

لشػػافعي الرملػػي مػػف فحػػكؿ اذةمػػة فقييػػان الحسػػف إدريػػس بػػف حمػػزة علػػي ا رمػػا رػػاف أبػػك (6)ـ1097

، المنػػارة كفػػكض إليػػو وػػدريس الفقػػو علػػ  المػػذىب الشػػافعي فػػي مسػػجد، اسػػوكطف سػػمرقند، فاضػػأن 

كرػػػاف . (7)ـ1110ىػػػػ/ 504وػػػكفي سػػػنة ، كرػػػاف علمػػػاء سػػػمرقند وعظمػػػو كويابػػػو لفاػػػاحوو كفضػػػلو

لممػػػأء بمسػػػجد المنػػػارة الشػػيخ أبػػػكبرر أحمػػػد بػػػف محمػػد بػػػف الفضػػػؿ الفارسػػػي يعقػػػد مجلسػػان علميػػػان 

                                                 

 .387النسفي: القند، ص  (1)
 .389النسفي: نفسو، ص  (2)
 .200، 199، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (3)
 .336، ص3ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (4)
 .370النسفي: القند، ص  (5)
 .301، ص1اذنساب، جػالسمعاني:   (6)
 .41، 40، ص7السبري: طبقات الشافعية، جػ  (7)
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بػػف علػػي بػػف العبػػاس بػػف ايكسػػؼ  كالشػػيخ أبػػك محمػػد بػػف (1)ـ1130ىػػػ/ 525بسػػمرقند كوػػكفي سػػنة 

رػاف مقيمػان بسػمرقند كيػدرس للطػأب بمسػجد العطػاريف ، أبي برر بف سالـ النجانيرثي اذسركشني

  .(2)ـ1132ىػ/ 527وكفي سنة 

رػػاف إمامػػان مبػػرزان كرعػػان حسػػف ، مرقندمالسػػ سػػلموكمحمػػد بػػف عبػػدالخالؽ بػػف عبػػدالكىاب بػػف 

سػمعت منػػو " (3)قػاؿ السػػمعاني، رػاف لػػو حلقػة يػػـك الجمعػة فػي جػػامع سػمرقند كرػػاف يحػدث، السػيرة

 .(4)ـ1156ىػ/ 551وكفي سنة ، "أحاديث يسيرة

غد اإلماـ الفقيػو اػديؽ ابػف أبػي برػر  كممف درس في مساجد مدينة رش الوابعة إلقليـ الاي

رػػش كلػػو حلقػػة وػػدريس فػػي الفقػػو فػػي   أقػػاـ بسػػمرقند ثػػـ رحػػؿ إلػػ، اني الرمشػػيبػػف الحسػػيف الفرينػػ

مدف إقلػيـ خػكارـز  لكمف علماء راث إحد، (5)ـ1172ىػ/ 568مساجدىا وكفي شير شعباف سنة 

أبك عااـ المظفر بف محمد بف محمد الراثي راف فقييان فاضأن حسػف السػيرة كرعػان راعيػان للحقػكؽ 

  كممف درس في مساجد بخارل أبك محمد عيسي بف مكس، (6)ـ1105ىػ/ 499رانت كفاوو سنة 

نما لقب بو لحمرة كجنويو، الملقب بغنجار، الوميمي راف فاضأن اػدكقان عابػدان مػف أىػؿ بخػارل ، كا 

كمػنيـ أبػك محمػد  (7)ـ1040ىػػ/ 432كأدرؾ العلماء مات سػنة ، العراؽ كالحجاز كمار  رحؿ إل

ػػغد درس فػػي   بكسػي نسػػبة إلػػعبػداهلل بػػف اذحػكص بػػف عمػػار الد مدينػة الدبكسػػية إحػػدل مػدف الاي

كأبػكبرر محمػد  (1)ـ1063ىػػ/ 455مساجدىا راف عالمػان مشػيكران مػذركران بػالخير كالعلػـ وػكفي سػنة 

ىػػػ/ 515خالػػد بػػف الحسػػيف المطػػكعي البخػػارم سػػرف بيرنػػد كدرس فػػي مسػػاجدىا الفقػػو مػػات سػػنة 
                                                 

 .105النسفي: القند، ص  (1)
 .461، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (2)
 .462، ص5اذنساب، جػ  (3)
 .261، ص4السمعاني: نفسو، جػ  (4)
 .106النسفي: القند، ص  (5)
 .263السمعاني: اذنساب، ص  (6)
 .284، ص4ساب، جػالسمعاني: اذن  (7)
 .133النسفي: القند، ص  (1)
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رمػا أنػو ، بعػد إنشػاء المػدارس  نظػاـ الحلقػات( حوػكاسومر ىذا الشرؿ مػف الوػدريس ) .(1)ـ1121

كلػػـ ياػػيبيا وغييػػر سػػكل اذمػػكر الموعلقػػة ، ال يػػزاؿ معمػػكالن بػػو فػػي بعػػض أقطػػار العػػالـ اإلسػػأمي

كراف ورويػب حلقػات الوػدريس بمسػاجد إقلػيـ مػا كراء النيػر  .(2)بكجكد إدارة لمؤسسات داةمة للوعليـ

دراسػة الفقػو علػ  : كالثانيػة، قػراءات بعػد حفػظ القػرآف الرػريـ: وعلـ ال اذكل، يوـ عل  ثأث مراحؿ

كالسػيرة النبكيػة ، كالحػديث النبػكم، دراسػة أاػكؿ الفقػو: كالمرحلة الثالثػة، يد مشايخ كفقياء العار

بشرط أف يرمؿ ، كراف باب الوعليـ في المساجد مفوكحان لرؿ مف شاء (3)كالوبحر في العلكـ اذخرل

أك مػػف   –كعلػػ  الطالػػب  (4)كخػػط كغيرىػػا، كروابػػة، فػػي المروػػب مػػف قػػراءةالطالػػب وعليمػػو اذكؿ 

، كسػػرنو، إذ رػػاف عليػػو وحمػػؿ نفقػػات لباسػػو كمعيشػػوو، أف يػػكفر مػػا يلػػـز للوفػػرغ للدراسػػة –يعكلػػو 

 .(5)ذلؾ  كما إل، كمحبروو، كألكاح الروابة، كأقأمو

ممػػا وػػكفر ليػػـ مػػف ، يـعلػػ  أف بعػػض الطلبػػة الفقػػراء لػػـ يمػػنعيـ فقػػرىـ مػػف اسػػورماؿ وعلػػيم

كرػػاف بكسػػع بعػػض طػػأب ، أك الاػػدقات، أك ممػػا خاػػص علػػ  سػػبيؿ الكقػػؼ، وبرعػػات اذغنيػػاء

مػع احوػراؼ حرفػة أك ، كدكر الضػيافة الملحقػة بيػا، العلـ أحيانان السرف فػي المسػاجد معظػـ الكقػت

د مػف أثريػاء رما رػاف ىنػاؾ عػد، مع اسومرار دراسويـ (6)عمؿ يدر علييـ ما يسد وراليؼ معيشويـ

 .(7)كالمعسريف، يقدمكف المساعدة للمحواجيف مف الطأب النابييف، كغيره، اإلقليـ

فةػػة عارضػػة ، فةوػػيف  قسػػمكف رغيػػرىـ إلػػنكرػػاف الطػػأب فػػي مسػػاجد بػػأد مػػا كراء النيػػر ي

كيحضػػركف مجػػالس الػػكعظ كاإلمػػأء، ، كاآلخػػر، كيحضػػركف الػػدركس بػػيف الحػػيف، منوظمػػة لكأخػػر 

                                                 

 .213، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
 .55، 54منير الديف أحمد: واريخ الوعليـ، ص  (2)
 .314آدـ موز: الحضارة اإلسأمية، ص  (3)
 .293القابسي: الرسالة المفالة، ص  (4)
 .172، 171سعد مرسي: واريخ الوربية كالوعليـ، ص  (5)
 .12، 11، ص9خطيب البغدادم: واريخ بغداد، جػال  (6)
 .222مريزف عسيرم: الحياة العلمية، ص  (7)
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أمػػػػا  (1)كال يكاظبػػػػكف علػػػػ  وحاػػػػيليـ العلمػػػػي، غيػػػػر أنيػػػػـ ال يكااػػػػلكف دراسػػػػويـ، كحلقػػػػات العلػػػػـ

كغػػػالبيويـ يقكمػػػكف ، المنوظمػػػكف فقػػػد رػػػانكا يقضػػػكف شػػػطران ربيػػػران مػػػف حيػػػاويـ فػػػي مكااػػػلة الوعلػػػيـ

أك للدراسة عل  عدد أربر مػف ، أك رحأت في سبيؿ الحاكؿ عل  قدر أربر مف المعرفة، برحلة

كىذا النكع اذخير رػاف ىػك الغالػب علػ  طػأب  (2)لداف اإلسأمية اذخرلمشاىير المشايخ في الب

كالشػػاـ كماػػر ، كبخػػارل، سػػمرقند  ثػػـ رحػػؿ منيػػا إلػػ، فػػأغلبيـ وعلػػـ أكالن فييػػا، العلػػـ فػػي فرغانػػة

 (3)كداخػػؿ جكامعيػػا، كوعلػػـ فييػػا علػػ  يػػد شػػيكخيا، للػػوعلـ رلمػػا سػػمع عػػف عػػالـ، كالعػػراؽ كاذنػػدلس

حػػة بػػدكرىا يقاػػدىا مػػف يػػأنس فػػي نفسػػو الرفػػاءة لوعلػػيـ النػػاس كظػػؿ العلمػػاء كرانػػت المسػػاجد مفوك 

يقاػػدكف المسػػاجد ليػػؤدكا ىػػذا العمػػؿ دكف انوظػػار مػػف يحػػثيـ علػػ  الػػذىاب كظػػؿ النػػاس يلوفػػكف 

كلرف بػدأ وػدخؿ السػلطة فػي الوعلػيـ ، كيأخذكف عنيـ مف غير أف ودخؿ السلطات في ذلؾ، حكليـ

كبػػػاذحرل عنػػػدما شػػػيدت السػػػلطة معاىػػػد ، مكضػػػكعان معينػػػان ليػػػدرس عنػػػدما اقوػػػرح القػػػاةمكف بػػػاذمر

كبيػػػذا كذاؾ وػػػدخلت ، كعنيػػػت ليػػػا المدرسػػػيف كنظمػػػت ليػػػـ اذجػػػكر، وعليميػػػة رالمػػػدارس النظاميػػػة

كرانػػػت السػػػلطة قبػػػؿ ذلػػػؾ ال ووػػػدخؿ فػػػي الحررػػػة الوعليميػػػة كرػػػاف يقواػػػر ، (4)السػػػلطة فػػػي الوعلػػػيـ

رم فػي ىػذه الدراسػة مػف مناقشػات مػع الػديف كسياسػة ودخليا علػ  الوأرػد مػف عػدـ وعػارض مػا يجػ

فرػاف المسػجد الكاحػد يضػـ مػف ، عػٌدة كراف رػؿ مسػجد بمثابػة جامعػة ووػألؼ مػف رليػات، (5)الدكلة

  .(1)لودريس علـ الرأـ لكأخر ، كىناؾ لوعليـ الحديث، حلقات الوعليـ عدد منيا حلقات لوعليـ الفقو

                                                 

 .272 -42، ص6، جػ469، ص5الخطيب البغدادم: واريخ بغداد، جػ  (1)
 .222مريزف عسيرم: الحياة العلمية، ص  (2)
 .109محمد عبدالعظيـ: واريخ المسلميف، ص  (3)
 .183، 182ـ، ص2001يخ الفرر اإلسأمي، دار الفرر العربي، القاىرة، الفقي: وار  عبدالرؤكؼعااـ   (4)
 .194، 193أحمد شلبي: واريخ الوربية اإلسأمية، ص  (5)
 .118ـ، ص2003خالد عزب: الوراث الحضارم كالمعمارم للمدف اإلسأمية، القاىرة،   (1)
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نمػػا كلػػـ وقواػػر الدراسػػة فػػي المسػػاجد علػػ  ا لقػػرآف الرػػريـ كالحػػديث الشػػريؼ كالفقػػو فقػػط كا 

كأحػب طالػب العلػـ مجالسػة العلمػاء، ، (1)شملت اللغة كآدابيا كالواريخ كالجغرافيا كغيرىا مف العلػكـ

كال ينػاظرىـ منػاظرة مػف يػرييـ أنػو ، كراف عليو أف يوحل  بأدب كوكاضػع كال يضػجرىـ فػي السػؤاؿ

نما ىدفو البحػث لطلػب ا، أعلـ منيـ يػزداد بػو عنػد اهلل   حوػ، لفاةػدة مػنيـ كيحسػف وػكقير العلمػاءكا 

كعليو ، كيحذر طالب العلـ أشد الحذر أف يمارم أسواذه ف ف المراء شر رلو (2)فيمان في دينو  وعال

، أف يحوـر شيخو في رؿ الحاالت حو  لك قاـ بوكبيخو بسبب مػا فيػو مػف نقياػة أك رسػؿ يعوريػو

رما رػاف لجلػكس العلمػاء كالفقيػاء فػي  .(3)كالكقار في مجلس العلـ كعل  الطالب أف يلوـز السركف

كأف ال ، منيػػا أف يرػػكف رػػؿ كاحػػد مػػنيـ زاجػػران فػػي نفسػػو، المسػػاجد كقيػػاميـ بميمػػة الوػػدريس شػػركط

كجاء في اذثر "أجرؤرـ عل  ، فيضؿ بو المسويدم كيزؿ بو المسورشد، يوادل لما ليس بأىؿ لو

ويػا أف يرػكف عالمػان بكجػكه فينـ" كينبغػي للرجػؿ إذا حمػؿ نفسػو علػ  الالفويا أجرؤرـ عل  جراثيـ ج

  .(4)عالمان باذسانيد الاحيحة عالمان بالسنف، القرآف

كأاػبحت مررػزان علميػان مػف أربػر ، عل  أيػة حػاؿ ازدىػرت المسػاجد فػي إقلػيـ مػا كراء النيػر

كرانػػت ، ء العػػالـ اإلسػػأميكجػػذبت إلييػػا الطػػأب مػػف جميػػع أنحػػا، مرارػػز الوعلػػيـ كالوػػدريس آنػػذاؾ

  .(5)كرجاؿ العلـ للدراسة كالمناظرة ولؾ المساجد وزداف برثرة حلقاويا العلمية الوي يورأسيا الفقياء

كشػػيدت الرثيػػر مػػف ، خأاػػة القػػكؿ ازدانػػت مسػػاجد إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر بحلقػػات العلمػػاء

بػؿ رػاف ب مرانػو أم ، عنيػان كلـ ورف ىذه الحلقات وخص شخاان م، حلقات أاحاب الحديث كالفقو

كال شػؾ أف ، رما زخرت بحلقات الفقو كالمناظرة كالقراءات، شيخ راغب في الحديث أف يحدث فييا

                                                 

 .93أحمد شلبي: واريخ الوربية، ص  (1)
 .51،52ـ، ص1993، الدار المارية اللبنانية، القاىرة، 2العلماء، وحقيؽ أحمد عبدالرحيـ السايح، ط ابكبرر اذجرم: أخأؽ  (2)
 .81 -75ـ، ص1988عبداهلل محمكد بف سعيد بف رسأف: آداب طالب العلـ، القاىرة،  أبك  (3)
 .226ـ، ص1983مية، بيركت، ابف الفراء الحنبلي: اذحراـ السلطانية، وعليؽ محمد حامد الفقي، دار الروب العل  (4)
 .360، ص5السمعاني: اذنساب، جػ ؛64، ص38الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (5)
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ىػػػػػذه الحلقػػػػػات أسػػػػػيمت إسػػػػػيامان ربيػػػػػران فػػػػػي الوطػػػػػكر الفرػػػػػرم كالوعليمػػػػػي فػػػػػي العاػػػػػر السػػػػػلجكقي 

رغػػـ انوشػػار ، كجػػدير بالػػذرر أف المسػػجد حػػافظ علػػ  مرانوػػو رمررػػز إشػػعاع علمػػي، كالخػػكارزمي

كظؿ للمسجد دكره الراةد كبخااة فػي العلػـك الدينيػة الوػي وػروبط ، المدارس في إقليـ ما كراء النير

: فػي ىػذا الاػدد (1)كقػاؿ ابػف الحػاج، فرػاف كمػازاؿ ملوقػ  العلمػاء كطػأب العلػـ، بطبيعة المسػجد

ذف الفاةػدة ، ليا جميعػان كالمسجد" كقاؿ إف المسجد أفضػ، كالمدرسة، )مكاضع الودريس ثأثة "البيت

كالمسػجد ، أك يػوعلـ بػو حرػـ مػف أحرػاـ الػديف، أك وخمػد بػو بدعػة، مف الودريس أف وظيػر بػو سيػنة

ىرػذا أقبػؿ طػأب العلػـ فػي  .ذنػو مكضػع مجومػع مػف النػاس(، فر فيػو ىػذه الفكاةػداخير مرػاف ووػك 

مػع قػـك فػي بيػت مػف بيػكت )مػا اجو إقليـ ما كراء النير عل  العلـ يحثيـ في ذلؾ قكؿ الرسػكؿ 

كحفػػويـ ، كيودارسػػكنو فيمػػا بيػػنيـ إال كنزلػػت علػػييـ السػػرينة كغشػػيويـ الرحمػػة، اهلل يولػػكف روػػاب اهلل

  .(2)عنده فكذررىـ اهلل فيم، المأةرة

كىػػذا يشػػير بكضػػكح إلػػ  ، كعػػدد علماةػػو، كالمأحػػظ علػػ  إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر رثػػرة مسػػاجده

يػػػوعلـ فػػػي حلقػػػات الشػػػيكخ فػػػي المسػػػاجد ثػػػـ إذا أراد أف يغػػػادر  فرػػػاف الطالػػػب، نشػػػاط علمػػػي كاسػػػع

كالمشػايخ، ، كىنػاؾ يلوقػي بعػدد مػف العلمػاء، راف لو رامؿ الحرية فػي ذلػؾ، اإلقليـ إل  مراف أخر

، أك كيسػػوعبر روػػبيـ، رثيػػرة أك يراوػػب العلمػػاء دكف أف يرحػػؿ (3)ثػػـ يعػػكد كقػػد حاػػؿ علػػ  إجػػازات

أك يمػػر علػػ  ، كالمدينػػة المنػػكرة، علمػػاء كالفقيػػاء فػػي مرػػة المررمػػةكيلوقػػي بال، البيػػت الحػػراـ يػػزكر

كجكامع إقلػيـ مػا كراء النيػر مؤسسػات ، كرانت جميع مساجد .(1)مار كيلوقي بعلماةيا أك أدباءىا

                                                 

 .85، ص1ـ، جػ1929المدخؿ إل  الشرع الشريؼ عل  المذاىب، القاىرة،   (1)
 .51، 50القرجلي: بيجة المجالس، ص  (2)
أم أذف لو، كفي االاطأح أذف لغيره أف يػركم عنػو حػديثان أك روابػان أك في اللغة: المادر مف أجاز، أم أعطاه اذذف، كأجاز لو،   (3)

جزء مف رواب، فيي رخاة، ووضمف وحكيؿ المجاز حؽ نقؿ المادة العلمية أك الركاية لحديث معيف، أك روػاب محػدد يمنحيػا الشػيخ لمػف 
داةػرة المعػارؼ  ؛326، ص5بػف منظػكر: لسػاف العػرب، جػػيبيح لو ركاية المادة المذركرة فييا عنو، كىي نكعاف شػفكية كوحريريػة، ينظػر، ا

 .433، ص1اإلسأمية، جػ
 .316، ص2آدـ موز: الحضارة اإلسأمية، جػ  (1)
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غنيػة بالروػب فػي مخولػؼ اػنكؼ ، لحلقات وعليمية باإلضافة إل  كجكد مروبة ملحقػة برػؿ مسػجد

مػف عػادة العلمػاء أف يكقفػكا روػبيـ علػ  المسػاجد كطػأب العلػـ  فقػد رػاف، كالمخطكطػات، المعرفػة

كىرذا شيدت المساجد في إقليـ ما كراء النير في العاريف السلجكقي كالخكارزمي نشػاطان  .(1)فييا

ما يؤرده رثرة المحدثيف كالفقياء كالقػراء كوأمػذويـ كاسػومرت المسػاجد وػؤدم دكرىػا ، ك علميان كاسعان 

 .  جنب مع المؤسسات الوعليمية اذخرلالوعليمي جنبان إل

 المدارس: 

كقػػػػد دار جػػػػدؿ كاسػػػػع حػػػػكؿ نشػػػػأة المػػػػدارس ، مػػػػف أىػػػػـ المؤسسػػػػات الوعليميػػػػة فػػػػي اإلسػػػػأـ

، كييعػػٌد المسػػجد ىػػك اذاػػؿ الػػذم وعػػكد إليػػو فرػػرة إنشػػاء المدرسػػة، كأاػػكليا فػػي العػػالـ اإلسػػأمي

فقد راف الوعليـ في  (2)أك شيكخيـ، ييـبمفيكـ المراف المحدد، الذم يجومع فيو الدارسكف مع معلم

كومثػػػؿ المدرسػػػة أسػػػم  إنجػػػازات النظػػػاـ الوربػػػكم ، المػػػدارس اموػػػدادان لحررػػػة الوعلػػػيـ فػػػي المسػػػاجد

نمػػػا ىػػػي مرحلػػػة موقدمػػػة فػػػي سلسػػػلة ، اإلسػػػأمي الػػػذم كاػػػلت إليػػػو فلػػػـ وظيػػػر المدرسػػػة فجػػػأة كا 

أاحابيا عبر مػا ال يقػؿ عػف أربعػة كنضكجان لفررة راكدت ، الوطكرات الوي مرت بيا حررة الوعليـ

ببنػاء المراوػب  قد أمر كذررت بعض الماادر بأف أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب  .(3)قركف

كيمرػػف القػػكؿ بػػأف مدرسػػة ، (4))الرواويػػب( ممػػا يػػدؿ علػػ  كجػػكد فرػػرة المدرسػػة منػػذ اػػدر اإلسػػأـ

شػػيخ المحػػدثيف اإلمػػاـ  كىػػك أسػػواذ ـ832ىػػػ/ 217وػػكفي سػػنة  اإلمػػاـ أبػػي حفػػص الفقيػػو البخػػارم

  .(1)أكؿ مدرسة أسست في ديار اإلسأـ – ممحمد بف إسماعيؿ البخار 

                                                 

 .162محمد عمارة: دكر الكقؼ، ص  (1)
 .236رشاد معوكؽ: الحياة العلمية، ص  (2)
 .304سعيد إسماعيؿ: معاىد الوربية اإلسأمية، ص  (3)
 .294يب اإلدارية، وحقيؽ، عبداهلل الخالدم، دار الرواب العربي، بيركت، د. ت، صالرواني: الوراو  (4)
 .123، ص5الطبرم: واريخ الرسؿ، جػ  (1)
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كعل  ذلؾ يمرف القكؿ بأف أكؿ مدرسة أسست ، ثـ نشطت بعد ذلؾ حررة وأسيس المدارس

ف قاؿ البعض "في ديار اإلسأـ رانت في بخارل فيما كراء النير إف دار الحرمػة الوػي أنشػأىا ، كا 

  .(1)مأمكف العباسي في بغداد رانت أكؿ مدرسة رسمية في ديار اإلسأـ"الخليفة ال

كراف ينبعػث مػف رػؿ  ،كانوشرت المدارس في بأد المسلميف الزدحاـ المساجد بحلقات العلـ

كرانػت ، حلقة مف ىذه الحلقػات اػكت المػدرس يلقػي الػدرس كأاػكات الطػأب يسػألكف كيناقشػكف

لقػات المخولفػة فوحػدث فػي المسػاجد شػيةان مػف الضػجيب يمنػع ووأق  اذاكات الموااعدة مف الح

ف العلػػـك وطػػكرت كأاػػبحت فضػػأن عػػف أ (2)الاػػأة كالعبػػادة مػػف أف وػػؤدل علػػ  كجييػػا الاػػحيح

كمثػػؿ ىػػذه المػػكاد وونػػاف  ، وسػػودعي دراسػػويا رثيػػران مػػف الحػػكار الثقػػافي كالجػػدؿ كالحػػكار ىنػػاؾ مػػكاده 

كمػف ناحيػة أخػرل  (3)و ركاد المسػاجد مػف ىػدكء كجػأؿطبيعة ودريسػيا مػع مػا يجػب أف يرػكف عليػ

رمػػا رانػػت فػػي ، رػػاف لػػدل الدكلػػة الرغبػػة فػػي السػػيطرة علػػ  الوعلػػيـ كوكجييػػو للقضػػاء علػػ  البػػدع

حاجػػػػة إلػػػػ  عػػػػدد مػػػػف المػػػػكظفيف كالػػػػدعاة لػػػػذا فرضػػػػت علػػػػ  الوعلػػػػيـ شػػػػركطان كمكااػػػػفات وخػػػػص 

  .(4)المناىب

، حيث كالوي درست فييا الرثير مف العلكـ، لثقافيةكويعٌد المدارس أربر المؤسسات العلمية كا

/ الثالػث عشػر المػيأدم فاوحػة جديػدة بالنسػبة لنظػاـ الوعلػيـ كالمػدارس ييعٌد القرف الخامس اليجػرم

 كرػػػاف العاػػػر السػػػلجكقي ىػػػك عاػػػر وأسػػػيس المػػػدارس الرسػػػمية كىػػػي المػػػدارس (1)فػػػي اإلسػػػأـ

اـ الملػؾ الطكسػي فػي بغػداد كنيسػابكر كىػراة كمػرك النظامية الوي أنشأىا كأسسيا الكزير القدير نظ

كلمقاكمػػة الفرػػر الشػػيعي ، كبلػػخ كجزيػػرة بػػف عمػػر كغيرىػػا لنشػػر كوعلػػيـ المػػذىب اذشػػعرم السػػني

                                                 

 .151خضر عطا اهلل: بيت الحرمة في بغداد، ص  (1)
 .96أحمد شلبي: واريخ الوربية اإلسأمية، ص  (2)
 .35ـ، ص1991ة اإلسأمية، دار الفرر العربي، القاىرة، محمد الحسيني عبدالعزيز: الحياة العلمية في الدكل  (3)
 .173سعيد إسماعيؿ علي: واريخ الوربية كالوعليـ، ص  (4)
 .367أحمد رماؿ الديف حلمي: السأجقة في الواريخ كالحضارة، ص  (1)
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كلػـ يرػف اإلقبػاؿ  (2)فسلـ منابر الودريس في المػدارس النظاميػة إلػ  علمػاء الشػافعية (1)اإلسماعيلي

كلػػـ يرػػف يسػػمح ذحػػد مػػف طلبػػة المػػدارس  (3)العلمػػاءعلػػ  ولػػؾ المػػدارس قااػػران علػػ  الطػػأب بػػؿ ك 

فقػػد رػػاف الوػػدريس بيػػا  .(4)باالنوظػػاـ بيػػا مػػا لػػـ يرػػف لػػو ناػػيب كافػػر مػػف مخولػػؼ العلػػـك كالفنػػكف

، كالحديث كالفقو كأاكلو عل  المذىب الشافعي، رالقرآف كالوفسير، يشمؿ مخولؼ العلكـ الوعليمية

رمػا عنيػت المػدارس النظاميػة بػالعلكـ العقليػة  (5)غػة كغيرىػارذلؾ علكـ اللغة العربيػة رػالنحك كالبأ

أاػػػبحت نمكذجػػػان يعوػػػد بػػػو مؤسسػػػك ، ىػػػذه المػػػدارس النظاميػػػة .(6)كالطػػػب كالاػػػيدلة، رالرياضػػػيات

كوػػأثر إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر بطبيعػػة الحػػاؿ ، المػػدارس العلميػػة فػػي مشػػارؽ العػػالـ اإلسػػأمي كمغاربػػو

كمكاعيػد ، كمنػاىب الوػدريس، لوعليمية كوعييف المدرسيف كدرجاويـببناء المدارس النظامية كنظميا ا

بحرـ الجػكار الجغرافػي كرحلػة العلمػاء كالطػأب مػف ، كأساليب الودريس كآدابو كلغوو، المحاضرات

كلرػػف علمػػاء مػػا  .اإلقلػػيـ إلػػ  خراسػػاف يوعلمػػكف فػػي ىػػذه المػػدارس ثػػـ يعػػكدكف إليػػو أسػػاوذة لطأبػػو

، ظاميات خراساف أنيا وعطي ركاوب ذساوذويا فقابلكا ذلؾ بعدـ الرضػاكراء النير اعورضكا عل  ن

كنطقػكا بػو لمػا ، كيؤرد شعكرىـ ىذا مػا ركل عػنيـ )كلقػد ركشػؼ علمػاء مػا كراء النيػر بيػذا اذمػر

كاذنفػس ، كقالكا رػاف يشػوغؿ بػو أربػاب اليمػـ العلميػة، بلغيـ بناء المدارس ببغداد أقامكا مأوـ العلـ

كلما جعؿ عليو ، فيأوكف علماء كينوفع بيـ كبعلميـ، يقادكف العلـ لشرفو كالرماؿ بو الذرية الذيف

كيوػزاحـ عليػو ال ليوحاػؿ علػ  شػرؼ ، كوجعلػو مرسػبان لحطػاـ الػدنيا، أجرة ووطلبو النفػكس الرذيلػة

                                                 

، 2شػػكر بمجلػػة سػػكمر، بغػػداد، جػػػماػػطف  جػػكاد: المدرسػػة النظاميػػة ببغػػداد، مقػػاؿ من ؛98عبػػدالرريـ عرابيػػو: العػػرب كاذوػػراؾ، ص  (1)
 .323ـ، ص1953، 9مب
 .354عبداليادم محبرية: نظاـ الملؾ، ص  (2)
 .186عبدالمجيد بدكم: الواريخ السياسي كالفررم، ص  (3)
 .253ير: دسوكر الكزراء، صمخكاند  (4)
 .276مريزف عسيرم: الحياة العلمية في العراؽ، ص  (5)
لمدارس النظامية، بحث بمجلػة رليػة اللغػة العربيػة كالعلػـك االجوماعيػة، العػدد الخػامس، جامعػة اإلمػاـ  يحي  الخشاب: نظاـ الملؾ كا  (6)

 .568ـ، ص1975ىػ/ 1395محمد بف سعكد، الرياض، 
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. (1)فيزكؿ العلػـ بػرذالويـ كال يشػرفكف بشػرفو(، بؿ لوحايؿ المنااب الدنيكية السفلة الفانية، العلـ

كمف الجػدير بالػذرر أف بػأد مػا كراء النيػر قػد شػيدت بنػاء المػدارس قبػؿ النظاميػات ففػي سػمرقند 

علػػػ  أف نظػػػاـ  (2)ـ مدرسػػػة1067 –1052ىػػػػ/ 460 –444شػػػأ اذميػػػر إبػػػراىيـ طمغػػػاج خػػػاف أن

، كأمػػدىـ بػالحبر كالػػكرؽ، الملػؾ يعػد أكؿ مػػف روػب لطػػأب المػدارس كالعػػامليف بيػا مروبػػات شػيرية

 .(3)المدارس الوي أنشةت قبؿ ذلؾ وخاص لطلبويا جرايات كلـ ورف

كسرعاف ما أابحت النظامية كمػا جعػؿ بيػا مػف مسػارف كركاوػب للطلبػة كاذسػاوذة نمكذجػان 

ػػػغد كال يحوػػذل بػػػو فػػػي سػػػاةر المػػػدارس كاػػػارت مرارػػػز ، سػػػيما سػػػمرقندالوػػػي أنشػػػةت فػػي إقلػػػيـ الاي

الوػي اشػوير بيػا إقلػيـ مػا كراء النيػر مدرسػة قػثـ فمػف المػدارس الربػرل  (4)إشعاع للعقيدة اإلسأمية

ـ كقػػاـ بالوػػدريس فييػػا محمػػد بػػف محمػػد بػػف 1097ىػػػ/ 491كالوػػي أنشػػةت قبػػؿ سػػنة  (5)بػػف العبػػاس

كأقػاـ علػ  ، وفقػو علػ  كالػده كبػرع فػي الفقػو، طالب العلػكم أحمد بف الحسف بف علي بف علي أبك

كقاـ بالوػدريس فػي ىػذه المدرسػة أيضػان  (6)ـ1097ىػ/ 491الودريس كنشر العلـ إل  أف مات سنة 

أبػػػك المعػػػالي مسػػػعكد بػػػف الحسػػػف بػػػف الحسػػػيف بػػػف محمػػػد الرشػػػاني كحػػػدث كأملػػػ  بيػػػا وػػػكفي سػػػنة 

 .(1)ـ1145ىػ/ 540

قاـ بالودريس فييا أبك يعقػكب يكسػؼ بػف ، كمدرسة رأس سرة حياف في رأس قنطرة غاوغر 

كمدرسػػة رأس سػػرة عمكرشػػيدت قبػػؿ  (2)ـ1108ىػػػ/ 502وػػكفي سػػنة ، بخويػػار بػػف محمػػد السػػاغرل

                                                 

 .24، ص1حسيف أميف: المدرسة المسونارية، جػ ؛311، ص9ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (1)
 .184، ص2، جػىػ1299كطف بمار، مطبعة إدارة ال السيكطي: حسف المحاضرة،  (2)
: الشػػػيب الأمعػػػة فػػػي السياسػػػة النافعػػػة، وحقيػػػؽ علػػػي سػػػامي النشػػػار، دار الثقافػػػة، القػػػاىرة، ؛ المػػػالقي185ص السػػػيكطي: نفسػػػو،  (3)

 .219ـ، ص1984
 .137ـ، ص1971حسف الباشا: دراسات في واريخ الدكلة العباسية، دار الفرر العربي، القاىرة،   (4)
 .402، البأذرم: فوكح، صـ676ىػ/ 57سمرقند سنة باسوشيد  ـ الرسكؿ ابف ع  (5)
 .318، ص3البف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (6)
 .73، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
 .241النسفي: القند، ص  (2)
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كقػػػاـ بالوػػػدريس فػػػي ىػػػذه المدرسػػػة أبػػػكعلي الحسػػػيف بػػػف يكسػػػؼ بػػػف أبػػػي ، ـ1111ىػػػػ/ 505سػػػنة 

، كرػػاف فقييػػان فاضػػأن سػػمع عنػػو اإلمػػاـ عمػػر بػػف محمػػد النسػػفي، يعقػػكب الخرفػػاني اإلمػػاـ الخطيػػب

  .(1)ـ1111ىػ/ 505وكفي سنة 

يف قػػػد سػػػمح سػػػأطيف السػػػأجقة كالخػػػكارزميلالنيػػػر كنظػػػران لرثػػػرة الشػػػيعة فػػػي إقلػػػيـ مػػػا كراء 

كمرارز لوعليـ المذىب شأنيا شأف مدارس السػنة وػنعـ ، عشرية  ثنللشيعة ببناء مدارس للشيعة اال

كأشركسنو كالشاش كخكارـز مدارس للشيعة ، ككجدت بسمرقند كبخارل، ب قباؿ الدارسيف كالمدرسيف

مسعكد العياش الذم عمؿ عل  نشر المذىب الشيعي منيا مدرسة اذمامية الوي أسسيا محمد بف 

  .(2)فيما كراء النير كخراساف

أمػا عػف خاػاةص ىػذه المػدارس الشػيعية ف نيػػا نحػت نحػك الوخاػص رغػـ شػمكلية الوعلػػيـ 

إف ىػذه المػدارس شػيدت عػادة لمػذىب معػيف مػف  أم، في الجميرة الربرل مف المدارس اإلسػأمية

كاسػوقر ، سػمح ذوبػاع المػذاىب اذخػرل السػنية طبعػان االلوحػاؽ بيػاكلػـ يرػف ي، المذاىب اإلسأمية

مػع مراعػاة حظػر وػدريس ، الودريس فييا عل  المذىب الشيعي الػذم خااػت مػف أجلػو المدرسػة

كذلػؾ لرغبػة مؤسسػي ىػذه المػدارس فػي اقواػارىا علػ  العلػـك الدينيػة ، العلكـ الوطبيقية  كالفلسفية

أمػػا فيمػػا يوعلػػؽ بوػػدريس الطػػب فػػازدىرت دراسػػوو فػػي البيمارسػػوانات  (1)ابوغػػاء مرضػػاة اهلل، كاللغكيػػة

علػػـ اذديػػاف : كأحيانػػان رػػاف يػػدرس فػػي المػػدارس كذلػػؾ إليمػػانيـ بػػأف العلػػـ علمػػاف (2))المسوشػػفيات(

  .(3)كعلـ اذبداف

                                                 

 .199، ص3السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
مػػػػف البدايػػػػة حوػػػػ  القػػػػرف الواسػػػػع اليجػػػػرم، وعريػػػػب علػػػػي ىاشػػػػـ اذسػػػػدم،  رسػػػػكؿ جعفريػػػػاف: الشػػػػيعة فػػػػي إيػػػػراف دراسػػػػة واريخيػػػػة  (2)

 .241ش، ص 1378ىػ/1420
، ص  (1)  .250ذبيح اهلل افا: واريخ أدبيات دار إيراف، جلد دـك
 .8ـ، ص1981ىػ/ 1406عة: عيكف اذنباء في طبقات اذطباء، دار الثقافة، بيركت، بيابف أبي أا  (2)
 .11 -9ـ، ص1981يمارسوانات في اإلسأـ، القاىرة، أحمد عيس : واريخ الب  (3)
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ككاجو السنة الشيعة ببناء مؤسسػات وعليميػة عرفػت باسػـ دكر السػنة كرانػت بمثابػة مػدارس 

ديث مسػػوقلة عػػف المدرسػػة الوػػي أضػػحت وررػػز علػػ  الفقػػو فرػػاف الشػػيكخ يعقػػدكف فييػػا لدراسػػة الحػػ

 (1)مجػػالس الحػػديث كالػػذرر حيػػث يجلػػس المملػػي أك المحػػدث علػػ  درػػة رػػي ووسػػن  للجميػػع رؤيوػػو

كمػف أشػير العلمػاء الػذيف وكلػكا الوحػديث بيػا  (2)كمف دكر السنة الميمػة بسػمرقند الػدار الجكزجانيػة

وػػكفي ، الفضػػؿ حمػػزة السػػاباطي المػػدرس المفوػػي بسػػمرقند فػػي محلػػة أميػػر نكنػػد اإلمػػاـ الفاضػػؿ ذك

رمػا وػكل  الوػدريس بيػا القاضػي أبػػك سػفر أحمػد بػف محمػد بػف حميػد بػػف  (3)ـ1045ىػػ/ 437سػنة 

كالشيخ الفقيو علػي  (4)ـ1051ىػ/ 443وكفي سنة ، عبداهلل بف اذشعث الرشاني راف إمامان فاضأن 

بػػف إسػػماعيؿ بػػف أبػػي برػػر القنطػػرم النسػػقي روػػب عػػف أبيػػو كعػػف مشػػايخ  بػػف الحسػػيف ابػػف إبػػراىيـ

  .(5)ـ1052ىػ/ 444وكفي سنة نسؽ كمشايخ سمرقند 

بػػف ازاىػػد الخطيػػب أبػػك محمػػد عبػػدالجبار كممػػف أملػػ  فػػي الػػدار الجكجانيػػة الشػػيخ اإلمػػاـ ال

د بػف طػػاىر بػف أحمػػاكالشػيخ أبػػك المظيػر عبدالرشػػيد  (6)ـ1056ىػػػ/ 448أحمػد الػدارم وػػكفي سػنة 

كروػػػب أمػػالي الملػػػؾ ناػػر إبػػػراىيـ بػػػف ، بػػف عػػػكض الطػػاىرم السػػػمرقندم روػػب الحػػػديث بسػػمرقند

 .(1)ـ1099ىػ/ 493وكفي سنة ، طمغاخ خاف في الدار الجكزجانية

كأشػػويخف كرانػػت مػػدارس دينيػػة فػػي ، كوعػػددت المػػدارس فػػي رػػؿ مػػف نسػػؼ كبيرنػػد كبخػػارل

نزيؿ  ممحمد بف حمدم بف الفضؿ أبك االح البخار كممف درس في ىذه المدارس  (2)المقاـ اذكؿ

                                                 

 .251ذبيح اهلل افا: واريخ أدبيات، ص  (1)
الػػػدار الجكزجانيػػػة: دار منسػػػكبة لألسػػػرة الجكزجانيػػػة الوػػػي رػػػاف منيػػػا بعػػػض المشػػػايخ مثػػػؿ أبػػػك الليػػػث السػػػمرقندم الػػػذم درس فييػػػا،   (2)

 .157النسفي: القند، ص
 .169النسفي: نفسو، ص  (3)
 .73، ص5لسمعاني: اذنساب، جػا  (4)
 .571النسفي: القند، ص  (5)
 .402النسفي: نفسو، ص  (6)
 .173، ص34الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (1)
 .325 -278المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (2)
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كأحمد بػف عمػر بػف االشػعة أبػكبرر السػمرقندم سػرف دمشػؽ  (1)ـ1052ىػ/ 444مار مات سنة 

 .(2)ـ1095ىػ/ 489مدة كراف يروب بيا المااحؼ كيقرل القرآف مات سنة 

رػػث كونرػت كبجا، كخرشػػرت، رمػا أنشػػأت المػدارس فػػي إقلػيـ الشػػاش فػي أسػػفيجاب، كايػأؽ

كدرس فييا أبػك المظفػر محمػد بػف الحسػف بػف أحمػد البجارشػي المعػركؼ بفقيػو الشػاش روػب عنػو 

 .(3)ـ1156ىػ/ 551السمعاني مات سنة 

، كالعلماء كالميسكريف، رما قاـ بالارؼ علييا الفقياء، كأكقفت اذكقاؼ عل  ىذه المدارس

الواريخيػة عػف ذرػر ىػذه المػدارس  كرغـ امت الماادر، كالسأطيف، كالكزراء، كاذمراء، كالحراـ

مػػػف  ةإال أف ىػػػذا ال يمنػػػع الباحثػػػ، بالوفاػػػيؿ كورريػػػزىـ علػػػ  دكر المسػػػجد فػػػي العمليػػػة الوعليميػػػة

فلقد وأثر ، ذف سركت الماادر عنيا ليس دليأن عل  عدـ كجكدىا، االسودالؿ علييا مف معلمييا

كالوػػي وشػػجع علػػ  ، رػػة العلميػػة الكاسػػعةبالحر ، إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر رغيػػره مػػف اذقػػاليـ اإلسػػأمية

 .(4)كوأثر أيضان بكجكد المدارس النظامية، اإلنواج العلمي

كال شؾ أف ىذه المدارس ساعدت عل  نشر الثقافة في أرجاء العالـ اإلسأمي كلعبت عل  

، راخػػػوأؼ أنكاعيػػػا دكران ىامػػػان فػػػي ونميػػػة كوقػػػدـ الحررػػػة الفرريػػػة كالعلميػػػة فػػػي إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػ

اإلسػػأمية خػػأؿ القػػرنيف الخػػامس كأسػػيمت فػػي إقامػػة الاػػرح العلمػػي الػػذم وميػػزت بػػو الحضػػارة 

دكلػػػة بالعنااػػػر الموعلمػػػة رمػػػا أمػػػدت أجيػػػزة ال، الحػػػادم عشػػػر كالثػػػاني عشػػػركالسػػػادس اليجػػػرم / 

البعيػدة علػ  دقػة  اآلثػارالوػي رػاف النضػماميا إلػ  جيػاز الػدكلويف السػلجكقية كالخكارزميػة المثقفة 

عػأكة علػ  ذلػؾ فػ ف مػدف إقلػيـ مػا كراء النيػر أمػدت المػدارس اذخػرل فػي أنحػاء العػالـ ، لونظػيـا

كراف أشيرىـ أبك القاسـ علي بػف المظفػر ، اإلسأمي بعناار مؤىلة مف العلماء كاذساوذة الربار
                                                 

 .149، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
 .313النسفي: القند، ص  (2)
 .319السمعاني: اذنساب، ط، ص  (3)
 .317ناجي معركؼ: المدرسة النظامية، ص  (4)
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ير اسودعاه الكز  (1)ـ1090ىػ/ 483بف حمزة بف زيد الحسيني الشريؼ العلكم الدبكسي وكفي سنة 

فقػد رػاف نظػاـ الملػؾ دقيقػان فػي  (2)نظاـ الملؾ للودريس في نظاميػة بغػداد لبراعوػو فػي الفقػو كالجػدؿ

اخويار أساوذة المدارس النظامية بحيث رانكا أعأـ عارىـ فػي علػـك الشػريعة كرػاف نظػاـ الملػؾ 

، علػييـ أسػةلةكيلقػي ، يخوبر معلكماويـ خأؿ المناظرات الوي راف يعقدىا في المناسبات المخولفة

ذا اػػدر اذمػػر بػػالوعييف سػػار المػػدرس إلػػ  ، فػ ذا لمػػس فػػي أحػػدىـ علمػػان كذرػػاء عينػػو فػي الحػػاؿ كا 

أبػػػك  –أم الػػػذيف درسػػػكا فػػػي مػػػدارس العػػػالـ اإلسػػػأمي  -كمػػػنيـ أيضػػػان  (3)الجيػػػة الوػػػي اخويػػػر ليػػػا

بالوػػدريس وػػكلي ، الحسػػف علػػي بػػف مكجػػكد بػػف الحسػػف الرشػػاني رػػاف إمامػػان فاضػػأن كمنػػاظران محػػأن 

كالشػيخ حميػد الػديف السػمرقندم رػاف مػف  (4)ـ1161ىػ/ 557وكفي سنة ، بالمدرسة الخاقانية بمرك

رمػػا رػػاف أكؿ مػػف  (5)أشػير العلمػػاء الػػذيف وكلػػكا الوػػدريس بالمدرسػػة العذراكيػة بحػػارة الغربػػاء بدمشػػؽ

لزنجارية كوقع كراف أكؿ مف درس بالمدرسة ا (6)درس بالمدرسة المبطكرية بجبؿ الاالحية بدمشؽ

 (1)ـ1237ىػػ/ 635كظؿ يدرس بيا إل  أف وكفي سػنة ، خارج باب وكمار كباب السأمي بدمشؽ

مما يؤرػد النيضػة العلميػة كالثقافيػة ، راف ىؤالء العلماء أشبو اليكـ اذساوذة الزاةريف في الجامعات

 .الوي وموعت بيا مدف إقليـ ما كراء النير خأؿ فورة الدراسة

كدراسػة القػرآف ، فرػاف ىنػاؾ قسػـ للقػراءات: يـ في ولؾ المػدارس علػ  أقسػاـ عػٌدةكراف الوعل

، كفػرع لوػدريس اللغػة العربيػة، كآخػر لوػدريس الحػديث كالػكعظ، كقسـ لودريس الفقو كأاكلو، الرريـ

كالمنطػؽ ، كالجغرافيػا، كآخػر لوػدريس العلػكـ االجوماعيػة رالوػاريخ، كالنثػر، كالشعر، كآدابيا رالنحك
                                                 

راف الشريؼ العلكم عل  المذىب السني الشافعي مف اذاؿ أك وحكؿ إل  السني قبؿ أف يسػودعي للوػدريس فػي  النظاميػة ذنػو لػـ   (1)
 .181يرف يسمح بالودريس فييا لغير أىؿ السنة، عبدالمجيد بدكم: الواريخ السياسي، ص

 .356نظاـ الملؾ، ص عبداليادم محبكبة:  (2)
 .356عبداليادم محبكبة: نظاـ الملؾ، ص  (3)
 .74، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (4)
 .373، ص1ـ، جػ1988النعيمي: الدارس في واريخ المدارس، وحقيؽ جعفر الحسني، بيركت،   (5)
 .604، ص1النعيمي: المادر نفسو ، جػ  (6)
 .527النعيمي: نفسو، ص  (1)
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عػػػأكة علػػػ  ىػػػذه المػػػكاد الدينيػػػة كاذدبيػػػة رػػػاف يػػػدرس أيضػػػان علػػػـ الحسػػػاب  .(1)ىػػػا مػػػف العلػػػكـكغير 

كرػػػاف وػػػدريس العلػػػـك اذدبيػػة كمقػػػدمات علػػػـ الحسػػػاب المحوػػػاج إليػػو فػػػي الفقػػػو )فػػػي علػػػـ ، كالطػػب

أمػػا وػػدريس الطػػب فرػػاف مرانػػو ، عان فػػي مػػدارس إقلػػيـ مػػا كراء النيػػرةالفػػراةض كالمكاريػػث( أمػػران شػػا

أمػػػا سػػػاةر العلػػػـك العقليػػػة فرانػػػت ، كمػػػع ذلػػػؾ درس الطػػػب فػػػي قليػػػؿ مػػػف المػػػدارس، ارسػػػواناتالبيم

 .(2)مرركىة عند علماء المسلميف رالفلسفة الوي علميا علماؤىا خارج المدارس كالمساجد

كمػػف ، كرانػػت منػػاىب الدراسػػة الوػػي يسػػير بمكجبيػػا الطلبػػة ووػػدرج مػػف السػػيؿ إلػػ  الاػػعب

ثػػػـ ونوقػػػؿ ، وػػػدئ بػػالعلـك اذساسػػػية الوػػػي وعومػػػد علػػ  اللسػػػاف كمقكماوػػػوإذ وب، البسػػيط إلػػػ  المررػػػب

كرانػػت حلقػػات الػػدرس ، (3)كالوػي وعومػػد علػػ  الوفريػػر، بالطالػب إلػػ  العلػػـك اإلنسػػانية المسػػمكح بيػػا

حيث يولقػ  الطلبػة دركسػيـ علػ  أسػاوذويـ ، منوظمة وعقد اباح رؿ يكـ إل  قرب اأة العار

  .(4)سة في العاارم كاذماسي قبيؿ اأة المغرب كبعدهالموخاايف ثـ وسوأنؼ الدرا

كبػػالطبع رػػػاف لرػػػؿ مكضػػكع فػػػي المدرسػػػة شػػيخ مخػػػوص بودريسػػػو فرػػاف ىنػػػاؾ أسػػػواذ اللغػػػة 

كىػػػػك يروػػػػدم  ، كرػػػػاف المػػػػدرس يجلػػػػس علػػػػ  مرػػػػاف عػػػػاؿو كآخػػػػر للحػػػػديث كىرػػػػذا، كأسػػػػواذ للوفسػػػػير

كرػػاف مجػػػاؿ ، ناػػؼ حلقػػة كالطريقػػة الموبعػػة أف الطػػأب يجلسػػكف أمامػػو علػػ  شػػرؿ، الطيلسػػاف

كرانػػت للمناقشػػة بػػيف ، المناقشػػة مفوكحػػان أمػػاـ الطػػأب ليػػومرف الطالػػب مػػف فيػػـ المسػػاةؿ العلميػػة

رما وحقؽ للطالب طريؽ الفيػـ ، كمرانوو، اذسواذ كطأبو آداب خااة ورفؿ لألسواذ كقاره كىيبوو

  .(1)كالوعلـ

 

                                                 

 .229، ص9ر: الرامؿ، جػابف اذثي  (1)
 .51، 50منير الديف أحمد: واريخ الوعليـ، ص  (2)
 .213مريزف عسيرم: الحياة العلمية، ص  (3)
 .360، 359عبداليادم محبكبة: نظاـ الملؾ، ص  (4)
 .214مريزف عسيرم: الحياة العلمية، ص  (1)
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 :أما ىيئة التدريس فكانت تتألف من اآلتي

 كااػفان كظيفػة المػدرس  (2)يقػكؿ القلقشػندم (1)كىػـ اذسػاوذة الموبحػركف فػي العلػـ: المدرسون

كفقو كنحػك كاػرؼ كمػا ، بأنو ىك الذم يوادل لودريس العلـك الشرعية مف وفسير كحديث

 .إل  ذلؾ

 كالمعيد دكف المدرس كراف يسم  الناةب فػي مػدارس بػأد مػا كراء النيػر كأرقػ  : المعيدون

رأنػو ، كىك الذم يعيػد الػدرس بعػد إلقػاء المػدرس المحاضػرة علػ  الطلبػة، درجة مف الطالب

كقػػد ظيػػرت ىػػذه الكظيفػػة فػػي القػػرف الخػػامس اليجػػرم حيػػث لػػـ ، معػػيف للشػػيخ علػػ  الطلبػػة

كىػػػػي كظيفػػػػة ظيػػػػرت بعػػػػد وأسػػػػيس  (3)يعثػػػػر علػػػػ  ااػػػػطأحيا الػػػػكظيفي قبػػػػؿ ىػػػػذا الوػػػػاريخ

كؿ عػف الػدرس كوحضػير المػادة ؤ سالنظاميات كرانت ذات عأقة كثيقة بكظيفة المدرس الم

 .(4)كيساعده المعيد، كورويب المنيب

كلـ يرف ىناؾ سف معيف أك نظػاـ معػيف ، كراف ب مراف المعيد أف يرق  إل  درجة )مدرس(

 .(1)رثيركف منيـ يدرسكف حو  يـك كفاويـ، فقد اسومر إلحالة المدرس إل  الوقاعد

 د نحػػك اوبػػػاع اذخػػأؽ الحسػػػنة كاآلداب كرػػاف القاػػػد مػػف الػػكعظ كاإلرشػػػا: وظيفــة الـــواعظ

كعقػدت ىػذه المجػالس فػي المػدارس ، الطيبة كراف الكاعظ يجلس للكعظ بعد أكقات الاػأة

 .(3)كرانت مجالس الكعظ كاإلرشاد أشبو بمدارس شعبية (2)كالمساجد

 

                                                 

 .45، ص1ـ، جػ2001محمد غزالي عمر جابي، اإلمارات،  الحسيف بف رشيد المالري: لباب المحاكؿ في علـ اذاكؿ، وحقيؽ  (1)
 .464، ص5ابح اذعش ، جػ  (2)
 .232حسيف أميف: واريخ العراؽ، ص  (3)
 .239، صحسيف أميف: المدرسة النظامية  (4)
 .30، 29، ص1ابف خلراف: كفيات اذعياف، جػ  (1)
 .215، ص3السبري: طبقات الشافعية، جػ  (2)
 .83، 82، صـ1988لميف، دار النيضة العربية، ؽ: كساةؿ الوسلية عند المسأحمد عبدالراز   (3)
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 :استعداد المدرسين لمدرس

، لوػدريس ونظػؼ كوطيػبفراف الكاحد منيـ إذا عػـز علػ  ا، راف المدرسكف يحورمكف الدرس

ذا وعددت الدركس قػدـ اذشػرؼ ، كوعظيـ الشريعة، قاادان بذلؾ وبجيؿ العلـ، كلبس أحسف ثيابو كا 

ثػػػـ أاػػػكؿ الػػػديف ثػػػـ الفقػػػو ، ثػػػـ الحػػػديث الشػػػريؼ، كاذىػػػـ فيقػػػدـ وفسػػػيران للقػػػرآف الرػػػريـ، فاذشػػػرؼ

ييـ علػػ  قػػدر كمػػف يػػدخؿ علػػ، كرػػاف ىنػػاؾ شػػخص يسػػم  )المروػػب( يروػػب الحاضػػريف (1)كأاػػكلو

كرانػػت كظيفػػة المروػػب مكجػػكدة فػػي ، كاإلناػػات لػػو، كيػػكقظ النػػاةـ كيػػأمر بسػػماع الػػدرس، منػػازليـ

 .(2)مجالس العلـ في المدارس كالمساجد

مثلما خضعت الرواويب كالمساجد الوي وميد للدراسة ، كلـ وخضع المدارس لرقابة المحوسب

س للاػغار كالربػار كالمسػاجد وحػت إشػراؼ فرانت مكضكعات الوعلػيـ كطػرؽ الوػدري، في المدارس

فػ ذا رانػت سػيةة رػاف نقليػـ عنيػا ، ذف الاغير ينشأ عل  ىذه الطراةػؽ كالمكضػكعات، المحوسب

كيمنػع ، كحسػنت طريقوػو، بعد الربر عسيران لػذلؾ رػاف المحوسػب يفػرض المعلمػيف مػف وػكافر عملػو

كلػػـ يرػػف ىػػذا الوفوػػيش  (1)دابمػػف قاػػر كأسػػاء مػػف الواػػدم لمػػا يفسػػد بػػو النفػػكس كوخبػػث بػػو اآل

 .ساريان عل  النظاميات كالمدارس في بأد ما كراء النير

كرانػػػت ، فػػػي اخويػػػار اذسػػػاوذة فػػػي المػػػادة الوػػػي يرغبػػػكف فػػػي دراسػػػويا ان كرػػػاف الطلبػػػة أحػػػرار 

حيث راف الطلبة أحراران في مناقشاويـ عل  أال ، المناقشة كالجدؿ مف أىـ الكساةؿ الوعليمية آنذاؾ

كرانػػت ، ألػػؼ المعنيػػكف بالوربيػػة كأاػػكؿ الوػػدريس روبػػان فييػػا  حوػػ، اآلداب العامػػة المألكفػػة ووعػػدل

  .(2)المحاضرات يوخلليا الدعايات كالنكادر

                                                 

 .239حسيف أميف: المدرسة النظامية، ص  (1)
 .122، ص8ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (2)
 .287الماكردم: اذحراـ السلطانية، ص  (1)
 .340عبداليادم محبكبة: نظاـ الملؾ، ص  (2)
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 :أساليب التدريس و داب ولغة التعميم

اذمػػر الػػذم سػػاعد علػػ  بنػػاء كحػػدة ، رانػػت اللغػػة العربيػػة ىػػي لغػػة الوعلػػيـ لجميػػع الطػػأب

كأواح ، كيسر عل  الطأب حرية الونقؿ في مخولؼ أنحاةو، لمجومع اإلسأميثقافية موراملة في ا

فقػد رػاف مطلكبػان مػف الطلبػة ، كىذا ما عرؼ بالرحلة في طلب العلـ، ليـ فرص الولقي عف العلماء

كرػاف ال يغفػر ليػـ ، كاللغػة كاآلداب باللغػة العربيػة دكف غيرىػا، أف يدرسكا النحك كالارؼ كالشعر

فقػػد رػػاف علػػ  رػػؿ مػػوعلـ أف يػػوقف اللغػػة العربيػػة لغػػة القػػرآف الرػػريـ، كعلػػ  ، طػػأن لغكيػػان إف اروربػػكا خ

كلرػنيـ ، فقد حافظكا عل  لغػويـ الورريػة، فك الرغـ مف أف السأجقة أعاجـ )أوراؾ( رذلؾ الخكارزم

 . (1)بؿ رانت لغة المدارس ىي العربية كعلكميا، لـ يجبركا أحدان عل  وعلـ لغويـ

كالوي يجب عل  الطأب مراعاويا أف ال يمد الطالب رجليو ، الدرس العامة كراف مف آداب

غيػر ، كال يضػحؾ أك يرلػـ أحػدان ، كال يوخط  زمأءه ليحوؿ مقعدان بالقرب مف أسػواذه، في المجلس

كدأب ، كوػأخير بعضػيـ اآلخػر كفقػان لمػا يػراه، أنو راف لألساوذة حريػة وقػديـ مقاعػد بعػض الطػأب

  منػػع طأبيػػـ مػػف وػػدكيف مأحظػػاويـ فػػي أثنػػاء المحاضػػرة ذف ذلػػؾ قػػد يػػؤثر بعػػض اذسػػاوذة علػػ

بػؿ ، كراف مف كاجب اذسواذ أال يميز في المعاملة بػيف طأبػو، عل  انوباىيـ بينما أباحو آخركف

 .(1)راف عليو أف يرعاىـ جميعان ركلده

طيف كالػػكزراء لوحيػػة السػػأ، كرػػاف أغلػػب اذسػػاوذة يمونعػػكف عػػف القيػػاـ فػػي أثنػػاء المحاضػػرة

كرػانكا حرياػيف علػ  الجلػكس ، كغيرىـ مف الشخايات البػارزة إربػاران مػنيـ لشػرؼ العلػـ كمرانوػو

 .(2)كال يوارفكف إال بما يليؽ بمقاـ العلـ مف الكقار، جلسة معودلة أماـ العلماء

 

                                                 

 .62منير الديف أحمد: واريخ الوعليـ، ص ؛419ص ،9البغدادم: واريخ بغداد، جػ  (1)
 .63، 62منير الديف أحمد: واريخ الوعليـ، ص  (1)
 .219، ص10البغدادم: واريخ بغداد، جػ  (2)
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 : أما عن أساليب التدريس

كىػي ووفػاكت فيمػا بيػنيـ  ،اإلجػازة، اإلمػأء، ىػي السػماع، فرانت ووـ عف طريؽ ثأث نظػـ

فالسماع يركف بقراءة اذسواذ مف روابو )أاكؿ( أك مف ذارروػو مػا يريػد ركايوػو ، مف حيث اذىمية

كقػػد يرػػكف السػػماع بػػأف يقػػرأ الطالػػب مػػف روػػاب أسػػواذه أك مػػف  (1)كىػػي أعلػػ  طػػرؽ الوعلػػيـ، للطلبػػة

يسػػمع الطالػػب )العػػرض( نسػػخوو ىػػك أك مػػف ذارروػػو بحضػػكر أسػػواذه كىػػذا يسػػم  "العػػرض" أك أف 

كبعض العلماء لـ يحبذ السماع أك العرض خشية أف يرػكف الطلبػة غيػر ، مف غير حضكر أسواذه

 .(2)منوبييف لما يقرأ علييـ

حيػػث رانػػت ، أمػػا اإلمػػأء فيػػك خيػػر أسػػاليب الوػػدريس حوػػ  لمػػف يأخػػذكف أسػػاليب السػػماع

ف مػػا يلقيػػو اذسػػواذ ليسػػمعو البعيػػدكف كيسػػوعاف فييػػا بالمعيػػديف الػػذيف يعيػػدك ، مجػػالس اإلمػػأء وعقػػد

 .(3)كراف بعضيـ يوخذ االسومأء مينة يوعايش منيا، عنو فيروبكه

كاإلجازة ىي السماح بنقؿ العلـ إلػ  اآلخػريف كىػي علػ  قسػميف اذكؿ أف يعطػي الشػيخ أك 

أك  كالثػػػاني أف يمنحػػػو إجػػػازة، بػػػأف يػػػركم ناػػػان محػػػددان ، إجػػػازة أك واػػػريحان آلخػػػر، الػػػراكم المجػػػاز

كيقػػكؿ ، رػػأف يقػػكؿ لػػو )أجزيػػؾ ركايػػة رػػؿ مػػا أركيػػو، ال وسػػم  بالوفاػػيؿ، واػػريحان بركايػػة روػػب

 .(1)أك إجازة، إجازوي: المحومؿ عف ىذا الطريؽ

 :أما عن طالب المدارس في إقميم ما وراء النير

احوضػػػنت المػػػدارس فػػػي اإلقلػػػيـ نخبػػػة ممٌيػػػزة مػػػف الطػػػأب الفضػػػأء الػػػذيف رػػػانكا مػػػثأن فػػػي 

كلػػـ ، كأاػػبح ليػػـ فضػػؿ ربيػػر فػػي نقػػؿ علػػكميـ إلػػ  غيػػرىـ، للعلػػـ كاالجويػػاد فػػي وحاػػيلو السػػعي

                                                 

 .63منير الديف أحمد: واريخ الوعليـ، ص  (1)
 .منير الديف أحمد: نفسو  (2)
 ..18، 17، صـ1986، مروبة الخانج ، القاىرة، محدثيفرمضاف عبدالوكاب: مناىب وحقيؽ الوراث بيف القدام  كال  (3)
 .248ـ، ص1976، وحقيؽ، د. بنت الشاطئ، القاىرة، االاطأحابف الاأح الشيرذكرم: مقدمة بف الاأح كمحاسف   (1)



 110 

رمػػػا لػػػـ يرػػػف ىنػػػاؾ كقػػػت محػػػدد للمػػػدة الوػػػي   (1)يرػػػف ىنػػػاؾ سػػػف محػػػدد للقبػػػكؿ فػػػي ىػػػذه المػػػدارس

، فقػد يسػومر سػاعة أك سػاعويف، أك عػدد الػدركس اليكميػة، م يحضػره الطالػبذيسوغرقيا الػدرس الػ

كرانػت مػدة الدراسػة  .(2)ف في اليكـ الكاحد أحدىما قبؿ الظير كالثاني عشػاءكقد يركف ىناؾ درسا

ثػـ ، ذف مناىب الدراسة نفسيا لـ ورف محددة أيضان ، الوي يقضييا الطالب في الدراسة غير محددة

كوحديػد مػدة االشػوغاؿ علػ  يديػو فطلبػة الحػديث مػثأن ، إف الطالب رانػت لػو حريػة اخويػار اذسػواذ

كيشػػرعكف فػػي واػػنيفو ، ثػػـ يأخػػذكف فػػي وػػدفيؽ فنكنػػو كأسػػانيده، السػػنيف فػػي جمعػػو رػػانكا يقضػػكف

كرانػػػت أقاػػػ  مػػػدة للدراسػػػة فػػػي العلػػػـك اذخػػػرل فػػػي  (3)كقػػػد يسػػػوغرؽ ذلػػػؾ حيػػػاويـ رليػػػا، كوبكيبػػػو

   .(4)المدارس أربع سنكات راملة

دكر سػػرويـ  أمػػا عػػف سػػرف الطػػأب فػػي مػػدارس مػػا كراء النيػػر فرانػػت منػػازؿ الطػػأب ىػػي

بػػػؿ إف بعػػػض ، إلػػػ  جانػػػب المسػػػاجد كالبيػػػكت الوػػػي يسػػػوأجرىا الطلبػػػة الغربػػػاء مػػػف أمػػػكاؿ الكقػػػؼ

عأكة علػ  كجػكد الخانػات كالفنػادؽ الوػي رػاف يبيػت ، اذساوذة رانكا يدعكف طأبيـ لمقامة معيـ

 .(2)كرانت بعض المدارس وكفر لطأبيا اإلقامة داخليا، (1)بيا المسافركف مف الغرباء

 :قة الطالب بعضيم ببعضأما عن عال

شػرؿ طػػأب المػدارس فػػي إقلػيـ مػػا كراء النيػػر فػي العاػػريف السػلجكقي كالخػػكارزمي طاةفػػة 

كرػاف الطالػب ، بوعػاكف أعضػاؤىا فػي أمػكر حيػاويـ كشػةكف دراسػويـ، موشابرة الماالح كاالىوماـ

رشػادىـ العأقػات بػيف كليػذه اذسػباب رانػت ، الجديد فػي أمػس الحاجػة لناػاةح زمأةػو القػدام  كا 

                                                 

 .33 -14ـ، ص1956محمد أسعد طلس: الوربية كالوعليـ في اإلسأـ، بيركت،   (1)
 .74عليـ، صمنير الديف أحمد: واريخ الو  (2)
 .74منير الديف أحمد: واريخ الوعليـ، ص  (3)
 .26أسعد طلس: واريخ الوربية، ص  (4)
 .389ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (1)
 .75، 74منير الديف أحمد: واريخ الوعليـ، ص  (2)
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كالمػػػومرف مػػػف ، فػػػالغني مػػػنيـ يسػػػاعد الفقيػػػر، الطػػػأب وسػػػكدىا ركح الزمالػػػة كالوعػػػاكف كالمسػػػاعدة

بعض ثـ إف  ويـ بعضيـ عل ، كيعرضكف مدكنكرانكا يوبادلكف الخبرة، مكضكعو يساعد الضعيؼ

 (1)الـكلعؿ ذلػؾ يرػكف اذكؿ مػف نكعػو فػي العػ، الطأب كأساوذويـ يمثلكف مزيجان مف شعكب شو 

الوػي رانػت وشػدىـ بعضػيـ إلػ  بعػض بطة القكية كالغزيرة عل  قلكبيـ كرانت رابطة العلـ ىي الرا

 .(2)فضأن عف كحدة اللغة، بعد رابطة اإلسأـ

كرػػػاف الطلبػػػة ، كرانػػػت عأقػػػة الطػػػأب بشػػػيكخيـ عأقػػػات كد كاػػػداقة فػػػي الغالػػػب اذعػػػـ

كرػاف الطالػب حػران فػي ، يف أنػاركا ليػـ الطريػؽإذ ىػـ الػذ، يرنكف عظػيـ االحوػراـ كالوقػدير لشػيكخيـ

كلػذلؾ فػػ ف إرشػادات اذسػػواذ رانػت ميمػػة ، مكضػكع دراسػػوو كالمػدة الوػػي يريػد قضػػاؤىا فػي الدراسػػة

كرػاف اذسػاوذة يرحبػكف ، جدان مف أجؿ اخويار المكضكع المأةـ كوكجيو الطالب الكجية الاحيحة

كيعرضػكف ليػـ مػا فػاويـ مػف الػدرس ، كف مطػالبيـكيلبػ، بوأميذىـ في أم كقػت طرقػكا أبػكابيـ فيػو

ف راف ذلؾ عل  حساب راحويـ  .(3)كا 

كراف بعض اذساوذة يساعدكف طأبيـ في الحاكؿ عل  كظاةؼ حسنة كيحسػنكف ذرػرىـ 

كأكقفػػت ، كرػػاف الطػػأب يقػػابلكف ذلػػؾ بػػاالحوراـ كالوقػػدير، أمػػاـ الربػػراء مػػف سػػأطيف ككزراء كأمػػراء

بػػػؿ إف بعػػػض اذغنيػػػاء رػػػانكا يرسػػػلكف ، علػػػ  معايشػػػيـ كاإلنفػػػاؽلبػػػة اذكقػػػاؼ للاػػػرؼ علػػػ  الط

فضػأن عػف أف الطػأب اذغنيػػاء رػانكا يسػاعدكف زمأءىػـ الفقػراء علػ  ولقػػي ، اذمػكاؿ لمسػاعدويـ

بػؿ رػاف ، رمػا أف ىيةػة المدرسػة لػـ وحػدد أعػدادىـ، أما عف أعداد الطأب فلـ يرف محددان  (1)العلـ

رما راف للطالب حرية اخويار اذسواذ الذم يدرس عل  يديو كيسػومع ، جميعالوعليـ مفوكحان أماـ ال

                                                 

 .78، 77منير الديف أحمد: نفسو، ص  (1)
 .256، ص11البغدادم: واريخ بغداد، جػ  (2)
 .78ديف أحمد: واريخ الوعليـ، صمنير ال  (3)
 .51محمد عبدالعظيـ: السأجقة، ص  (1)
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فبعضػيـ يحضػر ، اذسػاوذة لذا نلمػس بعػض اخػوأؼ أعػداد الطػأب الحاضػريف عنػد بعػض، إليو

  .(1)كاآلخر وركف حلقوو مةات الطأب، حلقوو عشر طأب

، لمسػػػاجد كالمػػػدارسكسػػػمح العلمػػػاء للمػػػرأة فػػػي إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر بحضػػػكر الػػػدركس فػػػي ا

كراف  (2)كغالبان ما وركف في المساء ،رانت ىناؾ بعض الدركس الخااة بيف يلقييا بعض الشيكخ

ف ظػػػيكرانػػػت الجػػػكارم يح، وعلػػػيميف يػػػوـ فػػػي أمػػػارف خااػػػة رػػػالبيكت كداخػػػؿ المسػػػاجد كالمػػػدارس

ر مػػػف كقػػػد كجػػػدت الرثيػػػ (3)فػػػيعلمف النحػػػك كالشػػػعر كآداب المجومػػػع، باىومػػػاـ ربيػػػر مػػػف أسػػػيادىف

أمػػا عػػف الوخػػرج كاإلجػػازة فػػ ذا انويػػ   .(4)كرػػاف ليػػف دكر بػػارز فػػي الوعلػػيـ، المثقفػػات فػػي الحػػديث

حيػث يحاػؿ ، راف يقاـ حفػؿ ربيػر لورػريـ ىػؤالء الطػأب الخػريجيف، كوخرج، الطالب مف دراسوو

للػدرس عل  ما يعرؼ باإلجازة كىي الكثيقة الدراسػية أك )شػيادة الوخػرج( كرػاف االسػوماع ، الخريب

، إذا لػػـ ياػػحبيا حضػػكر، ذنيػػا ال وفػػي بالقاػػد مػػف الدراسػػة كالغػػرض مػػف الوعلػػيـ، مػػف شػػركطيا

كقػػػد يمػػػنح الطالػػػب عػػػدة ، لحمػػػؿ اإلجػػػازة إال بعػػػد حضػػػكر الػػػدرس (1)كىػػػذه مػػػا علػػػؿ بػػػو المػػػاكردم

كطريقػػة الحاػػكؿ علييػػا فػػي المػػادة رػػاف بنػػاء علػػ  طلػػب يوقػػدـ بػػو ، شػػيادات مػػف شػػيكخ موعػػدديف

 .(2)درسو بعد أف ينويي مف دراسووالطالب لم

كىرذا لعبت المدارس دكرىا في ازدىار الحياة العلمية في إقليـ ما كراء النير فػي العاػريف 

 .السلجكقي كالخكارزمي

 

 
                                                 

 .79منير الديف أحمد: واريخ الوعليـ، ص  (1)
 .81، 80منير الديف أحمد: نفسو، ص  (2)
 .443، ص14البغدادم: واريخ بغداد، جػ  (3)
 .31أسعد طلس: واريخ الوربية، ص  (4)
 .228اذحراـ السلطانية، ص  (1)
 .75سعد طلس: الوربية، صأ  (2)
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 الزوايا والربط والخانقاوات: 

كىػػي مػػف  (1)أك المرػػاف عامػػة، الزكايػػا جمػػع زاكيػػة كىػػي لفػػظ عربػػي معنػػاه الػػررف مػػف الػػدار

كىي عبارة عف أبنية اغيرة منفاػلة فػي جيػات مخولفػة مػف المدينػة فػي ، ـ كالثقافةمؤسسات العل

كيعقػدكف فييػا ، شرؿ دكر أك مساجد اغيرة يقيـ فييا المسػلمكف الاػلكات الخمػس كيوعبػدكف فييػا

كرػػانكا يقفػػكف ىػػذه الزكايػػا كمثليػػا  (2)دركسػػيـ فػػي علػػـك الػػديف كمػػا يواػػؿ بػػالعلـك النقليػػة كالعقليػػة

كرانػت الزكايػا وبنػ  أحيانػان لشػيخ مشػيكر يقػكـ بنشػر العلػكـ كينقطػع ، ل  الفقراء الاكفيةالورايا ع

  .(3)للعبادة

فقػػد رثػػر ، كالمجاىػػدكف كالوجػػار، كالفقيػػاء، كلرػػكف إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر معبػػران يسػػلرو العلمػػاء

كالخػكارزمييف فػػي فقػد بناىػا أمػراء بنػي سػاماف كالسػأجقة ، بنػاء ىػذه الزكايػا فػي غالبيػة مدنػو كقػراه

كرػػػاف يجومػػػع فييػػػا العلمػػػاء كالمواػػػكفة  (1)كأشركسػػػنو كغيرىػػػا، رػػػؿ مػػػف فرغانػػػة كخػػػكارـز كالشػػػاش

كمنيا ولؾ الزاكية الوي بناىا الشيخ أبك سعيد خلؼ بف يكسػؼ بػف أيػكب وػكفي ، كينقطعكف للعبادة

زاكيػػة الشػػيخ  كأيضػػان  (2)ـ كرػػاف زاىػػدان مواػػكفان كقػػدكة لرثيػػر مػػف طػػأب العلػػـ1118ىػػػ/ 512سػػنة 

كرػػذلؾ الزكايػػا الرثيػػرة  (3)الػػذم كلػػد بقريػػة برشػػخاف بفرغانػػة، عبػػداهلل بػػف علػػي البرشػػخاني المرغيػػاني

برثػػػرة الجػػػكز كرخػػػص ثمنػػػو كاعومػػػد عليػػػو العلمػػػاء  اشػػػويرتالوػػػي كجػػػدت فػػػي مدينػػػة شػػػرت الوػػػي 

ثػػؿ زاكيػػة م، رمػػا أقيمػػت الزكايػػا فػػي مػػدف كقػػرل بخػػارل (4)فػػي طعػػاميـ كملةػػت بػػالطأب، كالطػػأب

                                                 

 .182، ص3، حاشية 1المقريزم: السلكؾ، جػ  (1)
 .250محمد محمكد إدريس: واريخ العراؽ، ص  (2)
 .162عبداهلل عبدالداةـ: الوربية، ص  (3)
 .421ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (1)
 .34، ص2ابف العماد الحنبلي: شذرات الذىب، جػ  (2)
 .446، ص1ػياقكت: معجـ البلداف، ج  (3)
 .281المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (4)
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أحػػد ربػػار قريػػة سيشػػرث إحػػدل قػػرل بخػػارل كرانػػت فػػي غايػػة الركعػػة كأقػػاـ بيػػا الاػػأة ككىبيػػا 

 .(2)رما بنيت الرثير مف الزكايا في الدبكسية كررمنية إحدل مدنبخارل (1)للعلماء كالطأب

مسومدان مف قكلو سبحانو فقد أطلؽ الرباط في ادر اإلسأـ عل  رباط الخيؿ : أما األربطة

ٍيػًؿ ويٍرًىبيػكفى بًػًو " :وعال ك  ًمػٍف ًربىػاًط اٍلخى ا اٍسوىطىٍعويـٍ ًمٍف قيػكَّةو كى ـٍ مى ـٍ كىأىًعد كا لىيي ري ػديكَّ ػديكَّ اللَّػًو كىعى كمنػو  (3)"عى

كمرابطة المجاىد الذم يقيـ فػي الربػاط لػدرء ، أم مأزمة الثغكر لمحاربة اذعداء، أخذت المرابطة

 .(4)المسلميف كحماية مف كراءه مف، اذعداء

يعسػرر فيػو ، كراف الرباط بيذا الشرؿ معسرران اغيران محانان عل  حػدكد الدكلػة اإلسػأمية

كرانكا مسوعديف لوقديـ خدماويـ القوالية مػف ، الموطكعكف الوكاقكف للجياد كالدفاع عف دار اإلسأـ

زدياد أعداد المرابطيف أابح كمع ا (5)رباطاويـ كأما في فورة السلـ فيررسكف أنفسيـ للعبادة كالوعليـ

كبذلؾ أدت الربط إل  جانب ، كمأكل للعاجزيف، كالفقراء، كاليوام ، كالغرباء، الرباط مسرنان للفقياء

، كاإلقراء كالحديث كالسماع كاإلفواء، كوعليمية رالكعظ، خدماويا الدفاعية خدمات اجوماعية كدينية

، ككقفػكا فييػا الروػب، كأنشػؤكا فييػا الخػزاةف، روػبكواػنيؼ ال، كقاـ بعضيا بمنح اإلجازات العلمية

كرػػػاف الزىػػػاد كالمواػػػكفة  .(1)كعينػػػكا علييػػػا القػػػكاـ كالخػػػزاف كمػػػف يقػػػـك بعنياويػػػا كورويبيػػػا كنظافويػػػا

كأمػا ، السارنكف في اذربطة أك الموػرددكف علييػا يقضػكف كقػويـ بالمروبػات الوػي رانػت فػي ربطيػـ

كقػػد ألفػػت فػػي الػػربط ، طالعػػة كالروػػب كاالسونسػػاخ كالوػػأليؼالعلمػػاء فيوخػػذكف مػػف الػػربط أمػػارف للم

  .(2)الوي رانت مجمع الزىاد رثيران مف روب الواكؼ

                                                 

 .28النرشخ : واريخ بخارل، ص  (1)
 .314االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (2)
 .60سكرة اذنفاؿ: آية   (3)
 .239مريزف عسيرم: الحياة العلمية، ص  (4)
 .19 -15ـ، ص1999ناجي جلكؿ: الرباطات البحرية ب فريقية في العار الكسيط، وكنس،   (5)
 .464ـ، ص1975، 3ناجي معركؼ: أاالة الحضارة العربية، دار الثقافة، بيركت، ط  (1)
 .340ـ، ص1987شكقي أبك خليؿ: الحضارة العربية اإلسأمية، طرابلس،   (2)
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كلمػػػا رانػػػت اذربطػػػة وقػػػع علػػػ  طػػػرؽ المكااػػػأت فجعليػػػا ذلػػػؾ مرانػػػان لحمايػػػة الطػػػرؽ مػػػف 

مف جانب  كمأذان للعلماء كالوجار كالطأب كطأب العلـ يروادكنو في ونقأويـ بيف البلداف، جانب

كمػػػف ثػػػـ أحػػػدثت ىػػػذه اذربطػػػة حررػػػة ثقافيػػػة بػػػيف الجنػػػكد المػػػرابطيف حيػػػث رػػػاف الجنػػػكد  (1)آخػػػر

كرأل بعػض ، رما رػاف ىنػاؾ مجػالس لممػأء، يودارسكف القرآف كالحديث كالفقو كغيرىا مف العلكـ

 .(2)العلماء ضركرة االخوأؼ إل  ىذه الرباطات السورماؿ شخايوو

كسػػػاعدىـ علػػػ  ذلػػػؾ أف ، كالروابػػػة كالوػػػأليؼ، للدراسػػػة كالمطالعػػػةكاوخػػػذت اذربطػػػة أمػػػارف 

كعينػكا علييػا مػف يقػكـ باػيانويا كمناكلويػا ، ككقفكا فييػا الروػب، الكاقفيف أنشؤكا فييا خزاةف الروب

 . (3)ليطلع علييا العلماء كالفقياء

، كالوعلػػيـبػػؿ أاػػبحت أمػػارف للوػػأليؼ كالقػػراءة ، كلػػـ وعػػد الػػربط وقواػػر علػػ  العبػػادة كالزىػػد

كألحقػػػت بيػػػا مروبػػػات عػػػامرة يروادىػػػا المواػػػكفة ، منيػػػا وؤخػػػذ اإلجػػػازات كفييػػػا ولقػػػ  المحاضػػػرات

كاػػار المػػرابط بمعنػػ  المجاىػػد فػػي الحػػرب أك مجاىػػد  (1)فيدرسػػكف كيودارسػػكف كيؤلفػػكف كياػػنفكف

ممػف  أما الشيخ فيك الرةيس اذعل  كفي الغالب يعيف، كلرؿ رباط شيخ كخادـ، النفس بطاعة اهلل

 .(2)كمف أىـ كاجباوو اإلشراؼ كالسير عل  راحة النزالء فيو، اشوير بالواكؼ كالزىد

كرػػاف الغالػػب علػػ  أىػػؿ المػػاؿ كالثػػركة بػػبأد مػػا كراء النيػػر اػػرؼ نفقػػاويـ كأمػػكاليـ علػػ   

كراف بما كراء النيػر زيػادة علػ  عشػرة ، الرباطات ككقؼ اذكقاؼ عل  سبيؿ الجياد ككجكه الخير

كباإلضافة إل  الرباطات الوي أنشأويا الدكلة كأىميا رباط الملؾ عل  طريؽ بخػارل  (3)اطآالؼ رب

                                                 

 .105ـ، ص1988طو الكلي: المساجد في اإلسأـ، دار العلـ، بيركت،   (1)
 .12ناجي جلكؿ: الرباطات، ص  (2)
 .595إسماعيؿ: معاىد الوربية اإلسأمية، ص سعيد  (3)
 .377أحمد رماؿ الديف حلمي: السأجقة، ص  (1)
 .82، صـ1969س ما قبؿ النظامية، بغداد، ناجي معركؼ: مدار   (2)
 .389ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (3)
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 (1)بف إبراىيـ طمغاج خاف سلطاف القػره خػانيكف بسػمرقنداسمرقند قاـ بوشييده شمس الملكؾ نار 

ف اؽ بف إبراىيـ ابرثير مف اذربطة اذىلية كمنيا رباط المربعة الذم بناه الكاعظ إسحرما كجدت 

كربػػاط أبػػي أحمػػد  (2)ـ872ىػػػ/ 259بػػف يكسػػؼ بػػف جبلػػو السػػمرقندم وػػكفي سػػنة اجعفػػر بػػف داكد 

نسبة إل  مف قاـ بوشييده كوكفي في نياية القرف الرابع ، الزاىد السمرقندم في قرية قطكاف بسمرقند

 (5)ةكربػاط دشػت أك ربػاط الغػزا (4)كرباط خرقػاف ب حػدل قػرل سػمرقند (3)اليجرم / العاشر الميأدم

كربػػػػاط ، بػػػػف جػػػػابر عجلػػػػة عنػػػػد بػػػػاب دسػػػػوافاكربػػػػاط ناػػػػر  (6)كربػػػػاط سػػػػكرغ، كربػػػػاط الرضراضػػػػة

، أك الفػاوحيف رما اروبطت بعض الرباطات الجديدة بالمدف الجديدة الوي بناىا اذمػراء .(7)غكرميف

دف كمف أمثلويا الجامع الذم شيد في مدينة أسبيجاب مف م، رما اروبط بناؤىا بالمساجد الوي ونشأ

كربػػاط ، كربػػاط النجػػارييف، ربػػاط السػػمرقندييف، كرػػاف يلحػػؽ بػػو أربعػػة رباطػػات ىػػي، مػػا كراء النيػػر

  .(1)كرباط فراوريف، النخشبييف

كمف أشير الرباطات في إقلػيـ أشركسػنو )ربػاط خديسػر( فػي مدينػة ديػزؾ كرػاف يػرابط فيػو  

كفػػي ، اذفشػػيفاةػػد الوررػػي كىػػك مػػف بنػػاء الق، أىليػػا للجيػػاد كىػػي علػػ  بعػػد فرسػػخيف مػػف المدينػػة

  (2)كسػػطو عػػيف مػػاء ونبػػع كعليػػو أكقػػاؼ كضػػياع كىػػك أقػػرب الربػػاط بػػأد العػػدك )اذوػػراؾ الشػػرقييف(

رباطات بشكماف كارمنجي كالاغانياف كرؿ منيا نفيس في ذاوو كعليو الحبس  اذفشيفرما بن  

                                                 

 .182النسفي: اذنساب، ص  (1)
 .347، ص1ـ، جػ1986، بيركت، 3ابف حجر العسقأني: لساف الميزاف، ط  (2)
 .315، ص2السمعاني: اذنساب، جػ  (3)
 .382النسفي: القند، ص  (4)
 .141النسفي: المادر نفسو، ص  (5)
 .305النسفي: نفسو، ص  (6)
 .628النسفي: نفسو، ص  (7)
 ..172عبدالبار محمد: خراساف كما كراء النير، ص ؛291باروكلد: وررسواف، ص  (1)
 .414ض، صابف حكقؿ: اكرة اذر   (2)
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بػف الحسػف الػذم رػاف  كونسػب بعػض اذربطػة لمؤسسػيا مثػؿ أبػي محمػد (1)لنفقاوو كمؤنو كايانوو

)مػػػف أرغػػػب خلػػػؽ اهلل فػػػي الخيػػػرات كفعػػػؿ الاػػػالحات( كرػػػاف أىػػػالي فرغانػػػة  (2)حسػػػب ابػػػف حكقػػػؿ

"كيونافس أىؿ فرغانة عل  أف ينفقكا  (3)كفي ذلؾ يقكؿ االاطخرل، ينفقكف أمكاليـ عل  الرباطات

اذربطػػة إذا  كالكقػػكؼ علػػ  سػػبيؿ الجيػػاد" كفػػي ىػػذه، كفػػي عمػػارة الطػػرؽ، أمػػكاليـ علػػ  الرباطػػات

كالسػػبب المباشػػر فػػي رثػػرة  (4)كأعطػػكه طعامػػو إف احوػػاج إلػػ  ذلػػؾ، نػػزؿ النػػازؿ أقػػيـ لػػو علػػؼ دابوػػو

فيػػػـ أشػػػد شػػػكرة كبأسػػػان مػػػف غيػػػرىـ فػػػي ، ىػػػذه اذربطػػػة عللػػػو بعػػػض الجغػػػرافييف "برثػػػرة جيػػػادىـ

يػػر مػػف فرػػاف فػػي خنجنػػدة رث، كانوشػػرت فػػي مػػدف كقػػرل إقلػػيـ فرغانػػة، كرثػػرت اذربطػػة، (5)الجيػػاد"

فيػػك مػػف أمػػارف الوعلػػيـ ، اذربطػػة الوػػي حملػػت أسػػماء علماةيػػا مثػػؿ ربػػاط الشػػيخ أحمػػد بػػف ثابػػت

كالخكارزميػػػكف ، كالسػػػأجقة، كاشػػػويرت أكزرنػػػد بأربطويػػػا الوػػػي بناىػػػا الغزنكيػػػكف .(6)اليامػػػة بفرغانػػػة

 (1)لوػدريس ثػـ وحكلػت إلػ  أمػارف للوعلػيـ كحلقػات، الػذيف لػـ يسػلمكا بعػد، لمأحقة اذوراؾ الشرقيف

كلركنيػػػػػا مأاػػػػػقة للجبػػػػػؿ فقػػػػػد ىيػػػػػأ ليػػػػػا ذلػػػػػؾ رثػػػػػرة بنػػػػػاء ، رمػػػػػا عرفػػػػػت أكش برباطاويػػػػػا الحسػػػػػنة

)كبيا رباط عظػيـ يقاػده المطكعػة مػف رػؿ جانػب( كمػف  (3)كعف أكش يقكؿ المقدسي (2)الرباطات

 أشػػير أربطػػة فرغانػػة ربػػاط سػػرىنؾ "ربػػاط القاةػػد" المكجػػكد بقريػػة رػػاخ الوػػي وكجػػد بػػالقرب مػػف قريػػة

  .(4)"جأؿ ردؾ" كىي إحدل قرل أنديجاف بفرغانة

                                                 

 .372المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (1)
 .415اكرة اذرض، ص  (2)
 .286مسالؾ الممالؾ، ص  (3)
 .420ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (4)
 .415القزكيني: آثار البأد، ص ؛395المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (5)
 .368، ص1السبري: طبقات الشافعية الربرل، جػ  (6)
 .380الوقاسيـ، صالمقدسي: أحسف   (1)
 .333االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (2)
 .272أحسف الوقاسيـ، ص  (3)
سػػبب شػػيرة ىػػذا الربػػاط أف بػػو قبػػر القاةػػد الفػػاوح لػػبأد مػػا كراء النيػػر قويبػػة بػػف مسػػلـ البػػاىلي كالػػذم يعػػد مػػف أىػػـ المػػزارات الدينيػػة   (4)

 .272بفرغانة، باروكلد: وررسواف، ص
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كأشػػػير مػػػف علػػػـ بأربطػػػة فرغانػػػة الشػػػيخ سػػػعيد بػػػف القاسػػػـ اذنػػػدنراني الفرغػػػاني وػػػكفي سػػػنة 

مػف  كوعلػـ فػي ىػذه اذربطػة رثيػره  (1)ـ الذم علـ فػي رباطػات أنػديراف علػـ القػراءات998ىػ/ 389

كأابح مف ربار الحفاظ ، الـز في رباط أكشالطلبة منيـ أبك معاذ خالد بف سليماف البلخي الذم 

دخػػؿ أخشػػيرث كوعلػػـ فػػي  (3)كمػػنيـ أبػػك المنيػػاؿ الزاىػػد المقػػرئ (2)ثػػـ رحػػؿ إلػػي سػػمرقند، كالفقيػػاء

كرػػذلؾ  (4)فػػ ف ىنػػاؾ الرثيػػركف ممػػا وعلمػػو فػػي فرغانػػة، ثػػـ رحػػؿ إلػػ  سػػمرقند، كأربطويػػا، مسػػاجدىا

كفػي إقلػيـ خػكارـز  .ف مف عمؿ ابف فريغكف""رباط رركا (5)رباط رركاف الذم قاؿ عنو االاطخرل

يكجد رباط أفراكه أك فػراكه الػذم رػاف يورػكف  بنبت الرثير مف اذربطة فعل  طريؽ رىررىانب خراساف

فقػػد بنػػ   (7)ككفقػػان لقػػكؿ السػػمعاني (6)مػػف سػػوة حاػػكف مواػػلة كيبعػػد عػػف نسػػا مسػػافة أربعػػة فراسػػخ

رمػا كجػدت رباطػات أخػرل فػي خػكارـز  ـ.844ىػػ/ 230ىذا الرباط عبػداهلل بػف طػاىر وػكفي سػنة 

كربػاط جعفػر ، كربػاط دكغػاج، كرباط أبي سيؿ، كرباط مياه شاه، كرباط ميدم، منيا رباط دباىاف

كرػاف الربػاط فػي بػأد مػا كراء النيػر يعومػد اعومػادان  .(1)كرباط دىاف شير كرباط نكشارر أنكشػارر

ر ابف اذشعث السمرقندم شػيخان فاضػأن مررمػان أبك الحسف أعيف بف جعف كراف (2)رليان عل  الكقؼ

وػكفي سػنة ، كأكقػؼ عليػو الضػياع، للفضأء لو آثار جميلة كمنيا أنو بن  رباطان عل  طريػؽ رػش

ىرذا راف للرباط دكر ميـٌ في حررة الوعليـ في مدف إقليـ ما كراء النير حيث  .(3)ـ965ىػ/ 354

رمػا رػاف ملجػأ للفقػراء كالاػكفية ، العلـك اذساسػيةراف أمارف للدراسة كبافة خااة فيما يوعلؽ بػ
                                                 

 .249لشافعية، صالسلمي: طبقات ا  (1)
 .130النسفي: القند، ص  (2)
 .283النسفي: نفس المادر، ص  (3)
 .395، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (4)
 .272مسالؾ الممالؾ، ص  (5)
 .327المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (6)
 .219، ص3اذنساب، جػ  (7)
 .266 -264باروكلد: وررسواف، ص  (1)
 .229ابف جبير: الرحلة، ص  (2)
 .27، ص2السمعاني: اذنساب، جػ  (3)
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كالزىاد عأكة عل  ذلؾ راف منازؿ للعلماء كالطأب الراحليف إل  بأد مػا كراء النيػر لطلػب العلػـ 

 .(1)أك نشره كمرانان لوعليـ القرآف الرريـ كالحديث الشريؼ كالكعظ

وعليميػة فػي مػدف إقلػيـ مػا كلعؿ مف المفيد عرض أىـ مػا كرد عػف دكر الػربط فػي الحررػة ال

كراء النير كالعلماء الذيف شارركا في الحررة الوعليمية كأىميـ أبك سيؿ سػعيد بػف عمػر بػف محمػد 

قػدـ سػػمرقند كأملػػ  فػػي ربػػاط المربػػع بسػػمرقند ، بػف إبػػراىيـ ابػػف الفضػػؿ العطػػار الاػػغار المحوسػػب

 إسػماعيؿبػف عثمػاف بػف  فضأن عما راف للشيخ اإلماـ أبػي الحسػف علػ  (2)ـ1037ىػ/ 429سنة 

كرػػػاف  (3)ـ1116ىػػػػ/ 501الخػػػراط السػػػمرقندم مػػػف مجػػػالس إمػػػأء فػػػي ربػػػاط المربػػػع كوػػػكفي سػػػنة 

ـ المقيـ بسمرقند في رباط أبي 1125ىػ/ 519بف علي الغاني وكفي سنة الشيخ طاىر بف يكنس ل

سػػنة  يكرػػذلؾ رػػاف للفقيػػو مسػػعكد بػػف مناػػكر اذكشػػي الفرغػػاني وػػكف (4)اذشػػعث مجلػػس لممػػأء

رمػػػا رػػػاف للسػػػيد   (1)مجػػػالس إمػػػأء فػػػي ربػػػاط حمػػػزة بسػػػمرقند، ـ السػػػارف سػػػمرقند1125ىػػػػ/ 519

كجلػػس ، الػػكاعظ أبػػي الاماػػاـ ذم الفقػػار بػػف محمػػد بػػف معيػػد الحسػػيني مجػػالس إمػػأء بسػػمرقند

 .(2)ـ1141ىػ/ 536للعامة في رباط المربع كوكفي سنة 

ػػغد أبػػك مكسػػ   بػػف المنػػذر بػػف جنػػؾ النسػػفي رػػاف كرػػاف ممػػف درس فػػي رباطػػات إقلػػيـ الاي

بػػف محمػػد بػػف اكأبػػك علػػي الحسػػف بػػف عبػػداهلل  (3)ـ1097ىػػػ/ 491يػػركم رػػأـ الزىػػاد وػػكفي سػػنة 

 .(4)ـ1156ىػ/ 551الحسف بف معدؿ المقرئ النسقي وكفي سنة 

                                                 

غد، مروبة الثقافة الدينية،   (1)  .169ـ، ص2014ميرفت رضا أحمد حسانيف: الحياة الثقافية في إقليـ الاي
 .204النسفي: القند، ص  (2)
 .564النسفي: المادر نفسو، ص  (3)
 .288النسفي: نفسو، ص  (4)
 .211، ص5السمعاني: اذنساب، ص  (1)
 .158سفي: القند، صالن  (2)
 .59، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (3)
 .293السمعاني: نفسو، ص  (4)
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ىرذا أسيمت الربط مسػاىمة فعالػة فػي ازدىػار الحررػة الثقافيػة كالاػكفية فػي إقلػيـ مػا كراء 

رمػػا رانػػت وحػػكم خزانػػة للروػػب ، ت مرانػػان لولقػػي العلػػكـ اذساسػػية كالوػػأليؼ كالواػػنيؼالنيػػر كرانػػ

 .آخر في طلب العلـ كنشره كعأكة عل  ذلؾ رانت منازؿ للعلماء الرحاليف مف بلد إل ، قيمة

 (1)الخانقاوات: 

فوموػػػاز منػػػاطؽ ، رانػػػت بػػػأد مػػػا كراء النيػػػر ىػػػي المرػػػاف اذكؿ الػػػذم ظيػػػرت فيػػػو الخكانػػػؽ

الوي اسوقرت في بأد ما كراء  (3)كالوي اروبطت بنشأة الفرقة الررامية (2)ط بيا بوعدد خانقاىاوياالربا

"كللررامية جلبة بيراة كليـ خكانؽ بفرغانو" كرانت ىذه الخكانؽ  (2)كفي ذلؾ يقكؿ المقدسي (1)النير

قػراء، كبػو فنػاء كالف، لمبيػت الاػكفية، عديػد مػف الغػرؼ، إال أنػو بػو وبن  عل  شرؿ يشػبو المسػجد

لندرة إقامة اأة الجمعة فػي ، رما أنيا ليس بيا مةذنة كال منبر، يحوكم عل  باب أك أرثر، ربير

كالودريس فػي ، كيلحؽ بو أحيانان ضريح أك مدرسة أك سبيؿ، كوضـ الخانقاه مسجدان  (3)ىذه الخكانؽ

خانقػاه أحيانػان بػدكر أكسػع مػف كىرػذا قامػت ال، الخانقاه يشمؿ العلكـ الدينية علػ  المػذاىب اذربعػة

 .(4)المسجد في نشر الكعي الدين 

                                                 

 ، 4أم المكضػػػػػع الػػػػػذم يأرػػػػػؿ فيػػػػػو الملػػػػػؾ، المقريػػػػػزم: الػػػػػكاعظ كاذعوبػػػػػار، جػػػػػػ معناىػػػػػا بيػػػػػت كقيػػػػػؿ أىليػػػػػا )خكنقػػػػػاه( رلمػػػػة فارسػػػػػية  (1)
 .2، حاشية 271ص 

 .30ناجي جلكؿ: الرباطات، ص  (2)
لوي نسبيا اذشعرية إل  الواكؼ، كينسبكف إل  محمد بف رراـ، زعػيميـ كالػذيف انوقلػكا مػف بيػت المقػدس إلػ  بػأد مػا إحدل الفرؽ ا  (3)

كراء النيػػر، كاسػػوقركا بػػو كعملػػكا علػػ  نشػػر مبوػػدةيـ بيػػا كأطلػػؽ علػػ  أوباعػػو لفػػظ خانقػػاني لمعيشػػويـ فػػي الخانقػػاكات، كمػػف مبػػادةيـ أف 
رػريـ، مػف رجػؿ رػريـ، مػع قػـك رػراـ، كعػاداىـ علمػاء الشػافعية اذشػعرية أمثػاؿ اإلمػاـ الجػكيني  الواكؼ أخأؽ رريمة، ظيرت في زمػاف

الوػي وقػكؿ بوػأخير العمػؿ عػف اإليمػاف كفاػلو عنػو كبأنػو ال وضػر مػع اإليمػاف معاػية كال ونفػع ، فقالكا إنيا وفرعت عػف المرجةػة كالغزالي
سػػػاف دكف القلػػػب، كاعورػػػؼ أفػػػراد الرراميػػػة فػػػي الرباطػػػات قبػػػؿ وأسػػػيس الخانقػػػاكات مػػػع الرفػػػر طاعػػػة، فاإليمػػػاف ىػػػك اإلقػػػرار كالواػػػديؽ بالل

الخااػػة بيػػـ كرانػػت وعقػػد فييػػا حلقػػات الػػذرر، كلرنيػػا واػػدعت منػػذ القػػرف الواسػػع المػػيأدم إلػػي فػػرؽ عػػدة، للمزيػػد، ينظػػر: الشيرسػػواني: 
 ؛391ص ،ـ2001المؤرخػكف العػرب، الشػارقة،  ؤومرشكقي شعث: الخانقاه في الوراث الحضارم اإلسػأمي، مػ ؛311الملؿ كالنحؿ، ص

 .134، ص1آدـ موز: الحضارة اإلسأمية، جػ
 .125، 124، ص1آدـ موز: الحضارة اإلسأمية، جػ  (1)
 .324أحسف الوقاسيـ، ص  (2)
 .مادة خانقاه 463داةرة المعارؼ اإلسأمية، ص ؛163، ص1المقريزم: السلكؾ، جػ  (3)
 .391ه، صشكقي شعث: الخانقا  (4)
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كفػػي بدايػة اذمػر رػػاف بعػض اذفػػراد ، مػدف كقػػرل إقلػيـ مػا كراء النيػػر بالخانقػاكات تكامػوأل

كمػػػع الوطػػػػكر السػػػريع لػػػدكرىا أاػػػػبحت السػػػلطة خااػػػػة ، ىػػػـ الػػػذيف يضػػػػعكف أنظمػػػان حارمػػػة ليػػػػا

كأخذت الخانقاكات ووحكؿ شيةان فشيةان إل   (1)الخانقاكاتكبيف أىؿ ، وعقد وحالؼ بينيا –السلجكقية 

بػػؿ ، إنيػػا أاػػبحت غيػػر قااػػرة علػػ  المواػػكفيف حوػػ  (2)مؤسسػػات وابعػػة للسػػلطة الحارمػػة آنػػذاؾ

 .(3)كالضريح، كالمدرسة، كوشمؿ عددان مف المؤسسات رالمسجد، اارت مخولطة

، كأشػجار، كديػار، مػف أراضػ كراف ينفؽ عل  ىػذه الخانقػاكات مػف عكاةػد اذكقػاؼ الرثيػرة 

كاإلنفػاؽ علػ  ركادىػا مػف ، كدفع أجكر شيكخيا، كاإلنفاؽ علييا، أكقفيا المكسركف مف أجؿ بناةيا

كمػف ، كوكفير ما يلـز مف المطػابخ الملحقػة بيػا، مع وكفير اإلضاءة كالودفةة، الطأب كالمحواجيف

ة كالخػػػكارزمييف ككزراؤىػػػـ ببنػػػاء رمػػػا اىػػػوـ سػػػأطيف السػػػأجق (4)مسػػػولزمات طيػػػي الطعػػػاـ لركادىػػػا

العوقػػػادىـ أنػػػو ب مرػػػاف الفقػػػراء المواػػػكفة اإلويػػػاف ، كمفػػػاخرويـ ببناةيػػػا، الخكانػػػؽ لجماعػػػة اػػػكفية

 .(1)بدعاةيـ لو، كرشؼ الضر عنيـ، بالخكارؽ

، إلػػػػ  جانػػػػب كظيفويػػػػا االجوماعيػػػػة، كسػػػػاعدت ىػػػػذه الخكانػػػػؽ علػػػػ  وثقيػػػػؼ النػػػػاس بػػػػدينيـ 

كالسػػػنة الشػػػريفة رمػػػا رانػػػت ، رعلػػػـك القػػػرآف الرػػػريـ –العلػػػـك الدينيػػػة حيػػػث درس فييػػػا ، كالوعليميػػػة

 .(2)مدرسة يوعلـ فييا الناس ركح الجياد في سبيؿ اهلل

                                                 

 .داةرة المعارؼ: مادة خانقاه  (1)
 .داةرة المعارؼ: مادة خانقاه ؛427، ص2المقريزم: السلكؾ، جػ  (2)

(3)  Nizamirh, (A): Someaspect obrhanq ahinmed dieual, inol191.971, p. 25.26. 
 .124، ص1آدـ موز: الحضارة اإلسأمية، جػ ؛422ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (4)
ـ، المقدمػة، 1988اذدفكم المارم: المكفي بمعرفة الواكؼ، كالاكفي، وحقيؽ محمد عيس  اػالحية، مروبػة العركبػة، الركيػت،   (1)
 .6ص
 .394شكقي شعث: الخانقاه، ص  (2)
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، كالمنػاظرات الوػي عقػدت بيػا، كالمناقشػات، رما انوعشت حررة الثقافة عف طريؽ المجػالس

يكخ يلقػكف دركس علػ  كوشجيع الطلبة عل  ريادويا كرػاف الشػ (1)رما أسيمت في وأسيس المدارس

  .(2)كالمنطؽ كغيرىا مف العلكـ، ركادىا في علـك اللغة كالحساب كالفلسفة

الوي بناىا اذميػر نػكح بػف ، كمف أشير خكانؽ إقليـ ما كراء النير )خانقاه أكش( في فرغانة

 (3)كأاػػبحت مقاػػدان للطػػأب، كجػػالس أىليػػا، كأكقػػؼ علييػػا اذكقػػاؼ، ناػػر السػػاماني للاػػكفية

حفػص االنػدراني الاػكفي وػكفي سػنة  كرػاف شػيخ الاػكفية بيػا أبػك، انقاه الوي رانت براشػافكالخ

كخػػدـ ، فك كوولمػػذ علػػ  يديػػو الرثيػػر ، قػػارئ للقػػرآف، كىػػك شػػيخ عػػالـ بالركايػػات (4)ـ1150ىػػػ/ 545

كممػػف خػدمكا فػػي خكانػؽ مرغينػػاف الشػيخ عبػػدالعزيز المرغينػاني الػػذم بقػػي  (5)بػالخكانؽ فوػػرة طكيلػة

كممػػف درس بخانقػػاكات بخػػارل أبػػك  (6)ـ1055ىػػػ/ 447اـ علػػ  خػػدمويا حوػػ  كفاوػػو سػػنة بيػػا كقػػ

رػػػذلؾ أبػػػك  (1)ـ1087ىػػػػ/ 480العػػػأء محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف الحسػػػيف الخزكانػػػي البخػػػاريوكفي سػػػنة 

الفضؿ برر بف الفضؿ اذناارم الزرنجرم البخارم راف إمامان عل  مذىب أبي حنيفة مات سػنة 

  .(2)ـ1118ىػ/ 512

اف الشػػػيخ أبػػػك القاسػػػـ علػػػي بػػػف أحمػػػد بػػػف يكسػػػؼ السػػػمرقندم يحػػػدث فػػػي مسػػػجده قبالػػػة كرػػػ

 .(3)ـ1062ىػ/ 454وكفي سنة ، الخانقاه في نير القااريف

                                                 

 .160عبداهلل عبدالداةـ: الوربية، ص  (1)
 .422ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (2)
 .ابف حكقؿ: نفسو  (3)
 .262، 261، ص1ـ البلداف، جػياقكت: معج  (4)
 .ياقكت: المادر نفسو  (5)
 .430النسفي: القند، ص  (6)
 .124، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
 .288، ص6السمعاني: نفسو، جػ  (2)
 .560النسفي: القند، ص  (3)
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كممػػا يؤسػػؼ لػػو أف الخانقػػاكات انويػػت رمقػػابر للفقػػراء كالمحوػػاجيف كالػػدراكيش الػػذيف رػػانكا 

لبيان بعػػػد أف رػػػاف مػػػف المؤسسػػػات كاػػػار دكرىػػػا سػػػ، يوعبػػػدكف كال يعملػػػكف ممػػػا يونػػػاف  مػػػع الػػػدعكة

 .(1)العلمية الفعالة في المجومع اإلسأمي

خأاػػة القػػكؿ رانػػت الزكايػػا كالػػربط كالخانقػػاكات وعمػػؿ جنبػػان إلػػي جنػػب مػػع المػػدارس علػػ  

يػػػػكاةيـ كالمأحػػػػظ أف أغلػػػػب الػػػػربط كالخانقػػػػاكات رانػػػػت وجػػػػاكر المسػػػػاجد ، رعايػػػػة شػػػػؤكف الطلبػػػػة كا 

كلػـ يرػف بعضػيا يخلػك مػف علمػاء ، إلػ  حػد ربيػر مسػارف للطػأبوشػبو  يكالمدارس كالجكامع فيػ

يسػػػرنكف فييػػػا مػػػع طأبيػػػـ عػػػأكة علػػػ  احوكاةيػػػا علػػػ  خػػػزاةف للروػػػب يلجػػػأ إلييػػػا الطػػػأب للبحػػػث 

 .(2)كالمطالعة

 القالع والحصون: 

اشػػػويرت مػػػدف إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر برثػػػرة بنػػػاء القػػػأع كالحاػػػكف كاذسػػػكار لحمايػػػة المػػػدف 

حيػث رػاف ، إلػ  جانػب ركنيػا مرانػان للوعلػيـ، حربيػة ان نقاطوخذت ىذه القأع كالحاكف كا (1)كالقرل

 .(2)فوحكلت مف قأع حربية إل  قأع علمية، كالطأب، كالعلماء، يرابط بيا الفقياء

كقػد رانػت ، الوػي رػاف يكجػد بػداخليا السػجف، كمف ىذه القأع قلعة خجندة في إقلػيـ فرغانػة

كالعلمػػػاء، ، انقضػػػاء ميمويػػػا الحربيػػػة وحكلػػػت إلػػػ  مرػػػاف يػػػرابط بػػػو الفقيػػػاءكبعػػػد ، مرانػػػان حاػػػينان 

فيػػي إلػػ  ، بأنيػػا مدينػػة حاػػينة ذات قػػأع (4)يرث الوػػي يقػػكؿ عنيػػا االاػػطخرلسػػكأخ (3)كالطػػأب

 .(5)جانب ركنيا قابة إقليـ فرغانة فيي ووسـ بربر مساحويا كمبانييا الضخمة البديعة

                                                 

 .92، 91طو الكلي: المساجد، ص  (1)
 .108يحيي محمكد الساعاوي: الكقؼ، ص  (2)
 .287، ص4عجـ البلداف، جػياقكت: م  (1)
 .277باروكلد: وررسواف، ص  (2)
 .540، ص3محمد علي البار: المسلمكف في االوحاد السكفيوي، جػ  (3)
 .287مسالؾ الممالؾ، ص  (4)
 .227باروكلد: وررسواف، ص  (5)
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قػػػد أعطػػػ  ف، (1)ي بيػػػا دار اإلمػػػارة فيػػػي مأاػػػقة للجبػػػؿالوػػػأمػػػا قلعػػػة أكش بػػػ قليـ فرغانػػػة 

كيقاػػػػدىا العلمػػػػاء ، كاػػػػفان لقلعػػػػة راسػػػػاف بقكلػػػػو "بأنيػػػػا قلعػػػػة حاػػػػينة فييػػػػا دار اإلمػػػػارة (2)يػػػػاقكت

( القديمػػة فػػي مدينػػة راسػػاف إلػػ  مكمػػف القػػأع العلميػػة أيضػػان فػػي فرغانػػة )قلعػػة فػػ (3)كالمواػػكفية"

كرانػػػت راسػػػاف عااػػػمة إلقلػػػيـ ، نفسػػػو يحمػػػؿ االسػػػـ كالكاقعػػػة علػػػ  نيػػػر (4)يرثسػػػالشػػػماؿ مػػػف أخ

ممػػا يػػدؿ علػػ  مرانويػػا ، / الثػػامف كالواسػػع الميأديػػيفالقػػرنيف الثػػاني كالثالػػث اليجػػرييففرغانػػة فػػي 

  .(5)كأىميويا

فقػد رانػت  (1)كمػدينويا أرد ذنرػث، أما ركرة جدغؿ كالوي وقع في الجزء الشمالي مػف فرغانػة

كثقافيػة ، معظػـ المسػاجد بػالقأع فقػد مثلػت مررػزان لمؤسسػات علميػة كنظػران لكجػكد، قلعويا حاػينة

بيػا اذميػر ناػر بػف نػكح السػاماني قأعػػان  يبنػ، أمػا مدينػة ناػر آبػاد فيػي مدينػة ربيػػرة .(2)ميمػة

كمف أشير القأع الوي اوخػذت فيمػا بعػد مرانػان للوعلػيـ )قلعػة خكقنػد(،  (3)كمساجد، كحاكنان عديدة

 .(4)ارت خكقند في اذزمنة الحديثة قابة فرغانة كا، جنكب نير سيحكف

ػغد القلعوػاف اللوػاف وكجػداف فػي مدينػة نمكدجرػث إحػدل مػدف  كمف القأع العلمية ب قليـ الاي

كاذخػرل داخليػا كليػا بابػاف يطػؿ أحػدىا علػ  بػاب ، وقع خارج المدينة في الربض أحداىا، بخارل

 .(5)حدىما قلعة )أرؾ( دمرىا المغكؿإالجامع كوسم  

                                                 

 .422ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (1)
 .448، ص4معجـ البلداف، جػ  (2)
 .449ص اليعقكبي: البلداف،  (3)
 .345االاطخرل: مسالؾ، ص  (4)
 .375ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (5)
 .277باروكلد: وررسواف، ص  (1)
 .159النرشخ : واريخ بخارل، ص  (2)
 .362المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (3)
 .522لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (4)
 .280المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (5)
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كأيضػػان قلعػػة بررػػد إحػػدل مػػدف بخػػارل مدينػػة قديمػػة كربيػػرة كليػػا حاػػف عظػػيـ كوسػػم  ىػػذه 

القلعة )بررد علكياف( ذف اذمير إسماعيؿ الساماني اشوراىا كأكقؼ علييا اذكقاؼ عل  العلػكييف 

كالػػدراكيش كالاػػكفية الػػذيف سػػرنكىا كحكلكىػػا إلػػ  مررػػز علمػػي اسػػومر حوػػ  العاػػر الخػػكارزمي 

 .ـ1088ىػ/ 481يا أبك جعفر محمد بف أحمد البرردل القاضي مات سنة درس في

غد ليا مرانويا االقواادية كالثقافية فقػد رانػت  كرانت قلعة مدينة أشويخف الوابعة إلقليـ الاي

قلعػػة حاػػينة منفػػردة بيػػا المسػػجد الجػػامع كرػػاف أشػػير مػػف درس فييػػا أبػػكبرر محمػػد بػػف أحمػػد بػػف 

ىػػ/ 489ةمة أاحاب الشػافعي حػدث باػحيح البخػارم وػكفي سػنة مث اذشويخي الذم راف مف أ

 .(1)ـ1095

فرلمػا وجػد قريػة أك مدينػة بػأ قلعػة للجيػاد ، كفي إقلػيـ الشػاش رثػر بنػاء القػأع كالحاػكف 

كالػػػدفاع كمػػػف أشػػػيرىا قػػػأع اسػػػفيجاب الوػػػي رانػػػت وجػػػاكر بػػػأد الوػػػرؾ فيػػػي ثغػػػر للجيػػػاد كالػػػدفاع 

بف مناكر بف عبداهلل بف أحمد المؤدب المقرئ اذسػفيجابي  درس فييا أبك الحسف علي (1)ضدىـ

فقػد ، كلعبت ىذه القأع كالحاكف دكران محكريان في النيضة العلميػة (2)ـ1090ىػ/ 483مات سنة 

عرػػؼ فييػػا العلمػػاء كالفقيػػاء كالمواػػكفة اسػػوعدادان للجيػػاد كوعلػػـ العلػػكـ الشػػرعية الوػػي وحػػثيـ علػػ  

 .الجياد في سبيؿ اهلل

 (خزائن الكتب) اتالمكتب  : 

رانػػت المروبػػات مػػف المؤسسػػات الوعليميػػة فػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر كرػػاف ليػػا أثػػر ربيػػر فػػي 

فػػي وكسػػيع نطػػاؽ الحضػػارة اإلسػػأمية كوغػػذيويا  كأسػػيمت إسػػيامان فعػػاالن ، إثػػراء الفرػػر كوقػػدـ العلػػكـ

كوعػػٌد المروبػػات ، العلميػػة كعشػػاؽ المعرفػػة كميػػدانان للمنػػاظرات، كرانػػت داةمػػان ملوقػػ  العلمػػاء، كرقييػا

                                                 

 .360، ص1، جػالسمعاني: اذنساب  (1)
 .273المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (1)
 .249، ص1ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (2)
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بمحوكياويا الدعاةـ اذساسية الوي وشاد علييا اركح العلـ كالثقافة كالمعرفة الوي وغذم وقدـ اذمـ 

كيعد انوشار المروبات كونكعيا كعدد الروب كنسبويا إل   .(1)العلمي كالحضارم بماء الحياة كالبقاء

كأرثرىا دقػة للداللػة علػ  رقػي ، ي الكقت الحاضرالقراء مف أعظـ المعايير كالمقاييس المسوعملة ف

فالمروبػػػات اإلسػػػأمية بيػػػذا المعنػػػ  مػػػرآة ، اذمػػػـ كالشػػػعكب كرسػػػكخ قػػػدميا فػػػي مضػػػمار الحضػػػارة

 .(2)ونعرس فييا حياة المسلميف كوظير فييا ىذه الحياة كاضحة اافية مشرقة

كقػد وبػع ذلػؾ ، كقد شيد العار العباسي حررة نشطة في مجاالت الوأليؼ كاناعة الػكرؽ

فرثػرت المروبػات الوػي وزخػر بالروػب الدينيػة ، ظيكر رثير مف الكراقيف الذيف يقكمكف بنسػخ الروػب

  .(1)كأابحت ىذه المروبات مف أىـ المؤسسات الثقافية اإلسأمية، كالعلمية كاذدبية كغيرىا

الدينيػػة  سػػيما الروػػب، فرانػػت خزاةنيػػا غنيػػة بالروػػب الكاوخػػذت المسػػاجد مسػػوكدعات للروػػب

كفػػي القػػرف الخػػامس اليجػػرم  (2)الوػػي رػػاف العلمػػاء كالطػػأب ينيلػػكف منيػػا أك يقفكنيػػا علػػ  القػػراء

عنػػػدما وأسسػػػت المػػػدارس النظاميػػػة رسػػػميان أسػػػيمت ىػػػذه المػػػدارس مػػػع المسػػػاجد فػػػي وطػػػكير ثقافػػػة 

ل  المدارس( كانوشرت إ –الشعكب حيث انوشرت خزاةف الروب في المؤسسات الوعليمية )المساجد 

مثػػػؿ خزانػػػة الروػػػب  (3)جانبيػػػا خػػػزاةف الروػػػب الخااػػػة بالخلفػػػاء كالسػػػأطيف كالػػػكزراء فػػػي قاػػػكرىـ

كمروبػػة الػػكزير  (4) ـ(1074 –1030ىػػػ/ 467 –422ةـ بػػأمر اهلل العباسػػي )النفسػػية للخليفػػة القػػا

 .(5)ـ1063ىػ/ 456عميد الملؾ الرندرم وكفي سنة 

                                                 

 .7، صىػ1421وبات في اإلسأـ، الرياض، محمد ماىر حمادة: المر  (1)
 .5ـ، ص1986، مؤسسة الرسالة، بيركت، 2محمد ماىر حماة: علـ المروبات كالمعلكمات، ط  (2)
 .430، ص4يخ اإلسأـ، جػحسف إبراىيـ حسف: وار   (1)
يكسػػؼ العػػش: دكر الروػػب العامػػة كشػػبو العامػػة لػػبأد العػػراؽ كماػػر كالشػػاـ فػػي العاػػر الكسػػيط، ورجمػػة عػػف الفرنسػػية نػػزار أباظػػة   (2)

 .180ـ، ص1991، دار الفرر المعاار، بيركت، 1كمحمد اباغ، ط
ـ، 2013فػػػػي المشػػػرؽ اإلسػػػأمي، دار عػػػيف، القػػػػاىرة،  ىالػػػة شػػػارر: المروبػػػات ؛263محمػػػد محمػػػكد إدريػػػس: وػػػاريخ العػػػػراؽ، ص  (3)
 .123ص
 .407، ص8ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (4)
 .252الركاندم: راحة الادكر، ص  (5)
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، كبػدكر الروػب بشػرؿ خػاص فررية بشرؿ عػاـففي عار السأجقة زاد االىوماـ بالحررة ال

كأاػبح ، الوي حظيت باىوماـ المسػةكليف فػي الدكلػة السػلجكقية حوػ  شػاعت كانوشػرت دكر الروػب

مػػػف النػػػادر أف وخلػػػك مدرسػػػة أك مسػػػجد أك بيمارسػػػوانات فػػػي إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر فػػػي العاػػػريف 

  .(1)السلجكقي كالخكارزمي عف مروبة عامرة ملحقة بيا

ثػػػـ أنشػػػأ برػػػؿ مدرسػػػة دار ، ككقػػػؼ علييػػػا الكقػػػكؼ، نظػػػاـ الملػػػؾ بالمػػػدارس النظاميػػػةكاىػػػوـ 

، كراف يخوار بنفسو مف يقكـ عل  خزنػة الروػب كيػدقؽ فػي اخويػاره كيجػب أف يرػكف عالمػان  (1)روب

 ان رثيػر ، حسف الخط روػب أاأن كفركعان لو معرفة جيدة باآلداب كالعلكـ ان عارفان سني المذىب شافعي

رمػا رػاف يشػورم ، كراف نظاـ الملؾ يغدؽ اذمكاؿ كاليدايا عل  خزاةف الروػب (2)اذدبيةمف الروب 

كرانػػت دكر الروػػب مػػزكدة بػػاذقأـ كاذحبػػار كالػػكرؽ ليػػومرف الروػػاب مػػف  (3)الروػػب بػػأكفر اذثمػػاف

   .(4)نسخ ما يريدكف مف الروب الوي وشمؿ اذدب كساةر العلكـ

ة كجكد المروبات نويجة الخوراع الػكرؽ الػذم رػاف مػف أربػر كاشوير إقليـ ما كراء النير برثر 

ىا المسػػلمكف بسػػمرقند إلػػ  العػػالـ حيػػث عرفػػت سػػمرقند باػػناعة الػػكرؽ )الراغػػد( االػػنعـ الوػػي أسػػد

فرانػت الركاغػد الماػنكعة ، كأابحت مػف أشػير المػدف فػي اػناعوو، كالذم عرؼ براغد سمرقند

ي ال نظيػر وػعطلػت قػراطيس ماػر كىػي ال حوػ يػا في ماانعيا مف أنعـ الركاغػد كأحسػنيا كأرفق

 .(5)في الجكدة كالرثرة الي

كورػػكيف المروبػػات الخااػػة فػػي البيػػكت كالوػػػي ، كاروػػبط حػػرص العلمػػاء علػػ  اقونػػاء الروػػب

كيشػوغلكف بػاالطأع فييػا كاالسػوفادة ، ليقضكا أكقاويـ بػيف الروػب، وضـ مةات بؿ آالؼ المجلدات
                                                 

 .192مريزف عسيرل: الحياة العلمية، ص  (1)
 .153محمد ماىر حمادة: المروبات، ص  (1)
 .5محمد ماىر حمادة: المروبات، ص  (2)
 .383، ص4لشافعية، جػالسبري: طبقات ا  (3)
 .174يكسؼ العش: دكر الروب العامة، ص  (4)
 .509قحطاف الحديثي: أرباع خراساف، ص ؛288االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (5)
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العلماء في إقليـ ما كراء النير ب قامة المروبات العامة كالخااػة لمحبػي رما اىوـ اذثرياء ك  (1)منيا

كرػػانكا يوبػػاىكف بمػػا يجمعػػكف فييػػا مػػف روػػب منسػػكخة كينفقػػكف علييػػا ببػػذخ شػػديد ، العلػػـ كطأبػػو

كذلػػؾ لوسػػييؿ المطالعػػة ، (2)ال وكجػػد فػػي أم مدينػػة سػػكاىا الوػػي لونميويػػا كوضػػمينيا بالمخطكطػػات

 .(1)الروب بسبب غأةيا كندرويا آنذاؾ اقوناءخااة غير القادريف منيـ عل  كويسيرىا للراغبيف كب

كلما اوسع أفؽ المسلميف العقلي كازدىر وقدميـ الحضارم كونكعت اىوماماويـ فػي إقلػيـ مػا 

فكجػدت بيػا معظػـ أنػكاع المروبػات ، عػدد المروبػات مػف أجليػافػي النسبة نفسػيا  تزاد، كراء النير

كراف مف عػادة العلمػاء أف يكقفػكا روػبيـ  (2)جميكر عل  اخوأؼ أنكاعو كثقافاووالعامة المفوكحة لل

 .(4)أك عل  المدف الوي سرنكىا كأقامكا بيا (3)عل  المساجد

الػػذم يعػػٌد ىػػك الطريػػؽ الرةيسػػي فػػي ، (5)كاروػػبط ظيػػكر المروبػػات العامػػة كانوشػػارىا بػػالكقؼ

كويمد ىذه المجمكعات بعد ، فكا مجمكعات راملةذف الكاقفيف وعكدكا عل  أف يكق، وركيف أية مروبة

 كال وغفػػػػػػؿ اإلىػػػػػػداء رماػػػػػػدر ىػػػػػػاـ مػػػػػػف ماػػػػػػادر وزكيػػػػػػد المروبػػػػػػة، ذلػػػػػؾ بطػػػػػػرؽ أخػػػػػػرل رالنسػػػػػػخ

كحلقػػات الػػدرس فػػي المسػػاجد ، كأدرؾ رافػػة الػػكاقفيف للمػػدارس كاذربطػػة كالخانقػػاكات .(6)اإلسػػأمية

اػػار علػػ  وشػػييد المبػػاني كوػػكفير جيػػاز كأف االقو، كالمػػدارس أىميػػة الروػػاب فػػي العمليػػة الوعليميػػة

وػكفر ، فػاىومكا بكقػؼ الروػب علييػا لورػكف كسػيلة ميسػرة للوحاػيؿ كالمراجعػة، للودريس غيػر رػاؼ

فأاػبح مػف المعوػاد كجػكد مروبػة فػي رػؿ ، مادة علمية يسوند علييا المعلـ كالموعلـ فػي كقػت كاحػد

                                                 

 .50: واريخ الفرر اإلسأمي، صعبدالرؤكؼ الديف عااـ  (1)
 .159ص ـ،1991رحيـ راظـ كعكاطؼ شنقارك: الحضارة العربية اإلسأمية، طرابلس،   (2)
 .82محمد ماىر حمادة: المروبات، ص  (1)
 .124ىالة شارر: المروبات في المشرؽ اإلسأمي، ص ؛82محمد ماىر حمادة: المروبات، ص  (2)
 .322، ص1آدـ موز: الحضارة اإلسأمية، جػ  (3)
 .169صـ، 1992عمر أحمد غناـ: المؤسسات الوربكية في اإلسأـ، دار الراةد العربي، القاىرة،   (4)
كقػؼ الروػػب معنػػاه حػبس الروػػب بػػذاويا علػ  مروبػػة معينػػة أك علػ  طاةفػػة معينػػة ال يجػكز الواػػرؼ فييػػا بحػاؿ مػػف اذحػػكاؿ إال فػػي   (5)

 .22الغرض المحدد لو، يحي  محمكد الساعاوي: الكقؼ كبنية المروبة العربية، ص
 .83محمد ماىر حمادة: المروبات، ص  (6)
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كانوشػرت المروبػات الكقفيػة  .(1)كغيرىـ أك رباط أك خانقاه كقفت عل  طلبة العلـ، مدرسة أك جامع

منذ القرف الرابػع اليجػرم / العاشػر المػيأدم كمنػو إقلػيـ مػا كراء النيػر  يفي أرجاء العالـ اإلسأم

كأاػػػبحت ىػػػذه المروبػػػات قبلػػػة  .الػػػذم رلمػػػا كجػػػدت مدينػػػة مػػػف مدنػػػو وخلػػػك مػػػف مروبػػػة مكقكفػػػة –

فػػرص مكاربػػة اذفرػػار كاآلراء المدكنػػة  كوػػكفر ليػػـ، لطػػأب العلػػـ وعيػػنيـ علػػ  الوػػزكد برػػؿ جديػػد

أمػا المروبػات الخااػة فيػي المروبػات الوػي أنشػأىا العلمػاء  .(1)لمؤلفيف مف أنحاء العالـ اإلسأمي

كرغـ أف ىػذه المروبػات رانػت وخػص أفػرادان  (2)الذيف ليـ القدرة عل  شراء كاقوناء الروب في بيكويـ

كىػػذا النػػكع مػػف المروبػػات رػػاف  (3)عػػاـ كلخدمػػة العلػػـمعينػػيف لرػػنيـ حراػػكا علػػ  أف ورػػكف للنفػػع ال

إذ راف مف الاعب أف وجد عالمان أك أديبان دكف ، رثيران جدان ككاسع االنوشار في بأد ما كراء النير

كمف ىذه المروبات مروبة أحمد بف عمر بف محمد بف  (4)أف وركف لو مروبة يرجع إلييا في دراسوو

ـ أبػػي حفػػص النسػػفي السػػمرقندم المعػػركؼ بالمجػػد وػػكفي سػػنة لقمػػاف بػػف الليػػث بػػف شػػيخ اإلسػػأ

ىػػػػػ/ 549رػػػػاف يعيػػػػر الروػػػػب كاذجػػػػزاء للسػػػػمعاني عنػػػػدما رػػػػاف بسػػػػمرقند سػػػػنة ، ـ1157ىػػػػػ/ 552

 .(5)ـ1154

الذم اشوير بالوجليػد ، كمروبة الشيخ محمد بف داكد بف أحمد بف رضكاف اإليأق  الخطيب

عارويػػا كمروبػػة أبػػك حامػػد أحمػػد بػػف حمػػزة ابػػػف ، (6)ـ1144ىػػػ/ 539مػػات سػػنة ، كنسػػخ الروػػب كا 

محمػػد بػػف إسػػحاؽ المطػػكعي الوػػكذريجي الشاشػػي كالػػٌذم أكقػػؼ معظػػـ روبيػػا علػػ  طلبػػة العلػػـ فػػي 

                                                 

 .22، صيحيي الساعاوي: الكقؼ  (1)
 .23يحيي الساعاوي: الكقؼ، ص ؛252ذبيح اهلل افا: واريخ أدبيات دار إيراف، ص  (1)
 .8ـ، ص1997سعيد أحمد حسف: أنكاع المروبات في العالميف العربي كاإلسأمي، مؤسسة الرسالة، بيركت،   (2)
 .162رحيـ راظـ: الحضارة العربية اإلسأمية، ص  (3)
 .180، 179ربية اإلسأمية، صأحمد شلبي: واريخ الو  (4)
 .234، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (5)
 .421، ص1ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (6)
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كمنيا أيضان مروبة الشريؼ حمزة بف علي ابػف الحسػف بػف محمػد بػف  (1)قريوو وكذريب ب قليـ الشاش

كرانػت لػػو مروبػػة ، ف فقييػان فاضػػأن رػػا أبػي برػػر الاػديؽ  ذريػػةجعفػر بػػف مكسػ  الخيأمػػي مػف 

 ـ.1128ىػ/532عامرة بمدينة خيأـ ب قليـ فرغانة أكقؼ روبيا عل  طأب العلـ مات سنة 

 مكتبات المساجد: 

 (1)الػػذم رػػاف بسػػكقياة مسػػجد مدينػػة قبػػا بػػ قليـ فرغانػػة كمػػف المسػػاجد ذات المروبػػات الربيػػر 

ي الحسػف بػف عمػر القبػاةي الػذم رػاف أدبيػان سعد أبك المراـر رزؽ اهلل محمػد بػف أبػمف كأكقؼ رؿ 

بػػراىيـ بػػف علػػي بػػف الحسػػيف أبػػك إسػػحاؽ القبػػاةي الاػػكفي شػػيخ الاػػكفية وػػكفي سػػنة ، اػػالحان  كا 

 .(2)ـ روبيـ عل  طلبة العلـ1078ىػ/ 471

ـ 1219ىػػػ/ 616كفػػي مدينػػة أردخشػػميثيف إحػػدل مػػدف خػػكارـز زارىػػا يػػاقكت الحمػػكم سػػنة 

)حشػػميثف( رانػػت مروبػػة مسػػجدىا عػػامران بالروػػب فػػي  (4)االاػػطخرلكعنػػد  (3)كروبيػػا )أرثحشػػميف(

رمػػا رانػػت ىنػػاؾ مروبػػة عػػامرة بالروػػب فػػي  (5)ـ1220ىػػػ/ 617مروبػػة عػػامرة دمرىػػا المغػػكؿ سػػنة 

كزار السمعاني مساجد  (6)مدينة "جاز" الوابعة لخكارـز أكقفيا العلماء الخكارزميكف عل  طلبة العلـ

خػػػػػكارـز ككجػػػػػد مروباويػػػػػا عػػػػػامرة بالروػػػػػب كالمخطكطػػػػػات النػػػػػادرة  مدينػػػػػة زمخشػػػػػر الوابعػػػػػة إلقلػػػػػيـ

كرانػػت مسػػاجد بخػػارل مػػف أرثػػر المسػػاجد الوػػي احوػػكت علػػ  المروبػػات  (7)كالماػػاحؼ المنسػػكخة

عامػػػة يروادىػػػا العلمػػػاء كطػػػأب العلػػػـ مػػػف رافػػػة مػػػدنيا كقراىػػػا كجكارىػػػا للوػػػزكد مػػػف سػػػطكرىا الوػػػي 

                                                 

 .133، ص1ـ، جػ1981ىػ/ 1401ابف اذثير: اللباب في ويذيب اذنساب، دار الروب العلمية، بيركت،   (1)
 .272المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (1)
 .227، ص4ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (2)
 .191، ص1معجـ البلداف، جػ  (3)
 .299مسالؾ الممالؾ، ص  (4)
عبػػػػاس إقبػػػػاؿ: وػػػػاريخ المغػػػػكؿ، ورجمػػػػة  ؛133ـ، ص1980فػػػػؤاد الاػػػػياد: المغػػػػكؿ فػػػػي الوػػػػاريخ، دار النيضػػػػة العربيػػػػة، بيػػػػركت،   (5)

 .31 -3ـ، ص2000عبدالكىاب علكب، المجمع الثقافي، أبكظبي، 
 .567، ص3لداف، جػياقكت الحمكم: معجـ الب  (6)
 .20، ص7السمعاني: اذنساب، جػ  (7)
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يػػكف مسػػاجد أشركسػػنو رمػػا كاػػفكا مروباويػػا بالعػػامرة ككاػػؼ الجغراف (1)امولةػػت بػػالثميف مػػف العلػػـ

بالروب كالمخطكطػات كمنيػا مسػجد مدينػة بكنجرػث الػذم رػاف يقػع داخػؿ المدينػة كامولةػت مروبوػو 

كالوػػي سػػمح للطػػأب كالعلمػػاء ، بالمخطكطػػات كالروػػب النػػادرة فػػي الوفسػػير كالفقػػو كالحػػديث كغيرىػػا

يػػػة فػػػي مروبػػػات إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر فػػػي العاػػػريف كىػػػذا يػػػرجح كجػػػكد اإلعػػػارة الخارج (1)ب عارويػػػا

بؿ كضعت علييا قيكد لونظيـ العمؿ كحسف سػيره ، يبد أنيا لـ ورف مطلقة، السلجكقي كالخكارزمي

كرثػػران مػػا رػػاف  (2)كرثيػػران مػػا يحػػدد كقػػت للمسػػوعير بحيػػث يلزمػػو رد الروػػاب دكف وجػػاكز ىػػذا الكقػػت

كلرػف ىنػاؾ بعػض العلمػاء كأفاضػؿ  (3)لوػي اسػوعارىايطلب مف المسػوعير أف يػدفع ضػمانان للروػب ا

 : رما حدث مع السمعاني كفي ذلؾ يقكؿ الشاعر، الناس مف دفع ذلؾ الضماف

 .(4)ارض لي منو ما لنفسؾ ورض       *أييا المسوعير مني روابان      

ا أك "كال يجعؿ الرواب خزانػة أك غيرىػ :(5)فيقكؿ ابف جماعة، كراف للوعامؿ مع الروب آداب

عػػػارة الروػػػب للطلبػػػة ، مخػػػدة أك مركحػػػة كال مربػػػان كال مسػػػندان كال مورػػػأ" كعػػػف إعػػػارة الروػػػب فيقػػػكؿ "كا 

فادة الناس رافة، كالمشيخة أمر قد اسوحسنو اذكلكف كاآلخركف لما فيو مف نشر العلـ حو  عد ، كا 

  .(6)مف افات العلماء المحمكدة

أف يوفقػػد المشػػورم أك  عارويػػاأعارويا أك كمػػف آداب الوعامػػؿ مػػع الروػػب عنػػد شػػراةيا أك اسػػو

كلعػؿ ، كيوافح أكراقػو، المسوعير أك مالريا بأف ووعيد أكلو كآخره ككسطو كورويب ألكانو كرراريسو

                                                 

 .156، 155النرشخ : واريخ بخارل، ص  (1)
 .327المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (1)
 .136أحمد شلبي: واريخ الوربية، ص  (2)
 .227، ص1ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (3)
 .243ـ، ص2005لعالـ كالموعلـ، وحقيؽ عبدالسأـ عامر، القاىرة، ابف جماعة: وذررة السامع كالمورلـ في آداب ا  (4)
 .244، 243المادر السابؽ، ص  (5)
 .244ابف جماعة: وذررة السامع، ص  (6)
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كللمحافظة علييا ، مف اذعماؿ الحسنة الوي راف يقـك بيا بعض العلماء كقؼ الروب رجاء اذجر

  .(1)مف الولؼ

ؿ اذمر رانت جزءان غير مسوغؿ عف المؤسسة نفسػيا رمػا كيغلب عل  الظف أف المروبة أك 

فيذه رانت ملحقػة بالمؤسسػة الوػي كجػدت مػف ، ىك الحاؿ في مروبات الجكامع كالمدارس كاذربطة

فػػي أبنيػػة جميلػػة لوسػػوقبؿ  (1)أمػػا المروبػػات الربػػرل فرػػاف ليػػا بنػػاء مسػػوقؿ خػػاص بيػػا، أجػػؿ خػػدمويا

كثبوػػت الرفػػكؼ ، ات موعػػددة وػػربط بينيػػا أركقػػة فسػػيحةجميػػكر العلمػػاء كالبػػاحثيف كرػػاف بيػػا حجػػر 

، بجػػػكار الجػػػدراف لوكضػػػع علييػػػا الروػػػب كخااػػػت اذركقػػػة لأطػػػأع كبعػػػض الحجػػػرات للنسػػػخ

كالبعض لأجوماعات كأثثت ىذه المروبات بأثاث فخـ كفرشت أرضيا بالبسط كالحار حيث راف 

 .(2)يجلس القراء

كرػػػاف مػػػف ، كىػػػك أمػػػيف المروبػػػة، يـ الخػػػازفكرػػػاف يعمػػػؿ بالمروبػػػة العامػػػة مكظفػػػكف يرأسػػػ 

كىػػـ الػػذيف يرشػػدكف القػػراء ، كالمجلػػدكف كالمنػػاكلكف، كالمورجمػػكف كالنسػػاخ، أاػػحاب العلػػـ كالمرانػػة

 .(3)إل  مكضع الروب عل  الرفكؼ أك إحضار الروب ليـ مف أمرنويا إل  حجرات المطالعة

ـ حجػػرة فػػي نظاميػػة 1077ىػػػ/ 470وػػكفي سػػنة الػػذم كرػػاف للحسػػف بػػف أحمػػد السػػمرقندم 

كرػاف يعومػد عليػو فػي خزانػة الروػب ، كرانت مملػكءة بػاذجزاء كىػك قاعػد كسػطيا، نيسابكر يسرنيا

كراف يحضرىا رؿ يـك مف الظير ، كىك المسؤكؿ عف ايانويا، المكضكعة في المدرسة النظامية

 .(4)إل  العار كيفوح باب الخزانة كيحضرىا المسوفيدكف

                                                 

 .87، 86أبك عبداهلل محمد رسأف: آداب طالب العلـ، ص  (1)
 .371شعباف عبدالعزيز: الروب كالمروبات، ص  (1)
 .129، صأحمد شلبي: واريخ الوربية  (2)
 .376شعباف عبدالعزيز: الروب كالمروبات، ص ؛176سعد مكس  كسعيد إسماعيؿ علي: واريخ الوربية كالوعليـ، ص  (3)
 .117ناجي معركؼ: مدارس ما قبؿ النظامية، ص  (4)
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أك لقطع الكقت  إقليـ ما كراء النير لمجرد الزينة أك للوباىي كالوفاخر كلـ ورف المروبات في

 لوثقيػؼبػؿ رانػت لغػة أسػم  مػف ذلػؾ برثيػر فرانػت مرانػان ، أك إرضاء ليكية جمػع الروػب، كالفراغ

إف النشػػاط الياةػػؿ الػػذم ، كمرانػػان للبحػػث كالػػدرس كالوػػأليؼ كالومحػػيص بشػػرؿ خػػاص، الشػػعب رلٌػػو

كأدباءه عاةد بالدرجة اذكل  إل  حسف اسوخداميـ المكاد الوػي وػكفرت لػدييـ أظيره علماء اإلسأـ 

 .(1)في مروباويـ

خأاة القكؿ رانت المروبات في إقليـ ما كراء النير شعلة كضاءة كنبراسان مف نكر ييودم 

بػػو العلمػػاء كطػػأب العلػػـ إبػػاف ازدىػػار الحضػػارة اإلسػػأمية فالمروبػػات وعرػػس فػػي واريخيػػا حيػػاة 

كىي في ذات الكقت نواج ىذا المجومع كثمرة حياوو كوموع العلمػاء فػي مػدف كقػرل إقلػيـ ، ومعالمج

كوشيد مؤلفاويـ كمانفاويـ ، ما كراء النير خأؿ العاريف السلجكقي كالخكارزمي بسعة اطأعيـ

بالنيضة الثقافية الوي وجلػت آنػذاؾ كمػا عمػرت بػو المروبػات مػف ولػؾ الماػنفات فػي جميػع فػركع 

كوعػػػد المروبػػػات مػػػف ىػػػذا المنطقػػػة مػػػف أىػػػـ المؤسسػػػات ، وػػػردد أاػػػداء علميػػػـ كفاػػػاحويـ، ـالعلػػػ

ىرػذا ، الثقافية الوي وعيف عل  نشػر المعرفػة كاالروقػاء بمسػوكل الثقافػة فػي أرجػاء العػالـ اإلسػأمي

  .(1)ورابطت حررة الثقافة في مدف اإلقليـ بالمروبات

مػػا كراء النيػػر دمػػرت عنػػدما وعرضػػت للغػػزك كالجػػدير بالػػذرر أف مروبػػات مػػدف كقػػرل إقلػػيـ 

كرػػاف المػكت كالػػدمار يحػؿ برػػؿ مرػاف وطػػؤه أقػداميـ كلمػػا دخلػػكا ، ـ1220ىػػ/ 617المغػكلي سػػنة 

كال ، سػكيت بػاذرض، ورركىا أنقاضػان ال حيػاة فييػا، سمرقند مثأن رانت مدينة زاىرة كعندما ورركىا

كراف ودمير المروبات كنيبيا عؿ  (2)ان ربيران شؾ أف نايب مروباويا مف الدمار كالخراب راف نايب

كمضػت ، أيدم المغكؿ نياية مرحلة حضارية حملت فييا اذمة العربية اإلسأمية مشعؿ الحضارة

                                                 

 .195محمد ماىر حمادة: المروبات، ص  (1)
 .180مرفت رضا أحمد: الحياة الثقافية، ص  (1)
 .312المغكؿ، صفؤاد الاياد:   (2)
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كرنويجػة طبيعيػة لولػؾ العااػفة الوػي اجواحػت الدكلػة ، وضيء بو للدنيا رليا طريؽ العلـ كالمعرفػة

كأاػػبحت ، جد كالبيػػكت كوقلػػص دكرىػػا الحضػػارماإلسػػأمية مػػف الشػػرؽ أكت المروبػػات إلػػ  المسػػا

 .(1)سلـ مف روب الوراث امجرد مسوكدعات يوجمع فييا م

 منازل العمماء: 

كوكسػػيع النشػػاط الفرػػرم فػػي إقلػػيـ مػػا كراء ، قامػػت منػػازؿ العلمػػاء بػػدكر ربيػػر فػػي نشػػر العلػػـ

كراف الشػيكخ ، منيـكرـ مف مرة كقؼ فييا الطلبة عل  أبكاب الشيكخ ليسألكىـ أك ليسمعكا ، النير

ػا بىيَّنَّػاهي لماء يومثلكف بقكؿ اهلل وعال  "كالع ٍلنىا ًمػٍف اٍلبىيِّنىػاًت كىاٍلييػدىل ًمػٍف بىٍعػًد مى ا أىنزى ًإفَّ الًَّذيفى يىٍرويميكفى مى

" ـٍ الأًَّعنيكفى يىٍلعىنييي ـٍ اللَّوي كى  .(1)ًللنَّاًس ًفي اٍلًروىاًب أيٍكلىًةؾى يىٍلعىنييي

 أءـ مػػػػع ىػػػػذهوالمنوظمػػػػة ولقػػػػ  فػػػػي البيػػػػكت الوػػػػي رػػػػاف واػػػػميـ بناةيػػػػا يػػػػ كرانػػػػت الػػػػدركس

حيػث يجلػس الطلبػة فػي الطريػؽ مػع شػيخيـ ، كربمػا عقػدت الػدركس عنػد عوبػة البػاب (2)اذغراض

 .(3)الذم يلقي علييـ دركسو

فرػاف مػف جملػة ، كلذلؾ اضطلع علمػاء المسػلميف بميمػة الوعلػيـ الجليلػة علػ  مػر العاػكر

، أعلػػـ أف اإلنسػػاف فػػي علمػػو أربعػػة أحػػكاؿ (4)يحػػرص علييػػا العلمػػاء مػػا ذرػػره الغزالػػياآلداب الوػػي 

كحاؿ اسوباار كىك الوفرر فػي المحاػؿ ، كحاؿ وحايؿ يغني عف السؤاؿ، حاؿ طلب كاروساب

كحاؿ وباير كىك أشرؼ اذحكاؿ فمف علـ كعمػؿ كعلػـ فيػك الػذم يػدع  عظيمػان فػي ، كالوموع بو

، لؾ يوضح أنػو علػ  العػالـ المعلػـ إفػادة المػوعلـ بػالعلـك الوػي يدرسػيا لػوكمف ذ .ملركت السماكات

                                                 

 .25عبدالسوار الحلكجي: دراسات في الروب كالمروبات، ص  (1)
 .159سكرة البقرة: اآلية   (1)
 .71منير الديف أحمد: واريخ الوعليـ، ص  (2)
 .535، ص12البغدادم: واريخ بغداد، جػ  (3)
 .72 -69، ص1إحياء علـك الديف، جػ  (4)
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كرثػػرة العلمػػاء بػػاإلقليـ كنػػزكليـ ، كنظػػران لزيػػادة النشػػاط الفرػػرم الػػذم وميػػز بػػو إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر

قامويـ فييا مما راف لو اذثر الربير في عملية الوعليـ   .(1)منازؿ العلماء كا 

ف رانت بيكويـ مرانان للوعليـ في إقلػيـ مػا كراء النيػر الشػيخ داكد بػف كمف أشير العلماء الذي

الػػذم رػػاف يجػػالس طأبػػو علػػ  ـ 1047ىػػػ/ 439مػػات سػػنة  الػػذم الفضػػؿ الخػػكارزمي رشػػيد أبػػك

 الػذم رػاف أكحػد عاػره فػي حفػظ اللغػةحمد بف العبػاس الخػكارزمي اذديػب كأبكبرر م (1)عوبة داره

كرانػػت لػػو حلقػػات درس فػػي منزلػػو يروػػاده طػػأب العلػػـ فػػي  ،ـ1090ىػػػ/ 483كالشػػعر وػػكفي سػػنة 

كمػنيـ عبػدالغفار بػف لقمػاف بػف محمػد الرػركم رػاف مدرسػان بحلػب فػي مدرسػة الحػداديف ثػـ  (2)راث

كرثيػػران مػػا عقػػد حلقػػات  (3)ـ1166ىػػػ/ 562عػػاد إلػػ  الجرجانيػػة )أررىػػنب( بػػ قليـ خػػكارـز مػػات سػػنة 

 .(4)الدرس في منزلو

رانت لو مجالس علـ ، م الزاىددنمز ـ أبك أحمد عبداهلل بف عبدالرحمف البك كمنيـ أيضان العال

كفػػي مسػػجد الشػػاـ ببخػػارل رػػاف  (5)فػػي بكزنمػػد فػػي إقلػػيـ أشركسػػنو كرثيػػران مػػا عقػػد مجالسػػو فػػي داره

وػػكفي ، كرانػت لػػو مجػػالس علػـ فػػي منزلػو يقاػػده طػأب العلػػـ، أحمػد بػػف خالػد النسػػفي يػدرس فيػػو

 .(6)ـ1043ىػ/ 435سنة 

بػػف اعلمػػكا فػػي منػػازليـ أبػػك أحمػػد محمػػد كمػػف علمػػاء مدينػػة بيرنػػد الوابعػػة لبخػػارل كالػػذيف 

الفضؿ أحمد بف علي بف عمر السلياني البيرندم كاللذاف رانػا مػف الحفػاظ  كأبك، يكسؼ البيرندني

     المرثػػػػػريف كرػػػػػاف للفضػػػػػؿ أربعماةػػػػػة ماػػػػػنؼ قػػػػػرأ أغلبيػػػػػا علػػػػػ  وأميػػػػػذه فػػػػػي منزلػػػػػو كوػػػػػكفي سػػػػػنة

                                                 

 .227راساف، صمحمد سعد عزب: الحياة الفررية في خ  (1)
 .397، ص3السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
 .480، ص2ياقكت: معجـ اذدباء، جػ  (2)
 .257، ص4ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (3)
 .ياقكت: نفسو  (4)
 .329، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (5)
 .244، ص3ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (6)
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ي سػػػكمػػػنيـ أيضػػػان الفقيػػػو محمػػػد بػػػف علػػػي بػػػف عبػػػدالعزيز بػػػف إبػػػراىيـ الررابي، (1)ـ1039ىػػػػ/ 431

 كرػػذلؾ أبػػك (2)ـ كرثيػػران مػػا عقػػد مجالسػػو فػػي داره1154ىػػػ/ 549العزيػػرم فقيػػو اػػالح مػػات سػػنة 

ىػػػ/ 480العػػأء محمػػد بػػف أحمػػد الخزكانػػي البخػػارم عػػالـ مػػف علمػػاء خػػزكاف ببخػػارل مػػات سػػنة 

 .(1)كأرثر ما رانت في داره ـ رانت مجالسو عامرة1087

ىػػ/ 518سػنة  وػكفي، مي السػمرقندمغأما الكاعظ اابر بف أحمد بف محمػد بػف أحمػد الػدر  

كرػذلؾ  (2)ـ فقد راف يجالس الفقراء كالطأب منيـ في داره في قرية الػدرغـ الوابعػة لسػمرقند1124

ان لػػو دركس فػػي داره أبػػك مػػزاحـ سػػباع بػػف النضػػر بػػف سػػعدم السػػررم الػػكاذارم رػػاف عالمػػان مجويػػد

 .(3)ـ1096ىػ/ 490وكفي سنة 

كالقاضي أبػك محمػد عبػدالرحمف بػف عبػدالرحيـ العاػار الحػافظ البندعيشػي نسػبة إلػي قريػة 

ـ كالػػػذم رػػػاف يعقػػػد أرثػػػر دركسػػػو فػػػي 1229ىػػػػ/ 524وػػػكفي سػػػنة ، بنػػػدعيش إحػػػدل قػػػرل سػػػمرقند

أبػػػك محمػػػد  اػػػدىا الطػػػأبكمػػػف علمػػػاء فرغانػػػة الػػػذيف رانػػػت دكرىػػػـ مؤسسػػػات علميػػػة يق .(4)داره

يػو مػف بيوػو إلػ  طاعػة يدالػذم رػاف يػدعك طأبػو كمر ، الحسف بف الحسيف االندراني الشػيخ الفقيػو

كاوباع سنة الرسكؿ محمد ، كمأزمة الرياضة، كدكاـ العبادة، اهلل
(5). 

رما راف منزؿ العالـ أبي عبيد محمد بػف سػليماف بػف برػر الخطيػب الػذم رػاف داره مقاػدان 

ػػر مالػػو، بللطػػأ بػػؿ إف بعػػض العلمػػاء كأحبػػكا  (6)بػػؿ رػػاف يطعػػـ مػػف يفػػد عليػػو مػػف الطػػأب مػػف حي

الػذم رػاف ولميػذه ، طأبيـ ككثقػكا فػييـ فزكجػكىـ بنػاويـ مثلمػا فعػؿ اإلمػاـ عػأء الػديف السػمرقندم
                                                 

 .404، ص2السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
 .836، ص3ت: معجـ البلداف، جػياقك   (2)
 .124، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
 .568، ص2ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (2)
 .916، ص4ياقكت: نفس المادر، جػ  (3)
 .24، ص3السمعاني: اذنساب، جػ  (4)
 .225، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (5)
 .615، ص4السمعاني: المادر نفسو، جػ  (6)
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الوػػي ، فزكجػػو ابنوػػو فاطمػػة، أبػػكبرر الراسػػاني الفقيػػو الحنفػػي المشػػيكر كالػػذم يعػػرؼ بملػػؾ العلمػػاء

يػػػا خػػػوـ رػػػؿ مػػػف اإلمػػػاـ نبحت فقييػػػة عالمػػػة بالشػػػراةع حوػػػ  قيػػػؿ إف الفوػػػاكل رانػػػت واػػػدر عأاػػػ

كلػػك ووبعنػػا أسػػماء العلمػػاء كالػػذيف . (1)كزكجيػػا اإلمػػاـ الراسػػاني، السػػمرقندم كابنوػػو فاطمػػة الفقييػػة

رانكا يعقدكف دركسيـ في منازليـ في إقلػيـ مػا كراء النيػر لمػا كسػعونا الاػفحات فقػد رػاف العلمػاء 

 .ازدىار الحياة الفررية في اإلقليـ يوافكف بالوكاضع كحب العلـ مما أدل إل 

 حوانيت العمماء : 

كرػػػانكا يسػػػوقبلكف طأبيػػػـ فػػػي ، رػػػاف بعػػػض العلمػػػاء يعملػػػكف فػػػي اذسػػػكاؽ لرسػػػب معاشػػػيـ

حيػػث رػػانكا يوبػػاحثكف فػػي مخولػػؼ المكاضػػيع خااػػة ، حػػكانيويـ الوػػي رانػػت أيضػػان ملوقػػ  العلمػػاء

حيػث لػـ يرػف رػؿ علمػاء  .(2)كما إل  ذلؾ مف علػكـ، ـ الحديث كالفقو كالركاية كالشعرالموعلقة بعل

كلػـ يرػػف جمػػيعيـ ، كيرػػد كيجويػد لرسػػب قكوػػو، بػػؿ رػػاف أغلػبيـ يعمػػؿ، مػا كراء النيػػر مػػف اذثريػاء

فرانػت حػػكانيويـ  (3)يحاػؿ علػ  أرزاؽ )أم ركاوػػب( مػف الدكلػة كليػػذا رػاف بعضػيـ يمػػويف الوجػارة

كرػػػاف ، فػػػي مخولػػؼ المسػػػاةؿ العلميػػػة اليوبػػػاحثك يقاػػػدىا طػػأب العلػػػـ  ، يميػػػة ثقافيػػػةمؤسسػػات وعل

أغلب مف يروادكف حكانيت العلماء مف الطأب الفقػراء الػذيف لػـ ورػف الظػركؼ مييةػة ليػـ إلرمػاؿ 

فيسػعكف ، دراسويـ في المسجد أك المدرسة أك ممف وضطرىـ الظركؼ إلػ  الرحلػة فػي طلػب العلػـ

كرػػاف العلمػػاء فػػي حػػكانيويـ يفعلػػكف ذلػػؾ دكف أخػػذ أجػػران  .(4)م مرػػاف يركنػػكف فيػػوإلػػ  العػػالـ فػػي أ

"أف يقوػػدم  :(5)كالحػػديث كالفقػػو قػػاؿ الغزالػػي، وحفػػيظ القػػرآف كوػػدريس علكمػػو خااػػة، علػػ  الوعلػػيـ

                                                 

 .123، ص4الكفا: الجكاىر المضيةة، جػابف أبي   (1)
 .72منير الديف أحمد: واريخ الوعليـ، ص  (2)
 .526، ص6الذىبي: ويذيب سير أعأـ النبأء، جػ  (3)
 .320، ص6الخطيب البغدادم: واريخ بغداد، جػ  (4)
 .50، 49، ص1إحياء علـك الديف، جػ  (5)
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كال يقاػد بػو جػزاءن كال شػركران بػؿ يعلػـ لكجػو اهلل ، فأ يطلب عل  إفادة العلـ أجران ، بااحب الشرع

 .وعال "

:  (1)فالقابسػػػي، علػػػ  أف بعػػػض العلمػػػاء أبػػػاحكا للمعلػػػـ أف يأخػػػذ أجػػػر علػػػ  وعليمػػػو لوأميػػػذه

يقكؿ كلقد سمعت مالران يقكؿ "رؿ مػف أدررػت مػف أىػؿ العلػـ ال يػرل بػأجر المعلمػيف بأسػان" كرثيػران 

ء كرػػػاف الخلفػػػا، أك الفقػػػو أك اذدب، فػػػي الحػػػديث، مػػػا رػػػاف العػػػالـ يعقػػػد مجلسػػػان علميػػػان فػػػي حانكوػػػو

كرثيػػػػػران مػػػػػا دارت مناقشػػػػػات  (2)كاذمػػػػراء كالسػػػػػأطيف يشػػػػػجعكف العلمػػػػػاء علػػػػػ  ذلػػػػؾ ببػػػػػذؿ اليبػػػػػات

كمنػػاظرات كمحػػاكرات علميػػة فػػي ىػػذه الحكانيػػت وونػػاكؿ فػػركع العلػػـ المخولفػػة فػػي حكانيػػت العلمػػاء 

  .(3)كمنازليـ

أك رػػاف  كيوضػػح مػػف ألقػػاب العلمػػاء فػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر أف أغلػػبيـ رػػاف يعمػػؿ بالوجػػارة

كأبػك اػالح بػف  (4)بف يحيي الكراؽ السمرقندم إسماعيؿعلي  أبك: حرفيان في اناعة معينة كمنيـ

كأبػػك محمػػد   (6)بػػف أحمػد القطػػار السػػمرقندماعبػػداهلل كأبػػك محمػد بػػف  (5)يػزداد الررابيسػػي السػػمرقندم

عمػػؿ فػػي القاسػػـ بػػف عبػػداهلل بػػف محمػػد بػػف عمػػر القطػػاف السػػمرقندم كيوضػػح مػػف اسػػمو أنػػو رػػاف ي

النسػػفي  مكأبػػك عمػػر مسػػلـ بػػف إبػػراىيـ اذزد (7)وجػػارة القطػػف الوػػي رانػػت وشػػوير بزراعوػػو سػػمرقند

ػػػغد كأبػػػك  (8)القاػػػاب مػػػف الوقػػػاة رانػػػت لػػػو مجػػػالس علػػػـ فػػػي حانكوػػػو بنسػػػؼ إحػػػدل مػػػدف إقلػػػيـ الاي

الفضػػؿ العباسػػي بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد القَّمػػاح الفرغػػاني كالكاضػػح مػػف اسػػمو أنػػو رػػاف يعمػػؿ بوجػػارة 

                                                 

 .296، 295الرسالة المفالة، ص  (1)
 .253، ص1م: المنوظـ، جػابف الجكز   (2)
 .229مريزف عسيرل: الحياة العلمية، ص  (3)
 .63النسفي: القند، ص  (4)
   .259النسفي: نفسو المادر، ص  (5)
 .  448النسفي: نفسو، ص  (6)
 .433ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (7)
 .332، ص4السمعاني: اذنساب، جػ  (8)
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ػفار الرشػ  نسػبة إلػ   (1)القمح في أسكاؽ خجندة بفرغانة كأبػكبرر محمػد بػف الحسػف بػف أحمػد الاَّ

ػػغد ككاضػػح مػػف لقبػػو أنػػو رػػاف يعمػػؿ بوبػػيض النحػػاس كرانػػت لػػو مجػػالس فػػي ، رػػش فػػي إقلػػيـ الاي

كأحمػػد بػػف عمػػرك بػػف عبػػدالخالؽ البػػزار أبػػكبرر البخػػارل فقيػػو بخػػارل رػػاف ثقػػة عالمػػان  .(1)حانكوػػو

  .(2)حانكوو داةمان مجلسان لعلكموكرانت 

 حوانيت الوراقين: 

انوشرت حكانيت الكراقيف في رؿ مدف كقرل إقليـ ما كراء النير خااة في سمرقند أكؿ مف 

كرانػػػت ىػػػذه الحكانيػػػت عبػػػارة عػػػف درػػػاريف اػػػغيرة وقػػػاـ قػػػرب ، أنػػػوب الػػػكرؽ فػػػي العػػػالـ اإلسػػػأمي

ف رػػػاف أرثػػػرىـ مػػػف الخطػػػاطيف كالنسػػػاخيف المسػػػاجد أك المػػػدارس كيجلػػػس فييػػػا باعػػػة الروػػػب الػػػذي

كلػػػـ ورػػػف مجػػػرد أمػػػارف لبيػػػع الروػػػب بػػػؿ رػػػاف رثيػػػر مػػػف أاػػػحابيا علمػػػاء يوموعػػػكف ، (3)كالموػػػأدبيف

كقيمويػا ، بالروػب كأنكاعيػا، إلػ  جانػب معػرفويـ الجيػدة، كثقافػة عاليػة، كعلـ غزيػر، بمعرفة كاسعة

كمحبػي الروػب الػذيف مػا يرػاد ينػوظـ عقػدىا ، فأاػبحت حػكانيويـ مجمعػان للعلمػاء كاذدبػاء، العلمية

سػكؽ الػكراقيف فػي خػكارـز بقكلػو  (5)ككاػؼ ابػف حكقػؿ (4)حو  ووعال  أاكاويـ بالنقاش كالمحػاكرة

 ."إنيا مجالس للعلماء كالشعراء"

الذيف لـ يجعلكا حػكانيويـ مخػازف ، كراف أغلب مف يعمؿ في ىذه الحكانيت مف الخطاطيف 

، كأاػبحت مسػرحان للثقافػة، كلقد انوشرت ىذه الحكانيت (6)بحث كالدراسةللروب فحسب بؿ أمارف لل

كنسػػػؼ كالرشػػػانية ، كبخػػػارل كسػػػمرقند، كالحػػػكار العلمػػػي فػػػي العكااػػػـ اإلسػػػأمية كمنيػػػا خػػػكارـز

                                                 

 .503النسفي: القند، ص  (1)
 .31، ص5اذنساب، جػالسمعاني:   (1)
 .351، ص1السمعاني: نفسو المادر، جػ  (2)
 .134ىالة شارر: الكرؽ كالكراقيف، ص  (3)
 .25 -8ركرريس عكاد: خزاةف الروب القديمة، ص  (4)
 .423اكرة اذرض، ص  (5)
 .225ىالة شارر: الكرؽ كالكراقيف، ص  (6)



 180 

يػأؽ كغيرىػا مػف مػدف إقلػيـ مػا كراء النيػر  كالدبكسية كأشركسنو كبأد الشاش كالخوؿ كاسفيجاب كا 

  .(1)نيتبعدد ربير مف ىذه الحكا

كمػف أاػحاب ىػذه الحكانيػت محمػد بػف إبػراىيـ أبػي سػعد بػف عثمػاف الخػكارزمي الػذم بػذؿ 

، كلو روب فػي علػـك الشػريعة كدالةػؿ النبػكة، كحكانيت الكراقيف، كبن  المساجد، الماؿ كرسا الفقراء

ليػػاس بػػف حامػػد الراغػػدم الفرغػػاني الػػذم رػػاف يعمػػؿ باػػناعة الر .(1)كسػػيرة العبػػاد كالزىػػاد اغػػد كا 

ابػػف  إسػػماعيؿرمػػا رػػاف حػػانكت أبػػي علػػي  (2))الػػكرؽ( كلػػو حػػانكت يجػػالس فيػػو العلمػػاء كينػػاظرىـ

كاػػػديؽ بػػػف أحمػػػد  (3)إبػػػراىيـ بػػػف جبريػػػؿ الخجنػػػدم فػػػي خجنػػػدة مػػػف أربػػػر حكانيػػػت الػػػكراقيف بيػػػا

الحامػػػدل الػػػكراؽ المسػػػوملي النسػػػقي كالػػػذم رػػػاف لػػػو حػػػانكت كراقػػػة فػػػي نسػػػؼ إحػػػدل مػػػدف إقلػػػيـ 

غد  .(5)كراؽ االح بف محمكد بف الييثـ اذشوايد يزري السمرقندمكال (4)الاي

كالعلمػي فػي الحضػارة اإلسػأمية ، كىرذا أابحت الكراقة اكرة مف اػكر النشػاط الفرػرم 

كوطػػكير الروػػاب كاإلوقػػاف فػػي ، حيػػث رػػاف للػػكراقيف أثػػر ربيػػر فػػي ونشػػيط الحررػػة العلميػػة كويسػػرىا

س كالورؾ عل  حػد سػكاء عنايػة خااػة بالوػذىيب بػالنقكش كراف للفر  (6)كوذىيبو، كوجليده، إخراجو

كالوػرؾ فقػد ازدىػرت حكانيػت ، كذف سراف ما كراء النير رانكا خليطان مػف الفػرس، الثمينة في الخط

ثػػػػـ انوشػػػػرت ماػػػػانع اػػػػناعوو فػػػػي أغلػػػػب قػػػػرل كمػػػػدف ، كنشػػػػطت حررػػػػة وجػػػػارة الػػػػكرؽ، الػػػػكراقيف

 .(7)اإلقليـ

                                                 

 .295 -293االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (1)
 .256، ص17بي: ويذيب، جػالذى  (1)
 .80النسفي: القند، ص  (2)
 .243، ص10ابف الجكزم: المنوظـ، جػ  (3)
 .532، ص5ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (4)
 .169، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (5)
 .225ىالة شارر: الكراقة، ص  (6)
 .482كف: حضارة العرب، صبجكسواؼ لك   (7)
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 (1)البيمارستانات : 

إال أنيػػا لػػـ وقواػػر  (1)ساسػػي مػػف إنشػػاء البيمارسػػوانات ىػػك عػػأج المرضػػيرػػاف اليػػدؼ اذ

كيمارسػو ، كيدرسػو، حيػث إنػو البػد لمػف يػوعلـ الطػب، بؿ شملت ودريس اناعة الطب، عل  ذلؾ

ليسوطيع أف يروسػب الخبػرة مػف الحػاالت ، أف يعمؿ في المسوشفيات حو  يودرب كيومرس، رمينة

رما أف بعضان مف اذطباء رانكا يجعلكف ليـ مجلسػان  .(2)ة العلماءالوي يقابليا وحت إشراؼ اذساوذ

كانوشر ب قليـ ما كراء النير رثير  (3)أك في مدارس خااة بذلؾ، خااان لودريس الطب في منازليـ

مػػػف البيمارسػػػوانات ففػػػي مدينػػػة أخسػػػيرث عااػػػمة فرغانػػػة بنػػػ  بيػػػا أك خػػػارج بابيػػػا المسػػػم  بػػػاب 

كرػذلؾ البيمارسػواف شػيد فػي مدينػة أشػويقاف بجػكار  (4)ر نػكح بػف ناػرراساف بيمارسواف بناه اذميػ

كأدت  (5)كقػد بنػي علػ  ضػفة أحػد أنيارىػا فيػي مدينػة رثيػرة مػف اذنيػار، الجبؿ خػارج بػاب الجبػؿ

الزيػػادة السػػرانية الوػػي شػػيدويا مدينػػة خجنػػدة أكؿ مدينػػة فرغانيػػة إلػػ  الغػػرب إلػػ  بنػػاء العديػػد مػػف 

رمػػا شػػيدت بيمارسػػوانات فػػي مدينػػة )رنػػد( كاسػػوخدـ أىليػػا  (6)ينػػة كخارجيػػاالبيمارسػػوانات كسػػط المد

السػػػفف للونقػػػؿ عػػػف طريػػػؽ فػػػركع سػػػيحكف للػػػذىاب إلػػػ  ىػػػذا البيمارسػػػواف الػػػذم بنػػػي علػػػ  النيػػػر 

كغيرىػػػا مػػػف مػػػدف ، كنجػػػـ كخػػػيأـ، رمػػػا بنيػػػت بيمارسػػػوانات أخػػػرل فػػػي رػػػؿ مػػػف رػػػركاف (7)مباشػػػرة

  .(8)فرغانة

                                                 

وعنػي مرػاف المػريض أك مرػاف  اف بمعنػ  مرػاف فيػيورسية مركنػة مػف مقطعػيف بيمػار بمعنػ  مػريض كسػمفردىا بيمارسواف لفظة فا  (1)
 .داةرة المعارؼ اإلسأمية، مادة )مارسواف( ؛27، أحمد عيس : واريخ البيمارسوانات في اإلسأـ، صعأجو

 .31، ص1ابف أبي أابيعة: عيكف االبناء، جػ  (1)
 .9 -7انات، صأحمد عيس : واريخ البيمارسو  (2)
 .230محمد رامؿ حسيف كآخركف: المكجز في واريخ الطب كالايدلة عند العرب، ليبيا، د. ت، ص  (3)
 .540 -530لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (4)
 .395ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (5)
 .333االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (6)
 .395ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (7)
 .273أحسف الوقاسيـ، صالمقدسي:   (8)
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، كأزدخيػكه كبػراوريف، يمارسوانات في مدف خكارـز راث كالجرجانيػةرما شيدت الرثير مف الب

كالخكارزمٌيػكف أمارنيػا بعنايػة فاةقػة خػارج المػدف  حػكؿ نيػر جيحػكف الوػي اخوػار السػأجقة، كجيت

 .(1)في أمارف احيحة اليكاء جيد المناخ

اذيػػاف كفػػي الاػػغانياف بنيػػت الرثيػػر مػػف البيمارسػػوانات فػػي أغلػػب مدنػػو فػػي الفاريػػاب كالقك 

 .(2)كالخوؿ كالوي وحكلت إل  مؤسسات وعليمية يوعلـ فييا الطأب العلـ

، كزامػيف، المدف كالقرم اذشركسنو عل  العديد مف البيمارسػوانات فػي بكنجرػث احوكترما 

كأشػػويخف كغيرىػػا اروادىػػا طػػأب العلػػـ لػػوعلـ الطػػب علػػ  يػػد أسػػاوذة ، كخرقانػػو، كمرسػػمنده، كديػػزؾ

كالوي راف يشيدىا السأطيف،  (4)كالمساجد، يمارسوانات دكران وعليميان رالمدارسكلعبت الب .(3)أجأء

كوخليػػدان ، كأىػػؿ الخيػػر اػػدقة كحسػػبة كخدمػػة لمنسػػانية، كالملػػكؾ كاذمػػراء السػػأجقة كالخػػكارزمييف

، بػػؿ رانػػت رػػذلؾ مػػدارس لوعلػػيـ الطػػب، كلػػـ ورػػف ميمويػػا قااػػرة علػػ  مػػداكة المرضػػ  (5)لػػذرراىـ

كشػػػػػيدت مػػػػػدف كقػػػػػرل إقلػػػػػيـ مػػػػػا كراء النيػػػػػر نػػػػػكعيف مػػػػػف ، الموطببػػػػػكف كالجراحػػػػػكفيوخػػػػػرج منيػػػػػا 

البيمارسػوانات اذكؿ الثابػت كىػك مػػا رػاف بنػاءن ثابوػػان فػي جيػة مػػف الجيػات ال ينوقػؿ ربيمارسػػوانات 

ػػغد كغيرىػػا ، المونقػؿ أم ينقػػؿ مػػف مرػػاف آلخػر بحسػػب ظػػركؼ اذمػػراض: كالثػػاني، (6)فرغانػة كالاي

كشػػػيدت أقػػػاليـ مػػػا كراء النيػػػر ىػػػذا النػػػكع خااػػػة فػػػي حػػػاالت الحػػػرب الوػػػي  ،كالحػػػركؽ، كاذكبيػػػة

خاضػػػيا اذوػػػراؾ السػػػأجقة كالخكارزمٌيػػػكف ضػػػد اذوػػػراؾ الشػػػرقييف غيػػػر المسػػػلميف كفػػػي حػػػركبيـ 

كقسمت البيمارسوانات بنظاـ كورويب إل  قسميف منفاليف عف بعضيما البعض قسػـ  .(7)الداخلية

                                                 

 .62، ص3ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (1)
 .445 -440قحطاف الحديثي: أرباع خراساف، ص  (2)
 .226باروكلد: وررسواف، ص  (3)
 .501ـ، ص1990عمر فركخ كآخركف: واريخ العلـك ىند العرب، مروبة النيضة العربية، بيركت،   (4)
 .3صأحمد عيس : واريخ البيمارسوانات،   (5)
 .395ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (6)
 .251باروكلد: وررسواف، ص ؛151النرشخ : واريخ بخارل، ص  (7)
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مػػػف الرجػػػاؿ كالنسػػػاء ، كخػػػدـ، سػػػـ مجيػػػز بمػػػا يحواجػػػو مػػػف أدكاتكرػػػؿ ق (1)كقسػػػـ للنسػػػاء، للرجػػػاؿ

كقاعػػػػة ، كفػػػػي رػػػػؿ قسػػػػـ عػػػػدة قاعػػػػات لمخولػػػػؼ اذمػػػػراض فقاعػػػػة لألمػػػػراض الباطنيػػػػة (2)كمشػػػػرفيف

كبيػا ، كاوسمت ىذه القاعات باالوسػاع كجمػاؿ المنظػر .(3)كقاعة ذمراض النساء كغيرىا، للجراحة

كليػػػػػا رةػػػػػيس يسػػػػػم  شػػػػػيخ اػػػػػيدلي ، نػػػػػومػػػػػاء جػػػػػارل كوحوػػػػػكم علػػػػػ  اػػػػػيدلية وسػػػػػم  شػػػػػراب خا

كللبيمارسواف رةيس يسم  ساعكر كلرؿ قسـ مف أقسامو رةيس كراف فيو رةيس لرؿ  (4)البيمارسواف

كرانت الدركس الطبية ولقػ  عمليػان داخليػا أمػاـ الطلبػة الػذيف يودارسػكف علػ   .(5)مرض عل  حده

كرانت ومنح للطالب إجازة وسم   (6)رما أكقفت الرثير مف اذكقاؼ للنفقة علييا، معالجة المرض 

لطلػػب ، فػػ ذا أوػػـ الطالػػب دركسػػو وقػػدـ إلػػ  رةػػيس اذطبػػاء، إجػػازة الطػػب بعػػد اموحػػاف اذسػػاوذة لػػو

إجازوو، كراف الطالب يوقدـ برسالة في الفرع الذم يريد الحاكؿ علػ  اإلجػازة فػي معالجػة بعػض 

أك بنوػػاةب أحػػد مشػػاىير اذطبػػاء ، ككقػػد ورػػكف الرسػػالة خااػػة بنواةجػػو ىػػ، اذمػػراض الوػػي يخوارىػػا

كيرػكف قػد أجػاد دراسػويا فيوقػدـ ليخوبػر فيمػا حاػؿ مػف علػـ فػي ىػذا ، السابقيف أك المعااػريف لػو

ذا أحسػف اإلجابػة ميػنح اإلجػازة الوػي سػع  للحاػكؿ ، الفرع أك فيما وكاؿ إليو مف نواةب جديػدة كا 

اب الطػأب كجلسػكا معيػـ جنبػان إلػ  كحرص سأطيف السأجقة كالخكارزمييف عل  اجوػذ .(7)علييا

مما أدم إلػ  وخػريب المةػات مػف اذطبػاء  (8)كوكلكىـ بالراعية، كاذرزاؽ، جنب كأجزكا ليـ الركاوب

بػػػؿ اموػػػدت الخدمػػػة الطبيػػػة إلػػػ  القػػػرل بكاسػػػطة مسوشػػػفيات ، فػػػي مػػػدف كقػػػرل إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر

كيقيمكا في رػؿ ، ليطكفكا في الريؼ، دكيةكرانت الفررة أف يذىب اذطباء كمعيـ خزانة لأل، مونقلة
                                                 

 .114ـ، ص1985وكفيؽ الطكيؿ: في وراثنا العربي كاإلسأمي ، المجلس الكطني للثقافة كالفنكف كاآلداب، القاىرة،   (1)
 .530محمد رامؿ: المكجز في واريخ الطب كالايدلة، ص  (2)
 .276، ص2، جػفي طبقات اذطباء اءبناذابف أبي أابيعة: عيكف   (3)
 .34أحمد عيسي: واريخ البيمارسوانات، ص  (4)
 .100، ص2ابف أبي أابيعة: عيكف البناء، جػ  (5)
 .116، 115وكفيؽ الطكيؿ: في وراثنا، ص  (6)
 .43أحمد عيس : واريخ البيمارسوانات، ص  (7)
 .76رقندم: المقالة الرابعة في الطب، صالنظاـ العركض السم  (8)
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كلػـ يخػؿ  (1)ثػـ ينوقلػكا إلػ  غيػره، اقع منو مدة ودعكا إلييا الحاجة كيعالجكا مف فيو مف المرض 

بيمارسػػػوانان كاحػػػدان فػػػي المػػػػدف كالقػػػرل دكف أف يرػػػكف بػػػو مروبػػػػة وحوػػػكل علػػػ  اآلالؼ مػػػف الروػػػػب 

 .(2)ير كالجراحاتكالعقاق، كالايدلة، كخااة في مجاؿ الطب، المخولفة

 المجالس العممية: 

حيػػث رػػاف يجلػػس فػػي مسػػجده  أكؿ مػػف أنشػػأ المجػػالس العلميػػة فػػي اإلسػػأـ ىػػك الرسػػكؿ 

فأاػبحت مجػالس المسػاجد للعلػـ ، لػيعلميـ أمػكر ديػنيـ، كحكلو أاحابو، الشريؼ بالمدينة المنكرة

الحررػػة العلميػػة فػػي كاػػارت مػػف عكامػػؿ وطػػكر  (3)سػػار علييػػا رثيػػر مػػف المسػػلميف، سػنة مػػف بعػػده

، كالػػكعظ كاإلرشػػاد، كالفوػػكل، كالمناقشػػة، حيػػث رانػػت وقػػكـ بػػدكرىا فػػي الوعلػػيـ، البلػػداف اإلسػػأمية

، كفقػػػو كقػػػراءات، كيػػػدرس فييػػػا رافػػػة العلػػػـك مػػػف حػػػديث، كالحػػػديث كاإلمػػػأء، كالمنػػػاظرة، كالجػػػدؿ

كمجػالس ، ه المجػالس العلميػةكاػفان مشػٌكقان ليػذ (5)كيقدـ لنا ابف الجكزم (4)كغير ذلؾ كوفسير كأدبا

كما راف يدكر فييا مف فواكل كمحاكرات ، الوي راف يقادىا ىك لعامة الناس في الجكامع، الكعظ

كما يعرسو ذلؾ مف نشاط ثقافي راف لو أبعد أثػر فػي ونشػيط الحررػة الفرريػة كالعلميػة ، كمناظرات

المجػالس الوػػي رانػػت وعقػػد فػػي  كقػػد أسػػيمت ىػػذه (6)كالعامػػة مػػف طػأب العلػػـ، ليوػزكد بيػػا الخااػػة

، كحكانيػػت الػػػكراقيف، كحػػكانيويـ، كمنػػازؿ العلمػػػاء، كقاػػكر السػػأطيف كالػػػكزراء كاذمػػراء، الجكامػػع

كىػي ، فػي إحيػاء نيضػة علميػة شػاملة، كاذربطة كالخكاةؽ كالبيمارسػوانات فػي إقلػيـ مػا كراء النيػر

                                                 

 .126ـ، ص1979عزالديف فراج: فضؿ العلماء المسلميف عل  الحضارة اذكربية، دار الفرر العربي، القاىرة،   (1)
 .176، 175سعد مرسي: واريخ الوربية، ص  (2)
 .55منير الديف أحمد: واريخ الوعليـ، ص  (3)
 .217ص علي الزىراني: الحياة العلمية،  (4)
 .243 -235، ص10المنوظـ، جػ  (5)
 226مريزف عسيرم: الحياة العلمية، ص  (6)



 188 

، كالفرػػرم، ربيػػران فػػي الوطػػكر الثقػػافي إال أنيػػا أسػػيمت إسػػيامان ، ورػػف كسػػاةؿ منظمػػة للوعلػػيـ ـإف لػػ

  .(1)كالوعليمي في اإلقليـ

كمنػازؿ ، كمدارسػو، كرانت أرثر أنكاع المجالس الوي عقدت في جكامػع إقلػيـ مػا كراء النيػر

فالعارضػػة ىػػي أف يرػػكف لػػدل ، عارضػػة كداةمػػة، كغيرىػػا مػػف المؤسسػػات الثقافيػػة نكعػػاف، وةػػعلما

أك مجلسيف كمثليػا المجػالس الوػي يحضػرىا ، ويا في مجلسفيجلس لركاي، المحدث أحاديث محددة

أك الطرقات كيركف عدد الحاضريف فييا ، أك حكانيت الكراقيف، العامة لسماع الحديث في المساجد

فقػد رانػت دكر ، أك الػكزراء، أك مجالس الحديث الوي رانت وعقد في بيػكت بعػض اذعيػاف (2)ربيران 

حيػػػث رانػػػت وعقػػػد فييػػػا المجػػػالس ، لػػػـ كالفضػػػؿ كاذدب كالشػػػعرالػػػكزراء كاذمػػػراء مجمعػػػان ذىػػػؿ الع

يػػا كقػػت محػػدد، كرانػػت ىػػذه المجػػالس كخااػػة مجػػالس الحػػديث الوػػي لػػـ ورػػف ل، العلميػػة المخولفػػة

لرنيػا وطػكرت عنػدما اػار العلمػاء  (3)خااة بوبادؿ اآلراء كالمعلكمػات بػيف طلبػة الحػديث خااػة

ثـ وحكلت ىذه المجالس إل  مؤسسػة ، رىا الطلبةيحض، يوباحثكف في الحديث في مجالس مفوكحة

 .(4)جرحان كوعديأن ، كرجاليا، كأسانيدىا، علمية ذات قكاعد محددة حيث ووناكؿ فوكل اذحاديث

اإلمػػاـ أبػػك الحػػارث عبػػدالجليؿ بػػف ، كمػػف علمػػاء مػػا كراء النيػػر الػػذيف عقػػدكا ىػػذه المجػػالس

، يػػدرس الحػػديث فػػي جكامػػع خجنػػدةـ الػػذم رػػاف 1100ىػػػ/ 491ت ، ناػػير بػػف اػػالح الخجنػػدم

 كسيؿ بف محمد السمرقندم الذم ركل اذحاديث عػف أةموػو كمنػو قكلػو  (5)رثيركفكيلوؼ حكلو 

، كقكة في العلـ ككجدت الخطيةة سكادان في القلب، كزينة في الكجو، )كجيدت الحسنة نكران في القلب

                                                 

 .60منير الديف أحمد: واريخ الوعليـ، ص  (1)
 السػػػػػيكطي: اذشػػػػػباه كالنظػػػػػاةر فػػػػػي المنػػػػػاظرات، كالمجػػػػػالس كالفوػػػػػكل كالمراوبػػػػػات كالمراسػػػػػأت، مروبػػػػػة عيسػػػػػ  الحلبػػػػػي، القػػػػػاىرة ،  (2)

 .15، ص3ـ، جػ1964
 .58نير الديف أحمد: واريخ الوعليـ، صم  (3)
 .257، ص10ابف الجكزم: المنوظـ، جػ  (4)
 .179النسفي: القند، ص  (5)
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ؽ ابػف أبػي مالػؾ البلخػي الاػكفي حػدث كأبك محمػد عبػدالخال (1)كشينان في الكجو ككىنان في العمؿ(

  .(2)ـ1156ىػ/ 551بسمرقند كوكفي في رش سنة 

كمػػف حسػػنات ولػػؾ المجػػالس أف العلمػػاء رػػانكا يفػػرزكف كاضػػعي الحػػديث كيعرفػػكف الاػػادؽ 

ىػػػ/ 461وػػكفي سػػنة ، كمػػنيـ أبػػك عبػػدالرحمف القاسػػـ بػػف محمػػد بػػف عبػػداهلل الفرغػػاني، مػػف الرػػاذب

)مػػف رػػذب علػػيَّ  ديث كضػػعان فاحشػػان كعليػػو ينطبػػؽ قػػكؿ الرسػػكؿ كقػػد رػػاف يضػػع الحػػ (3)ـ1068

  .(4)ده مف النار(عقموعمدان فليوبكأ م

أمػا مجػالس الحػديث الداةمػة فيػي الوػي رػػاف يعقػدىا الشػيكخ الموخااػكف فػي الحػديث فػػي 

كيداكمكف عل  حضكرىا حو  يفرغ الشيخ مف إمػأء ، كيحضرىا الطلبة، أياـ معلكمة مف اذسبكع

، عامػػان  (5)أك الثأثػػيف، واػػؿ فػػي بعػػض اذحيػػاف إلػػ  العشػػريف، كقػػد وسػػوغرؽ عػػدة سػػنكات، وحديثػػ

كممػػػػػف جلػػػػػس فػػػػػي ىػػػػػذه المجػػػػػالس مػػػػػف علمػػػػػاء الحػػػػػديث الشػػػػػيخ محمػػػػػد بػػػػػف عبدالحميػػػػػد القرشػػػػػي 

 .(6)ـ كراف مف خيرة علماء الحديث في أشركسنو1037ىػ/ 429وكفي سنة ، اذشركسني

 :ومن أشير ىذه المجالس

 : الس التدريسمج /أواًل 

لـ وخؿ مؤسسة وعليمية في إقليـ مػا كراء النيػر مػف ىػذه المجػالس فيػي موخااػة لدراسػة 

كرػػػاف شػػػيكخ ىػػػذه المجػػػالس يوبعػػػكف منيجػػػان فػػػي ، كغيػػػره (7)كاذدب، كعلػػػـ الرػػػأـ، كالنحػػػك، الفقػػػو

ذه كرػاف عػدد الطلبػة فػي ىػ، كيودرجكف إلػ  الاػعب أك اذعلػ  مروبػة، فيبدؤكف بالسيؿ، الودريس

                                                 

 .216النسفي: نفسو، ص  (1)
 .387النسفي: نفسو، ص  (2)
 .344، ص4السمعاني: اذنساب، جػ  (3)
 .383، ص4البخارل: فوح البارم، جػ  (4)
 .397ص، 10البغدادم: واريخ بغداد، جػ  (5)
 .411، ص10ابف الجكزم: المنوظـ، جػ  (6)
 .414، ص5البغدادم: واريخ بغداد، جػ  (7)
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كالشػػيكخ فػػي ىػػذه المجػػالس ، كمػػنيب الوعلػػيـ الػػذم سػػار بمقوضػػاه اذسػػاوذة .(1)المجػػالس غيػػر ربيػػر

ثـ أخذت الدراسػة ، النحك، كعلـ الرأـ، كالفقو عل  المذىب اذربعة، يشمؿ القرآف الرريـ كالحديث

كوطبيقو يسير  ،كراف وسلسؿ المنيب (2)كأخذت العلكـ الرياضية طريقيا إلييا، ووكسع يكمان بعد يكـ

، إذ وبػػدأ العلػػـك النقليػػة الوػػي وعومػػد علػػ  اللسػػاف، بطريقػػة وربكيػػة سػػليمة مػػف البسػػيط إلػػ  المررػػب

كالاػرؼ ، كمػف ىػذا رػاف النحػك، ثـ ينوقؿ الطالب إل  العلكـ الوػي وعومػد علػ  الوفريػر، كمقكماوو

كلذلؾ ، ؽ الطالب إل  اللحدكراف الفقو كأاكلو ىما نياية الوي وراف، بداية لمرحلة الدراسة الطكيلة

كىػػي مرحلػػة االجويػػاد الوػػي ، رػػاف الفقػػو بمعنػػاه الخػػاص ىػػك فلسػػفة الوشػػريع علػػ  اخػػوأؼ مذاىبػػو

اذمػػر الػذم سػػاعد ، كرانػػت اللغػة العربيػػة ىػي لغػػة الوعلػيـ لجميػػع الطػأب .(3)وسػوغرؽ بقيػػة العمػر

كيسر علػ  ، العالـ اإلسأمي رلو كأنحاء، عل  كجكد كحدة ثقافية موراملة بيف إقليـ ما كراء النير

فقػػد رػػاف مطلكبػػان مػػف ، كأوػػاح ليػػـ فراػػة مقابلػػة العلمػػاء، طأبيػػا حريػػة الونقػػؿ فػػي مخولػػؼ أنحاةػػو

كرػاف ال يغفػر ليػـ إف اروربػكا ، كاذدب باللغػة العربيػة، كالشػعر، الطلبة أف يدرسكا النحك كالاػرؼ

 .(4)عربية )لغة القرآف الرريـ(خطان لغكيان فقد راف عل  رؿ موعلـ أف يوقف اللغة ال

  : مجالس الوعظ والتذكير/  ثانياً 

فرػػاف الػػكاعظ ، اوبػػاع اذخػػأؽ الحسػػنة كاآلداب العلميػػة، رػػاف القاػػد مػػف الػػكعظ كاإلرشػػاد

، كرانػت ليػذه المجػالس أىميػة خااػة فػي العػالـ اإلسػأمي رلػو، يجلس للكعظ بعد أكقات الاأة

كيأخػػذ الػكاعظ علػػ  عاوقػػو ، يحضػرىا عامػػة النػاس دكف وميػػزك ، حيػث يقػػـك الػكاعظ مقػػاـ المػػدارس

خااػػة فيمػػا ، كيشػػرح ليػػـ الشػػراةع كيجيػػب علػػ  جميػػع أسػػةلويـ، ميمػػة وثقيػػؼ النػػاس ثقافػػة دينيػػة

                                                 

 .58منير الديف أحمد: واريخ الوعليـ، ص  (1)
 .216رشاد معوكؽ: الحياة العلمية، ص  (2)
 .260أحمد شلبي: واريخ الوربية اإلسأمية، ص  (3)
 .62منير الديف أحمد: واريخ الوعليـ، ص  (4)
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كرػذلؾ الفقيػاء كمػنيـ ، كرػاف قػادة الفػوح اإلسػأمي يعملػكف كعاظػان للنػاس (1)يوعلؽ بالفواكل الدينية

ـ الػذم 1161ىػػ/ 557وػكفي سػنة ، ب بػف وبػاؿ اذخسػيرثيبف يكسؼ بػف شػعياالشيخ عبدالمجيد 

الحسف علػي بػف  كمنيـ أيضان أبك (2)ثـ رحؿ إل  أخسيرث ككعظ بيا، كأقاـ بيا مدة، وفقو بسمرقند

كيعرؼ بعلي البراء ، ـ كىك مف أشير الزىاد1043ىػ/ 435وكفي سنة ، حريـ بف زاىر الخجندم

 (3)ثـ وفرغ لمجالس الػكعظ كالوػذرير، غانة ثأثة أشيركوكل  قضاء فر ، مف رثر براةو أثناء كعظو

بػػف عبػػدالرحمف ابػػف أحمػػد بػػف العلػػكم المػػركؤم محمػػد رػػاف حيػػان سػػنة اكمػػنيـ أيضػػان أحمػػد بػػف علػػي 

كمػف  (4)كقضػ  معظػـ حياوػو فػي الػكعظ كالوػذرير، ـ كالذم أقاـ بػأكش مػدة طكيلػة1125ىػ/ 519

ف محمد بف علي اذكشي الذم أقاـ بخجنػدة مػدة أشير كعاظ فرغانة شرؼ الديف أبك الفوح علي ب

كذاع اػػػيوو كسػػػمع كعظػػػا أبػػػك العػػػأء الفرضػػػي ، كاعظػػػان أىليػػػا ثػػػـ انوقػػػؿ إلػػػ  بخػػػارل للػػػكعظ بيػػػا

كمػنيـ أيضػان أبػك إبػراىيـ إسػماعيؿ بػف أحمػد بػف إبػراىيـ بػف محمػد  .(5)كعمراف بف مكسػ  اذكشػي

كاحمػػد بػػف علػػي بػػف  (6)دل قػػرل بخػػارلالبػػذيخكني البخػػارل الػػذم كعػػظ النػػاس بمسػػجد بػػذيخكف إحػػ

 .(7)طاىر بف محمد البسرايرم الذم كعظ الناس كأبراىـ في مسجد قريوو بسراير الوابعة لبخارل

 : مجالس المناظرات/  ثالثاً 

كالػكزراء كغالبػان مػا رانػت وعقػد فػي ، كاذمػراء، القت المناظرات أىمية ربرل لػدل السػأطيف

حػػاكرف فػي حلقػات المناقشػة المعقػػكدة فػي المسػاجد أك القاػػكر أك يوبػادلكف كيو، كدكرىػـ، قاػكرىـ

                                                 

 .57منير الديف أحمد: نفسو، ص  (1)
 .441النسفي: القند، ص  (2)
 .321، ص7ابف الجكزم: المنوظـ، جػ  (3)
 .966، ص2أبك جرادة: بغية الطلب في واريخ حلب، وحقيؽ سييؿ زرار، دار الفرر، بيركت، د. ت، جػ  (4)
 .81، ص1الدمشقي: وكضيح المشوبو في ضبط أسماء الركاة، جػ  (5)
 .121، ص2ني: اذنساب، جػالسمعا  (6)
 .314النسفي: القند، ص  (7)
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بؿ رانت وعقد بالماادفة ، كاذدبية، كالعلمية، كرانت ووناكؿ المكاضيع كالمساةؿ الدينية (1)المنازؿ

كمما ىك جدير بالذرر أف ىنػاؾ عػدد قليػؿ مػف العلمػاء رػانكا ينػادمكف  .(2)إذا الوق  أرثر مف عالـ

كيشيركف علييـ غير أف ىػذا النػكع يمثػؿ أقليػة محػدكدة مػف ، لسكنيـ كيحادثكنيـممف يجا، اذمراء

 .(3)ذلؾ أف السأطيف غالبان ما يناب وذكقيـ عل  اذدب كالشعر، العلماء

فقػػد ، كيوحفظػػكف مػػف الوقػػرب للحرػػاـ، كالزىػػد، رمػػا أف غالبيػػة العلمػػاء رػػانكا يواػػفكف بػػالكرع

كمػف المنػاظرات فػي  (4)كاالسػوقامة، لشريعة كوطبيؽ العػدؿكجب علييـ حث الحراـ عل  االلوزاـ با

القاسػػـ الأمشػػي المرغينػػاني الػػذم يعػػكد نسػػبو إلػػ   إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر أبػػك علػػي الحسػػيف بػػف أبػػك

ـ 1197ىػػػ/ 593ـ كوػػكفي سػػنة 1171ىػػػ/ 551كلػػد بمرغينػػاف سػػنة  سػػيدنا أبػػي برػػر الاػػديؽ 

رػػاف يػػدخؿ علػػ  الملػػكؾ مػػف ، لػػو البػػاع الطكيػػؿ فيػػو ،ان منػػاظر  فاضػػأن  ان كرػػاف إمامػػ، كدفػػف بسػػمرقند

 .(6)كرانت لو مناظرات مع فقياء المذاىب اذخرل (5)الخكارزمييف كيقكؿ الحؽ في كجكىيـ

كمػػػف أشػػػيرىـ أيضػػػان أبػػػك عمػػػر أحمػػػد بػػػف حاجػػػب بػػػف محمػػػد الراشػػػاني كحفيػػػده أبػػػك علػػػي 

يعػػظ كينػػاظر فػػي كرػػاف ، ـ1097ىػػػ/ 491إسػػماعيؿ بػػف أبػػي ناػػر محمػػد الراشػػاني مػػات سػػنة 

 .(7)قاكر السأطيف

 :مجالس الفتوى / رابعاً 

فقػػد رػػاف أغلػػب علمػػاء مػػا كراء النيػػر ، الوػػي رانػػت غالبػػان مػػا وعقػػد فػػي المسػػاجد أك الطرقػػات

أك شيريان خااة في شير رمضاف المبارؾ، ، مف الفقياء يعقدكف مجالس الفوكل يكميان أك أسبكعيان 

                                                 

 .82، ص1الدمشقي: المشوبو، جػ  (1)
 .68منير الديف أحمد: واريخ الوعليـ، ص  (2)
 .140، ص1الغزالي: إحياء علـك الديف، جػ  (3)
 .671، ص9الخطيب البغدادم: واريخ بغداد، جػ  (4)
 .555النسفي: القند، ص  (5)
 .384، ص1فا: الجكاىر المضيةة، جػابف أبي الك   (6)
 .232، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (7)
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اػدار الفوػاكل كورػكف ىػذه المجػالس عػادة مفوكحػة  (1)نيـكالغرض منيػا وباػير النػاس بػأمكر ديػ كا 

رمػا ووػاح ليػػـ ، كرػاف الطلبػة يحراػكف علػػ  حضػكرىا كوػدكيف الفوػاكل الوػي واػػدر فييػا، للجميػع

كممػػف  (2)الفراػػة لمشػػاىدة الجانػػب العملػػي لوطبيػػؽ اذحرػػاـ الفقييػػة الوػػي درسػػكىا علػػ  شػػيكخيـ

رثر لف ووسع الافحات لذررىـ منيـ اإلماـ عبػدالعزيز  جلس للفوكل في إقليـ ما كراء النير فقياء

)راف لو سوة بنػيف رليػـ ياػلح  (3)ابف عبدالرازؽ بف أبي نار بف جعفر المرغيناني قاؿ أبك الكفا

ف ذا خرج مع أكالده قالكا سبعة مف المفويف خرجكا ، كالعأء، كعلي، منيـ محمكد، للودريس كالفوكل

أبك حامد أحمد بف حمػزة بػف محمػد بػف إسػحاؽ المطػكعي الوػكذيجي كمنيـ أيضان  .مف دار كاحدة(

ـ نسػبة إلػي قريػة وػكذيب إحػدل قػرل إقلػيـ الشػاش جلػس لمفوػاء كجلػس 1131ىػػ/ 526مات سػنة 

 .(4)عل  بابو رثير مف الناس يسوفوكنو في أمكر دينيـ

 : مجالس القصاص والمذكرين/  خامساً 

إذ رػاف ، اةؿ الميٌمػة لخدمػة الػديف اإلسػأميشرلت القاص في بدايػة اإلسػأـ إحػدل الكسػ

ككاػػكالن إلػػ  ، القػػاص يشػػرح كيعرػػس القاػػص الماضػػية عػػف بػػدايات الخلػػؽ منػػذ آدـ عليػػو السػػأـ

كاالعوبػػػػار بمػػػػف مضػػػػكا مػػػػف اذمػػػػـ ، كالغػػػػرض مػػػػف قاػػػػيا ىػػػػك الػػػػكعظ الػػػػديني الحبيػػػػب محمػػػػد 

كفػػي ، خػػر للػػكعظ كاإلرشػػادفيػػك بػػذلؾ يقوػػدم بالقاػػص القرآنػػي الػػذم رػػاف ييػػدف ىػػك اآل (5)السػػابقة

كفى فىاٍقايٍص اٍلقى : "ذلؾ يقكؿ وعال  ـٍ يىوىفىرَّري ـٍ ًعٍبرىةه كقكلو وعال : " (6)"اىصى لىعىلَّيي ًاًي لىقىٍد رىافى ًفي قىاى

كرانت ىذه المجالس مف الظكاىر المميػزة للنشػاط العلمػي فػي رافػة أرجػاء العػالـ  (7)ذيٍكًلي اذىٍلبىاًب"

                                                 

 .194محمد سعد: الحياة الفررية في خراساف، ص  (1)
 .364، ص1آدـ موز: الحضارة اإلسأمية، جػ  (2)
 .319، ص1الجكاىر المضيةة، جػ  (3)
 .311، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (4)
 .157ـ، ص1998المذرريف، وحقيؽ د. محمد الاباغ، دمشؽ، ابف الجكزم: رواب القااص ك   (5)
 .176سكرة اذعراؼ: اآلية   (6)
 .111سكرة يكسؼ: اآلية   (7)
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ذلػػػؾ أف مجالسػػػيـ قػػػد انوشػػػرت فػػػي رػػػؿ مرػػػاف فػػػي القريػػػة ، لػػػيـ مػػػا كراء النيػػػراإلسػػػأمي كمنيػػػا إق

 –كلرػػف مػػف الكاضػػح أف الػػذيف واػػدكا ليػػذه المجػػالس  (1)كالحػػداةؽ، كالطرقػػات، كالمدينػػة كاذسػػكاؽ

لػـ يركنػكا مػف العلمػاء المشػيكد ليػـ ، كخااة في القرف السػادس اليجػرم / الثػاني عشػر المػيأدم

فبيعػػد المميػػزكف مػػف النػػاس عػػف ، سػػةت ىػػذه الاػػناعة فوعػػرض ليػػا الجيػػاؿ"ثػػـ خ (2)رمػػا قػػاؿ ابػػف

كمػػػا ، كأقبلػػػكا علػػػ  القاػػػص، فلػػػـ يوشػػػاغلكا بػػػالعلـ، كوعلػػػؽ بيػػػـ العػػػكاـ كالنسػػػاء، الحضػػػكر عنػػػدىـ

إال أف ىذه المجالس أسيمت كلك بشرؿ محدكد في  (3)كونكعت البدع في ىذا الفف"، يعجب الجيلة

   .كراء النيروركيف الثقافة في إقليـ ما 

كمما سبؽ نسػوخلص أف إقلػيـ مػا كراء النيػر بمدنػو كقػراه لػـ يخػؿ مػف المؤسسػات الوعليميػة 

كأنوجػت نواجػان علميػان كفرريػان مميػزان ، كأسػيمت فػي بنػاء الثقافػة داخػؿ اإلقلػيـ، الرثيرة الوي وضػافرت

بؿ امود إل  رافة  كبرز في ىذه المؤسسات علماء لـ يقوار دكرىـ عل  فرع كاحد مف فركع العلـ

 .مجاالوو كىذا ما سكؼ نكضحو في الفاكؿ الوالية

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .158ابف الجكزم: رواب القااص، ص  (1)
 .333ولبيس إبليس، وحقيؽ د. السيد الجميلي، بيركت، د. ت، ص  (2)
 .334ابف الجكزم: ولبيس إبليس، ص  (3)
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  الفصل الرابع

 النتاج العممي واألدبي في إقميم ما وراء النير
 في العصرين السمجوقي والخوارزمي

 )العموم النقمية(

 :العموم الدينية )الشرعية(: أوالً 

 .علـ القراءات -

 .علـ الوفسير -

 .علـ الحديث -

 .فقوعلـ ال -

 .علـ الواكؼ –علـ الوكحيد  -

 :العموم المغوية: ثانياً  -

 .النحك –اللغة  -

 .النثر –الشعر  –اذدب  –العلـك اذدبية  -
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 :  العموم النقمية

كوومثػػؿ فيمػػا نػػوب عػػف المػػكركث ، كىنػػا كجػػدنا أنفسػػنا أمػػاـ المشػػرلة الربػػرل فػػي ىػػذا البحػػث

كدكر المؤسسات كالمرارز ، افرت لخلؽ حياة فرريةكالعكامؿ الوي وض، الثقافي إلقليـ ما كراء النير

كسػػػنحاكؿ ، العلميػػػة فػػػي الحيػػػاة الفرريػػػة فػػػي اإلقلػػػيـ كالسػػػمة العامػػػة الوػػػي غلبػػػت علػػػ  ىػػػذا النوػػػاج

اسػػػوعراض ذلػػػؾ النوػػػاج برػػػؿ المعطيػػػات السػػػابقة إلبػػػراز دكر علمػػػاء مػػػا كراء النيػػػر فػػػي العاػػػريف 

 .كووبع ذلؾ النواج، السلجكقي كالخكارزمي

فالعلـك النقلية ىي الوي ، كعلـك عقلية، علـك نقلية: لماء المسلميف العلكـ إل  قسميفقسـ ع

، يسوخدـ فييا العقؿ كوقسـ إل  قسميف أكليما علكـ دينية "شػرعية" كوشػمؿ علػـ القػراءات كالوفسػير

، كثانييمػػػا علػػػـك اللغػػػة كوشػػػمؿ اللغػػػة، كالنحػػػػك، كالواػػػكؼ، كالفقػػػو كأاػػػكلو، كالوكحيػػػد، كالحػػػديث

 كنظمان(.، نثران ، ذدب بأنكاعو )شعران كا

 :أما العموم العقمية

، كالفلسػفة كعلػـ الرػأـ كالمنطػؽ، كالريميػاء، كالرياضػيات، كالفلػؾ، كالاػيدلة، فوشمؿ الطب

 .كالواريخ كالجغرافيا

رثير مف العلماء في إقليـ ما كراء النير فػي العلػـك ، برز كرغيره مف أقاليـ العالـ اإلسأمي

ألػـ  ان فنجػد عالمػ، أك موخاص فػي عػدة فػركع نقليػة فػي الكقػت نفسػو، كالعقلية في آف كاحدالنقلية 

ل  جانبيا فرع أك أرثر مف العلكـ الفعلية، بالدراسات كالعلكـ النقلية عمكمان  مما يشػير إليػو عنػد ، كا 

ا ممػا سيضػطرن، كعػف المنطػؽ أك الرياضػيات أك غيػر ذلػؾ، حديثنا عف القراءات أك الحديث مػثأن 

رمػا سنضػػطر ، لػذرره فػي أرثػر مػػف مكضػع لبيػاف نواجػػو فػي رػؿ فػرع علػػ  حػده فأبػد مػػف الورػرار

مػػا كراء إلػ  االعومػاد بشػرؿ ربيػر علػ  راػد جغرافػي ليػاقكت الحمػكم ذنػو فاػؿ فػي مػدف إقلػيـ 
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جانػػب ضػػبطيا لغكيػػان كجغرافيػػا أىػػـ العلمػػاء كالمشػػايخ إلػػ  جانػػب روػػب اذنسػػاب   النيػػر كذرػػر إلػػ

 .كالوراجـ كالطبقات

  : (الشرعية) العموم الدينية: أوالً 

أنزلػػو اهلل ، كىػػك معجػػزة اإلسػػأـ الخالػػدة (1)القػػرآف الرػػريـ ىػػك أاػػؿ الشػػريعة: عمــم القــراءات

  .(2)ليخرج الناس مف الظلمات إل  النكر سبحانو كوعال  عل  رسكلنا الرريـ محمد 

ر اىومػػػػاـ المسػػػػػلميف فػػػػي رػػػػػؿ كمحػػػػك  (4)كمنبػػػػع العلػػػػـك كالمعػػػػػارؼ (3)كىػػػػك ماػػػػدر المعرفػػػػػة

كمعرفػة ، )معرفػة سػبب النػزكؿ: بقكلػو (6)كقد وفرعت عنو علـك رثيرة لخاػيا السػيكطي (5)العاكر

كأسرار ، كعلـ المبيمات، كعلـ الموشابو، كمعرفة الكحدة كالنظاةر، كالفكااؿ، المناسبة بيف اآليات

ف ىػػػػي أكلػػػػ  العلػػػػكـ الوػػػػي اىػػػػوـ بيػػػػا كعلػػػػـك القػػػػرآ. ..(.كالمدينػػػػة، كخػػػػكاوـ السػػػػكر المريػػػػة، الفػػػػكاوح

بالمداكمػة ، المسلمكف عبر العاكر الواريخية لذلؾ حرص المسلمكف عل  وعلمػو كوعليمػو ذبنػاةيـ

)خيػػررـ مػػف وعلػػـ  كحفظػػو مسػػوعينيف فػػي ذلػػؾ قػػكؿ رسػػكؿ اهلل ، كوأكوػػو، علػػ  قراءوػػو كوجكيػػده

قػرآف ىػػك رػأـ اهلل المنػزؿ علػ  نبيػػو علػـ القػرآف بقكلػو :"ال (8)بػف خلػػدكفاكعػرؼ . (7)القػرآف كعلمػو(

إال أف الاػػحابة رضػػكاف اهلل علػػييـ رككه ، كىػػك موػكاور بػػيف اذمػػة، المروػكب بػػيف دفوػػي الماػػحؼ

كأكؿ علػػـك القػػرآف الوػػي  .كريفيػػة ضػػبط الحػػركؼ فػػي أداةيػػا"، علػػ  طػػرؽ مخولفػػة عػػف الرسػػكؿ 

                                                 

 .95ـ، ص1986ىػ/ 1406، ماطف  البابي الحلبي، 5أدب الدنيا كالديف، حققو كعلؽ عليو / ماطف  السقا، طالماكردم:   (1)
 .3ـ، ص997ىػ/ 1417، نشر، مطبعة كىبة، القاىرة، 10مناع القطاف: مباحث في علـك القرآف، جػ  (2)
ـ، 1972وعليػػؽ الشػػيخ عػػامر السػػيد عثمػػاف، القػػاىرة، اإلمػػاـ شػػياب الػػديف القسػػطأني: لطػػاةؼ اإلشػػارات لفنػػكف القػػراءات، وحقيػػؽ ك   (3)
 .6ص
 .2ـ، ص1934ابف الفااح العذرم: سراج القارئ المبودأ، كسراج القارئ المنويي، المروبة الوجارية، القاىرة،   (4)
 .37، ص1ـ، جػ1991 ، وحقيؽ عبدالفواح بحيرل، الزىراء لمعأـ العربي، القاىرة،4ابف غلبكف: رواب الوذررة في القراءات، ط  (5)
 .605، ص1ـ، جػ1925، القاىرة، 2اإلوقاف في علـك القرآف، ط  (6)
 .174ـ، ص1988ىػ/ 1419، الزقازيؽ، 1ثناء علي مخيمر: مباحث في علـك القرآف، ط  (7)
 .416المقدمة، ص  (8)



 168 

، ؿ أف ياػبح علمػان لػو أاػكؿ ثابوػةرثيػرة قبػ الذم مر بمراحؿ (1)علـ القراءات، اىوـ بيا المسلمكف

كبعػػدىا عػػف القػػراءة ، كذلػػؾ للوأرػػد مػػف اػػحة القػػراءة (2)كأةمػػة قػػراء مشػػيكركف وسػػند إلػػييـ القػػراءات

كىػػػػذه ، كيعونػػػػي علػػػػـ القػػػػراءات بمػػػػذاىب اذةمػػػػة فػػػػي قػػػػراءة القػػػػرآف الرػػػػريـ .(3)الشػػػػاذة أك الضػػػػعيفة

كطػػرؽ ، كريفيػػة النطػػؽ، فػػي الليجػػات كمنشػػؤىا اخػػوأؼ، المػػذاىب باقيػػة إجماعػػان يقػػرأ بيػػا النػػاس

مالػػة، اذداء مػػف وفخػػيـ كورقيػػؽ دغػػاـ، كا  شػػباع، كظيػػكر، كا   .(4)كوخفيػػؼ، كوشػػديد، كمػػد كقاػػر، كا 

الجميػع علػ  ، كعنػد اذةمػة، (5)كرانت جميع القراءات جػاةزة عنػد المسػلميف فػي اذقػاليـ اإلسػأمية

ل  اإلسناد بالوسلسؿ رقكليـ قػرأ فػأف كراف المسلمكف يرجعكف في إثبات احة القراءة إ (6)اكاب

حوػػ  ينويػػي إلػػ  قػػرأ علػػي بػػف أبػػي طالػػب ، علػػ  فػػأف
كاىػػوـ سػػأطيف ككزراء السػػأجقة  .(7) 

، ـ1092ىػػ/ 485فقػد رػاف الػكزير نظػاـ الملػؾ الطكسػي ت ، كالخكارزمييف بالقرآف الرريـ كعلكمػو

 .(1)لقراء يعلمكف الناس القراءاتقد حفظ القرآف الرريـ كىك في الحادية عشر مف عمره كأجلس ا

                                                 

ؼ، كاإلثبػػػات، كالوحريػػػؾ، كالوسػػػريف، كالفاػػػؿ ىػػػك العلػػػـ الػػػذم يعػػػرؼ منػػػو إوقػػػاف النػػػاقليف بروػػػاب اهلل وعػػػال ، أك اخػػػوأفيـ فػػػي الحػػػذ  (1)
 كالكاؿ، كغير ذلؾ مف ىيةة النطؽ، كاإلبداؿ، كغيره مف حيث السماع، فيك علـ بريفية أداء رلمات القرآف كاخوأفيا معػزكان لناقػؿ المزيػد

نػػس فيػػرة، دار الروػػب العلميػػة، مػػف الوفااػػيؿ، ينظػػر: البنػػاء: إوحػػاؼ فضػػأء البشػػر فػػي القػػراءات اذربعػػة العشػػر، كضػػع حكاشػػيو الشػػيخ أ
 .7، 6ـ، ص2001بيركت، 

يولػػك القػػرآف علػ  رػػؿ قػػـك بليجػػات مخولفػة ووفػػؽ مػػع ليجػػاويـ، كولػ  بعػػد الرسػػكؿ مػػف سػمعكا منػػو، كىػػـ قػػراء الجيػػؿ  رػاف الرسػػكؿ   (2)
ككجػػكد الماػػحؼ العثمػػاني الغيػػر اذكؿ، كلرػػف مػػع اوسػػاع كانوشػػار اإلسػػأـ فػػي بػػأد رثيػػرة، كمػػركر كقػػت علػػ  كفػػاة النبػػي عليػػو السػػأـ، 

منقػػكط اخولػػؼ النػػاس فػػي القػػراءات، كبػػدكا فػػي الخطػػأ فػػي اإلعػػراب، أك النطػػؽ مػػع إسػػناده لقػػراء أاػػلييف، فخػػاؼ المسػػلمكف مػػف وحريػػؼ 
نظػر: ابػف القرآف، كلايانوو كيضع أساس لعلـ القراءات بوحديد قراءات محددة مروكبػة، منقكطػة، مسػندة بالوسلسػؿ ال يخػرج عنيػا، للمزيػد ي

 .45 -1مجاىد: السبعة في القراءات، وحقيؽ شكقي ضيؼ، دار المعارؼ، القاىرة، د. ت، ص
رؿ قراءة كافقت العربية كلك بكجو، ككافقت أحد المااحؼ العثمانية كلك احوماالن، كاح سندىا في القػراءة الاػحيحة الوػي ال يجػكز   (3)

ف العشػػرة، أك عػػف غيػػرىـ مػػف اذةمػػة المقبػػكليف، كحوػػ  اخوػػؿ ررػػف مػػف ىػػذه مػػأك  ردىػػا، كال يحػػؿ إنرارىػػا بػػؿ ىػػي مػػف الحػػركؼ السػػبعة،
اذررػػاف الثأثػػة أطلػػؽ علييػػا ضػػعيفة أك شػػاذة أك باطلػػة، لمزيػػد مػػف الوفااػػيؿ، ينظػػر: ابػػف الجػػزرم: النشػػر فػػي القػػراءات العشػػر، أشػػرؼ 

؛ محمػد محمػد محسػف؛ الميػذب فػي القػراءات 9، ص1، جػػعل  واحيحو كمراجعوو علي محمد الاباغ، المروبة الوجارية، ماػر، د. ت
 .30، ص2ـ، جػ1996العشر كوكجيييا، الييةة العامة لشؤكف المطابع اذميرية، القاىرة، 

 .13، ص1السيكطي: اإلوقاف، جػ  (4)
 .179محمد عبدالسأـ إبراىيـ: المحوكيات في الحضارة اإلسأمية، آداب الزقازيؽ، بدكف، ص  (5)
 .46أحسف الوقاسيـ، صالمقدسي:   (6)
 .68، ص3جكرجي زيداف: واريخ الومدف اإلسأمي، جػ  (7)
 .245خكاندمير: دسوكر الكزراء، ص  (1)
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فاارت ىذه القػراءات السػبع ، كاشويرت في العالـ اإلسأمي سبع قراءات معينة وكاور نقليا

كنسبت رؿ طريقة مف ىػذه الطػرؽ إلػ  مػف اشػوير بركايويػا ، كيعدىا بعضيـ عشران ، أاكالن للقراءة

 .(1)مف بيف الركاة الرثيريف

باخويػػػاره  (2)ـ(935ىػػػػ/ 324الوػػػي جمعيػػػا ابػػػف مجاىػػػد )تفػػػالقراءات السػػػبع ىػػػي القػػػراءات  

كلرػف ال يلػـز ، قراءات السبعةالأجمع اذةمة عل   (4)كيقكؿ ابف الجزرم ،(3)الخاص فاشويرت عنو

"أنػػػػزؿ القػػػػرآف علػػػػ  سػػػػبعة  كقػػػػاؿ النبػػػػي ، مػػػف ذلػػػػؾ أف يرػػػػكف مػػػػا عػػػػدا السػػػػبعية لػػػػيس باػػػػحيح

خولػؼ فيػو القػراء عػف خػط الماػحؼ الػذم روػب كما اخولػؼ فيػو القػراء بمعػزؿ ذف مػا ا (5)أحرؼ"

 .(6)عل  حرؼ كاحد

غد  :قراء إقميم الصد

كاشوير خأؿ فورة البحث عػدد ربيػر مػف علمػاء إقلػيـ مػا كراء النيػر المقػرةيف الػذيف اػنفكا 

الحسػف علػي بػف  أبػك: كأخذ عنيـ طأب العلـ في اإلقليـ كغيره القراءات كمنيـ، في علـ القراءات

: "رػاف اذسػورابادم (1)ـ( قػاؿ النسػفي1040ىػػ/ 432بػف الحسػف اذسػورابادم )ت  أحمد بف محمد

ذا دخػؿ ، كال يمنعػو أحػد اذمػريف عػف اآلخػر، كىك يقرأ القرآف ظاىران ، مجويدان يروب عامة النيار كا 

كأبك أحمد عبدالرحمف ، كراف يخوـ رؿ يـك خومة"، قطع رأمو كجعؿ يقرأ القرآف، عليو أحد فأرثر

                                                 

معيػد عبػداهلل بػف رثيػر، إمػاـ أىػؿ مرػة فػي القػراءات،  الحسف الرساةي، كأبػك القراء المشيكركف الذيف نسبت إلييـ ىذه الطرؽ ىـ أبك  (1)
عمػر بػف العػأء فػي مرػة كالمدينػة كالباػرة، كنػافع بػف  النجكد في الركفة، كعبػداهلل بػف عػامر فػي الشػاـ، كأبػككقراءة عااـ بف بيدلة أبي 

 عبدالرحمف إماـ أىؿ المدينة، كحمزة الزيات كالقراءات الثأثة الزاةدة عل  السبع ىي قراءة يعقكب كخلؼ كأبي جعفػر ابػف القعقػاع كىػي ال
 .41، ص2ىػ، جػ1421عشر، طاش ربرل زادة، مفواح السعادة، بيركت، وخالؼ رسـ الماحؼ كاارت القراءات 

عبػػدالعاؿ سػػالـ كأحمػػد مخوػػار عمػػر: معجػػـ القػػراءات القرآنيػػة مػػع مقدمػػة مػػف القػػراءات كأشػػير القػػراء، مطبكعػػات جامعػػة الركيػػت،   (2)
 .74، 73، ص1ـ، جػ1982

 .المرجع نفسو  (3)
 .635ـ، ص1969بي الحلبي، منجد المقرةيف كمرشد الطالبيف، ط البا  (4)
 .احيح البخارم: باب علـ القرآف  (5)
 .45ابف الجزرم: منجد المقرةيف، ص  (6)
 .545القند، ص  (1)
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ىػػ/ 432سػارف سػمرقند )تإسماعيؿ بف أحمػد المقػرئ اليػركم بف محمد بف العباس بف اد بف أحم

  .(1)ـ( راف مف ربار القراء1040

بػف ىبػة اهلل بػف جريػر السػمرقندم المقػرئ انار مناكر بف محمد بف إبػراىيـ  رما يعد أبك

راؽ كسػػفره ـ( رػػاف يعػػرؼ بػػالعراقي لرثػػرة مقامػػو بػػالع1058ىػػػ/ 450مػػف أشػػير قػػراء سػػمرقند )ت 

رحػػؿ فػػي طلبيػػا إلػػ  العػػراؽ كالحجػػاز كقػػرأ علػػ  مجمكعػػة مػػف ، كرػػاف مػػف القػػراء المجػػكديف، إلييػػا

كمنيػػا روػػاب )الكقػػكؼ( ، شػػيكخيا كرجػػع إلػػ  بػػأد مػػا كراء النيػػر كاػػنؼ الواػػانيؼ فػػي القػػراءات

ر القػراء كأيضان الرواب الذم رآه السمعاني ككافو بأنو غاية في اإلحساف كأكرد فيػو الركايػات كذرػ

بػػف اكمػػف القػػراء البػػارزيف الشػػيخ أبػػك حفػػص عمػػر بػػف بػػانكش بػػف إسػػماعيؿ بػػف محمػػد  .(2)مسػػبعان 

رما برز مف مقرئ سمرقند أبػك محمػد عبػداهلل بػف أبػي  (3)ـ(1066ىػ/ 459عطاء السمرقندم )ت 

، ـ( مف أىؿ سمرقند اير اإلماـ عمػر القػراء1078ىػ/ 471برر بف عبداهلل الغازم الردري )ت 

  .(4)كم عنو أبك حفص بف اذشعث القراءر 

ػػغد أحمػػد بػػف علػػي بػػف محمػػد بػػف يحػػي بػػف الفػػرج الياشػػمي  كمػػف ربػػار القػػراء فػػي إقلػػيـ الاي

عديػد مػف البلػداف اإلسػأمية ـ( رحؿ في طلب القراءات إل  1090ىػ/ 483البارم اليبارم )ت 

مػا كراء النيػر فػدخؿ بخػارل كجاؿ في خراساف كبأد ، كالعراؽ، فدخؿ بغداد كقرأ بيا كدخؿ دمشؽ

بػػف محمػد اذسػػواذ المقػرئ المجػػكد شػيخ القػػراء بسػػمرقند اكمػػنيـ عبدالحميػد بػػف مناػكر  (1)كسػمرقند

كأيضػػػػػػان أبػػػػػػكبرر أحمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػر بػػػػػػف اذشػػػػػػعث السػػػػػػمرقندم المقػػػػػػرئ  (2)ـ(1093ىػػػػػػػ/ 486)ت 

اػػاحؼ عديػػد مػػف القػػراء كرػػاف يروػػب الم، ركل عنػػو ـ( نزيػػؿ دمشػػؽ ثػػـ بغػػداد1095ىػػػ/ 489)ت
                                                 

 .367النسفي: القند، ص  (1)
 .176، 175، ص4السمعاني: اذنساب، جػ  (2)
 .405السمعاني: المادر نفسو، ص  (3)
 .38، ص5السمعاني: نفسو، جػ  (4)
 .334: القند، صالنسفي  (1)
 .176، ص4السمعاني: اذنساب، جػ  (2)
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علػ   كرػاف يروػب، كراف محمكدان موقنان كرعان عارفان بالركايات محققان فػي اذخػذ، بخطو كمف حفظو

 .(1)طريقة الركفييف

ـ( نزيػػؿ 1099ىػػػ/ 493ناػػر أحمػػد بػػف محمػػد بػػف المؤيػػد القػػأس المقػػرئ )ت  كيعػػد أبػػك 

بػػار فػػي أقسػػاـ سػػمرقند مػػف أشػػير القػػراء رػػاف مقرةػػان فاضػػأن لػػو ماػػنفات عديػػدة منيػػا )وحػػؼ اذخ

كمحمد بف أحمد ابف إسماعيؿ  (2)"كالمنية في القراءات"، اذخيار( "كعدة السالريف كعمدة الساةريف"

، ـ( نزيؿ رش كبخػارل كسػمرقند1100ىػ/ 494بف علي بف لقماف النسفي المقرئ )ت ابف محمد 

الحسػػف  كرػػاف الشػػيخ أبػػك محمػػد بػػف عبػػدالجبار بػػف أحمػػد بػػف (3)بػػف عمػػراكىػػك كالػػد أبػػي حفػػص 

رمػا يعػد  .(4)ـ( مف ربار القراء كرانػت لػو حلقػات مشػيكدة1103ىػ/ 497القطاف السمرقندم )ت 

ـ( كيعػػػرؼ 1130ىػػػػ/ 535محمػػد بػػػف عمػػػر بػػػف عبػػػدالعزيز أبػػػكبرر الحنفػػػي المقػػػرئ البخػػػارم )ت 

سافر إل  البأد كسمع بنيسابكر كىمداف ثـ عاد إلػ  نسػؼ ، مف أشير المقرةيف في بخارل، براؾ

 .(5)يا مدة ثـ قدـ بغداد كحب كحدث بالحرميف الشريفيففسرن

سػػماعيؿ بػػف أحمػػد بػػف عمػػر السػػمرقندم )ت  ـ( محػػدث حػػافظ مقػػرئ قػػرأ 1142ىػػػ/ 536كا 

 كعمػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػف المظفػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػف حفػػػػػػػػػص المغػػػػػػػػػازم البغػػػػػػػػػدادم المقػػػػػػػػػرئ كالمحػػػػػػػػػدث  (1)علػػػػػػػػػ  أبيػػػػػػػػػو

فػوح عبػدالملؾ بػك الكأ (2)كرػاف مػف أىػؿ العلػـ كالفضػؿ، ـ( قرأ بالقراءات السبع1147ىػ/ 542)ت 

سػرف بغػداد مػدة ثػـ ، ـ( شػيخ اػالح سػديد السػيرة1153ىػػ/ 548خػي اليػركم )ت بف عبداهلل الرر 

                                                 

 .92، ص1ـ، جػ1933ابف الجزرم: غاية النياية في طبقات القراء، مطبعة السعادة، القاىرة،   (1)
 ،1الػػذىبي: معرفػػة القػػراء الربػػار علػػ  الطبقػػات كاذماػػار، وحقيػػؽ محمػػد سػػيد جػػاد الحػػؽ، دار الروػػب الحديثػػة، القػػاىرة، د. ت، جػػػ  (2)
 .324 -322ص
 .196، ص33الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (3)
 .405النسفي: القند، ص  (4)
 .243، ص4الاغدل: الكافي بالكفيات، جػ ؛24، ص10ابف الجكزم: المنوظـ، جػ  (5)
 .358، ص1ـ، جػ1993عمر رضا رحالة: معجـ المؤلفيف، مؤسسة الرسالة، بيركت،   (1)
 .407، ص2ار، جػالذىبي: معرفة القراء الرب  (2)
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رمػػا رػػاف شػػياب الػػديف أبػػك أحمػػد  (1)رحػػؿ فػػي طلػػب العلػػـ كسػػمع القػػراءات فرػػاف مػػف أشػػير القػػراء

رػػػاف عارفػػػان كالػػػده ك   القػػػراء بسػػػمرقند قػػػرأ بالركايػػػات علػػػمحمػػد الخالػػػدم الجنيػػػذم السػػػمرقندم شػػػيخ 

  .(2)ركل عنو أبنو المقرئ شمس الديف، بالمشيكر كالشاذ

بػف امػد بػف الحسػيف بػف الحسػيف بػف محمػد رما راف مف ربار القراء بعػد الغػزك المغػكلي مح

ركل عػػف أحمػػد بػػف علػػي بػػف ، ـ( القػػارئ بالوجكيػػد1233ىػػػ/ 631إسػحاؽ السػػمرقندم المقػػرئ )ت 

 .(3)ىبة اهلل المأمكف

 :زمقراء إقميم خوار 

ظيػػػر علمػػػػاء موخااػػػكف بعلػػػػـ القػػػراءات فػػػػي إقلػػػيـ خػػػػكارـز خػػػأؿ العاػػػػريف السػػػػلجكقي 

كلقػػػد أمػػػدونا الماػػػادر بػػػذرر بعػػػض أعػػػأـ خػػػكارـز ممػػػف اىومػػػكا بالدراسػػػات القرآنيػػػة ، كالخػػػكارزمي

 كلرػػػػف ولػػػػؾ اإلشػػػػارات فػػػػي ولػػػػؾ الماػػػػادر وخلػػػػك مػػػػف، عمكمػػػػان كالقػػػػراءات علػػػػ  كجػػػػو الخاػػػػكص

كأحيانػػان نجػػد معلكمػػات وفيػػدنا بػػأف ، زمي رػػاف مقرةػػان أك مفسػػران أك فقييػػان وفاػػيأت أف فأنػػان الخػػكار 

بعض العلماء في خكارـز نشط فػي القػراءات كالوفسػير كالحػديث كالفقػو كغيرىػا مػف العلػـك دكف أف 

مما يجعلنا نشير أحيانان إل  ىػذا ، يعطينا وفايأن يوبيف مف خألو بركز أحد الجكانب عل  اآلخر

 ثػػػػػػـ نشػػػػػػير ، فنػػػػػػذرره مػػػػػػثأن فػػػػػػي مجػػػػػاؿ علػػػػػػـ القػػػػػػرآف، ثػػػػػػر مػػػػػػف مكقػػػػػػع فػػػػػي البحػػػػػػثالعػػػػػالـ فػػػػػػي أر

أك ، أف ذلػؾ الشػخص مقػرئ كفقيػو أك مقػرئ كمفسػر اعوبػارإليو عنػد حػديثنا عػف الفقػو مػثأن علػ  

"كأقػؿ إمػاـ فػي القػرآف لقينػو : عػف مقػرئ خػكارـز (1)كغيػر ذلػؾ يقػكؿ المقدسػي، مقرئ كمفسر كفقيػو

كمف علماء خكارـز في  .رما خايـ باحة القراءة كالذىف"، د وقدـ كزجاإال كلو ولميذ خكارزمي ق

                                                 

، نشػر مروبػة دار العركبػة، الركيػت، 2الديف اذافياني: خريدة القار، كعارة أىؿ العار، وحقيؽ سامي مري العػايني، ط عماد  (1)
 .59، ص2ـ، جػ1985ىػ/ 1405

 .91، ص2، جػالسمعاني: اذنساب ؛183، ص1ـ، جػ1962الذىبي: المشوبة في الرجاؿ، وحقيؽ محمد علي البجاكم، القاىرة،   (2)
 .536، ص4السمعاني: اذنساب، جػ ؛51، ص3ابف اذثير: اللباب في ويذيب اذنساب، جػ  (3)
 .227أحسف الوقاسيـ، ص  (1)
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نار محمد بف أحمد بف علي بػف حامػد  شيخ القراء أبك، مجاؿ القراءات خأؿ العار السلجكقي

كمػػف  (1)ـ( رػاف إمامػػان فػػي علػكـ القػػرآف كالقػػراءات رثيػر الواػػانيؼ1091ىػػػ/ 484الرىررىػانجي )ت 

أف ناؼ القرآف في قكلػو  كقاؿ (2)غكؿ( كرواب )الوذررة ذىؿ البارة(مانفاوو الحسنة رواب )الم

ػػػٍيةان نيٍرػػػران  النػػػكف كالرػػػاؼ فػػػي الناػػػؼ اذكؿ كالػػػراء كاذلػػػؼ مػػػف الناػػػؼ  (3)"وعػػػال : "لىقىػػػٍد ًجٍةػػػتى شى

  .(4)الثاني

، كمػػف مقرةػػ  خػػكارـز الػػذيف رػػاف ليػػـ اىومػػاـ بػػالقرآف الرػػريـ كعلكمػػو فػػي العاػػر السػػلجكقي

كاىػػػػوـ كزراء خػػػػكارـز فػػػػي العاػػػػر  .(5)ـ(1134ىػػػػػ/ 529بػػػػف إسػػػػماعيؿ الفارسػػػػي )ت  عبػػػػدالغافر

فرػػػاف الػػػكزير شػػػرؼ الػػػديف فخػػػر الػػػديف علػػػي الجنػػػدم كزيػػػر ، الخػػػكارزمي بػػػالقرآف الرػػػريـ كعلكمػػػو

ـ( يواػػػؼ برقػػػة القلػػػب 1220 –119ىػػػػ/ 617 –596ف عػػػأء الػػػديف محمػػػد خكازمشػػػاه )السػػػلطا

ز كجػؿ لدرجػة أنػو حينمػا رػاف يقػرأ القػرآف رانػت دمكعػو ونيمػر كافاء العقيدة كالخشكع إل  اهلل عػ

كمػػػف مقرةػػػ  خػػػكارـز فػػػي العاػػػر الخػػػكارزمي أبػػػك محمػػػد عبػػػدالرحمف بػػػف محمػػػد  .(6)علػػػ  خديػػػو

: (1)حسػػف اذخػػذ كاإلقػػراء يقػػكؿ السػػمعاني، الرررػػانجي كرػػاف إمامػػان فاضػػأن فػػي القػػراءات كعلكميػػا

سػػػػيران مػػػػف الحػػػديث فيمػػػػا أظػػػػف كابنػػػو أبػػػػكبرر محمػػػػد "لقيوػػػو كلػػػػـ يوفػػػػؽ لػػػي أف سػػػػمعت منػػػػو شػػػيةان ي

  .الرررانجي كراف شيخان االحان كقرأ عليو السمعاني"

كانوشػرت مؤلفػاويـ فػي مخولػؼ أنػكاع العلػـك ، كمف علماء العار الذيف زاركا إقليـ خػكارـز 

ـ( كمػػػف مؤلفاوػػػو رسػػػالة فػػػي الونبيػػػو علػػػ  بعػػػض اذسػػػرار 1209ىػػػػ/ 606الػػػديف الػػػرازم )ت  فخػػػر

                                                 

 .432، ص31، جػ2الذىبي: ويذيب، جػ ؛297، ص16ابف الجكزم: المنوظـ، جػ  (1)
 .157، ص5ياقكت: معجـ اذدباء، جػ  (2)
 .(74سكرة الريؼ: اآلية )  (3)
 .158، ص5ياقكت: معجـ اذدباء، جػ  (4)
 .198، ص1السيكطي: اإلوقاف، جػ  (5)
 .312، 311خكاندمير: دسوكر الكزراء، ص  (6)
 .610، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
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كمف المؤلفات العلميػة فػي علػـك  .(1)كرواب إعجاز القرآف، مكدعة في بعض سكر القرآف العظيـال

فػػي إعجػػاز القػػرآف( لشػػيخ المشػػايخ محمػػد بػػف أبػػي  كروػػاب )الونبيػػو (2)القػػرآف أيضػػان )مفوػػاح الونزيػػؿ(

ر رمػػا ألػؼ فيمػػا كقػع فػػي القػرآف بغيػػ (3)ـ(116ىػػ/ 562القاسػـ بػف بػػايجكؾ البقػالي الخػػكارزمي )ت

كمخواػر ، الخ...سية أكلو الحمد هلل مانح اذعأؽرواب )وراجـ اذعاجـ( باللغة الفار ، لغة العرب

 .(4)في وفسير مفردات القرآف عل  ورويب السكر

كلقد أسيمت ىذه المؤلفػات العلميػة الخااػة بعلػكـ القػرآف المخولفػة فػي إثػراء الحيػاة الفرريػة 

 .ي كالخكارزميفي إقليـ خكارـز خأؿ العاريف السلجكق

  :قراء إقميم فرغانة

اشوير عدد ربير مف قراء فرغانة الذيف جابكا الػبأد كاػنفكا الماػنفات فػي علػـ القػراءات، 

بػػف إسػػماعيؿ الغزقػػي نسػػبة إلػػ  قريػػة غػػزؽ اكأخػػذ عػػنيـ طػػأب العلػػـ كمػػنيـ أبػػك ناػػر بػػف أحمػػد 

اءات العشر" كالمػكجز فػي كالذم انؼ رواب "اإلشارات في القر  (5)ـ(1072ىػ/ 465بفرغانة )ت 

، القػراءات كروػػاب "المنامػػات كالرؤيػػا" كقػػد أسػػيـ فػي وعميػػؽ دراسػػة القػػراءات فػػي المسػػاجد الفرغانيػػة

كمرػػث بيػػا فوػػرة طكيلػػة فرػػاف مػػف المعمػػريف، كوفػػرد ، بػػؿ اموػػد أثػػره إلػػ  خراسػػاف الوػػي انوقػػؿ إلييػػا

خرثي الضػحاؾ كلػد بقريػة بػذخرث محمػد البػذ كمػنيـ أيضػان أبػك (1)بأسانيد القراءات كعلت في كقوػو

، كالػػذم أقػػاـ بسػػمرقند، ـ1104ىػػػ/ 498كوػػكفي سػػنة ، ـ1043ىػػػ/ 435بفرغانػػة يػػكـ عرفػػة سػػنة 

محمػد الضػحاؾ ذا  كاسػوفاد مػف علمػو حوػ  اػار أبػك، ار الحػافظذكركل عف أبي حفص عمر الب

                                                 

 .120، ص1حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ  (1)
 .215، ص1السيكطي: بغية الدعاة، جػ  (2)
 .98، ص2ية العارفيف، جػإسماعيؿ باشا البغدادم: ىدا  (3)
 .334، ص1حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ  (4)
 .182، ص4ياقكت: معجـ البلداف، جػ ؛290، ص4السمعاني: اذنساب، جػ  (5)
 .214، ص2ابف العماد الحنبلي: شذرات الذىب، جػ  (1)
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، الاكفي، درانيحفص عمر بف طاىر الفرغاني اذن كمنيـ أبك. (1)مرانة عالية في علـ القراءات

كرحػؿ إلػ  بلػداف رثيػرة إلػ  أف وػكفي ، ـ1087ىػػ/ 480كالذم كلد بأندراف بفراغانػة عػاـ ، المقرئ

، حفػص باإلاػأح كالعلػـ كاواؼ أبػك (2)ـ1150ىػ/ 545بقاساف إحدل قرل مرك بخراساف سنة 

وقػػاف القػػراءات جميعيػػا اءات للطلبػػة سػػمع كوػػدريس القػػر ، كرػػاف مرثػػران لػػوأكة كقػػراءة القػػرآف الرػػريـ، كا 

كسػػمع ببخػػارل كوفػػرغ للخدمػػة ، كغيػػرىـ، كأبػػي الحسػػف اليراسػػي الػػكاعظ، مػػف أبػػي الرجػػاء الشاشػػي

رما عمػؿ فػي ، كالودريس لطأبيا كوحفيظيـ، المقامة عل  شط الرزيؽ بقرية راشاف مف قرل مرك

 .(3)في بمرككظؿ يدرس إل  أف وك ، كأفاد الطلبة فييا، أربطة الاكفية في رؿ مراف انوقؿ إليو

كمػػػف أشػػػير قػػػراء كعلمػػػاء فرغانػػػة اإلمػػػاـ برىػػػاف الػػػديف علػػػي بػػػف أبػػػي برػػػر ابػػػف عبػػػدالجليؿ 

مواػفان باإلوقػاف ، جامعان للعلكـ ان مقرة ، الذم راف إمامان حافظان ، (4)الحسف الفرغاني المرغيناني أبك

أمػػػا شػػػيخ قبػػػا  (5)كلػػػو ماػػػنفات رثيػػػرة فػػػي القػػػراءات، درس علػػػ  يػػػد اذةمػػػة المشػػػيكريف، كالوحقيػػػؽ

ـ كىك الذم 1041ىػ/ 433كوكفي سنة ، كمقرةيا أبك عبدالرحمف يزيد القباكم المكلكد بقبا بفرغانة

الحسػػف علكيػػة الراغػػد  كالمقػػرئ أبػػك (1)عػػرؼ بشػػيخ قبػػا كوخػػرج علػػ  يديػػو طػػأب قػػراءات موميػػزكف

مػف مػدف  ـ( الذم درس القػراءات بسػمرقند كنسػؼ كالدبكسػية كغيرىػا1043ىػ/ 435الفرغاني )ت 

ػػغد ىػػػ/ 501وػػكفي سػػنة  الػػذم الطيػػب طػػاىر بػػف جعفػػر المخزكمػػي اذنػػدراني كالمقػػرئ أبػػك (2)الاي

كأخػػذ عنػػو عػػدد ربيػػر مػػف الطػػأب مػػع اػػحة ، ـ وػػكل  وػػدريس القػػراءات بمسػػاجد أنػػديراف1107

                                                 

مروبػػػة مبشػػػر الطػػػرازم بمررػػػز   اة إلػػػسػػػيا الكسػػػط ، ميػػػدعبػػػداهلل سػػػعد: مكسػػػكعة علمػػػاء آ ؛602، ص5السػػػمعاني: اذنسػػػاب، جػػػػ  (1)
 .636، ص5الدراسات الشرقية، القاىرة، د. ت، جػ

 .262، 261، ص1ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (2)
ابػػف  ؛533، 532، ص1ـ، جػػػ1975السػػمعاني: الوجبيػػر فػػي المعجػػـ الربيػػر، وحقيػػؽ منيػػرة نػػاجي سػػالـ، ديػػكاف اذكقػػاؼ، بغػػداد،   (3)

 .89، ص1اذثير: اللباب، جػ
 .384، 383، ص1ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (4)
 .47، ص2عمر رضا رحالة: معجـ المؤلفيف، جػ ؛228، ص4حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ  (5)
 .29، ص2ابف العماد الحنبلي: شذرات الذىب، جػ  (1)
 .134النسفي: القند، ص  (2)
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ىػػػ/ 489حفػػص سػػعيد اذنػػدراني الفرغػػاني )ت كممػػف أخػػذ كركل عنػػو ابنػػو أبػػك (1)أسػػانيده ككثكقيػػا

الذم رحؿ إلػ  الباػرة بعػد أف أوقػف القػراءات علػ  يػد كالػده كدريس بالمػدارس كالمسػاجد ـ( 1095

كالمقرئ أبك الطيب طاىر بف محمد بف جعفر بف عثماف  .(2)بيا كوخرج عل  يديو طأب رثيركف

ـ 1117ىػػػ/ 551كوػػكفي بسػػمرقند سػػنة ، الػػذم ينويػػي نسػػبو إلػ  سػػيدنا خالػػد بػػف الكليػد، الخكاقنػدم

، آخػػر حياوػػو كدرس لطػػأب فرغانػػة بخكقنػػد أكالن ثػػـ أرمػػؿ مسػػيروو العلميػػة بسػػمرقند وػػكطف سػػمرقند

الربيػػع طػػاىر بػف عبػػداهلل المرغينػػاني الفرغػاني الػػذم رحػػؿ  كالمقػػرئ اإلمػػاـ أبػك (3)كقػرأ علػػ  طأبيػا

 .(4)ـ كأفاد طأبيا1057ىػ/ 449إل  سمرقند عاـ 

كأفػػادكا الطلبػػة كلػػف وسػػعنا ، ا القػػراءاترمػػا انوقػػؿ لفرغانػػة رثيػػر مػػف القػػراء الػػذيف درسػػكا بيػػ

 .الافحات حكؿ ذررىـ

 : قراء إقميم أشروسنو

ازدىر علـ القراءات في إقليـ أشركسنو رغيرىػا مػف أقػاليـ مػا كراء النيػر كمػنيـ أبػك العبػاس 

أحمػػد بػػف عبػػداهلل بػػف المفضػػؿ الحميػػرم السػػاباطي نسػػبة إلػػ  قريػػة سػػاباط بأشركسػػنو علػػ  نحػػػك 

 (2)رػاف يعلػـ القػراءات فػي مسػاجد سػاباط كغيرىػا مػف مػدف أشركسػنو (1)سػمرقند عشريف فرسخان مف

مػػف  (ـ1037ىػػػ/ 429بػػف ناػػر بػػف خػػالب بػػف جنػػديؾ اذشركسػػني )ت اطلحػػة حرػػيـ  كمػػنيـ أبػػك

 .(3)أشير قراء أشركسنو

                                                 

 .399، ص2ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (1)
 .249: طبقات الاكفية، صالسلمي  (2)
 .287النسفي: القند، ص  (3)
 .193النسفي: المادر نفسو، ص  (4)
 .89، ص2ابف اذثير: اللباب، جػ  (1)
 .4، ص3ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (2)
 .107، ص2السمعاني: اذنساب، جػ  (3)
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سػػػػيؿ أحمػػػػد بػػػػف يػػػػزداد الزامنػػػػي نسػػػػبة إلػػػػ  قريػػػػة زامػػػػيف مػػػػف قػػػػرل إقلػػػػيـ أشركسػػػػنو  كأبػػػػك 

حفص عمر بف  كأبك (1)اف مف أشير القراء فييا إل  جانب ركايوو للحديثـ كر1041ىػ/ 433)ت

الوػػي رانػػت وعػػرؼ نسػػبة إلػػ  قريػػة خشػػكفغف بأشركسػػنو  ـ(1044ىػػػ/ 436بجيػػر الخشػػكفغني )ت 

كرػاف  (3)رػاف لػو مجلػس إقػراء فػي مسػاجدىا كوعلػيـ عػدد ربيػر مػف الطػأب (2)باسـ )رأس القنطػرة(

اروحؿ مف خشكفغف كاسوقر حينان بسمرقند حوػ  نسػب إلييػا فقيػؿ ، حفص مف العلماء الجكاليف أبك

ىػػ/ 452عبػداهلل القطػكاني )ت كمػنيـ أيضػان أبػك (4)كافو الذىبي بأنو مػف أكعيػة العلػـ، السمرقندم

 .(5)ـ( المنسكب إل  قرية قطكاف اذشركسنية راف مف أشير القراء كالمحدثيف1060

 :قراء إقميم الشاش

 فرػاف مػف أشػيرىـ أبػك، ره مف أقاليـ مػا كراء النيػر فػي علػـ القػراءاتأسيـ إقليـ الشاش رغي

ـ كسػمع علػ  1015ىػػ/ 406الفوح نار بف الحسف بف القاسـ الورري الشاشي الونروي كلػد سػنة 

الػذم سػاعده علػػ  ، ربػر مػف أبػػي الحسػف الطفػاؿ بماػػر كمػف أبػي الحسػػيف الفارسػي فػي نيسػػابكر

كمػنيـ محمػد بػف أحمػد  .(6)رانت لو مانفات في علـ القراءاتذلؾ أنو راف واجران كرثرت أمكالو ك 

فقيػاء الشػافعية الػذيف اشػوغلكا بالوػدريس  بف الحسيف بف عمر اإلمػاـ أبػكبرر الشاشػي الشػافعي مػف

كمػػنيـ المؤمػػؿ بػػف مسػػركر بػػف أبػػي سػػيؿ  .(1)ـ1110ىػػػ/ 504كالقػػراءات كدرس بالنظاميػػة عػػاـ 

كرػػاف مػػف الاػػالحيف كأربػػاب العبػػادات ، بػػأد الشػػاشالشاشػػي الرجػػاء ينسػػب إلػػ  قريػػة خمػػرؾ مػػف 

                                                 

 .176، ص3ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (1)
 .122، ص1ابف اذثير: اللباب، جػ  (2)
 .923، ص14الذىبي: سير أعأـ النبأء، جػ  (3)
 .923، ص14الذىبي: سير أعأـ النبأء، جػ  (4)
 .267، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (5)
 .532، ص12ابف رثير: البداية كالنياية، جػ  (6)
 .343، ص3السبري: طبقات الشافعية الربرل، جػ  (1)
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كلػػك ووبعنػػا روػػب الوػػراجـ كاذنسػػاب كالطبقػػات لراػػد علمػػاء  (1)ـ(1123ىػػػ/ 517كالمجاىػػدات )ت 

القػػراءات فػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر مػػا سػػعونا اػػفحات البحػػث كاروفيػػت بػػذرر مػػا ذرػػرت فقػػط دلػػيأن 

 .العاريف السلجكقي كالخكارزمي عل  النيضة العلمية في ىذا اإلقليـ في كمثأن 

فػػي إثػػراء علػػـك ىػػؤالء القػػراء حيػػث ونقػػؿ ىػػؤالء مػػف  ان قكيػػ كالمأحػػظ أف الرحلػػة رانػػت عػػامأن 

 .كلـ يمنعيـ سف أك مرض مف الوكقؼ عف اإلنواج العلمي، اإلقليـ إل  خارجو أك داخلو

 : (2)عمم التفسير

فػي رثيػر مػف البلػداف اإلسػأمية  مسلميفمف أىـ العلكـ النقلية الوي شغلت اىوماـ العلماء ال

كبأسػاليبيا ، باللغػة العربيػة ووعلؽ بػالقرآف الرػريـ الػذم أنزلػو اهلل وعػال  علػ  رسػكلو محمػد  ذنيا

كلرػػف اإلسػػأـ لػػـ يقواػػر ، كوراريبػػو، كيعلمػػكف معانيػػو كمفرداوػػو، فرػػاف العػػرب يفيمكنػػو (3)البأغيػػة

بؿ ، ف بكسع جميع اذقكاـ غير العربية فيمو بسيكلةبؿ ىك ديف عالمي، فلـ ير، عل  العرب فقط

كمػػػف ثػػػـ  (4)إف العػػرب أنفسػػػيـ لػػـ يرػػػف بكسػػػعيـ جميعػػان فيػػػـ المقاػػػد مػػف رػػػؿ اآليػػػات دكف وفسػػير

كأرفعيػػا منزلػة ذف مكضػػكعو ، فيػػك مػف أشػػرؼ العلػكـ، أاػبح علػـ الوفسػػير ضػركرة ال غنػػ  عنيػا

أكل  العلـك بالوفايؿ عل  االسوحقاؽ كأرفعيػا  فيك (1)ىك رواب اهلل العزيز كمقاده ىك فيـ آياوو

كالوفسير لغة مأخكذ مف فسَّر كىػك البيػاف كالرشػؼ  (2)قدران باالوفاؽ علـ الوفسير لرأـ القكم القدير

                                                 

 .221، ص4ابف خلراف: كفيات اذعياف، جػ  (1)
ىػػك العلػػـ الػػذم يبحػػث فيػػو عػػف القػػرآف الرػػريـ مػػف حيػػث داللوػػو علػػ  مػػراد اهلل وعػػال  بقػػدر الطاقػػة البشػػرية علػػ  مقوضػػ  القػػانكف   (2)

يا، كأقاااػػييا كاذسػػباب النازلػػة فييػػا ثػػـ ورويػػب مرييػػا كمػػدينيا، كمحرميػػا نك ؤ العربػػي، فيػػك الػػذم يعػػرؼ بػػو أسػػباب نػػزكؿ اآليػػات، كشػػ
"، لمزيػػػد مػػػف الوفااػػػيؿ، ..ليػػػا كحراميػػػاكمنسػػػكخيا كخااػػػيا كعاميػػػا كمطلقيػػػا كمقيػػػدىا، كمجمليػػػا، كمفسػػػرىا، كحأ كموشػػػابييا، كناسػػػخيا

 .24، ص1ـ، جػ1972ينظر، الويانكم: رشؼ ااطأحات الفنكف، وحقيؽ لطفي عبدالبديع، الييةة المارية العامة للرواب، القاىرة، 
 .13، ص1الفضؿ إبراىيـ، المروبة العارية، بيركت، د. ت، جػ محمد أبك الزررشي: البرىاف في علـك القرآف، وحقيؽ  (3)
 .391ابف خلدكف: المقدمة، ص  (4)
 .4، ص2ـ، جػ1996الزرقاني: مناىؿ العرفاف في علـك القرآف، دار الفرر، بيركت،   (1)
، دار المعرفػػػة، بيػػػركت، 2كسػػػؼ الغػػػكش، طالشػػػكراني: فػػػوح القػػػدير الجػػػامع بػػػيف فنػػػي الركايػػػة كالدرايػػػة فػػػي علػػػـ الوفسػػػير، راجعػػػو ي  (2)

 .13، ص1ـ، جػ1996



 116 

ؽِّ كىأىٍحسىػفى  كىالكمنو قكلو وعال : " (1)فالوفسير بمعني اإليضاح كالوبييف ثىػؿو ًإالَّ ًجٍةنىػاؾى بًػاٍلحى  يىٍأويكنىؾى ًبمى

يضػػاحان فػػالمراد بالوفسػػير بيػػاف معػػاني القػػرآف الرػػريـ كألفاظػػو (2)وىٍفًسػػيران" كالغػػرض منػػو  (3)أم وبيننػػان كا 

معرفة معاني آيات القرآف الرريـ كفاةدة حاكؿ القدرة عل  اسونباط اذحراـ الشػرعية، كمكضػكعو 

  فيػػـ معػػاني كغايوػػو الوكاػػؿ إلػػ، رػػأـ اهلل وعػػال  الػػذم ىػػك منبػػع رػػؿ رلمػػة كمعػػدف رػػؿ فضػػيلة

  .(4)القرآف كاسونباط حرمو ليناؿ بو السعادة الدنيكية كاذخركية

كمػف أشػير المفسػػريف بػ قليـ مػا كراء النيػػر فػي العاػريف السػػلجكقي كالخػكارزمي عمػر بػػف  

رحؿ في طلب العلـ إل  مرك  (ـ1082ىػ/ 475ت)محمد بف عبداهلل بف نار البسطامي البلخي 

"حػػػدثنا عػػػف  (5)قػػػاؿ السػػػمعاني، ظريػػػؼ الجملػػػة كالوفاػػػيؿ، الخلػػػؽكرػػػاف حسػػػف ، كىػػػراة كسػػػمرقند

  .مشايخنا"

عمػر بػف عبػداهلل بػف محمػد اليػركم بػف كمف المفسريف البارزيف الشػيخ أبػك محمػد بػف أحمػد 

ـ( المعركؼ بػ )بيرىرم( أم ااحب الوفسير سرف الرشػانية إحػدل مػدف إقلػيـ 1088ىػ/ 481)ت

كعلي بػف محمػد بػف عبػدالرريـ بػف مكسػ  البػزدكم  (1)مساجدىا ما كراء النير كأشوغؿ بالوفسير في

اإلماـ الربير الجػامع بػيف أشػوات ، نسبة إل  قرية بزدكم إحدل قرل بخارل (ـ1089ىػ/ 482ت)

                                                 

 .11ـ، ص1983النكر الحديدم اقر: الوفسير المأثكر كمناىب المفسريف فيو، مرة المررمة،  محمد أبك  (1)
 .33سكرة الفرقاف: اآلية   (2)
 .14، 13ـ، ط، ص1961محمد حسيف الذىبي: الوفسير كالمفسريف، القاىرة،   (3)
كقػػد وعػػددت أنػػكاع الوفاسػػير، فقػػد رػػاف الوفسػػير يوناقػػؿ بطريػػؽ  ؛91ـ، ص1950راغػػب الطبػػاخ: الثقافػػة اإلسػػأمية، حلػػب، محمػػد   (4)

رما يركم بعضيـ عف بعض، كالوابعكف يرككف عف الاحابة رمػا يػركم بعضػيـ عػف بعػض  الركاية، فالاحابة يرككف عف رسكؿ اهلل 
ط الوفسػير بالحػديث، كعػرؼ المسػلمكف أنكاعػان منيػا الوفسػير بالمػأثكر الػذم يعػد أفضػؿ أنػكاع كىذه ىي الخطكة اذكل  في الوفسير، ثـ اروػب

الوفسػػير كىػػك بيػػاف معنػػ  القػػرآف الرػػريـ بمػػا جػػاء فػػي القػػرآف نفسػػو كبمػػا جػػاء فػػي السػػنة الاػػحيحة كبمػػا نقػػؿ عػػف الاػػحابة  كالوػػابعييف، 
جػػرد الركايػػة ثػػـ الوفسػػير بػػالرأم ىػػك وفسػػير القػػرآف باالجويػػاد، ثػػـ الوفسػػير كاقواػػر أاػػحاب الوفسػػير المػػأثكر بالمػػأثكر فػػي وفاسػػيرىـ علػػ  م

اذشػػػارم كوفاسػػػير الفػػػرؽ اإلسػػػأمية المخولفػػػة حيػػػث وناكلػػػت رػػػؿ طاةفػػػة روػػػاب اهلل وفسػػػيران بمػػػا اروضػػػوو لنفسػػػيا، كالوفسػػػير اإلشػػػارم يعنػػػي 
، للمزيػػد، الاػػكفي كالشػػيعي، ثػػـ الوفسػػير العلمػػي كىػػك نػػكع مػػف الوفسػػير يحػػاكؿ أاػػحابو الػػ ربط بػػيف الػػدالالت القرآنيػػة كمسػػوحدثات العلػػـك

 .25محمد حسيف الذىبي: الوفسير كالمفسركف، ط، ص ؛29ينظر، محمد أنكر الحديدم: الوفسير بالمأثكر، ص
 .352، ص1اذنساب، جػ  (5)
 .483النسفي: القند، ص  (1)
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العلكـ نزيؿ سمرقند لو واانيؼ رثيػرة منيػا روػاب فػي وفسػير القػرآف يقػاؿ إنػو ماةػة كعشػركف جػزء 

 .(1)رؿ جزء في حجـ ماحؼ

ـ( مف 1112ىػ/ 506محمد بف محمد بف أيكب القطكاني اذشركسني )ت  ـ أبككيعد اإلما

إنػو سػقط عػف دابوػو بعػدما  :رػاف مفسػران مشػيكران كرد سػمرقند كبخػارل كيقػاؿ، أشير علماء الوفسػير

كمػف ربػار  (2)كخلػؼ أكالدان رأل أحػدىـ السػمعاني، انارؼ مف اأة الجمعة فاندقت عنقػو كمػات

ىػػػ/ 526بػػف يعقػػكب بػػف أحمػػد بػػف إبػػراىيـ ابػػف يكسػػؼ الركزبػػارم )تامػػد محمػػد أح المفسػػريف أبػػك

كرػاف إمامػان مفسػران بارعػان كولميػذ الشػيخ اليػركم ، نسبة إل  قرية ركزبار الوابعة لسػمرقند، ـ(1131

حفػص عمػر  رما راف نجـ الػديف أبػك .(3)الحسف الماوريدم المفسر ركم وفسيره عنو ركل عنو أبك

، ـ( مػف أشػير المفسػريف اػنؼ فػي رػؿ العلػكـ1142ىػػ/ 537قندم )ت بف محمد النسػفي السػمر 

كمف أجؿ مانفاوو ما انفو في الوفسير كمنو "الويسير فػي الوفسػير" ذرػر فػي إحػدل خطبػو ماةػة 

ثػػـ عػػرؼ الوفسػػير كالوأكيػػؿ كفسػػر اآليػػات بػػالقكؿ كبسػػط فػػي معناىػػا رػػؿ ، اسػػـ مػػف أسػػماء القػػرآف

 .(4)لوفسير"رما انؼ "اذرمؿ اذطكؿ في ا، البسط

بف حمزة االفوح محمد بف عبدالحميد بف الحسيف  كمف أةمة الوفسير الربار عأء الديف أبك 

كمػف ربػار المفسػػريف  .(1)ـ( رػاف يملػي الوفسػير كيعلمػو1157ىػػ/ 552اذسػمندم السػمرقندم )ت 

غد إبراىيـ بف ىػػ/ 553بػف مدكسػة الراشػاني )تايعقكب بف أبػي ناػر بػف أبػي النضػر  ب قليـ الاي

بػػف أحمػػد السػػاعزجي الملقػػب بشػػيخ اكوػػكل  خطاباويػػا نيابػػة عػػف محمػػكد ، ـ( سػػرف سػػمرقند1158

سمع بالرشانية عػف ، كراف حسف السيرة، كراف إمامان بمسجد براشاف إحدل مدف سمرقند، اإلسأـ
                                                 

 .201الزررشي: البرىاف، ص  (1)
 .526، ص4اذنساب، جػ  (2)
 .101، ص3لسمعاني: اذنساب، جػا  (3)
ـ ، 1972الػػداككدم: طبقػػات المفسػػريف، وحقيػػؽ محمػػد علػػي عمػػر، القػػاىرة،  ؛115، ص4ابػػف العمػػاد الحنبلػػي: شػػذرات الػػذىب، جػػػ  (4)
 .177، ص2جػ

 .49، ص3عمر رضا رحالة: معجـ المؤلفيف، جػ ؛35ـ ، ص1960السيكطي: طبقات المفسريف، طيراف،   (1)
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ىػػػػ/ 555رمػػػا رػػػاف أبػػػك المحامػػػد محمػػػكد بػػػف أحمػػػد بػػػف الفػػػرج السػػػاعزجي السػػػمرقندم )ت  (1)أبيػػػو

 .(2)مفسران عالمان ، بة إل  مدينة ساعزج البخارية راف إمامان فاضأن ـ( نس160

كمػػػػف أةمػػػػة علمػػػػاء الوفسػػػػير أبػػػػك القاسػػػػـ محمػػػػد بػػػػف يكسػػػػؼ بػػػػف محمػػػػد العلػػػػكم الحسػػػػيني  

كمػات بسػمرقند كقيػػؿ ، كأقػاـ فػي أثنػػاء عكدوػو ببغػداد مػػدة، ـ( حػػب1161ىػػ/ 556السػمرقندم )ت 

الحسػف علػي  كشيخ اإلسأـ لمماـ برىاف الديف أبػك (3)ةمةكراف شديد النقد للعلماء كاذ، قوؿ ابران 

رػػػاف ، ـ( نزيػػػؿ سػػػمرقند1196ىػػػػ/ 593بػػػف عبػػػدالجليؿ الفرغػػػاني المرغينػػػاني )ت ابػػػف أبػػػي برػػػر ا

كمػػف بيػػنيـ شػػمس الػػديف محمػػد السػػمرقندم  (4)اػػنؼ فػػي الوفسػػير، جامعػػان للعلػػكـ ضػػابطان للفنػػكف

فأومو الشيخ أحمد بػف محمػكد ، ات قبؿ أف يوموـ( انؼ روابان في الوفسير كم1203ىػ/ 600)ت

كمحمد بف عثماف بف محمد بف حساـ الديف العليػا بػادم  (5)ـ(1563ىػ/ 971الفرغاني اذاـ )ت

ـ( رػػاف مػػف أشػػير علمػػاء الوفسػػير فػػي سػػمرقند لػػو ماػػنفات قيمػػة 1230ىػػػ/ 628السػػمرقندم )ت 

 .(6)مجلدات(كمنبع المباني في وفسير القرآف في ، منيا )مطلع المعاني

 كراف أبكبرر محمد بف علي بف حيػدر الجعفػرم نسػبة إلػ  سػيدنا جعفػر بػف أبػي طالػب 

مف المفسريف ببخارل ركم عنو عمرك بف عثماف بف علي البيرندرم ببخارل سػمع منػو السػمعاني 

الجنبػػذم نسػػبة إلػػ  قريػػة  مبػػف محمػػد البخػػار اكالمفسػػر محمػػد بػػف أحمػػد  (1)ـ(1163ىػػػ/ 559)ت 

  .(2)رانت لو واانيؼ رثيرة في الوفسير، ل قرل بخارلجنبذ إحد

                                                 

 .117، 116، ص3لكفاء: الجكاىر المضيةة، جػابف أبي ا  (1)
 .309، ص2الداككدم: طبقات المفسريف، جػ  (2)
 .149، ص7الزررلي: اذعأـ ، جػ ؛409، ص3ابف أبي الكفاء: الجكاىر المضيةة، جػ  (3)
 .8، ص1ـ، جػ2000برىاف الديف المرغيناني: اليداية شرح بداية المبودم، وحقيؽ محمد وامر كحافظ عاشكر، القاىرة،   (4)
 .274، ص2حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ  (5)
 .483، ص3عمر رضا رحالة: معجـ المؤلفيف، جػ  (6)
 .94، 93، ص2السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
 .119السمعاني: المادر نفسو، ص  (2)
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ـ( رػاف 1067ىػ/ 460كمف مفسرم إقليـ فرغانة البارزيف أبك عمراف مكس  الخجندم )ت 

كمػف وأميػذه ، كرحػؿ إليػو طلبػة العلػـ مػف الشػاش كبخػارل كسػمرقند، لو مروب ودريس في سػمرقند

كمػػف مفسػػرم  (1)رػػاف مػػف أبػػرز وأميػػذهأبػػك سػػعد اإلدريسػػي اػػاحب روػػاب "وػػاريخ سػػمرقند" الػػذم 

كاإلمػاـ الجػامع للعلػكـ برىػاف الػديف ، فرغانة أيضان أسعد بف إسػحاؽ بػف أميػرؾ المرغينػاني المفسػر

أمػػا اإلمػػاـ محمػػد بػػف الحسػػيف بػػػف  (2)الػػذم رػػاف محققػػان مػػف المجويػػديف، المرغينػػاني السػػابؽ ذرػػره

كلو مف الروب روػاب "قيػد ، ء الوفسيرـ( فراف مف أرابر علما1164ىػ/ 559الحسيف اذزدم )ت 

رحػػػؿ إلػػػ  العػػػراؽ كالشػػػاـ كخراسػػػاف ثػػػـ أقػػػاـ بمػػػرك، كدرس ، اذكابػػد" فػػػي أرثػػػر مػػػف أربعماةػػػة مجلػػػد

، علػ  يػد مفسػرم فرغانػة مسلـ محمد بف بحر اذافياني الذم أخػذ العلػـ كمنيـ أبك (3)بمساجدىا

 (5)رم فاراب كىي مف قرل نير سػيحكفكمف مفس .(4)كمف أىـ مؤلفاوو "جامع الوأكيؿ في الوفسير"

ف ناػر المػركزم كسػػمع الفضػؿ اػديؽ بػف سػعيد الاػكناجي الفػارابي سػمع بسػمرقند محمػد بػ أبػك

 .(6)ـ1140ىػ/ 535كمات بفاراب بعد سنة ، بف محمد بف جزرةاببخارل االح 

كمػػف مفسػػرم طخارسػػواف كىػػي ناحيػػة ربيػػرة مشػػوملة علػػ  بلػػداف كراء نيػػر بلػػخ أعلػػ  نيػػر 

كمنػػو عػػالـ الوفسػػير أبػػك حػػاوـ ، خػػرج منيػػا جماعػػة مػػف الفضػػأء كالعلمػػاء فػػي رػػؿ فػػف (1)فجيحػػك 

بػػف الحسػػف بػػف ا بػػف مسػػعكداكرػػاف أبػػك محمػػد برػػر  (2)ـ(1105ىػػػ/ 499اػػالح الطخارسػػواني )ت 

ػػغدم الفرنرػدم حفػػص عمػػر بػف محمػػد النسػػفي  ركل عنػػو أبػك، مػػف أفاضػػؿ المفسػريف (3)الػزراد الاي

                                                 

 .188، ص2عبداهلل سعد: مكسكعة علماء آسيا الكسطي، جػ ؛398، ص2ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (1)
 .260، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (2)
 .489، ص1ابف اذثير: اللباب، جػ  (3)
 .50، ص6الزررلي: اذعأـ، جػ  (4)
 .314، ص3ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (5)
 .19، ص2ابف اذثير: اللباب، جػ  (6)
 .151، ص4ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (1)
 .36، ص2ابف اذثير: اللباب، جػ  (2)
 .482، ص3فرنؾ: قرية مف قرل ايغد سمرقند، ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (3)
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بػػػف رػػػاراؾ الفغانػػػديزم نسػػػبة إلػػػ  قريػػػة ابػػػف نػػػكح ا كأبػػػك إسػػػحاؽ إبػػػراىيـ (1)ـ(1134ىػػػػ/ 527)ت 

كمػػف مفسػػرم راشػػغر أبػك إسػػحاؽ إبػػراىيـ بػػف  (2)ـ(1107ىػػ/ 501فغانػديزة مػػف أعمػػاؿ بخػػارل )ت

 ركل عنػػػو أبػػػك الفوػػػكح عبػػػدالغافر بػػػف الحسػػػيف اذلمعػػػي الرػػػاجغرم (3)يكسػػػؼ المشػػػيدم الرػػػاجغرم

بػػف زىيػػر اناػػر أحمػػد بػػف الشػػيخ بػػف حمكيػػو  أبػػك كمػػف مفسػػرم نخشػػب (4)ـ(1184ىػػػ/ 584)ت

 .(5)لو واانيؼ الوفسير، راف أديبان فاضأن كمفسران مناظران ، الراساني الفقيو الشافعي

إقليـ ما كراء في إمدادنا بعديد مف المفسريف رادويـ روب اذنساب كالوػراجـ  كأسيمت قرل

كالمفسػػر أبػػك طػػاىر حمػػزة بػػف  (6)دمكالطبقػػات كمػػنيـ أبػػك الفضػػؿ عزيػػز بػػف سػػليـ بػػف مناػػكر البػػز 

كمػػنيـ إسػماعيؿ بػف يعقػػكب  (8)ـ1040ىػػ/ 432في شػػير رمضػاف ك وػ  (7)محمػد بػف أسػػد البزغػامي

كمحمػػد بػف أحمػػد ابػف أبػػي القاسػـ بػػف إسػػحاؽ ، ـ1089ىػػ/ 482المقػرئ كالمفسػػر الػدجاروي مػػات 

 لوفسػير فػي مسػاجد قريوػواشػوغؿ بعلػـ ا (1)بف أحمد بف أبي برر اللؤلؤم المعركؼ بالفقيو السكنجي

كأبك إسحاؽ إبػراىيـ بػف أبػي القاسػـ أحمػد بػف حفػص اليػكذم رػاف شػيخان  (2)ـ1158ىػ/ 553مات 

 .(3)زاىدان مفسران في أربطو قريوة يكذم الوابعة لنسؼ

                                                 

 .140، ص2ابف اذثير: اللباب، جػ  (1)
 .147ابف اذثير: المادر نفسو، ص  (2)
 .174، ص4راجغر: إحدل قرم راشغر فيما كراء النير، ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (3)
 .205، ص2ابف اذثير: اللباب، جػ  (4)
غد ؛207اذثير: المادر نفسو، ص ابف  (5)  .كراش إحدل قرم نخشب في إقليـ الاي
بزدة: بفوح الباء المنقكلة بكاحدة كسركف الػزام آخرىػا الػداؿ الميملػة، نسػبة إلػ  بػزدة مػف أعمػاؿ نسػؼ مػف بػأد مػا كراء النيػر، ابػف   (6)

 .105، ص1اذثير: اللباب، جػ
، 1م كفوح الغيف المعجمة، كفي آخرىا المػيـ قريػة مػف قػرل نسػؼ، يػاقكت: معجػـ البلػداف، جػػبزغاـ: بضـ الباء المكحدة كسركف الزا  (7)
 .533ص
 .106، 105، ص1ابف اذثير: اللباب، جػ  (8)
 .497، ص2دجارف: بضـ الداؿ الميملة كفوح الجيـ قرية مف قرل نسؼ، ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (1)
 .212، ص3السمعاني: اذنساب، جػ  (2)
 .23، ص3سكنب: قرية ربيرة مف قرل نسؼ، ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (3)
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قريػػػػة وكنرػػػث مػػػف قػػػػرم   إلػػػكمػػػف مفسػػػرم قػػػرل إقلػػػػيـ الشػػػاش أبػػػك جعفػػػػر الوػػػكنرثي نسػػػبة 

مفسػرم قػرل طخارسػواف يعقػكب بػف كمػف  (2)مػد المفسػر البػارابيكأبػك زرريػا يحيػ  بػف أح (1)الشاش

كاإلماـ المفسػر أبػي برػر عبػاس  (4)رانت لو مجالس للوفسير (3)الرحمف عبد القادرم االسرلندمعبد

 .(6)بف مناكر بف نار الجراح الدارزنجي الاغانياكأبك شعيب االح  (5)البذخشاني

د مػف ماػنفي الوفسػير العقلػي الػذم يرجػع عديػرم خكارـز ظير في إقلػيـ خػكارـز كمف مفس

إل  اللساف في معرفة البأغة كاللغة في وأدية المعني بحسػف مقااػد اذسػاليب كىػذا الاػنؼ مػف 

كمػف أحسػف مػا اشػومؿ عليػو فػي ىػذا الفػف فػي إقلػيـ خػكاـز خػأؿ العاػريف ، الوفسير قؿ أف ينفرد

 .(7)ـ1143ىػ/ 538الموكفي السلجكقي كالخكارزمي وفسير الراشؼ للزمخشرم المعوزلي 

كيظيػػر أف وفسػػير القػػرآف الرػػريـ رػػاف فػػي رػػؿ عاػػر مػػف العاػػكر موػػأثران بالحررػػة العلميػػة 

 .(8)كاكرة منعرسة لما في ىذا العار مف آراء كنظريات علمية كمذاىب دينية، فيو

كلػػػػػذلؾ رػػػػػاف الوفسػػػػػير العقلػػػػػي مأةمػػػػػان إلقلػػػػػيـ خػػػػػكارـز كخااػػػػػة فػػػػػي العاػػػػػريف السػػػػػلجكقي 

حيث شيد العار السلجكقي دخكؿ مذىب المعوزلة في إقليـ خكارـز عف طريؽ أبي ، زميكالخكار 

  .(1)ـ1113ىػ/ 507جعفر محمكد بف جرير الضبي ت 

 

                                                 

 .33، ص7السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
بػػلراب: بفػػوح البػػاء المكحػػدة كالػػراء بػػيف اذلفػػيف كفػػي آخرىػػا البػػاء اذخػػرل كقػػد وبػػدؿ البػػاب فيقػػاؿ فػػاراب كىػػي ناحيػػة فيمػػا كراء نيػػر   (2)

 .76، ص1سيحكف، ابف اذثير: اللباب، جػ
 .43، ص1أسررند: قرية اغيرة مف مدف طخارسواف كىي رثيرة الخير كقد وسقط اذلؼ فيقاؿ سررند، ابف اذثير: اللباب، جػ  (3)
 .231، ص5ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (4)
ي مواخمػة لػبأد بذخشاف: بفػوح البػاء المكحػدة كالػذاؿ كسػركف الخػاء، كفػوح الشػيف المعجمػة كفػي آخرىػا النػكف، أعلػ  طخارسػواف كىػ  (5)

 .451، ص1الورؾ، ياقكت: معجـ البلداف، جػ
 .الدارزنب: بفوح الداؿ كسركف اذلؼ، كفوح الراء كسركف النكف كبعدىا جيـ، كىي مف قرل الاغايناف  (6)
 .55، ص8الزررلي: اذعأـ، جػ ؛394ابف خلدكف: المقدمة، ص  (7)
 .487أحمد أميف: فجر اإلسأـ، ص  (8)
 .487، ص9لحمكم: معجـ اذدباء، جػياقكت ا  (1)
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كيشػػيد الرقػػي الفرػػرم بخػػكارـز أف المػػذىب المعوزلػػي المعومػػد علػػ  العقػػؿ كالفرػػر انوشػػر بيػػا 

نوشػر المػذىب المعوزلػي فػي إقلػيـ حيػث ا (1)منذ القػرل الخػامس اليجػرم / الحػادم عشػر المػيأدم

كألػػػؼ وفسػػػيره الراشػػػؼ عػػػف حقػػػاةؽ  (2)خػػػكارـز كسػػػار الزمخشػػػرم علػػػ  مػػػذىب أسػػػواذه أبػػػي ناػػػر

ـ 1133ىػػ/ 528عػاـ  اذكؿالونزيؿ كفرغ مف وأليفو يكـ االثنػيف الثالػث كالعشػريف مػف شػير ربيػع 

اػػنؼ  (4)"يقػػكؿ ابػػف خلرػػافك  (3)"إف أمػػأل العلػػـك بمػػا يغمػػر القػػراةح علػػـ الوفسػػير": قػػاؿ فػػي خطبوػػو

، لػػـ ياػػنؼ قبلػػو مثلػػو، منيػػا )الرشػػاؼ( فػػي وفسػػير القػػرآف العزيػػز، الزمخشػػرم الواػػانيؼ البديعػػة

أشيرىا وفسير الخكارزمي ذبي ، كانوشرت روب الوفاسير في إقليـ خكارـز خأؿ العار السلجكقي

فػػػػي وفسػػػػير  ـ( سػػػػماه )شػػػػماريخ  الػػػػدرر1144ىػػػػػ/ 539الحسػػػػف علػػػػي بػػػػف عػػػػراؽ الخػػػػكارزمي )ت

بػػػف عمػػػراف اعلػػػي بػػػف محمػػػد ، حجػػػة اذفاضػػػؿ، المفسػػػريف، كمػػػف أاػػػحاب الزمخشػػػرم .(5)القػػػرآف(

  .(6)كلو رواب في )وفسير القرآف(، ـ1164ىػ/ 560العمراني الخكارزمي ت 

زيػػف ، بػػايجكؾ بػػفامحمػػد بػػف أبػػي طالػػب القاسػػـ : كمػػف وأميػػذ الزمخشػػرم كالمفسػػريف أيضػػان 

كاػنؼ ، أخذ عػف الزمخشػرم كخلفػو فػي حلقوػو، الملقب اذدمي، زميالشماريخ أبك الفضؿ الخكار 

 .(1)ـ1166ىػ / 562وكفي ، وفسير القرآف

          كرػػػذلؾ ، رمػػػا ألػػػؼ أاػػػحاب مػػػذاىب اإلمػػػاـ أبػػػي حنيفػػػة النعمػػػاف روبػػػان فػػػي وفسػػػير القػػػرآف 

 كمػػنيـ، رػػاف ذاػػحاب مػػذىب اإلمػػاـ الشػػافعي ناػػيب مػػف وفسػػير القػػرآف فػػي العاػػر الخػػكارزمي

جػػػـ الػػػديف الربػػػرم الشػػػافعي المفسػػػر نجػػػـ الػػػديف أحمػػػد بػػػف عمػػػر بػػػف عبػػػداهلل المعػػػركؼ بالشػػػيخ ن

                                                 

 .145باروكلد: واريخ الورؾ، ص  (1)
 .28ماطف  الااكم الجكيني: منيب الزمخشرم في وفسير القرآف كبياف إعجازه، دار المعارؼ، القاىرة، د. ت، ص  (2)
 .1475، ص2حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ  (3)
 .168، ص5كفيات اذعياف، جػ  (4)
 .185، ص4كم: معجـ اذدباء، جػياقكت الحم  (5)
 .446، ص1حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ  (6)
 .195: طبقات المفسريف، صاذكندكم  (1)
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كآخػر المفسػريف كالػذيف  .(1)كلو في وفسػير القػرآف الرػريـ أثنػ  عشػر مجلػدان ، (ـ1221/ ىػ618ت)

العػػالـ الفاضػػػؿ كالمحقػػػؽ ، محمػػد بػػػف أحمػػد الخػػػكارزمي الشػػػافعي، عػػاش فوػػػرة بعػػد الغػػػزك المغػػػكلي

اػػػنؼ "ملػػػوقط المعػػػالـ فػػػي الوفسػػػير" كىػػػك مؤلػػػؼ جليػػػؿ القػػػدر كالشػػػأف ينقػػػؿ عنػػػو ، يفجمػػػاؿ الػػػد

  .(2)ـ1637ىػ/ 635كرانت كفاوو ، المفسركف كيعٌدكنو

كلقد أسيـ المفسركف مف خأؿ وانيؼ الوفاسير كفقا لمذىبيـ في زيادة النشاط الفررم في 

مػدف كقػرل إقلػيـ مػا كراء النيػر نت مجمؿ القكؿ أزدا .إقليـ خأؿ العاريف السلجكقي كالخكارزمي

عديػػػد مػػػف علمػػػاء الوفسػػػير البػػػارزيف الػػػذيف أسػػػدكا للحضػػػارة اإلسػػػأمية مؤلفػػػات جليلػػػة إلػػػ  جانػػػب ب

كرانػػػت ، ازدىػػار علػػـ الوفسػػير فػػي أرجػػاء العػػالـ اإلسػػأمي كأثػػرت المروبػػة اإلسػػأمية بماػػنفاويـ

كال غػرك فػي ، ي إل  الوفسير المػأثكرمعظـ الوفاسير الوي كجدت في مدف إقليـ ما كراء النير ونوم

كوررػػز علػػ   (3)ذلػػؾ ذف أاػػحاب ىػػذه الوفاسػػير رػػانكا مػػف المحػػدثيف الػػذيف الوزمػػكا بالسػػند كالركايػػة

كقامػػت ، كعاميػػا، كخااػػيا، كمنسػػكخيايا كأقااياػػيا، نك ؤ ، كشػػوفسػػيراويـ معرفػػة أسػػباب النػػزكؿ

  .(1)وفسيراويـ لخدمة آراةيـ الفقيية في معظـ اذحياف

 (2)مم الحديثع : 

 مػػػػف قػػػػكؿ أك فعػػػػؿ أك وقريػػػػر  نقػػػػؿ مػػػػا أضػػػػيؼ إلػػػػ  النبػػػػي   قػػػػـك علػػػػىػػػػك العلػػػػـ الػػػػذم ي

لقية أك خلقية نقأن دقيقان محرران  " كأفعالػو أقػكاؿ الرسػكؿ ، فمكضػكع علػـ الحػديث ركايػة "أكافو خي

                                                 

 .59، ص1الداككدم: طبقات المفسريف، جػ  (1)
 .229: طبقات المفسريف، صاذدنو كم  (2)
 .203مرفت رضا أحمد: الحياة الثقافية، ص  (3)
 .244لمسلميف، صمحمد عبدالعظيـ: واريخ ا  (1)
الحػػديث فػػي اللغػػة يطلػػؽ علػػ  الجديػػد، ضػػد القػػديـ، كيطلػػؽ علػػ  الخبػػر كالقاػػص، كعنػػد إطػػأؽ لفػػظ الحػػديث يناػػرؼ الرػػأـ إلػػ    (2)

بِّػؾى  أحاديث الرسكؿ  ػًة رى ػا ًبًنٍعمى  كىك ما نقؿ عنو مف قكؿ أك فعؿ أك وقرير كالجمع أحاديث كىك شاذ عل  غيػر قيػاس، كقكلػو وعػال  )كىأىمَّ
ػػػدٍِّث ( اآليػػػة ) ( سػػػكرة الضػػػحي، أم بلػػػم مػػػا أرسػػػلت بػػػو، فالحػػػديث كالخبػػػر فػػػي اللغػػػة  مورادفػػػاف، كأطلػػػؽ علمػػػاء الحػػػديث علػػػ  علػػػـ 11فىحى

الحػػديث اسػػـ ماػػػطلح الحػػديث كأاػػػكؿ الحػػديث، كرليػػا أسػػػماء لمسػػم  كاحػػػد، ينظػػر، محمػػد عجػػػاج الخطيػػب: أاػػػكؿ الحػػديث علكمػػػو 
 .7ص ـ،1967كماطلحو، دار الفرر، بيركت، 
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لبحػث عػف كذلػؾ با (1)مف حيث نقليػا نقػأن دقيقػان فيػك يونػاكؿ  ضػبط رػؿ حػديث، كوقريراوو كافاوو

 .(2)كفحص أحكاؿ الركاة، إسناد الحديث

كبحسػب أسػانيدىا ، كومرف علماء المسلميف مػف وقسػيـ اذحاديػث بحسػب موكنيػا مػف ناحيػة

عيسػػ   كيعػػٌد أبػػك (3)كضػػعيؼ، كحسػػف، مػػف ناحيػػة أخػػرل فقسػػمت اذحاديػػث إلػػ  حػػديث اػػحيح

إل  اػحيح كحسػف ـ( أكؿ مف قسـ الحديث 892ىػ/ 279محمد بف عيس  بف سكرة الورمذم ت)

كيػػػأوي فػػػي اذىميػػػة بعػػػد القػػػرآف ، كالحػػػديث ىػػػك الماػػػدر الثػػػاني للوشػػػريع اإلسػػػأمي .(4)كضػػػعيؼ

إذ ، )علػػـ الحػػديث أشػػرؼ العلػػـك بعػػد العلػػـ بروػػاب اهلل سػػبحانو كوعػػال  (5)يقػػكؿ السػػمعاني، الرػػريـ

عليػو السػأـ حيػث نا الرريـ كمسونبطة منيا كاهلل سبحانو كوعال  شرؼ رسكل، اذحراـ مبنية علييا

ػٍف اٍليىػكىل ) :يقكؿ ا يىٍنًطؽي عى مى ـٍ الرَّسيػكؿي كيقػكؿ عػز كجػؿ " (1)"ًإٍف ىيػكى ًإالَّ كىٍحػيه ييػكحى  (3"كى ػا آوىػاري مى كى

ٍنوي فىاٍنوىييكا كىاوَّقيكا اللَّوى " ـٍ عى ا نىيىاري مى ذيكهي كى فىخي
ػٍف ييًطػٍع الرَّسيػكؿى فىقىػٍد أىطىػاعى " :كيقكؿ عز مػف قػاؿ (2) اللَّػوى مى

ًفيظان" ـٍ حى لىٍيًي ٍلنىاؾى عى ا أىٍرسى لَّ  فىمى ٍف وىكى مى كى
(3). 

فيػػـ   الػػذيف سػػمعكا الرسػػكؿ كقػػد عنيػػي الاػػحابة رضػػكاف اهلل علػػييـ بأحاديػػث الرسػػكؿ  

كحراكا ، كرانكا يدققكف في نقؿ اذخبار كقبكليا كعمؿ بذلؾ الوابعكف، الجيؿ اذكؿ مف المحدثيف

كذف  .(5)كقيموػو فػي قبػكؿ اذخبػار (4)اقؿ ليػا، كلػذلؾ ظيػر علػـ اذسػنادالوحقؽ مف ادؽ الن  عل

                                                 

 .7محمد عجاج الخطيب: أاكؿ الحديث، ص  (1)
 .172السمعاني: أدب اإلمأء، ص  (2)
 .7محمد عجاج الخطيب: أاكؿ الحديث، ص  (3)
 .81ـ، ص1984ابف ويمية: علـ الحديث، وحقيؽ مكس  محمد علي، بيركت،   (4)
 .3أدب اإلمأء، ص  (5)
 .4سكرة النجـ: اآلية   (1)
 .7ة سكرة الحشر: اآلي  (2)
 .80سكرة النساء: اآلية   (3)
اذسػػناد: ركايػػة الثقػػة عػػف الثقػػة، كالعػػدؿ عػػف العػػدؿ، كاػػفات المسػػند إليػػو رثيػػرة عػػددىا السػػمعاني بخمسػػيف اػػفة، راجػػع السػػمعاني:   (4)

 .57 -30أدب اإلمأء، ص
 .9ـ، ص1996، مروبة المعارؼ للنشر كالوكزيع، الرياض، 9محمكد الطحاف: ويسير ماطلح الحديث، ط  (5)
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 (1)كأخبػاره منقكلػة اػحيحة السػند، فأبػد أف ورػكف ألفاظػو كأفعالػو كوقديراوػو، ىك قدكونا الرسكؿ 

الوي بدأت وظير في إقليـ ما كراء النير رغيره مف أقػاليـ العػالـ  (2)بعيدة عف اذحاديث المكضكعة

 ولوشػكي الذيف كضعكا أحاديث باطلة منسكبة للنبػي ، خااة بعد ازدياد شكرة الشيعةاإلسأمي 

مما اسولـز الوادم ليـ بشرؿ علمي مدركس ، كالوطاكؿ علييـ، بعض الاحابة رضي اهلل عنيـ

كالطبقػػات للوكفيػؽ بػػيف اذسػانيد كالوعريػػؼ ، أكالن ثػػـ الوػاريخ كاذنسػاب اإلسػنادفظيػرت الحاجػة إلػػ  

كىنػػا ووجلػػ  نظريػػة  .(3)إلػػ  أف وطػػكر الحػػاؿ لظيػػكر علػػـ الحػػديث، كالوأرػػد مػػف اػػدقيـبرجاليػػا 

، العلـك الدينية لاػالح القػكل االجوماعيػة المواػارعة  نعراس اذحكاؿ السياسية علإ، كىي أخرل

فكضػػػعت أحاديػػػث ورجػػػع أحقيػػػة البيػػػت ، كجػػػرل ورػػػريس السػػػنة كوكظيفيػػػا فػػػي الاػػػراع االجومػػػاعي

كجمعييػػا وعرػػس الاػػراع الحقيقػػي  ،كأخػػرل وفضػػؿ بعػػض الشػػعكب كالقباةػػؿ ،العلػػكم فػػي الخأفػػة

 .(1)حكؿ مشرلة اإلمامة الوي وفجرت خأليا الوناقضات االقواادية كاالجوماعية

، المسػػلمكف عنايػػة عظيمػػة بمػػا كضػػعكا مػػف قػػكانيف لوكضػػيح المعػػؿ مػػف السػػليـ يعونػػأكليػػذا 

فعليػو يقػـك اسػونباط اذحرػاـ ، ؿ مف المردكدكالضعيؼ مف الاحيح كالمكقكؼ مف المرفكع كالمقبك 

مػػػف السػػػنة الطػػػاىرة كبكاسػػػطوو يػػػوـ حسػػػف االقوػػػداء بالرسػػػكؿ 
كليػػػذا رانػػػت الرحلػػػة فػػػي طلػػػب  (2) 

  .(3)الحديث مف أطكؿ الرحأت العلمية عند المسلميف

                                                 

 .5السمعاني: أدب اإلمأء، ص  (1)
ىػػػي اذحاديػػػث الوػػػي وبػػػايف العقػػػكؿ، كوخػػػالؼ المنقػػػكؿ، كونػػػاقض اذاػػػكات، أم ورػػػكف خارجػػػة عػػػف دكاكيػػػف اإلسػػػأـ فػػػي اذسػػػانيد،   (2)

المطيعػػي:  ، محمػػد نجيػػبكالروػػب المشػػيكرة، كالوأرػػد مػػف ذلػػؾ بالشػػكاىد، فيػػي أحاديػػث مكضػػكعة غيػػر اػػحيحة ال ونسػػب إلػػ  الرسػػكؿ 
 .29وبسيط علـك الحديث كأدب الركاية، مطبعة حساف، القاىرة، د. ت، ص

العػػػالي الاػػػحيح، كالوعريػػػؼ بالرػػػذابيف، كالموػػػركريف  اإلسػػػنادوضػػػـ علػػػـك الحػػػديث الماػػػطلح، كمعرفػػػة دقػػػة الػػػركاة، كالكاػػػكؿ إلػػػ    (3)
، كوعػػد الحػػديث كواػػحيح أميػػات الروػػب كاإلسػػنادسػػكخ، كالضػػعفاء، كالمجػػركحيف، كاػػاحب وطػػكر علػػـ الحػػديث علػػـ الرجػػاؿ الناسػػخ كالمن

مػف رػذب علػيَّ موعمػدان فليوبػكأ مقعػده مػف النػار، ينظػر، السػمعاني: أدب  المروكبة كضبطيا عف مانفييا، كذلؾ اقوداء بحديث الرسكؿ 
 .290رشاد معوكؽ: الحياة العلمية، ص ؛146اإلمأء، ص

 .139، 138، ص1، جػيالفرر اإلسأممحمكد إسماعيؿ عبدالرازؽ: سكسيكلكجيا   (1)
 .9محمد عجاج الخطيب: أاكؿ الحديث، ص  (2)
 .19ماجد إسأـ النبراوي: الرحلة، ص  (3)
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 :الحديث ومن حفظيم من إتقانيم إلىوصنف المشتغمون بعموم 

ىػػك مػػف يػػركم الحػػديث لسػػنده ، المسػػند، الحػػديث كىػػك مػػف شػػرع فػػي طلػػب: طالــب الحــديث

كىػك مػف يشػوغؿ بعلػـ الحػديث : والمحـدث، الركية المجػٌردة إالء أراف عنده علـ بو أك ليس لو سكا

كيعػػػػرؼ علكمػػػػو كااػػػػطأحات أىلػػػػو ، راكيػػػػة كداريػػػػة كيعػػػػرؼ باذسػػػػانيد أك العلػػػػؿ كأسػػػػماء الرجػػػػاؿ

كىػك أرفػع درجػة مػف المحػدث : والحـافظ (1)فكالمؤولؼ كالمخولؼ مف ركاوو كيحفػظ رثيػران مػف الموػك 

كيحػيط بمػا أجمػع عليػو العلمػاء كمػا اخولفػكا ، بحيث يركف ما يعرفو في رؿ طبقة أرثر ممػا يجيلػو

طة في معرفوو كوفييمو كىذه الروبة ال وطلؽ إال عل  مف وبحر في ىذا العلـ كأكوي سعو كبس، فيو

كأسػم  درجػات ، أنو أعل  افات المحػدثيف" (2)دقاةقو حو  ذرر الخطيب البغدادم  كالكقكؼ عل

غيػر أف المسػوحقيف ليػا ، كسلـ لو واحيح الحػديث كوعليلػو، مف كجدت فيو قبلت أقاكيلو، الناقليف

 ."كجكدىـ دكيعز بؿ يوفر ، يقؿ معدكدىـ

سنادان كجرحػان كوعػديأن كواريخػان : ثم الحاكم  (1)كىك مف أحاط بجميع اذحاديث المركية مونان كا 

في الحديث كىك يطلؽ عل  مف اشوير في عاره بالحفظ كالدراية حو  أابح  ير المؤمنينأمثـ 

 .(2)مف أعأـ عاره كأةموو

 ،إقلػػػػػػيـ مػػػػػػا كراء النيػػػػػػر مػػػػػػف ذرػػػػػػر محػػػػػػدثكلػػػػػػـ وخػػػػػػؿ مدينػػػػػػة كال قريػػػػػػة مػػػػػػف مػػػػػػدف كقػػػػػػرل 

أك أرثػػر كالػػذيف ال يحاػػػ  عػػددىـ كالػػػذيف أفنػػكا أعمػػارىـ فػػػي جمعػػو كواػػػنيفو كضػػبطو كونقيحػػػو 

 :كمنيـ العلـ بجدىـ كابرىـ عل  البحث فخدمكا

 

                                                 

، 1ـ، جػػػ1966السػػيكطي: وػػدريب الػػراكم فػػي شػػرح وقريػػب النػػكاكم، وحقيػػؽ عبػػدالكىاب عبػػداللطيؼ، دار الروػػب الحديثػػة، القػػاىرة،   (1)
 .17ح الحديث، صمحمكد الطحاف: ويسير ماطل ؛43ص
 .331، ص9واريخ بغداد، جػ  (2)
 .17الطحاف: ويسير ماطلح الحديث، ص  (1)
 .447محمد عجاج الخطيب: أاكؿ الحديث، ص  (2)
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 : محدثو إقميم خوارزم

ففػػػي العاػػػر ، بػػػرز عػػػدد ربيػػػر مػػػف محػػػدثي خػػػكارـز فػػػي العاػػػريف السػػػلجكقي كالخػػػكارزمي

المحدث الحافظ عبدالغافر بف إسماعيؿ بف أبي الحسيف عبدالغافر بف محمػد الفارسػي ، السلجكقي

د اػػػنؼ فػػػي علػػػـ الحػػػديث روػػػاب )المفيػػػـ لشػػػرح كلقػػػ، رػػػاف مػػػف أعيػػػاف المحػػػدثيف، ثػػػـ النيسػػػابكرم

ثػػـ رجػػع إلػػ  نيسػػابكر ، إقلػػيـ خػػكارـز  ، كخػػرج مػػف نيسػػابكر إلػػكاػػار إمامػػان فػػي الحػػديث (1)مسػػلـ(

ـ بنيسػابكر 1134ىػػ/ 529كوكفي سػنة ، ـ1059ىػ/ 451كرانت كالدوو سنة ، ككلي الخطابة بيا

 .(2)رحمو اهلل وعال 

بػػػف ااػػػاعد بػػػف مناػػػكر ، أبػػػك العػػػأء الخطيػػػب، ارـزكمػػػف محػػػدثي الفوػػػرة الػػػذيف زاركا خػػػك  

ككلػي قضػاء خػكارـز كأملػ  الحػديث ، مف أىؿ نيسابكر سمع الحديث الرثيػر، إسماعيؿ بف ااعد

  .(3)ـ1112ىػ/ 506كوكفي سنة 

كمػػف محػػدثي خػػكارـز فػػي العاػػر السػػلجكقي أيضػػان اإلمػػاـ الجليػػؿ الحػػافظ أبػػكبرر البييقػػي 

وفقػو علػ  ، لخسػركجردم سػمع مػف عبػدالغافر بػف محمػد الفارسػيإسماعيؿ بف أحمد بػف الحسػيف ا

، كسػػػافر رثيػػػران كدخػػػؿ إقلػػػيـ خػػػكارـز فسػػػرف بػػػو مػػػدة ككلػػػي الخطابػػػة، أبيػػػو كوخػػػرج بػػػو فػػػي الحػػػديث

بعػدما غػاب عنيػا ، ثػـ عػاد إلػ  بييػؽ، بيػا مػدة كأقاـ، ثـ سافر إل  مدينة بلخ، كالودريس للشافعية

 .(1)ـ1113ىػ/ 507دم اآلخر سنة كوكفي بيا في جما، نحك ثأثيف سنة

كمف محدثي خكارـز أيضان الحافظ البارع أبك سعد عبدالرريـ ابف الحافظ أبكبرر محمػد بػف  

العأمة المجويد مناكر بف محمد بف عبدالجبار بف أحمد بف جعفر الوميمػي السػمعاني المػركزم 

كحملػػو كالػػده ، ـ1112ىػػػ/ 506ـ( اػػاحب الواػػانيؼ كلػػد فػػي شػػعباف سػػنة 1166ىػػػ/ 562)ت 
                                                 

 .1275، ص4الذىبي: وذررة الحفاظ، واحيح عبدالرحمف المعلمي، دار إحياء الوراث العربي، بيركت، د. ت، جػ  (1)
 .79ابف الاأح: المقدمة، ص  (2)
 .225، ص3ابف خلراف: كفيات اذعياف، جػ  (3)
 .44، ص7السبري: طبقات الشافعية، جػ  (1)



 188 

فمػػات أبػػكه كوربػػ  مػػع أعمامػػو كأىلػػو كحفػػظ القػػرآف ، ـ1115ىػػػ/ 509إلػػ  نيسػػابكر فػػي آخػػر سػػنة 

فعمػت بػأد خراسػاف ، كاوسػعت رحلوػو، كعنػي بالحػديث كالسػماع  (1)كالفقو ثـ حبب إليػو ىػذا الشػأف

قليـ خكارـز كألق  الحديث فيو   .(2)كما كراء النير كا 

ـ( 1172ىػػ/ 568حمػد الخػكارزمي )ت م اسي بف أرسأف أبػككمنيـ محمكد بف محمد العب

الذم راف فقييان محػدثان اػاحب روػاب )الرػافي( كسػمع الحػديث مػف مشػايخو رػأبي برػر السػمعاني 

كالخطيػػب بيػػا كرػػاف ثقػػة ، كالػػكاعظ، فرػػاف ىػػك العػػالـ، )أقػػاـ بقريوػػو رػػردرا نخاسػػية :(3)يقػػكؿ السػػبري

 .االحان(

فػػػي إقلػػػيـ خػػػكارـز اإلمػػػاـ الربيػػػر كالمحػػػدث الزمخشػػػرم أبػػػك  كمػػػف المشػػػوغليف بعلػػػـ الحػػػديث 

كمف ، كجاكر بمرة مدة، كطاؼ البأد، الذم راف إماـ عاره، القاسـ محمكد بف عمر الخكارزمي

 .(1)مانفاوو في علـ الحديث )الفاةؽ في غريب الحديث(

مػد بػف بػف محاعلػي ، كرػاف أربػر أاػحابو، كمف وأميذ الزمخشرم في علـ الحديث أيضػان  

الملقػػب بحجػة اذفاضػػؿ كفخػر المشػايخ رػػاف رثيػر السػػماع ، أحمػد بػف مػػركاف العمرانػي الخػكارزمي

ف فحػكؿ العلمػاء كراف كلعان بالسماع كرا، كالحفظ سمع الحديث مف فخر خكارـز الزمخشرم كغيره

كىػك مػع العلػـ ، كيفزعكف إليػو فػي حػؿ المشػرأت كشػرح المعضػأت، كف عليوؤ يرجعكف إليو كيقر 

كوػكفي فيمػا يقػارب سػنة ، عالـ في الديف كراف يذىب مذىب الػرأم كالعػدؿ، الغزير كالفضؿ الربير

 .(2)ـ1164ىػ/ 560

                                                 

 .1416، ص4الذىبي: وذررة الحفاظ، جػ  (1)
 .181، ص7السبري: طبقات الشافعية، جػ  (2)
 .289، ص7طبقات الشافعية، جػ  (3)
 .489، 488، ص5ياقكت الحمكم: معجـ اذدباء، جػ  (1)
 .319، ص4مكم: معجـ اذدباء، جػياقكت الح  (2)
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، حػدث بخػكارـز، نجـ الديف الربػرل الخيػكقي، كمف محدثي خكارـز في العار الخكارزمي 

 .(1)كىك شافعي المذىب إمامان في السنة، كغيرىـ، كروب عنو الرحالة مف أىؿ الحديث

بػف عبػداهلل بػف امطر الديف سديد بف محمد بف علي بف أحمػد ، كمف محدثي خكارـز أيضان  

، كراف ممف رحلكا في طلب الحديث كروبو كأرثر منػو، المقوكؿ بيد المغكؿ، أبي الفضؿ النكزراش

   .(2)كأجاز لياقكت الحمكم، كراف حافظان ذسماء رجاؿ الحديث عارفان بالحديث

ناػر  لػذيف رحلػكا إلػ  خػكارـز اإلمػاـ الحػافظ المعيػد الفقيػو الشػاعر أبػككمف محدثي الفورة ا

عبػػداهلل بػػف النفػػيس بػػف ىبػػة اهلل الحػػديثي ثػػـ البغػػدادم سػػرف إقلػػيـ خػػكارـز إلػػ  أف أحرقػػو المغػػكؿ 

)رػاف عارفػان بالحػديث كرجالػو كعلكمػو عارفػان  (2)قاؿ عنو يػاقكت  (1)ـ1221ىػ/ 618كاسوشيد سنة 

 .غة جدان كخاكاان علـ الحديث(باذدب قيمان بالل

كىرذا فقد راف علـ الحديث مف أفضؿ العلـك بعد القرآف الرريـ كوفسيره لدل علماء خػكارـز 

فقػػد أثػركا الحيػػاة الفرريػة بماػػنفاويـ فػػي أنػكاع شػػٌو  ىػػذا ، خػأؿ العاػػريف السػلجكقي كالخػػكارزمي

  .العلـ

غد الحافظ المسػوغفرم أبػك العبػاس جعفػر بػف محمػد بػف المقػز  كمف أشير محدثي إقليـ الاي

لػـ يرػف بػبأد مػا كراء النيػر فػي ، ـ( خطيػب نسػؼ1040ىػػ/ 432ابف المسػوغفر السػمرقندم )ت 

منيا رواب الزيػادات فػي ، لو مانفات رثيرة، راف فقييان محدثان فاضأن حافظان ادكقان ، عاره مثلو

العربػي ابػف الزيػات ابػف إبػراىيـ الحسػف  كأبػك (3)كروػاب معرفػة الاػحابة، رواب المؤولؼ كالمخولؼ

ـ( راف مف 1047ىػ/ 439بف ىرثمة بف إسحاؽ العربي السمرقندم )ت اابف ناركيو بف سخواـ 
                                                 

 .59، ص1الداككدم: طبقات المفسريف، جػ   (1)
 .407، ص8ياقكت الحمكم: معجـ البلداف، جػ  (2)
 .184، ص3الذىبي: ويذيب، جػ  (1)
 .128، ص3معجـ البلداف، جػ  (2)
رل، وحقيػػػػؽ عػػػكض عوقػػػي الجػػػػازمي، جمػػػاؿ الػػػػديف الطػػػاىرم الحنفػػػي: مشػػػػيخة ابػػػف البخػػػا ؛278ابػػػف قطلكبغػػػا: وػػػػاج الوػػػراجـ، ص  (3)

 .1795، ص3ـ، جػ1999السعكدية، 
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فقدـ بغداد حاجان كحدث بيا عػف ، أشير علماء الحديث لو رحلة كاسعة إل  بلداف العالـ اإلسأمي

براىيـ بػف محمػد بػف عبػداهلل الػرازم، محمد بف أحمد اذشيخنني كلػـ يقػض لػو الحػب فرجػع يريػد ، كا 

 .(1)كأدررو أجلو في الطريؽ، خراساف

مػف أبػرز  ـ(1051ىػػ/ 443نار أحمد بف حميد اذشعت الرشػاني )ت  كيعد القاضي أبك

كرد سػػمرقند كحػػدث بيػػا فػػي الػػدار الجكزجانيػػة عػػف أبػػي برػػر بػػف محمػػد بػػف إسػػماعيؿ ، المحػػدثيف

كرػاف حػاد الباػر يطػالع الخػط ، خطيػب النػكخيمحمد إسحاؽ بف عمر ال ركل عنو أبك، البخارم

ىػػػػ/ 444رمػػػا رػػػاف أبػػػك اػػػالح محمػػػد بػػػف عػػػدم بػػػف الفضػػػؿ السػػػمرقندم )ت (1)بالليػػػؿ بنػػػكر القمػػػر

كأحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػػف ، ـ( مػػػف أشػػػير المحػػػدثيف ركل عػػػػف القاضػػػي أبػػػي الحسػػػف الحلبػػػػي1052

 .(2)السمناكم ركل عنو الرازم في مشيخوو

ـ( 1060ىػػػ/ 452ي بػػف أحمػػد بػػف الربيػػع السػػنرباثي )تالحسػػف علػػ كمػػف أةمػػة الحػػديث أبػػك

حػػػدث بيػػػا كرػػػاف أحػػػد اذةمػػػة كالزىػػػاد المشػػػيكريف ، نسػػػبة إلػػػ  قريػػػة سػػػنرباث إحػػػدل قػػػرل سػػػمرقند

ػغدم  رما يعػد الشػيخ المسػند الربيػر أبػك (3)بسمرقند علػي الحسػيف بػف أبػي زيػد الػدباغ مناػكر الاي

  .(4)ف الثقاتـ( مف ربار علماء الحديث كراف م1062ىػ/ 454)ت 

ػغد أبػك بػف شػاىيف احفػص عمػر بػف أحمػد بػف محمػد  كمف أشير علماء الحػديث بػ قليـ الاي

قػػػاؿ ، سػػػمع بسػػػمرقند، ـ( رػػػاف كاسػػػع الرحلػػػة فػػػي طلػػػب الحػػػديث1062ىػػػػ/ 454السػػػمرقندم )ت 

الكليػد الحسػف بػف محمػد بػف الحػافظ  )كركل عنو أىؿ سمرقند كلو أكقاؼ رثيرة( كأبك: (5)السمعاني

                                                 

 .342، ص1البغدادم: واريخ بغداد، جػ ؛242، ص1الذىبي: المشوبو في الرجاؿ، جػ  (1)
 .73، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  ؛88، 87، ص3الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (1)
 .148، ص2ابف اذثير: اللباب، جػ  (2)
 .ر: المادر نفسوابف اذثي  (3)
 .228، ص8ابف الجكزم: المنوظـ، جػ  (4)
 .390، ص3اذنساب، جػ  (5)
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اػػدكؽ ، ـ( رػػاف مػػف علمػػاء الحػػديث البػػارزيف كاسػػع الرحلػػة1064ىػػػ/ 457الدربنػػدم )ت  البلخػػي

  .(1)ركل عف أبي عبداهلل مف شاذاف كآخريف، سرف سمرقند

ىػػػ/ 462)ت الليػػث أحمػػد بػػف جعفػػر بػػف مػػدن  بػػف عيسػػ  النسػػفي رػػذلؾ رػػاف الحػػافظ أبػػك

بشػعبة لمػا رأل مػف حذقػػة  كىػػك الػذم لقبػو، خػوف اإلمػاـ جعفػر المسػوغفرم وـ( الملقػب شػعب1069

كمػف ربػار  (2)سػمع كىػك شػاب بسػمرقند كحػدث بيػا كىػك شػيخ ربيػر، كحفظو لعلػـ الحػديث كأعجبػو

ػػػػغد الخطيػػػب أبػػػك  (1)ناػػػػر أحمػػػد بػػػػف أبػػػي برػػػر يعػػػػرؼ بوبػػػارؾ الخػػػػديمنري المحػػػدثيف بػػػ قليـ الاي

، يخنا()سمع اػحيح البخػارم كحػدثنا عػف مشػا :(2)ـ( قاؿ السمعاني1077ىػ/ 470الررميني )ت 

كلمػا دخػؿ ، كانوخب السمعاني شيةان مف سػماعو مػف ابنػو مػف روػاب )الرقػاؽ( لمحمػد بػف إسػماعيؿ

 .(3)قرأ عليو احيح البخارم، السمعاني مدينة ررمينية

          ـ( كالمكلػػػػكد1078ىػػػػػ/ 471أمػػػػا أبػػػػك محمػػػػد عبػػػػداهلل بػػػػف أبػػػػي برػػػػر الغػػػػازم الرػػػػدري )ت  

ـ( فرػاف مػف أشػير المحػدثيف 1078ىػ/ 471إلماـ الفراء )تاير ا (4)بقرية ردؾ الوابعة لسمرقند

ػػغد رجػػاء قويبػػة بػػف محمػػد بػػف  كأبػػك (5)حفػػص عمػػراف بػػف أبػػي برػػر الفػػراء ركل عنػػو أبػػك، بػػ قليـ الاي

ـ( سػػمع الرثيػػر بسػػمرقند كأملػػ  بيػػا ركل 1081ىػػػ/ 474عثمػػاف بػػف عبػػداهلل النسػػفي الحػػافظ )ت 

ىػػػػػ/ 476لؾ رػػػػاف اإلمػػػػاـ أبػػػػكبرر الفسػػػػكم )ترػػػػذ (6)عنػػػػو المسػػػػوغفرم كعمػػػػر بػػػػف محمػػػػد النسػػػػفي

                                                 

 .395، 394، ص3الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (1)
 .311، ص3ابف العماد الحنبلي: شذرات الذىب، جػ  (2)
 .499، ص1خد يمنؾ: قرية مف قرم ررمينية الوابعة لبخارل، ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (1)
 .332، ص2اذنساب، جػ  (2)
 .السمعاني: نفسو  (3)
 .135، ص2ابف اذثير: اللباب، جػ  (4)
 .860، ص3ابف اذثير: المادر نفسو، جػ  (5)
 .126، ص32الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (6)
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عديػد مػف البلػداف اإلسػأمية فػدخؿ نيسػابكر، ، رحؿ إلػ  راف مف ربار علماء الحديث (1)ـ(1083

كأقاـ بيا مدة ثـ خرج إل  بأد ما كراء النير كسرف سمرقند ، (2)كقرأ اذاكؿ عل  اإلماـ القشيرم

 .(3)كانوشر علموكاار مف أعياف اذةمة كذاع ايوو ، إل  أف وكفي

الفػػػػوح ميمػػػػكف بػػػػف طػػػاىر بػػػػف عبػػػػداهلل الرشػػػػاني الحػػػػاجي  رمػػػا يعػػػػد القاضػػػػي الخطيػػػػب أبػػػك

 حدث عف أبيػو كركل عنػو أبػك، ـ( كالمكلكد في مدينة رش مف ربار المحدثيف1087ىػ/ 480)ت

محمػػػد إسػػػماعيؿ بػػػف محمػػػد بػػػف  كمػػػنيـ أيضػػػان المحػػػدث أبػػػك (1)القاسػػػـ عبيػػػداهلل ابػػػف عمػػػر الرشػػػاني

مػف ، ـ( راف مف أبػرز علمػاء الحػديث1088ىػ/ 481ـ بف نكح النسفي اإلماـ الخطيب )ت إبراىي

كراف  (2)ركل عنو الرثير مف روب الحديث، سمع أبا العباس المسوغفرم، كلد بسمرقند، أىؿ نسؼ

قاضػػي القضػػاة زمػػف   (3)ـ(1089ىػػػ/ 482بػػف حػػاوـ الراسػػاني )ت اأحمػػد بػػف سػػليماف بػػف ناػػر 

ران فػػي عيػػد كاػػار كزيػػ، حػػدث كأملػػ  بسػػمرقند، لخضػػر بػػف إبػػراىيـ القراحػػانيالخاقػػاف أبػػي شػػجاع ا

الفػوح محمػد بػف أحمػد بػف سػمركيو  كالشيخ اإلمػاـ الحػافظ الماػنؼ الثقػة أبػك (4)بف الخضراأحمد 

رػاف مػف فرسػاف الحػديث كالمرثيػريف منػو رحػؿ فػي ، ـ( نزيؿ ىػراة1089ىػ/ 482اذافياني )ت 

                                                 

يقكلػػػكف فػػي النسػػػبة إلييػػػا  فسػػا: كونطػػػؽ نسػػا فيػػػي بالفارسػػػية أك بسػػا كبالعربيػػػة )فسػػػا( بلػػدة بفػػػارس كالنسػػبة إلييػػػا فسػػػكم كأىػػؿ فػػػارس  (1)
ػػكؿ بغػػداد إلػػ  عااػػمة فاطميػػة شػػيعية سػػنة  ـ ثػػـ قولػػو 1058ىػػػ/ 450)البساسػػيرم( ينسػػب إلييػػا أبػػك الحػػارث أرسػػأف البساسػػيرم الػػذم حَّ

محمػػػد عبػػػدالعظيـ يكسػػػؼ: طغرلبػػػؾ كوأسػػػيس الدكلػػػة  ؛192، ص1السػػػلطاف طغرلبػػػؾ، للمزيػػػد راجػػػع، ابػػػف خلرػػػاف: كفيػػػات اذعيػػػاف، جػػػػ
 .254ـ، ص1991ة، رسالة ماجسوير غير منشكرة، آداب الزقازيؽ، مار، السلجكقي

اإلمػػاـ القشػػيرم: ىػػك اإلمػػاـ أبػػك القاسػػـ عبػػدالرريـ بػػف ىػػكازف عبػػدالملؾ بػػف طلحػػة القشػػيرم الملقػػب باذسػػواذ كأحػػد مشػػاىير الػػدنيا   (2)
رحؿ إل  الحجاز بعػد محنػة الشػافعية فػي عيػد السػلطاف  بالفضؿ كالعلـ كالزىد كأكالده كأىلو رليـ فضأء مشيكركف، راف أعلـ أىؿ بغداد

ـ( كاػنؼ رسػالة سػماىا )شػػراية 1072ىػػ/ 465طغرلبػؾ كلعػف اذشػاعرة، ثػـ أعػاده نظػاـ الملػؾ كرػاف مػػف أشػير أسػاوذة النظاميػات )ت 
ابػف الجػكزم: المنػوظـ،  ؛182ص ،3أىؿ السنة لما ناليـ مف المحنة(، ينسب إل  قبيلة بنػي قشػر العربيػة، ينظػر، ابػف اذثيػر: اللبػاب، جػػ

 .160، 159، ص8جػ
 .126، ص32الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (3)
 .148الذىبي: نفسو، ص  (1)
 .172، 171، ص1ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (2)
غد، ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (3)  .168، ص3راساف: إحدل مدف سمرقند ب قليـ الاي
 .358، ص3ـ، جػ1983السنية في وراجـ الحنفية، وحقيؽ عبدالفواح محمد الحلك، الرياض،  الغزم: الطبقات  (4)
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كرػػاف علػػي بػػف محمػػد بػػف عبػػدالرريـ  (1)سػػمرقند كنسػػؼ كبنرػػثطلػػب الحػػديث فسػػمع فػػي بغػػداد ك 

مػػف ، نزيػػؿ سػػمرقند، ـ( اإلمػػاـ الربيػػر بػػيف أشػػوات العلػػـك إمػػاـ الػػدنيا1089ىػػػ/ 482اليػػزدكل )ت 

الحسػف بػف  كمنيـ أبػك (2)المحدثيف الربار لو واانيؼ رثيرة منيا )شرح الجامع الاحيح للبخارم(

سمع مف ، ـ( نزيؿ سمرقند1091ىػ/ 484)ت  رم الشاطيبف مفكز المعافامفكز طاىر بف أحمد 

كاشػػوير بسػػعة العلػػـ كحفػػظ ، أبػػي الفػػوح السػػنرثي السػػمرقندم كرػػاف مكاػػكفان بالػػذراء كسػػعة العلػػـ

وقانو   .(3)كراف رثير الضبط، الحديث كا 

ىػػػػ/ 486الفػػوح ناػػػر بػػف الحسػػػف الشاشػػي الونرثػػػي ) الليػػث أبػػػك كمػػف أشػػػير المحػػدثيف أبػػػك

سػػمع ، ركل اػػحيح مسػػلـ، رحػػؿ إلػػ  عػػدد ربيػػر مػػف الػػبأد اإلسػػأمية، بسػػمرقندـ( المقػػيـ 1093

 افلمػا قػدمت ماػر رنػاني أىليػا أبػ، الليػث باذندلس كماػر كقػاؿ الرنيػة الوػي رنػاني بيػا أبػي أبػك

 (1)كحػػدث كركل عنػػو جماعػػة، فليػػذا سػػميت بيػػاويف الرنوػػيف: قػػاؿ، الفػوح حوػػ  غلبػػت علػػيَّ بماػػر

ىػػػ/ 487علػػي الحسػػف بػػف عبػػدالملؾ بػػف مكسػػ  النسػػفي ) المحػػدث أبػػك رػػذلؾ رػػاف اإلمػػاـ الحػػافظ

كسػمع الرثيػر مػف الحػافظ جعفػر المسػوغفرم كالزمػو ، سرف سمرقند، ـ( مف أشير المحدثيف1094

ػػػغد أبػػػك (2)رثيػػػر ببخػػػارل كسػػػمرقند، كركل عنػػػو فػػػي رحلوػػػو  كمػػػف ربػػػار علمػػػاء الحػػػديث بػػػ قليـ الاي

ـ( رػاف 1098ىػػ/ 492لحسيني البغػدادم السػمرقندم )تالمعالي محمد بف محمد بف زيد العلكم ا

يرجع إل  ، رثير اذمكاؿ، كراف ربير القدر، نزيؿ سمرقند انؼ كجمع، مف أشير علماء الحديث

كرػػاف مػػف اذغنيػػاء ، كحػػدث كأملػػ  بسػمرقند، عقػؿ كرأم كعلػػـ كافػػر كىػك أفضػػؿ علػػكم فػػي عاػره

                                                 

 .17، ص19الذىبي: سير أعأـ النبأء، جػ  (1)
 .192، ص3ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (2)
 .1222، ص4الذىبي: وذررة الحفاظ، جػ  (3)
 .379، ص3: شذرات الذىب، جػابف العماد ؛224، ص1ابف اذثير: اللباب، جػ  (1)
 .143، ص19الذىبي: سير أعأـ النبأء، جػ  (2)
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كنار بف إبػراىيـ السػلطاف  (1)ىذه زراة ماليكيقكؿ ، جماعة عشرة آالؼ دينار  العاـ إل فيينفذ 

ـ( اػػػاحب مػػػا كراء النيػػػر كرػػػاف مػػػف أفاضػػػؿ الملػػػكؾ، حػػػدث 1098ىػػػػ/ 492شػػػمس الملػػػؾ )ت 

أبػك ناػر أحمػد بػف الميػذب  كيعػد (2)كأمل  كخطب عل  منابر بخػارل كسػمرقند كنسػؼ كالدبكسػية

د بػػػػف الحسػػػػيف رمػػػػا رػػػػاف القاضػػػػي أحمػػػػ (3)ـ( مػػػػف أشػػػػير المحػػػػدثيف1099ىػػػػػ/ 493الرشػػػػاني )ت

 .(4)كمحدثان ، راف كاعظان ، ـ( مف أبرز المحدثيف1105ىػ/ 499الخرقاني السمرقندم )ت

كمػػف أةمػػػة علمػػػاء الحػػديث بنسػػػؼ أبػػػكبرر محمػػػد بػػف أحمػػػد بػػػف أبػػي الناػػػر البلػػػكم اإلمػػػاـ 

مرقند كمػػف أةمػة الحػػديث رحػػؿ نزيػؿ سػػ، ـ( مػف أىػػؿ نسػػؼ1110ىػػػ/ 504المحػدث المشػػيكر )ت 

ىػػ/ 506نار أحمد بف أحمد المسوكفي الذخرثي )ت كراف أبك .(1)اف مف أجلوعديد مف البلدإل  

بف ارذلؾ اإلماـ أبكبرر بف أبي انيفة  (2)كحدث بيا، سرف سمرقند، ـ( مف أبرز المحدثيف1112

سػػػرف سػػػمرقند فػػػي محلػػػة درب ، ـ( مػػػف ربػػػار المحػػػدثيف1114ىػػػػ/ 508عمػػػراف اذشركسػػػني )ت 

ىػػ/ 511)ت بف أحمد بف محمد بف شبيب الديزري السمرقندمحفص عمر  رما يعد أبك .(3)غذاكذ

كاإلمػاـ أبػكعمرك عثمػاف  (4)حفػص عمػر النسػفي ـ( مف ربار علماء الحػديث ركل عنػو أبػك1117

ـ( مػػػػف أرػػػػابر 1119ىػػػػػ/ 513)ت  السػػػػمرقندم (5)بػػػػف عمػػػػر بػػػػف الحسػػػػيف بػػػػف عمػػػػرك القطػػػػكاني

  .(6)المحدثيف

                                                 

 ، 1الاػػػػػػفدم: الػػػػػػكافي بالكفيػػػػػػات، جػػػػػػػ ؛445ـ، ص1973السػػػػػػيكطي: طبقػػػػػػات الحفػػػػػػاظ، وحقيػػػػػػؽ علػػػػػػي محمػػػػػػد عمػػػػػػر، القػػػػػػاىرة،   (1)
 .134ص 

 .28، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (2)
 .104ي: القند، صفالنس  (3)
 .173، ص3نساب، جػالسمعاني: اذ  (4)
 .108، ص35الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (1)
 .529، ص1ابف اذثير: اللباب، جػ  (2)
 .8، ص3السمعاني: اذنساب، جػ  (3)
 .42، ص2ابف اذثير: اللباب، جػ  (4)
 .275، ص4قطكاف: إحدل قرل سمرقند، ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (5)
 .526، ص2السمعاني: اذنساب، جػ  (6)
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ػػػػغد أيضػػػػان اإلمػػػػاـ أبػػػػ  (1)علػػػػي الحسػػػػف بػػػػف أبػػػػي القاسػػػػـ الأمشػػػػي ككمػػػػف محػػػػدثي إقلػػػػيـ الاي

ـ( قػػػاؿ السػػػمعاني "إمػػػاـ فاضػػػؿ منػػػاظر سػػػمع الحػػػديث" 1228ىػػػػ/ 522السػػػمرقندم الحنفػػػي )ت 

ىػػػ/ 523كرػػاف أبػػكبرر عمػػر بػػف محمػػد بػػف أحمػػد الخبػػاز السػػمرقندم )ت (2)كسػػمع منػػو السػػمعاني

  .(3)ـ( مف المحدثيف1228

 (1)بػػػف عبػػػدالعزيز بػػػف الييػػػثـ السػػػاغرجيناػػػر أحمػػػد بػػػف الفػػػرج  كمػػػف أشػػػير المحػػػدثيف أبػػػك

بػػف محمػػد بػػف أحمػػد الػػدرغمي اكيعػػد الػػكاعظ اػػابر بػػف أحمػػد  (2)ـ(1229ىػػػ/ 524السػػغدم )ت 

ـ( مػػف 1133ىػػػ/ 528اليشػػرديزكم السػػمرقندم نسػػبة إلػػ  قريػػة يشػػرديزكا إحػػدل قػػرم سػػمرقند )ت

 .(3)حفص عمر النسفي ركل عنو أبك، المحدثيف البارزيف

ىػػػػ/ 537)ت حفػػػص عمػػر بػػػف أحمػػد بػػػف لقمػػاف النسػػػفي السػػمرقندم أبػػك كرػػاف نجػػـ الػػػديف 

لو نحك ماةة مانؼ كراف مف ، مبرزان موقنان لرؿ نكع مف العلـ، ـ( مف أشير علماء عاره1142

كقػػاـ بشػػرح روػػاب اػػحيح البخػػارم كالسػػماع فػػي شػػرح روػػاب أخبػػار الاػػحاح ، أاػػحاب الحػػديث

أجػاز للسػمعاني ، عشػريف شػيخان رػؿ شػيخ حػديثكذرر أنو خرج وسعة كعشريف حديثان عػف وسػعة ك 

  .(4)فك ركل عنو رثير ، جميع مركياوو

ـ( محػػدثان 1155ىػػػ/ 550المحامػػد محمػػكد بػػف أحمػػد بػػف الفػػرج السػػاغرجي )ت  كرػػاف أبػػك

كرػػاف فاضػػأن حسػػف السػػيرة عارفػػان بػػالموفؽ ، اػػار شػػيخ اإلسػػأـ بسػػمرقند، كفقييػػان كعارفػػان بالسػػنف

كذرػر للسػمعاني قػاةأن ، كسمع الحديث بسمرقند، فقو عل  البرىاف ببخارلكالمخولؼ رثير العبادة و

                                                 

 .419، ص5المش: قرية مف قرل سمرقند، ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (1)
 .465، ص3ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (2)
 .260، ص2السمعاني: اذنساب، جػ  (3)
 .332، ص3ساغرج: إحدل قرل بخارل، ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (1)
 .348، ص2السمعاني: اذنساب، جػ  (2)
 .115، ص2ر: اللباب في ويذيب اذنساب، جػابف اذثي  (3)
 .115، ص4ابف العماد الحنبلي: شذرات الذىب، جػ  (4)
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كمػػػف ربػػػار المحػػػدثيف أبػػػك ثابػػػت  .(1)ـ(1097ىػػػػ/ 491إف )أكؿ مػػػا روػػػب الحػػػديث رػػػاف فػػػي سػػػنة 

رحػؿ ، ـ( كلػد بسػمرقند1161ىػػ/ 557الحسف بف علي بف الحسيف بف مكس  النسفي البزذكم )ت

مع السػػمعاني منػػو )المسػػند الربيػػر( لعلػػي بػػف عبػػدالعزيز فػػي إلػػ  العديػػد مػػف البلػػداف اإلسػػأمية سػػ

كشػػاررت النسػػاء الرجػػاؿ فػػي وػػدريس علػػـ الحػػديث كرانػػت أـ الحسػػف رمػػاؿ بنػػت  .(2)ثأثػػيف جػػزءن 

كىػػػي زكجػػػة ، ـ( مػػػف أشػػػير علمػػػاء الحػػػديث1162ىػػػػ/ 558عبػػػداهلل ابػػػف أحمػػػد السػػػمرقندم )ت 

الفضػػاةؿ محمػػد بػػف عبػػداهلل ابػػف  رػػاف أبػػكك  .(1)فك حػػدث عنيػػا رثيػػر ، المحػػدث عبػػدالخالؽ اليكسػػفي

العلػػـ كبيػػت الحػػديث ككالػػده  ؿـ( مػػف أىػػ1164ىػػػ/ 606)ت أبػػي ييػػر بػػف ومػػاـ النسػػفي السػػمرقندم

وػاج اإلسػأـ معػيف الػديف سػعد عبػدالرريـ السػمعاني بػف الحفػاظ  رمػا رػاف أبػك .(2)راف مف الحفػاظ

ـ( مػف أشػير 116ىػػ/ 562ركم )ت بف العأمة أبي المظفر مناكر بف عبدالجبار الماأبي برر 

كسَّػمع ، كطػاؼ بمخولػؼ مػدف إقلػيـ مػا كراء النيػر، لو الرحلػة الكاسػعة إلػ  اآلفػاؽ، علماء الحديث

كالوق  بعدد ربير مف مشػايخيا كرػذلؾ بالعلمػاء الكافػديف ، كدخؿ سمرقند مرويف، بجميع ىذه البأد

  .(3)ي سمرقندكراف للسمعاني مجالس إمأء ف، علييا كأخذ عنيـ الحديث

ػغد الشػػيخ المحػدث أبػػك بػف الحسػػف اناػر شػػعيب  كمػف أشػػير علمػاء الحػػديث فػي إقلػػيـ الاي

 كالشػػيخ أبػػك (4)ـ(1195ىػػػ/ 592بػػف محمػػد بػػف شػػعيب السػػمرقندم اذاػػؿ اذاػػفياني المكلػػد )ت

ىػػػػػ/ 619بف اللبػػػػاد السػػػػمرقندم )تامحمػػػػد إسػػػػماعيؿ بػػػػف الحسػػػػيف البغػػػػدادم الحربػػػػي المعػػػػركؼ بػػػػ

غدـ( راف 1222   .(5)مف ربار المحدثيف في إقليـ الاي

                                                 

 .40، ص4السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
 .138السمعاني: المادر نفسو كالجزء، ص  (2)
 .262، ص4ـ، جػ1959عمر رضا رحالة: أعأـ النساء في عالمي العرب كاإلسأـ، مؤسسة الرسالة، بيركت،   (1)
 .651، ص38الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (2)
 .10، ص1السمعاني: اذنساب، جػ ؛181، ص7السبري: طبقات الشافعية، جػ  (3)
 .91، ص42الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (4)
 .394الذىبي: المادر نفسو، كالجزء، ص  (5)
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 أبػك القػرلكمف محدثي بخػارل الوػي لػـ يقواػر علمػاء الحػديث علػ  مػدنيا بػؿ وعػداىا إلػ  

كمػف اذسػر الوػي اشػويرت رليػا ، المحػدث (1)المظفر عبدالرريـ بف أبي حنيفػة بػف العبػاس اذنػدقي

عبػداهلل بػف أحمػد بػف محمػد  محدث أبككأاؿ اذسرة كرةيسيا ال (2)بالحديث في بخارل أسرة البرىقي

حػػدث ، بػػف شػػاه الخػػكارزمي البرقػػي رػػاف إمامػػان فػػي الفقػػو علػػ  مػػذىب أبػػي حنيفػػة كالحػػديث كاذدب

رػاف  (2)علػي محمػد بػف علػي بػف إسػماعيؿ الخجػادم كمػنيـ أبػك (1)بمساجد بخارل كنسؼ كخػكارـز

سػػعيد بػػف  ثي إقلػػيـ أشركسػػنو أبػػككمػػف محػػد (3)ثقػػة حافظػػان راكيػػان كلػػد بقريػػة خجػػاد كالوابعػػة لبخػػارل

الحرػػـ بػػف خػػراش المعلػػـ البػػاررثي كأاػػلو مػػف قريػػة باررػػث إحػػدل قػػرل أشركسػػنة ثػػـ حكلػػت إلػػ  

   .(4)سمرقند

، طلحة حريـ بف نار اذشركسػني رػاف مػف قػدماء ركاة الحػديث النبػكم فػي أشركسػنو كأبك

 كرػػاف أبػػك (5)المحػػدثيفركل عػػف جماعػػة مػػف ، كرػػاف مػػف المكاػػفيف برثػػرة حفػػظ الحػػديث كركايوػػو

عمر محمد بف بحير بف خاـز بف راشد الخشكفعني نسبة إل  قرية خشكفعف بأشركسػنو مػف رجػاؿ 

جعفػر  كمػنيـ أبػك (6)سمع الحديث عف جماعة مف الركاة الثقػات، الحديث المنسكبيف إل  أشركسنو

 .(7)الزاميني المكلكد في قرية زاميف بأشركسنو راف مف الرحالة في طلب الحديث

                                                 

 .65، ص1للباب، جػأندؽ: قرية مف قرل بخارل عل  عشرة فراسخ منيا، ابف اذثير: ا  (1)
فػي آخرىػػا القػاؼ، نسػػبة إلػ  بػرؽ كىػػك بيػت ربيػػر مػف خػػكارـز انوقلػكا إلػ  بخػػارل كسػرنكىا، كىػػذه النسػبة إلػػ   كأراءبىػرؽ: بفػوح البػػاء   (2)

 .101، ص1برؽ كىك بالفارسية )يره( أم كلد الشاه، ذنيـ رانكا يبيعكف الحمأف، ابف اذثير: اللباب، جػ
 .101، ص1لباب، جػابف اذثير: ال  (1)
 .184، ص3السمعاني: اذنساب، جػ  (2)
 .531، ص2ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (3)
 .78، ص1ابف اذثير: اللباب، جػ  (4)
 .197، ص1ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (5)
، 30ـ، جػػػ1992، ، وحقيػػؽ بشػػار معػػركؼ، مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػركت1جمػػاؿ الػػديف المػػزل: ويػػذيب الرمػػاؿ فػػي أسػػماء الرجػػاؿ، ط  (6)
 .115 -113ص
 .128، ص3ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (7)
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جعفػػر حػػـ بػػف عمػػر البخػػارم الوػػكنرثي كىػػي قريػػة مػػف قػػرم  كمػػف محػػدثي إقلػػيـ الشػػاش أبػػك

نار أحمػد بػف أسػياف بػف ناػر حػاوـ ابػف الحسػف  كمنيـ أبك (1)ركل عنو علماء الحديث، الشاش

الراساني نسبة إل  مدينة راساف بػ قليـ الشػاش رػاف قاضػيان زمػف الخاقػاف أبػي شػجاع الخضػر بػف 

كمػنيـ أيضػان  (2)كلـ يرف محمكد السيرة في كاليوو، حدث بسمرقند كأمل ، مس الملؾإبراىيـ أخي ش

بػػف عبػػػدالرحمف بػػػف زيػػد بػػػف حميػػد بػػػف حػػرب المعػػػركؼ بػػػالحريـ االقاسػػـ عبدالكاحػػػد  الخطيػػب أبػػػك

ـ( ركل الحػديث عنػػو 1100ىػػػ/ 494الشػاكرثي نسػبة إلػػ  قريػة شػاكرث الوابعػػة إلقلػيـ الشػاش )ت

علػػي الحسػػف بػػف حاجػػب بػػف حميػػد الشاشػػي أحػػد  كأبػػك (1)لعزيز البخػػارمبػػف عمػػر بػػف عبػػداامحمػػد 

رحػػؿ إلػػ  خراسػػاف كبػػأد الحجػػاز كماػػر كالشػػاـ كالجزيػػرة مػػات سػػنة ، الرحػػاليف فػػي طلػػب الحػػديث

كالاغايناف ، كاشويخف، مف المحدثيف في طراز كأسفيجاب ان رثير رما كجدت  .(2)ـ(1053ىػ/ 445

  .(3)يعجز القلـ عف ذررىـ لرثرويـ

الوي لـ وخؿ قرية أك مدينة مف قراىا كمدنيا مف محدث أك أرثر ، كمف محدثي إقليـ فرغانة

   العبػػػاس حاجػػػب بػػػف ملػػػؾ بػػػف أررػػػيف الفرغػػػاني الضػػػرير الوررػػػي وػػػكفي بدمشػػػؽ سػػػنة كمػػػنيـ أبػػػك

 (4)ثػػـ رحػػؿ إلػػ  دمشػػؽ كحػػدث بيػػا، كوعلػػـ بيػػا كحػػدث، كرانػػت نشػػأوو بفرغانػػة، ـ1037ىػػػ/ 429

  .(5)خالد بف محمد الفرغاني حدث بسمرقند بأحاديث مسندة العباس كمنيـ أبك

 

                                                 

 .162، ص1ابف اذثير: اللباب، جػ  (1)
 .207ابف اذثير: المادر نفسو كالجزء، ص  (2)
 .298، ص1ابف اذثير: اللباب، جػ  (1)
 .519، ص4السمعاني: اذنساب، جػ  (2)
 .459، ص1عنيـ ينظر، ابف اذثير: اللباب، جػ  (3)
 .443، ص4عبداهلل سعد: مكسكعة علماء، جػ ؛368، ص4السمعاني: اذنساب، جػ  (4)
 ممػف ركل عنػو سػػعيد السػمرقندم الػػذم قػاؿ حػػدثني خالػد بػػف محمػد الفرغػػاني عػف علمػػاء عاػره عػػف سػيؿ بػػف مسػعد السػػاعدم   (5)
بػب مػف شػةت ف نػؾ مفارقػو، كاعمػؿ مػا شػةت ف نػؾ فقػاؿ لػو )يػا محمػد عػش مػا شػةت ف نػؾ ميػت، كأح رسػكؿ اهلل   جػاء جبريػؿ إلػ :قاؿ

 .132مجزل بو، كاعلـ أف شرؼ المؤمف قياـ الليؿ، كعزه اسوغناؤه عف الناس(، النسفي: القند، ص
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محمػػد  كرػػاف لمدينػػة أكش ناػػيب كافػػر فػػي إخػػراج علمػػاء الحػػديث أمثػػاؿ سػػراج الػػديف أبػػك

ركل ، كىػػػػك شػػػػيخ شػػػػيعي (2)الػػػػذم ركل حػػػػديث الثقلػػػػيف (1)ـ(119ىػػػػػ/ 596اذكشػػػػي الفرغػػػػاني )ت

ككجػكب اوبػاعيـ ، فػي اإلمامػة كالخأفػةالحديث لوأييد رأم الشيعة عف أحقية علي بػف أبػي طالػب 

بػف مكسػ  اذكشػي كعمػراف كمسػعكد أبنػاء مناػكر اكمػنيـ عمػراف  كطاعويـ بعػد كفػاة الرسػكؿ 

كرػػػاف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف علػػػي  .(1)ـ( رػػػانكا مػػػف ربػػػار المحػػػدثيف1125ىػػػػ/ 519اذكشػػػي )ت

مػػف ، ب الحػػديثثػػـ انوقػػؿ إلػػ  بخػػارل ككرد بغػػداد فػػي رحلوػػو فػػي طلػػ، اذكشػػي الػػذم حػػدث بػػأكش

كالمحػػدث علػي بػف عثمػػاف ، ركل عػف القاضػػي عمػر بػف برػػر الزرنجػرم ببخػارل، أرػابر المحػدثيف

 .(2)ـ(1214ىػ/ 611اذكشي )ت 

بػػؿ اموػػد إلػػ  إقلػػيـ مػػا كراء ، كلػـ يقواػػر دكر علمػػاء فرغانػػة كمحػػدثييا علػػ  فرغانػة فحسػػب

ـ النقادم نسػبة إلػ  نقػاد قريػة مػف الفضؿ عبدالقادر بف عبدالخالؽ بف قاس النير رلو فقد رحؿ أبك

ـ سػمع الحػػديث ببخػارل كمرػػة كحػدث عػػف 1132ىػػ/ 527وػكفي سػػنة ، قػرل فرغانػة الوػػي كلػد بيػػا

مػة كمػف أة (3)كأفػاد منػو الطلبػة الػذيف سػمعكا منػو مػا أخػذه عػف شػيكخو، ثـ عػاد إلػ  نقػاد، شيكخيـ

حمد بف الحسػيف بػف علػي بػف أبػي بف قاةـ بف عقيؿ بف الحسيف بف أاالحديث السيد العالـ عبداهلل 

ـ كوػػػكفي 1068ىػػػػ/ 461كلػػػد بأخسػػػيرث يػػػـك السػػػبت العاشػػػرة مػػػف جمػػػادل اذكؿ عػػػاـ  طالػػػب 

بػػػف عمػػػرك بػػػف االملقػػػب باذخسػػػيرثي الػػػذم ركل حػػػديث عػػػف عبػػػداهلل ـ 1121ىػػػػ/ 515بسػػػمرقند 

                                                 

 .47ىػ، ص1423علي الحسيف الميأني: حديث الثقليف، مررز الحقاةؽ اإلسأمية، قـ، إيراف،   (1)
أمػػا بعػػد أال أييػػا النػػاس ف نمػػا أنػػا بشػػر يكشػػؾ أف يػػأوي : قػػاؿ نػػص الحػػديث عػػف الرسػػكؿ سػػمي بػػالثقليف لكجػػكد رلمػػة الثقلػػيف فػػي   (2)

 رسكؿ ربي فأجػب كأنػا وػارؾ فػيرـ الثقلػيف، أك ليمػا روػاب اهلل فيػو اليػدل كالنػكر فخػذكا بروػاب اهلل، كاسومسػركا بػو، كأىػؿ بيوػي، كفػي ركايػة
نػػ  وػػارؾ فػػيرـ الثقلػػيف روػػاب اهلل كعوروػػي، ينظػػر، ا لورمػذل: اػػحيح الورمػػذم، وحقيػػؽ رمػػاؿ الحػػكت، دار الجيػػؿ، بيػػركت، د. ت، أخػرل كا 

 .كما بعدىا 10ـ، ص2002الشيخ محمد قكاـ الديف القمي الكشندم: حديث الثقليف، دار الوقريب بيف المذاىب، القاىرة،  ؛62، ص3جػ
 .228، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
 .335، ص1ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (2)
 .312، 311، ص5ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (3)
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مػف  أرحمكا مف في اذرض يرحمرـ، الراحمكف يرحميـ الرحمف: أنو قاؿ عف النبي  العاص 

   .(1)في السماء

الوػي معظميـ راف يقاد سػمرقند كبخػارل  كأىـ ما نأحظو مف ووبع المحدثيف السابقيف أف

فيي قبلويـ العلمية الوي يقادكنيا أكالن لينيلكا منيا العلكـ كالمعػارؼ فػي ، رانت مقادان رةيسان ليـ

المػؤثريف علػ  وطػكر العلػـ فػي ، كعلػ  يػد أةمويػا البػارزيف، كمسػاجدىا المسػونيرة، مدارسيا العػامرة

أك يعػػكدكف إلػػ  بأدىػػـ ثانيػػة كمعيػػـ ، كقػػد يقيمػػكف بيػػا، سػػمرقند كغيرىػػا مػػف أقػػاليـ مػػا كراء النيػػر

 .حايلويـ العلمية

 وفرع مف فركع العلػـ اذكلػكمف محدثي فرغانة اإلماـ برىاف الديف المرغيناني الذم لـ يحؿ 

، نار الفرغاني اذخسيرثي كلـ ييذرر واريخ كفاوػو كنكح بف أبي زينب كالمسم  (1)بو نايب كافر

 بقكلػو )أنػا فرضػوو علػ  طلػب الحػديث حوػ  رحػؿ إلػ  أبػك (2)كذرػره السػمعاني، دخؿ سمرقند مػراران 

فروػػػب عنػػػو كعػػػف شػػػيكخ بخػػػارل ثػػػـ اروحػػػؿ عنيػػػا كدخػػػؿ العػػػراؽ فػػػي طلػػػب ، الفضػػػاةؿ السػػػليماني

 .كلـ أقؼ عل  خبره بعد ذلؾ(، الحديث

لحػديث فػي إقلػيـ مػا كراء النيػػر فػي وطػكر العلػـك النقليػة كركايػة الحػديث فػػي كأسػيـ علمػاء ا

، كبػػاإلقليـ أعػػداد ىاةلػػة مػػف المحػػدثيف الػػذيف رػػاف ليػػـ دكران بػػارزان فػػي علػػـ الحػػديث، رػػؿ مدنػػو كقػػراه

كالركايػػة العامػػؿ اذساسػػي لمحػػدثي إقلػػيـ مػػا ، كشػػرلت الرحلػػة مػػف أجػػؿ الوأرػػد مػػف اػػحة اذسػػانيد

كالػذيف أفنػكا أعمػارىـ فػي  (3)رغـ رثرة المحدثيف إال أف المجاؿ ال يسعنا لذررىـ جميعػان كراء النير ك 

كرػػاف ليػػؤالء العلمػػاء فضػػؿ ربيػػر فػػي النيضػػة العلميػػة فػػي علػػكـ شػػٌو  ، واػػنيفو كضػػبطو كونقيحػػو
                                                 

 .350النسفي: القند، ص  (1)
 .148، ص1ياقكت: معجـ البلداف، جػ ؛93، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
 .95، ص1السمعاني: المادر نفسو، جػ  (2)
نسػػاب، ابػػف العمػػاد الحنبلػػي: شػػذرات لمزيػػد مػػف الوفااػػيؿ حػػكؿ محػػدثي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر، ينظػػر، النسػػفي: القنػػد، السػػمعاني: اذ  (3)

الػػػذىب، ابػػػف اذثيػػػر: اللبػػػاب، السػػػبري: طبقػػػات الشػػػافعية الربػػػرل، ابػػػف أبػػػي الكفػػػا: الجػػػكاىر المضػػػيةة، الػػػذىبي: وػػػاريخ اإلسػػػأـ، ميػػػزاف 
 .االعوداؿ، كغيرىا مف روب الطبقات كالوراجـ كالنساب
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بػؿ فػي رػؿ أرجػاء العػالـ ، كليس ذلؾ في إقليـ مػا كراء النيػر فقػط، كعلـ الحديث عل  الخاكص

 .اإلسأمي

 عمم الفقو وأصولو: 

قػػػاؿ  (1)علػػػ  الفيػػػـ مطلقػػػان فيػػػك العلػػػـ بالشػػػيء كالفيػػػـ لػػػو كالفطنػػػة المغــــــةيطلػػػػػػؽ الفػػقػػػػػػو فػػػي 

ًديثان": وعال  اًؿ ىىؤيالًء اٍلقىٍكـً ال يىرىاديكفى يىٍفقىييكفى حى "فىمى
( 27كىاٍحليٍؿ عيٍقدىةن ًمٍف ًلسىاًني)كجؿ "كقاؿ عز  (2)

يىٍفقىييػػػػكا قىػػػػٍكًلي"
)مػػػػف يػػػػرد اهلل بػػػػو خيػػػػران يفقيػػػػو فػػػػي  : كقػػػػاؿ ، أم يعلمػػػػكف المػػػػراد منػػػػو يفيمكنػػػػو (1)

كىػك ، ىك العلـ باذحراـ الشرعية العملية المروسػبة مػف أدلويػا الوفضػيلية االصطالحكفي  (2)الديف(

 .(3)مسونبط بالرأم كاالجوياد كييحواج فيو إل  النظر كالوأمؿ

فقػػد احوػػيب إليػػو ، سػػأمية الوػػي اشػػوغؿ بيػػا المسػػلمكفكيعػػد الفقػػو مػػف أبػػرز العلػػـك الدينيػػة اإل

كذلؾ عف طريؽ كضع اذحراـ الشػرعية بػيف ، لويسير شةكف أحكاليـ الشخاية كمعاملويـ المدنية

)الفقػػو ىػػك معرفػػة أحرػػاـ اهلل وعػػال  فػػي  (4)كرػػاف أساسػػو القػػرآف كالسػػنة يقػػكؿ ابػػف خلػػدكف، الرعايػػا

كمػػا ناػػبو ، كىػػي منوقػػاه مػػف الروػػاب كالسػػنة، ة كاإلباحػػةأفعػػاؿ المرلفػػيف بػػالكجكب كالنػػدب كالرراىػػ

 .الشارع لمعرفويا مف اذدلة ف ذا اسوخرجت اذحراـ مف ولؾ اذدلة قيؿ ليا فقو(

كيعػػٌد الفقػػو اإلسػػأمي ضػػربان فريػػدان بػػيف الوشػػريعات كالقػػكانيف الوػػي عرفيػػا العػػالـ حوػػ  اآلف 

كاذحرػاـ كالمميػز ، أك الغايػات الوػي اسػويدفياسكاء مف ناحية اذسس الوي قاـ علييا أك المقااػد 

كيشػير إلػ  ذلػؾ قكلػو وعػال   (5)كونػوظـ أمػكر المعػامأت، بػو واػح العبػادات، بيف الحأؿ كالحػراـ

                                                 

 .12، ص1ـ، جػ2001ىػ/ 1421جزاف، ط، مروبة مرك للطباعة القاىرة،  السيد عبدالعزيز العدكم: المرشد في الفقو اإلسأمي،  (1)
 .78سكرة النساء: اآلية   (2)
 .28، 27سكرة طو: اآليات   (1)
 .باب العلـ  27، ص1البخارم: ابح البخارم، جػ  (2)
 .168ىػ، ط، ص1412ة، اليكسفي: البدكر اللكامع في شرح الجكاىر في أاكؿ الفقو، دار عيس  الباني الحلبي، القاىر   (3)
 .1، ص3المقدمة، جػ  (4)
 .15، ص1ـ، جػ1988الشاشي: حلية العلماء في معرفة مذاىب الفقياء، وحقيؽ ياسيف أحمد إبراىيـ درارو، ط، عماف،   (5)



 301 

ـٍ طىاًةفىػػةه ًليىوىفىقَّييػػكا ًفػػي ا " كا رىافَّػػةن فىلىػػٍكال نىفىػػرى ًمػػٍف ريػػؿِّ ًفٍرقىػػةو ًمػػٍنيي ٍؤًمنيػػكفى ًليىنًفػػري ػػا رىػػافى اٍلمي مى كا كى ًليينػػًذري لػػدِّيًف كى

" كفى ـٍ يىٍحذىري ـٍ لىعىلَّيي عيكا ًإلىٍيًي ـٍ ًإذىا رىجى قىٍكمىيي
(1). 

كرانػت السػنة شػارحة للقػرآف ، كبذلؾ ف ف المسلميف اسػوخرجكا أحرػاميـ مػف القػرآف كالحػديث

بينػػت رثيػػران مػػف آيػػات القػػرآف رالػػذم فػػي آيػػات  فالسػػنة أك أحاديػػث الرسػػكؿ ، الرػػريـ وبػػيف مجملػػو

كلػـ وبػيف المقػادير الكاجبػة فػي الزرػاة ، فػالقرآف لػـ يبػيف ىيةػات الاػأة كال أكقاويػا، اأة كالزراةال

أمػػا علػػـ أاػػكؿ الفقػػو فقػػد عرفػػو حػػاجي  (1)بقكلػػو أك فعلػػو إنمػػا يبػػيف ذلػػؾ الرسػػكؿ ، كال شػػركطيا

مالية اذربعة )ىك علـ يوعرؼ منو اسونباط اذحراـ الشرعية الفرعية عف أدلويا اإلج: فقاؿ (2)خليفة

 كأكؿ مػػػف روػػػب فػػػي علػػػـ أاػػػكؿ الفقػػػو اإلمػػػاـ الشػػػافعي  (3)الروػػػاب كالسػػػنة كاإلجمػػػاع كالقيػػػاس(

  .(4)كروب المورلمكف أيضان فيو، ثـ روب فقياء الحنفية، كأاحابو

كخرج رثير مف الفقياء لدراسة ىذا العلـ ، كناؿ علـ الفقو كأاكلو مف المسلميف عناية بالغة

ككضػػػعكا وعاليمػػػو للمسػػػلميف كاػػػاحبو علػػػـ أاػػػكؿ ، فيسػػػركا قكاعػػػده، اإلسػػػأمية فػػػي رافػػػة الػػػبأد

نما اسوغرؽ كقوان طكيأن  .(5)الفقو مراحؿ عٌدة بكمر ، كبطبيعة الحاؿ لـ ينشأ الفقو اإلسأمي فجأة كا 

 :ر الوي مر بيا الفقو فيي رالواليأما اذطكا، بلم رما لو  حو

كانويػ  بكفاوػو عليػو الاػأة  ي حيػاة رسػكؿ اهلل كرػاف فػ، كىك طكر النشأة: الطور األول

، كلػػـ يوػػرؾ فقيػػان مػػدكنان ، كحػػده كرانػػت سػػلطة الوشػػريع كالفوػػكل كالقضػػاء بيػػد رسػػكؿ اهلل ، كالسػػأـ

نما ورؾ جملة مف اذاكؿ كالقكاعد الرلية كاذحراـ الجزةية مثبكوة في القرآف السنة  .(6)كا 

                                                 

 .122سكرة الوكبة: اآلية   (1)
 .233أحمد أميف: فجر اإلسأـ، ص  (1)
 .110، ص1رشؼ الظنكف، جػ  (2)
، طالخكارزم  (3)  .7، صـ1981ىػ/ 1401ذزىرية، القاىرة، ، مروبة الرليات ا2ي: مفاويح العلـك
 .21، ص2ابف خلدكف: المقدمة، جػ  (4)
 .5، ص3ابف خلدكف: المادر نفسو، جػ  (5)
 .12ـ ، ص1985عبدالمجيد محمكد: المدرسة الفقيية للمحدثيف، مروبة دار الزىراء، القاىرة،   (6)
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كبػدأ ىػذا الطػكر فػي عيػد الخلفػاء الراشػديف ، يػادكىك طػكر الشػباب أك االجو: الطور الثاني

كرثر الوحدث عف رسكؿ اهلل ، كوفرؽ الاحابة في اذماار، حينما اوسعت رقعة البأد اإلسأمية

كبػدأ الفقػو يوميػز كيورػكف، ، كالوعمؽ في اسونباط اذحرػاـ مػف القػرآف كاوسػعت أبػكاب االجويػاد ،

   .(1)وكأابح اخواااان يقار العلماء جيكدىـ علي

كبػدأ ىػذا ، أك عاػر المػذاىب الفقييػة، كىػك طػكر النضػب كالرمػاؿ كالوػدكيف: الطور الثالث

كبلػػػم الفقػػػو فيػػػو اذكج فػػػي االجويػػػاد ، الطػػػكر مػػػف أكاةػػػؿ القػػػرف الثػػػاني إلػػػ  منواػػػؼ القػػػرف الرابػػػع

  .(1)كالودكيف كالوفريع المذىبي

رف السػػػابع اليجػػػرم كفيػػػو بػػػدأ مػػػف منواػػػؼ القػػػرف الرابػػػع إلػػػ  منواػػػؼ القػػػ: الطـــور الرابـــع

 .(2)نشطت حررة الوحرير كالوخريب كالورجيح في المذاىب مع غلبة الوقليد كالوعاب

كناؿ الفقياء مرانة رفيعة كمييزكا عف العلماء
كنويجة لوعدد المػذاىب الدينيػة مػف شػافعية ، (3)

رػؿ ذلػؾ أدل إلػ  ، اكالمرجةػة كغيرىػ، كالشػيعة، كالفػرؽ الدينيػة رػالخكارج، كحنفية كمالريػة كحنبليػة

  .(4)وعدد اآلراء الفقيية كمحاكلة أاحاب رؿ مذىب إثبات آراةيـ بوفسيراويـ الفقيية

كاروبػػاط رجػػاؿ الدكلػػة كالحػػارميف ، كنظػػران لمػػركر إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر بوغيػػرات سياسػػية ربيػػرة

المػدارس  عػف طريػؽ إنشػاء، فقد حاكلت رؿ دكلة حارمػة فػرض مػذىبيا الفقيػي، بالمذاىب الفقيية

كمػػنح  (5)كالزكايػػا للمػػذىب الفقيػػي الموبػػع، كالػػربط، أك وشػػجيع الفقيػػاء علػػ  الوػػدريس فػػي المسػػاجد

                                                 

 .219، 218حضارة اإلسأمية، صابكزيد شلبي: ال  (1)
 .12عبدالمجيد محمكد: المدرسة الفقيية، ص  (1)
 .220، 219ابكزيد شلبي: واريخ الحضارة، ص  (2)
 .303، 302، ص1آدـ موز: الحضارة اإلسأمية ، جػ  (3)
 .117ـ، ص1978محمد إسماعيؿ إبراىيـ: أةمة المذاىب اذربعة، دار الفرر، بيركت،   (4)
، دار الطباعػة المحمديػة، القػاىرة، 2عبػدالرحمف العػدكم: الكسػيط فػي الفقػو اإلسػأمي، ط ؛341عسيرم: الحياة العلميػة، ص مريزف  (5)

 .5، ص1ـ، جػ2000
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كمػػف أرثػػر المػػذاىب الفقييػػة الوػػي انوشػػرت فػػي إقلػػيـ مػػا ، الطلبػػة اإلجػػازات مػػف قبػػؿ فقيػػاء المػػذىب

  .(1)كراء النير ىما المذىباف الحنفي كالشافعي

، ة فػي وػاريخ الوشػػريع اإلسػأمي حيػػث وكقػؼ االجويػػادكيعػد العاػر السػػلجكقي نقطػة فااػػل

، كحار الفقياء أنفسيـ حكؿ مػذاىبيـ كاسػوندكا فػي أحرػاميـ علػ  مػا يجدكنػو فػي مػذاىب أةمػويـ

كوعاػب رػؿ ، كضػعفت عػزاةميـ كاروفػكا بالمحارػاة كالوقليػد، كالوـز رؿ منيـ مذىبان معينان ال يوعداه

ىػػػذا الحػػػد ال  داىب كاناػػػرفكا عػػػف االجويػػػاد ككقفػػػكا عنػػػكأقبػػػؿ العلمػػػاء علػػػ  المػػػذ، كاحػػػد لمذىبػػػو

كعمػؿ ، كاقوار عمليـ الفقيي علػ  فيػـ رػأـ اذةمػة أك وفريػم قكاعػدىـ، يسوظيركف غير الموكف

 .(1)الحكاشي كالوعليقات عل  روبيـ

كخَّرجػػكا ، كرجحػػكا بػػيف الركايػػات ،كعمػػؿ الفقيػػاء فػػي العاػػر السػػلجكقي علػػ  جمػػع اآلثػػار 

كبنكا فواكييـ علػ  مخولػؼ المسػاةؿ كالفػركع مػف أاػكؿ أةمػويـ كقكاعػدىـ كفوػاكييـ ، عل  اذحراـ

حيػػث خاضػػكا فػػي ميػػداف ، كرػػاف مػػف نوػػاةب ذلػػؾ ظيػػكر الوعاػػب المػػذىبي، كوشػػددكا فػػي االلوػػزاـ

كدللكا فييا بالبراىيف كالحجب ، راف يحضرىا العلماء كاذجأء، الجدؿ كالمناظرة في مجالس علمية

كلنا فيما فعلو الكزيراف الرندرم الحنفػي كنظػاـ الملػؾ الطكسػي اذشػعرم ، آخر لنارة مذىب عل 

 .(2)الشافعي خير مثاؿ

ظيػػػر خػػػأؿ العاػػػريف السػػػلجكقي كالخػػػكارزمي فػػػي مػػػدف كقػػػرل إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر عػػػدد  

كقػػػدمكا للثقافػػػة اإلسػػػأمية ، عظػػػيـ مػػػف فحػػػكؿ الفقيػػػاء الػػػذيف أفنػػػكا أعمػػػارىـ فػػػي واػػػنيفو كضػػػبطو

الػػذيف بػػرزكا  فقيــاء إقمــيم خــوارزمجليلػػة بجػػدىـ كاػػبرىـ كرحلػػويـ لوعلمػػو كوعليمػػو كمػػنيـ خػػدمات 

رمػا رػاف للمػذىب الشػافعي ناػيب أيضػان فػي ، كظيركا كوفقيكا عل  المػذىب الحنفػي كاػنفكا فيػو

                                                 

 .323المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (1)
 .338مريزف عسيرم: الحياة العلمية، ص  (1)
 .122، 121للمزيد ينظر، عبدالنعيـ حسانيف: السأجقة، ص  (2)
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الفقيػػو المعوزلػػي ، كمػػف فقيػػاء الحنفيػػة فػػي إقلػػيـ خػػكارـز فػػي العاػػر السػػلجكقي، حررػػة الواػػنيؼ

كألؼ في الفقو )رؤكس المساةؿ( كالراةض فػي ، ـ(1143ىػ/ 538الزمخشرم )ت محمكد بف عمر

كىػذه الروػب الفقييػة الوػي ألفيػا الزمخشػرم يغلػب علييػا طػابع  (1)الفراةض ك"المنيػاج فػي اذاػكؿ"

كمػف ىػؤالء  (2)كلرنو في الكقت نفسو يمدح القضاة في خكارـز كىـ شافعية، الفقو الحنفي المعوزلي

ء فػػي العاػػر السػػلجكقي أبػػك العػػأ اػػاعد بػػف مناػػكر بػػف إسػػماعيؿ بػػف الخطيػػب القضػػاة الفقيػػا

  .(1)ـ( كراف مف أعياف الفقياء ككلي القضاء في خكارـز1112ىػ/ 509)ت

ىػػػ/ 539أبكالحسػػف الخػػكارزمي )ت ، علػػي بػػف عػػراؽ الاػػنارم، كمػػف فقيػػاء خػػكارـز أيضػػان 

ثـ اروحؿ في طلػب الفقػو إلػ  بخػارل  (2)رمـ( قرأ الفقو بخكارـز عل  الفقيو أبي عبداهلل الكب1144

ثـ عرج عل  قرية ، ثـ عاد إل  جرجانية خكارـز فورلـ في مساةؿ مع أةمويا، كوفقو عل  مشايخيا

  .(3)كراف يعظ في المسجد الجامع بيا غداة الجمعة، مزانة كوكطنيا

د الرػردزم عبػدالغفكر بػف لقمػاف بػف محمػ، حنيفػة كمف فقياء خكارـز عل  مذىب اإلماـ أبك

لو الواانيؼ المفيػدة فػي الفقػو كأاػكلو، ، كراف إمامان للحنيفة في خكارـز، ـ(1166ىػ/ 562)ت 

  .(4)يذرر فيو لرؿ باب أاأن ثـ يخرج عليو المساةؿ، منيا شرح الجامع الاغير

المكفػػؽ بػػف أحمػػد بػػف محمػػد المرػػي خطيػػب ، كمػػف فقيػػاء المعوزلػػة فػػي العاػػر الخػػكارزمي

           كرػػػػاف مػػػػف اذفاضػػػػؿ اذرػػػػابر، ـ1172ىػػػػػ/ 568كوػػػػكفي سػػػػنة ، معرفػػػػة بالفقػػػػو خػػػػكارـز رانػػػػت لػػػػو

، الفػػػوح نااػػػر بػػػف أبػػػي المرػػػاـر عبدالسػػػيد علػػػي المطػػػرزم الفقيػػػو الحنفػػػي كىػػػك أبػػػك (5)فقيػػػان كأدبػػػان 

                                                 

 .169، ص2ابف خلراف: كفيات اذعياف، جػ  (1)
 .179ماطف  الااكم الجكيني: منيب الزمخشرم، ص  (2)
 .188، ص12ابف رثير: البداية كالنياية، جػ  (1)
 .339، ص4السمعاني: اذنساب، جػ  (2)
 .185، ص4ياقكت: معجـ اذدباء، جػ  (3)
 .444، 443، ص2القرشي الحنفي: الجكاىر المضيةة، جػ  (4)
 .173، ص2اذافياني: فريدة القار، جػ  (5)
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فػي  ينوحؿ مذىب اإلماـ أبي حنيفػة ، ـ( كراف رأسان في االعوزاؿ داعيان إليو1213ىػ/ 610)ت

كلو رواب "المغرب" ورلػـ فيػو عػف اذلفػاظ الوػي يسػوعمليا الفقيػاء ، اف في الفقو فاضأن كر (1)الفركع

  .(2)شامؿ جامع للمقااد كراف يقاؿ للمطرزم خليفة الزمخشرم، كىك للحنفية، مف القريب

ثابػت إسػماعيؿ  بػفاكمف المانفات في علـ الفقو كأاكلو أيضػان )فوػاكل الومروػاش( ذحمػد 

كآخػػػػر الفقيػػػػاء   (1)ـ(1204ىػػػػػ/ 601شػػػػي الخػػػػكارزمي نزيػػػػؿ الجرجانيػػػػة )ت بػػػػف أيػػػػدغمش الومرثا

الخكارزمييف البارعيف فػي مػذىب اإلمػاـ أبػي حنيفػة خػأؿ العاػر الخػكارزمي أسػواذ اذةمػة محمػد 

ـ( كبػػرع فػػي علػػـ الفقػػو 1244 –1163ىػػػ/ 642 –559اد الرػػردرم )ت بػػف عبدالسػػوار بػػف العمػػ

ابػف أخوػػو بػدر الػديف محمػد محمػػكد بػف عبػدالرريـ الرػػردرم  مػنيـ، كأاػكلو كوفقػو عليػو خلػػؽ رثيػر

   .(2)ـ(1253ىػ/ 651)ت 

بػػف سػػعيد امحمػػد بػػف أحمػػد ، كمػػف فقيػػاء المػػذىب الشػػافعي بخػػكارـز فػػي العاػػر السػػلجكقي

حوػػ  اػػار مػػف فقيػػاء خػػكارـز ، وفقػػو بخػػكارـز علػػ  أبيػػو، ـ(1088ىػػػ/ 481الرعبػػي الراشػػي )ت 

كمػنيـ أيضػان القاضػي الفقيػو محمػد بػف إبػراىيـ بػف ، (3)كرػاف عػادالن فوكل  القضػاء برػاث ، البارزيف

كمػػف فقيػػاء الشػػافعية فػػي إقلػػيـ خػػكارـز خػػأؿ العاػػر  .(4)ـ(1104ىػػػ/ 549الحسػيف الراشػػي )ت 

ـ( كرػػاف القضػػاة كالمدرسػػكف كالمفوػػكف فػػي 1120ىػػػ/ 617شػػياب الػػديف الخيػػكقي )ت، السػػلجكقي

كراف مف عادوو أنو إذا دخؿ مدينة ذىػب إليػو ، ف دركسويحضرك ، جميع مملرة الدكلة الخكارزمية

  .(5)كا عليو محفكظاويـؤ الفقياء كقر 

                                                 

 .370، ص5ابف خلراف: كفيات اذعياف، جػ  (1)
 .311، ص2السيكطي: بغية الكعاة، جػ  (2)
 .147، ص1القرشي الحنفي: الجكاىر المضيةة، جػ  (1)
 .33، ص3القرشي الحنفي: المادر نفسو، جػ  (2)
 .94، ص4السبري: طبقات الشافعية، جػ  (3)
 .114، ص4السبري: المادر نفسو، جػ  (4)
 .529القزكيني: آثار البأد، ص  (5)
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ـ( كرػاف إمامػان 1121ىػػ/ 618كمف فقيػاء الشػافعية أيضػان نجػـ الػديف الربػرل الشػافعي )ت 

  .(1)كمف واانيفو في الفقو "اذاكؿ العشرة"، فقييان 

 (1)كلػػيس أدؿ علػػ  ذلػػؾ مػػف قػػكؿ المقدسػػي ،كىرػػذا زخػػر إقلػػيـ خػػكارـز بالعديػػد مػػف الفقيػػاء

كأقؿ إماـ في الفقو لقيوو إال  قاؿ في أىؿ خكارـز )أىؿ علـ كفقومنكىان بالوطكر العلمي فييا حيث 

  .لو ولميذ خكارزمي قد وقدـ كزجا(

 .مأزميف أسباب الشراةع كالديف" ، أذرياء أغنياء"أىلو علماء فقياء (2)كقكؿ ياقكت الحمكم

ــغدومــن فقيــاء  كمػػنيـ ، الػػذم رػػاف أرثػػر اذقػػاليـ فيمػػا كراء النيػػر وقػػديمان للفقيػػاء إقمــيم الصد

ـ( رػػػاف شػػػيخ 1038ىػػػػ/ 430زيػػػد عبػػػداهلل بػػػف عمػػػر الحنفػػػي الدبكسػػػي )ت  القاضػػػي العأمػػػة أبػػػك

 انويت إليو رةاسػة مػذىب أبػي حنيفػة النعمػاف ، الحنفية بما كراء النير عالمان فقييان حسف السيرة

  .(3)في زمانو

ـ( مػف 1040ىػػ/ 432الحسف علي بف أحمد بف الحسف اذسػوراباذم )ت  كراف الحارـ أبك

كعػػرؼ أىػػؿ ولػػؾ الػػبأد أنػػو إذا أطلػػؽ أاػػحاب ، يعنػػي أةمػػة الشػػافعية، ربػػار أةمػػة الفقػػو كالحػػديث

"رػػػاف لػػػو الػػػدرس كالفوػػػكل كمجلػػػس النظػػػر  :(4)قػػػاؿ النسػػػفي، الحػػػديث ال يفيػػػـ منػػػو غيػػػر الشػػػافعية

كال يشػػغلو أحػػدىما عػػف ، ذلػػؾ رػػاف يقػػرأ رػػؿ يػػـك خومػػة مػع الروابػػة فػػي أرثػػر النيػػاركمػػع ، كالوكسػط

العبػاس بػف محمػد  كالشيخ اإلماـ الخطيب الحػافظ أبػك (5)كاشوير بيف الفقياء بزىده كفضلو، اآلخر

ـ( لػػـ يػػر بػػبأد مػػا 1040ىػػػ/ 432بػػف المعوػػز النسػػفي السػػمرقندم المسػػوغفرم خطيػػب نسػػؼ )ت 

                                                 

 .35، ص7السبري: طبقات الشافعية، جػ  (1)
 .، كمعني زجا أم وقدـ كاسوقاـ بعلمو227أحسف الوقاسيـ، ص  (1)
 .355، ص3معجـ البلداف، جػ  (2)
 .521، ص17الذىبي: سير أعأـ النبأء، جػ  (3)
 .545القند، ص  (4)
ابػػف الاػػأح: طبقػػات الفقيػػاء الشػػافعية، وحقيػػؽ محيػػي الػػديف علػػي نجيػػب، دار البشػػاةر  ؛53، ص1اذسػػنكم: طبقػػات الشػػافعية، جػػػ  (5)

 .601، ص2ـ، جػ1992اإلسأمية، بيركت، 
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جمػع الجمػكع كاػنؼ الواػانيؼ ، رحػؿ فػي طلػب العلػـ إلػ  خراسػاف، مثلػو كراء النير في عاره

الشػػػػػػماةؿ ، دالةػػػػػػؿ النبػػػػػػكة، معرفػػػػػػة الاػػػػػػحابة فضػػػػػػاةؿ القػػػػػػرآف الرػػػػػػريـ، روػػػػػػاب "الػػػػػػدعكات"، منيػػػػػػا

 .(1)كالمنامات

ـ( مػػػف 1042ىػػػػ/ 434)ت (2)كيعػػػد أبػػػك إسػػػحاؽ محمػػػد بػػػف مناػػػكر بػػػف مخلػػػص النكقػػػدم 

 (3)كاشػػوغؿ بالوػػدريس كالفوػػكل كاػػار فقييػػان بسػػمرقند، قندمزميػػؿ أبػػي الليػػث السػػمر ، أشػػير الفقيػػاء

الحسػػػػف علػػػػي بػػػػف إبػػػػراىيـ بػػػػف ناػػػػركيو بػػػػف شػػػػحواـ السػػػػمرقندم الخطيبػػػػي  كالعأمػػػػة المفوػػػػي أبػػػػك

كراف يذرر أنو ، ـ( راف مف أىؿ العلـ كالوقدـ في الفقو عل  مذىب أبي حنيفة1049ىػ/ 441)ت

محمػد بػف الكليػد السػمرقندم الحنفػي  كأبػك (4)رػربأء كأدررو أجلو بطريؽ مرة قريبان مػف، مف العرب

مػػف مؤلفاوػػو الجػػامع اذاػػغر ، ـ( رػػاف مػػف أبػػرز الفقيػػاء بػػبأد مػػا كراء النيػػر1058ىػػػ/ 450)ت 

  .(5)كمجمكع الفواكل، في الفركع

ـ( 1068ىػػ/ 461الحسف علي بف حسيف بف محمد السغدم )ت رما يعد شيخ اإلسأـ أبك

كواػػدر لمفوػػػاء، ككلػػػي ، رػػاف إمامػػػان فاضػػػأن كفقييػػان منػػػاظران سػػرف بخػػػارل، مػػف أةمػػػة علمػػاء الفقػػػو

أخػػذ الفقػػػو عػػف شػػػمس ، كريحػػػؿ إليػػو فػػي النػػػكازؿ كالكاقعػػات، كانويػػت إليػػػو رياسػػة الحنفيػػة، القضػػاء

كمػػػف واػػػانيفو )الوفػػػاني فػػػي الفوػػػاكل( )شػػػرح ، كركل عنػػػو شػػػرح السػػػير الربيػػػر، اذةمػػػة السرخسػػػي

كعبػػدالعزيز بػػف عبػػدالرازؽ بػػف أبػػي ناػػر ابػػف  (6)ي فػػركع الفقػػو الحنفػػيالجػػامع الربيػػر( للشػػيباني فػػ

راف لػو سػوة بنػيف رليػـ ياػلح ، ـ( نزيؿ سمرقند1084ىػ/ 477بف سليماف المرغيناني )ت اجعد 

                                                 

 .17النسفي: القند، ص ؛19، ص2ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (1)
 .413، ص5معجـ البلداف، جػ نكقد: إحدل قرل سمرقند، ياقكت:  (2)
 .266، ص3ابف العماد الحنبلي: شذرات الذىب، جػ  (3)
 .534، ص2ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (4)
 .269، ص3ابف العماد الحنبلي: شذرات الذىب، جػ  (5)
 .37، كرقة 1787كفيلـ ( واريخ، ميرر 93 – 92القارم: طبقات الحنفية، مخطكط بمعيد المخطكطات العربية، رقـ )  (6)
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سمع اإلماـ أبا ، للودريس كالفوكل ف ذا خرج مع أكالده قالكا سبعة مف المفويف خرجكا مف دار كاحدة

   .(1)ركل عنو أكالده، الحسف نار المرغيناني

ػػغد أبػػك ىػػػ/ 480)ت ناػػر أحمػػد بػػف ناػػر اذسػػبيجابي كمػػف أةمػػة علمػػاء الفقػػو بػػ قليـ الاي

كاػػار المرجػػع إليػػو فػػي ، سػػرف سػػمرقند كجلػػس للفوػػكل، ـ( رػػاف مػػف الموبحػػريف فػػي الفقػػو1087

 لو فيو فواك ان كجد بعد كفاوو اندكق، الكقاةع كانوظمت لو اذمكر الدينية كظيرت لو اآلثار الجميلة

كمػػا ، فكقعػػت عنػػده فأخفاىػػا فػػي بيوػػو لػػةأ يظيػػر نقاػػانيـ، رثيػػرة رػػاف فقيػػاء عاػػره أخطػػأكا فييػػا

، كروب أسةلويـ ثانيان، كأجاب عل  الاػكاب، ورريا في أيدم المسوفوييف لةأ يعملكا بغير الاكاب

بػػػف مناػػػكر اد فقػػػاـ الفقيػػػو الحػػػافظ أحمػػػ، لرػػػف اذسػػػبيجابي لػػػـ يجمػػػع المسػػػاةؿ الفقييػػػة فػػػي مؤلػػػؼ

 .(2)كرؿ ذلؾ مفيد، الطبرم الموكطف بسمرقند يجمعيا عل  غاية مف الوطكيؿ

الحسف علػي بػف محمػد بػف الحسػيف بػف عبػدالرريـ البػزدكم المػدرس  كراف فخر اإلسأـ أبك

ـ( إماـ أاحاب أبي حنيفة ببأد ما كراء النير ييضرب بو المثؿ في 1089ىػ/ 482بسمرقند )ت 

مف مؤلفاوو شرح الجامع الاغير للشيباني في الفركع شرح الجامع ، يقوو مفيدةكطر ، حفظ المذىب

 .(3)سيرة المذىب في افة اذدب، شرح زيادة الزيادات غناء الفقياء في الفركع، الربير

القاسـ علي بف المظفر بف زيد بف حمػزة بػف محمػد العلػكم الحسػيني الدبكسػي  رما راف أبك

ةمة الشافعية كىػك مػف ذريػة الحسػيف اذاػغر ابػف زيػد العابػديف ـ( مف ربار أ1089ىػ/ 482)ت 

كرػاف حسػف الخلػؽ سػمحان جػكادان رثيػر المحاسػف فطنػان ، راف موفردان في الفقو، بف علي بف الحسيف

كأملػ  ببغػداد ، كراف مكفقان في الفوكم كغَّيػر مذىبػو كقػدـ بغػداد كدرس فػي نظاميويػا، في االجوياد

                                                 

 .260، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
 .336، 335، ص1ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (2)
رػػػارؿ بركرلمػػػاف: وػػػاريخ اذدب العربػػػي، ورجمػػػة عبػػػدالحليـ النجػػػار، دار المعػػػارؼ،  ؛430، ص21الاػػػفدم: الػػػكافي بالكفيػػػات، جػػػػ  (3)

 .288، ص6ـ، جػ1998القاىرة، 
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 البخػػارماإلسػػأـ خػػكاىر زاده ابػػف أخػػت العػػالـ أبػػي محمػػد بػػف الحسػػف  كرػػاف شػػيخ .(1)كأفوػػ  فييػػا

رػػاف شػػيخ اذحنػػاؼ ، ـ( كابػػف أخػػت القاضػػي أبػػي ثابػػت البخػػارم1090ىػػػ/ 483السػػمرقندم )ت 

عمػر البيرنػدم  أخذ عف خالو كركل عنػو أبػك، ببأد ما كراء النير كطريقوو أبسط طريقة لألحناؼ

  .(2)مبسكطال، الوجنيس، كمف مؤلفاوو المخوار

 الػشػػػػػافػػعػػػػػي (3)طػاىػػػػػػػػر عػػػبػػػدالػرحػػػػػمػػػػف بػػػػػػف أحػػػػػمػػػػد بػػػػػػف عػػػػلػػػػؾ الػسػػػػػػػػاكم كيػعػػػػػػػد اإلمػػػػػػاـ أبػػػػػػك

كرحػػػؿ فػػػي ، وفقػػػو بسػػػمرقند كاػػػحب الرثيػػػريف، ـ( أحػػػد أةمػػػة الفقػػػو المشػػػيكريف1091ىػػػػ/ 484)ت

د كشيع الػكزير نظػاـ الملػؾ الطكسػي جنازوػو مػع جمػع طلب العلـ إل  العراؽ كالحجاز كمات ببغدا

  .(4)لـ ير فقيو في كقوو أناؼ منو :قاؿ شيكخ عاره، مف اذرابر

اليسػر محمػد بػف محمػد بػف الحسػيف بػف عبػدالرريـ البػزدكم  كراف العأمػة شػيخ الحنفيػة أبػك

إليػػػو رةاسػػػة انويػػػت ، ـ( إمػػػاـ اذةمػػػة علػػػ  اإلطػػػأؽ كالمكفػػػكد إليػػو مػػػف اآلفػػػاؽ1099ىػػػ/ 493)ت

اء مػا يػدؿ كوبػكء عػدد مػف أفػراد أسػروو القضػ، الحنفية في بأد مػا كراء النيػر ككلػي قضػاء سػمرقند

كدرس الفقػػو علػػ  ، سػػيما أف رةاسػػة الحنفيػػة رانػػت فػػي أيػػدم ىػػذه اذسػػرةعلػػ  شػػيرويـ كوميػػزىـ ال

المبسػكط فػي منيػا ، كراف إماـ اذةمة رثير الواانيؼ في الفقػو الحنفػي، أيدم ربار علماء عاره

   .(5)كرواب فيو معرفة الحجب الشرعية، فركع الفقو كطلبو العلـ

الحسػف إدريػس  كمف الفقياء الذيف رحلكا إل  إقليـ ما كراء النير كخااػة سػمرقند الفقيػو أبػك

، ـ( رػاف مػف أىػؿ الرملػة بفلسػطيف1110ىػػ/ 504بف حمػزة بػف علػي الرملػي الفقيػو الشػافعي )ت 

رحػؿ فػي طلػب العلػـ إلػ  ، ار المقدسي كعل  الشيخ أبي إسحاؽ الشػيرازموفقو عل  أبي الفوح ن

                                                 

 .87، ص2ابف الاأح: طبقات الشافعية، جػ ؛50، ص9ابف الجكزم: المنوظـ، جػ ؛490، ص1بف اذثير: اللباب، جػا  (1)
 .466النسفي: القند، ص  (2)
 .241، ص3ساكة: إحدل مدف بخارل، ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (3)
 .59، 58ص، 9ابف الجكزم: المنوظـ، جػ ؛331، 330، ص1اذسنكم: طبقات الشافعية، جػ  (4)
 .49، ص19الذىبي: سير أعأـ النبأء، جػ  (5)
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كرػاف علمػاء ، كفكض إليو الودريس بيا علػ  المػذىب الشػافعي، بأد ما كراء النير كسرف سمرقند

كييػػػابكف الرػػػأـ معػػػو فػػػي المسػػػاةؿ لفاػػػاحوو كفضػػػلو ، سػػػمرقند يفخمػػػكف أمػػػره كيذرركنػػػو بػػػالوعظيـ

كمسػرل كمعػراج رسػكلنا الرػريـ ، جد اذقا  ثالػث الحػرميف الشػريفيفمقدس فيو المسكال (1)كحرموو

 ، ـ( مػػف ربػػار الفقيػػاء 1116ىػػػ/ 510كمحمػػد بػػف عبػػدالمنعـ بػػف حسػػف السػػمرقندم الفقيػػو )ت

الفضػػػؿ برػػػر بػػػف محمػػػد اذناػػػارم  كرػػػاف الفقيػػػو شػػػمس اذةمػػػة أبػػػك .(2)ركل عنػػػو عمػػػر النسػػػفي

كرػاف يضػرب ، د ما كراء النيػر كعػالـ ولػؾ الػديارـ( شيخ الحنفية ببأ1118ىػ/ 512)ت الجابرم

كرػػاف ولميػػذ أبػػي ، حنيفػػة اذاػػغر بػػو المثػػؿ فػػي حفػػظ اإلمػػاـ اذعظػػـ أبػػي حنيفػػة حوػػ  سػػمي أبػػا

كقاضػػي القضػػاة أبػػكبرر محمػػكد بػػف مسػػعكد بػػف عبدالحميػػد الشػػعيبي  (3)محمػػد عبػػدالعزيز الحلػػكاني

قػػػاؿ ، ـ( نزيػػػؿ سػػػمرقند1120ىػػػػ/ 514ت البكزجنػػػدم نسػػػبة إلػػػ  قريػػػة بكزجنػػػد الوابعػػػة لسػػػمرقند )

  .(4)النسفي "راف إمامان فاضأن مناظران موميزان وفقو عل  شمس اذةمة السرخسي

ىػػ/ 518)ت كرذلؾ راف اإلماـ أبكبرر محمد بف عبداهلل بف فاعؿ السػرخرثي الفقيػو الحنفػي

فػػػي النظػػػر كبػػػاع كرانػػػت لػػػو يػػػد قكيػػػة ، وفقػػػو بسػػػمرقند ثػػػـ بخػػػارل، ـ( مػػػف الفقيػػػاء البػػػارزيف1124

سػػػمع أبػػػا المعػػػالي بػػػف محمػػػد بػػػف زيػػػد ، كرػػػاف مػػػف منػػػاظرم البرىػػػاف كخاػػػكمو ببخػػػارل، طكيػػػؿ

المؤيد محمد بف عبدالخالؽ بف محمد القاضي بف أبي برػر  كأبك .(5)كركل عنو رثيركف، الحسيني

كلػػي قضػػاء سػػمرقند أرثػػر مػػف ، ـ( رػػاف مػػف علمػػاء الفقػػو البػػارزيف1126ىػػػ/ 520)ت  السػػمرقندم

  .(6)ثيف سنة، كراف مف خيار الحنفية كراف أبكه مسوملي شمس اذةمة الحلكانيثأ

                                                 

 .167، ص9ابف الجكزم: المنوظـ، جػ ؛142، ص9ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (1)
 .256، 255، ص35الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (2)
 .218، 217، ص10الافدل: الكافي بالكفيات، جػ  (3)
 .704النسفي: القند، ص ؛451، ص3ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (4)
 .245، ص3السمعاني: اذنساب، جػ ؛113، ص2ابف اذثير: اللباب، جػ  (5)
 .415، ص35الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (6)
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ػغدل  كيعد الفقيو الحنفي ررف الديف مسعكد بف الحسيف بف الحسف بف إبراىيـ الرشػاني الاي

راف إمامان عالمان يرجع إليو فػي النػكازؿ وفقػو ، ـ( مف أشير الفقياء1126ىػ/ 520السمرقندم )ت 

كمخوار المسعكدم ، لو شرح الجامع الاغير للشيباني في الفركع، السرخسي عل  شمس اذةمة

ىػػػػػ/ 522كالحسػػػػيف بػػػػف علػػػػي بػػػػف أبػػػػي القاسػػػػـ الأمشػػػػي السػػػػمرقندم الحنفػػػػي )ت  .(1)فػػػػي الفػػػػركع

كرػػاف علػػ  طريقػػة ، ـ( رػػاف إمامػػان فاضػػأن موػػدينان يضػػرب بالمثػػؿ فػػي النظػػر كعلػػـ الخػػأؼ1128

رػػاف يػػدخؿ علػػ  الملػػكؾ كيقػػكؿ ، لمعركؼ كالنيػػي عػػف المنرػػرالسػػلؼ فػػي طػػرح الورلػػؼ كاذمػػر بػػا

كسمع الحديث مف الحافظ عبدالرحمف بػف ، الحؽ في كجكىيـ، وفقو عل  السيد أبي شجاع العلكم

عبػػػػدالرحيـ القاػػػػار، كأبػػػػي علػػػػي النسػػػػفي قػػػػدـ رسػػػػكالن مػػػػف قبػػػػؿ ملػػػػكؾ خاقػػػػاف سػػػػمرقند إلػػػػ  دار 

 .(2)الخأفة

 لعزيز بػػػػػػػف طػػػػػػػاىر الػػػػػػػذم عػػػػػػػرؼ برػػػػػػػاؾ كرػػػػػػػاف أبػػػػػػػكبرر محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عمػػػػػػػر بػػػػػػػف عبػػػػػػػدا 

رحؿ ، راف إمامان ذاحاب أبي حنيفة، مف أشير الفقياء، ـ( مف أىؿ بخارل1130ىػ/ 525)ت 

الفػوح ميمػكف بػف محمػد بػف عبػداهلل  رما راف أبػك (3)في طلب العلـ إل  بغداد كمرة كسمرقند كالرم

كسػمع ، سػمع الحػديث، لشػافعيةـ( فقييان مجكدان مف الفقياء ا1135ىػ/ 530بف برر الدبكس  )ت 

ىػػ/ 530القاسـ محمػكد بػف ميمػكف الدبكسػي الفقيػو الشػافعي )ت كابنو أبك، سعد السمعاني منو أبك

سػػعد السػػمعاني مشػػورريف فػػي الػػدرس كسػػمعا الحػػديث  وفقػػو ىػػك كأبػػك، ـ( رػػاف فقييػػان فاضػػأن 1135

   .(4)مف المحدثيف

ىػػػػػ/ 533حمػػػػد بػػػػف محمػػػػد النسػػػػفي )تعلػػػػي الحسػػػػيف بػػػػف الخليػػػػؿ بػػػػف أ كاذمػػػػاـ الفقيػػػػو أبػػػػك

فوفقػػػو ببخػػػارل علػػػ  ، ـ( نزيػػػؿ سػػػمرقند رحػػػؿ فػػػي طلػػػب العلػػػـ إلػػػ  بلػػػداف العػػػالـ اإلسػػػأمي1138
                                                 

 .173، ص1ابف اذثير: اللباب، جػ  (1)
 .671، ص5السمعاني: اذنساب، جػ ؛101، 100، ص6ابف فضؿ اهلل العمرم: مسالؾ اذباار، جػ  (2)
 .283، ص3بف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػا  (3)
 .490، ص1ابف اذثير: اللباب، جػ  (4)
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كحػػدث بيػػا عػػف البخػػارم كرانػػت لػػو يػػد ، الخطػػاب بػػف إبػػراىيـ الرعػػي القاضػػي كدخػػؿ بغػػداد حاجػػان 

  .(1)باسطة في المناظرات

د بػػػػف إسػػػػماعيؿ بػػػػف علػػػػي اإلمػػػػاـ الحسػػػػف علػػػػي بػػػػف محمػػػػ كمػػػػف الفقيػػػػاء المشػػػػيكريف أبػػػػك 

ـ( رػػػاف مػػػف أةمػػػة الفقيػػػاء 1140ىػػػػ/ 535السػػػمرقندم المعػػػركؼ بشػػػيخ اإلسػػػأـ اذسػػػبيجابي )ت 

وفقػو عليػو جماعػة مػنيـ ، كلـ يرف أحد يحفػظ مػذىب أبػي حنيفػة كيعرفػو مثلػو فػي عاػره، الحنفية

لػػو روػػاب ، ثكعمػػر فػػي نشػػر العلػػـ كسػػماع الحػػدي، اػػاحب اليدايػػة علػػي بػػف أبػػي برػػر الفرغػػاني

  .(2)المبسكط رما قاـ بشرح مخوار الطحاكم في فركع الحنفية

محمػػػد بػػف مناػػكر بػػػف مخلػػص بػػػف إسػػماعيؿ الحػػارـ النكقػػػدم اإلمػػاـ الزاىػػػد  إسػػحاؽ كأبػػك

)المػػػدرس الفوػػػ  : (3)ـ( مػػػف ربػػػار الفقيػػػاء قػػػاؿ عنػػػو السػػػمعاني1140ىػػػػ/ 535اػػػاةـ الػػػدىر )ت 

كركل عػف القاضػي أبػػي ، ناػكر بػف إبػراىيـ السػػيارميعقػكب يكسػؼ بػػف م بسػمرقند وفقػو عليػو أبػػك

  .اليسر محمد بف الحسيف البزدكم(

حفص عمر بف عبدالعزيز بف عمػر بػف مػازة المعػركؼ بالاػدر  رما راف برىاف اذةمة أبك

وفقػػو علػػ  أبيػػو كبػػرع فػػي ، ـ( مػػف أرػػابر الحنفيػػة بػػبأد مػػا كراء النيػػر1141ىػػػ/ 536الشػػييد )ت 

كحػػاز قاػب السػػبؽ علػ  أقرانػػو ، اػار أكحػػد عاػره فػػي علػـ المنػاظرات المػذىب كاجويػد إلػػ  أف

كاروفع أمره ببأد ما كراء النيػر إلػ  أف اػار السػلطاف ، كناظر الخاـك كالربار بخراساف كالعراؽ

كعػػػاش فػػػي حرمػػػة كافػػػرة إلػػػ  أف رزقػػػو اهلل الشػػػيادة فػػػي ، ياػػػدر عػػػف رأيػػػو كيولقػػػ  إشػػػاروو بػػػالقبكؿ

  .(4)معررة قطكاف بسمرقند

                                                 

 .514، ص3ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (1)
 .38القارم: طبقات الحنفية، ركقة   (2)
 .538، ص5اذنساب، جػ  (3)
الوي قادىػا السػلطاف سػنجر السػلجكقي ضػد الغػزاة اذوػراؾ،  ، كمعررة قطكاف ىي المعررة208، ص1اذسنكم: طبقات الشافعية، جػ  (4)

 .551راجع الراكندل: راحة الادكر، ص
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روػاب الفوػاكل ، رواب الفوػاكل الاػغرل، رواب المطكؿ، كمف أىـ واانيفو الجامع الاغير

حاالت كأحراـ فقيية مقسػمة علػ  اذبػكاب المألكفػة ، الربرل الكاقعات الحسابية في مذىب الحنفية

شػػػػػرح أدب القاضػػػػػي ، خبػػػػػرات الفقيػػػػػاء، روػػػػػاب الفوػػػػاكل الخااػػػػػية، للفػػػػركع روػػػػػاب عمػػػػػدة الفوػػػػػاكل

  .(1)للحااؼ

بدأ شأف ىذه اذسرة يعلك في أكاسط العار السلجكقي باذخص عندما قاـ السلطاف سنجر 

كىػػك كالػػد أبػػي حفػػص عمػػر كعينػػو علػػ  رةاسػػة القضػػاء فػػي ، بوػػزكيب أخوػػو لعبػػدالعزيز بػػف عمػػر

كيبػػدك أف ىػػذه ، كبعػػد كفاوػػو انوقػػؿ مقػػاـ الاػػدر إلػػ  نسػػلو مػػف بعػػده، و لقػػب الاػػدرحػػكمن، بخػػارل

كمػف ثػـ نالػت مػنيـ اذلقػاب ، جليلة للسأجقة الربار في بػأد مػا كراء النيػر اذسرة قدمت خدمات

حفػػص  كيعػػد أبػػك  (2)كاروبطػػت ىػػذه اذسػػرة بالخانيػػة الورريػػة القاةمػػة فػػي سػػمرقند، كالكظيفػػة كالمرانػػة

، ـ( مػف ربػار الفقيػػا1142ىػػ/ 357بػف لقمػاف النسػفي السػػمرقندم )ت اف أحمػػد عمػر بػف محمػد بػ

كمف أجؿ وانيفاوو في الفقػو المنظكمػة كىػي فوػاكاه الوػي أجػاب بيػا ، ف العلـانؼ في رؿ نكع م

كروػاب نظػـ الجػامع ، كروػاب المكاقيػت، عف جميع مػا سػةؿ عنػو فػي أيامػو خػأؼ مػا جمعػو لغيػره

  .(3)الاغير في فقو الحنفية

الفػػػوح عبدالرشػػػيد بػػػف أبػػػي حنيفػػػة  كمػػػف علمػػػاء الفقػػػو البػػػارزيف القاضػػػي ظييػػػر الػػػديف أبػػػك 

، رػػاف إمامػػان فاضػػأن حسػػف السػػيرة، ـ( سػػرف سػػمرقند1145ىػػػ/ 540كلػػكالجي الطخارسػػواني )ت ال

 كأبػك (4)في الفقو كالفوػاكل يرحؿ في طلب العلـ إل  رش كبخارل كوفقو عل  البرىاف كروب اذمال

كمػػف ، مػػف أشػػير فقيػػاء الحنفيػػة، القاسػػـ نااػػر الػػديف ابػػف يكسػػؼ السػػمرقندم الحسػػيني المػػديني

                                                 

 .294، ص6بركرلماف: واريخ اذدب العربي، جػ  (1)
 .51، ص25الزررلي: اذعأـ، جػ  (2)
 .123، ص2حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ  (3)
 .418، 417، ص2ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (4)
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  .(1)ـ( كالقانكف المنشكر كرأىما في الفقو الحنفي1154ىػ/ 549الملوقط في الفواكل )تواانيفو 

ـ( رػاف 1155ىػػ/ 550المحامد محمكد بف أحمد بف علي بف الفرج السمرقندم السػغدم )ت  كأبك

كراف حسف السيرة رثير الخير ، إمامان بارعان في الفقو كالوفسير كالحديث كالموفؽ كالمخولؼ كالكعظ

ناػر أحمػد بػف محمػد بػف عبػدالجليؿ الفقيػو السػمرقندم  كرػذلؾ أبػك (2)قرأ عليو السمعاني، لعبادةكا

وفقػػػو بسػػػمرقند كسػػػمع ونبيػػػو الغػػػافليف ذبػػػي ، ـ( مػػػف ربػػػار الفقيػػػاء1155ىػػػػ/ 550اذبريسػػػمي )ت 

  .(3)الليث مف اإلماـ إسحاؽ بف محمد النكحي

ف حمػػػػزة اذسػػػػمندم السػػػػمرقندم رمػػػػا رػػػػاف أبػػػػكالفوح محمػػػػد بػػػػف عبدالحميػػػػد بػػػػف الحسػػػػيف بػػػػ

كاار مف فحػكؿ الفقيػاء مػف ، درس الفقو الحنفي كالمناظرة، وـ( مف أةمة الفق1157ىػ/ 552)ت

وػػاكل الاػػغرل كلػػو الف، ألػػؼ مخولػػؼ الركايػػة فػػي الفقػػو، أاػػحاب أبػػي حنيفػػة كرػػاف حسػػف العبػػارة

  .(4)كحدث بيا ركل عنو السمعاني، بغداد كناظر علماءىا  كالربرل رحؿ إل

الليػػث أحمػػد بػػف عمػػر بػػف محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف لقمػػاف بػػف شػػيخ اإلسػػأـ أبػػي  كيعػػد أبػػك

ـ( مػػػف أشػػػػير علمػػػػاء الفقػػػػو مػػػػف أىػػػػؿ 1157ىػػػػػ/ 552حفػػػص النسػػػػفي الػػػػذم يعػػػػرؼ بالمجػػػػد )ت 

كالغربػػػاء الػػػكارديف علػػػييـ ، سػػػمرقند، وفقػػػو علػػػ  كالػػػده كأسػػػمعو كالػػػده مػػػف جماعػػػة مػػػف السػػػمرقندييف

كأقػاـ ببغػداد شػيريف ثػـ خػرج ، ضػأن كاعظػان قػدـ مػرك موكجيػان إلػ  الحجػازكرػاف فقييػان فا، بسمرقند

خػرج جماعػػة مػف أىػػؿ القػأع كقطعػػكا الطريػؽ علػػ  القافلػػة  (5)موكجيػان إلػػ  بلػدة فلمػػا كاػؿ قػػكمس

  .(6)كقولكا مقولة عظيمة مف العلماء كالعاةديف مف الحجاز كراف فييا المجد النسفي

                                                 

 .651، ص6بركرلماف: واريخ اذدب العربي، جػ ؛420، ص37الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (1)
 .309، ص2: طبقات المفسريف، جػكدمك الدا  (2)
 .553، ص2ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (3)
 .218، ص3لكافي بالكفيات، جػالافدم: ا ؛177، ص2الداكادم: طبقات المفسريف، جػ ؛185، ص4السمعاني: اذنساب، جػ  (4)
 .345، ص3قكمس: إحدل مدف بأد الجباؿ، ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (5)
 .236، ص12ابف رثير: البداية كالنياية، جػ ؛227، 226، ص1ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (6)
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حمػػػػد بػػػػف يكسػػػػؼ العلػػػػكم الحسػػػػيني المػػػػدني السػػػػمرقندم الػػػػديف م القاسػػػػـ نااػػػػر كيعػػػػد أبػػػػك

رػاف عالمػان بالوفسػير ، ـ( مف الفقيػاء الحنفيػيف البػارزيف1160ىػ/ 556المعركؼ بأبي القطف )ت 

انؼ جػامع الفوػاكل كيسػم  أيضػان بالجػامع الربيػر، الػذم نقلػو ، قيؿ قوؿ ابران ، كالحديث كالكعظ

ـ بأشركسػػػػػػػنو كأمػػػػػػػأه ومامػػػػػػػان فػػػػػػػي سػػػػػػػنة 1208ىػػػػػػػػ/ 605الشػػػػػػػيخ مجدالػػػػػػػديف اذشركسػػػػػػػني سػػػػػػػنة 

الحسػػػف علػػػي بػػػف مػػػكدكد بػػػف الحسػػػيف بػػػف الحسػػػف بػػػف العبػػػاس النظػػػرم  . كأبػػػك(1)ـ1219ىػػػػ/616

حسػػػف السػػػيرة موكاضػػػعان رثيػػػر ، ـ( رػػػاف إمامػػػان فاضػػػأن فقييػػػان منػػػاظران 1161ىػػػػ/ 557الراشػػػاني )ت

ثػـ ، غيػر طكيلػة أملػ  كدرس حافظان لو سرف سمرقند ككلي الخطابة بيا مػدة، الوأكة للقرآف الرريـ

روػػب ، كوفقػػو عليػػو جماعػػة رثيػػرة، ككلػػي الوػػدريس بالمدرسػػة الخاقانيػػة، رحػؿ إلػػ  مػػرك كسػػرنيا مػػدة

كمػػف علمػػاء الفقػػو الربػػار الشػػيخ ررػػف اإلسػػأـ محمػػد بػػف أبػػي برػػر  (2)اذمػػالي عػػف مشػػايخ بخػػارل

في كاحد ،   دار السأـلو شرعة اإلسأـ إل، ـ( راف كاعظان فاضأن 1177ىػ/ 573السمرقندم )ت

لرػػف ، ألفػػو لويػػذيب اذطفػػاؿ كقاػػد بػػو نفػػع مػػف جػػاء بعػػده ليوخػػذكه دلػػيأن كمرشػػدان ، كسػػويف فاػػأن 

الرواب أابح مرجعان للعامة كالخكاص كدليأن مكجيان لمػف أراد أف ييوػدم فػي حياوػو بيػدم الروػاب 

فػذرر مػا ثبػت بالسػنة ، معػامأتفي العػادات كالوقاليػد كاذحرػاـ كال كالسنة كىدم الرسكؿ الرريـ 

فجػاء قانكنػان كدسػوكران للحيػاة فػي العقاةػد ، مف عقاةد الديف كملة اإلسأـ ينيب في ذلػؾ نيػب السػلؼ

كذرػر ، كوعرض في الرواب فاكؿ في بياف اذحراـ العملية في حياة المسػلـ، كاذعماؿ كاذخأؽ

ا كالوجػػارب كفاػػكؿ فػػي الفضػػاةؿ فييػػا بعػػض مػػا ال يػػدخؿ فػػي أبػػكاب الفقػػو كالحرػػاـ مػػف الكاػػاي

كالرواب ، كفيو الرثير مف اآلداب العامة كالعادات البشرية كاذخأؽ اإلسأمية، كاذدعية كاذذرار

ػػغد مشػػاررة  .(3)منػػو فضػػاةؿ بعػػض اذطعمػػة كالفكارػػو كاذشػػربة رمػػا شػػاررت النسػػاء فػػي إقلػػيـ الاي

                                                 

 .1813، ص2جػحاجي خليفة: رشؼ الظنكف،  ؛292، 219، ص2دم: طبقات المفسريف، جػك الداك   (1)
 .617، 616، ص2ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (2)
 .54، ص6الزررلي: اذعأـ، جػ  (3)
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ي ىذا العار عالمػات أسػيمف فػي وقػدـ فعالة في ميداف العلـك الدينية كخااة الفقو حيث ظير ف

ـ( عالمػػة 1180ىػػ/ 576فرانػت فاطمػة بنػػت محمػد بػف أحمػد السػػمرقندم مؤلفػة الوحفػة )ت، الفقػو

ولقػػت الفقػػو علػػ  يػػد ، وفقيػػت علػػ  أبييػػا كحفظػػت الوحفػػة، فاضػػلة فقييػػة محدثػػة ذات خػػط جميػػؿ

  .(1)يثجمكع مف الفقياء كجلست للودريس كألفت مؤلفات عديدة في الفقو كالحد

ـ( مف 1191ىػ/ 587كراف أبكبرر مسعكد بف أحمد الراساني عأء الديف ملؾ العلماء )ت

وفقػػو علػػ  عػػأء الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد السػػمرقندم ، اػػاحب روػػاب بػػداةع الاػػناةع، أةمػػة الحنفيػػة

كسػماه البػدايع فجعلػو ميػر ، كوزكج ابنوو فاطمة الفقيية مف أجؿ أنو شرح رواب الوحفة للسمرقندم

كراف رؿ كاحد مػف ، كيحري المؤرخكف أف الراساني كزكجوو ككالدىا رانكا يفوكف في عاره، بنووا

ىاشـ عبدالمطلب بف الفضؿ القرشػي  كراف افوخار الديف أبك .(2)ىؤالء الثأثة يفوي في بيت كاحد

يػر وفقػو بػبأد مػا كراء الن، ـ( مػف علمػاء الفقػو الربػار1219ىػػ/ 616الياشمي البلخي الحنفي )ت

الفوػكح محمػػد بػف أحمػد السػػمرقندم الفقيػو الحنفػي السػػمرقندم  كأبػك (3)كسػمع بسػمرقند كأفوػ  كنػػاظر

كرػػاف فاضػػأن ، ـ( رػػاف مػػف فقيػػاء أبػػي حنيفػػة1224ىػػػ/ 621اذاػػؿ البغػػدادم المكلػػد كالػػدار )ت 

  .(4)جميؿ الطريقة مودينان الزمان لبيوو قليؿ المخالطة بالناس مشوغأن بنفسو

ىػػػ/ 628)ت الػػديف محمػػد بػػف عثمػػاف بػػف محمػػد العليابػػادم السػػمرقندم الحنفػػيكرػػاف حسػػاـ 

 رػػذلؾ رػػاف أبػػك (5)كروػػاب رامػػؿ الفوػػاكل، لػػو مػػف الواػػانيؼ روػػاب الفكاةػػد، ـ( فقييػػان فاضػػأن 1230

بػػػف عمػػػر اذناػػػارم العبػػػادم ااىيـ بػػػف أحمػػػد بػػػف عبػػػدالملؾ الفضػػػؿ جمػػػاؿ الػػػديف عبػػػداهلل بػػػف إبػػػر 

رةاسػة إلػييـ  نويػيأكأحد مف ، ـ( شيخ الحنفية ببأد ما كراء النير1232ىػ/ 630السمرقندم )ت 

                                                 

 .95، 94، ص4عمر رضا رحالة: أعأـ النساء، جػ ؛123 -120، ص4ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (1)
 .4348 -4327، ص10ديـ: بغية الطب، جػنابف ال  (2)
 .77، 76، ص45ريخ اإلسأـ، جػالذىبي: وا  (3)
 .342، ص3ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (4)
 .483، ص3عمر رضا رحالة: معجـ المؤلفيف، جػ  (5)
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يعػػرؼ ، كشػػرح الجػػامع الربيػػر، لػػو واػػانيؼ منيػػا روػػاب الفػػركؽ، المػػذىب عػػديـ النظيػػر فػػي عيػػده

فضػػأن عػػف العأمػػة فقيػػو المشػػرؽ شػػمس اذةمػػة أبػػك الكحػػدة محمػػد الرػػردم  (1)بػػأبي حنيفػػة الثػػاني

رحػػػؿ إلػػػ  بػػػأد مػػػا كراء النيػػػر ، اذةمػػػة فػػػي الفقػػػو الحنفػػػي ـ( أسػػػواذ1244ىػػػػ/ 642الحنفػػػي )ت 

 كبػاإلماـ نجـ الديف أ، كمف فقياء إقليـ فرغانة .(2)كسمرقند كوفقو ببخارل كبرع في معرفة المذىب

حفػػص عمػػر النسػػفي برىػػاف الػػديف المرغينػػاني اػػاحب العقاةػػد النفيسػػة فػػي الوكحيػػد الػػذم رػػاف مػػف 

ان عالمػػان مػػف المجويػػديف( لػػو مؤلفػػات فقييػػة برثػػرة أىميػػا )بدايػػة كرػػاف )فقييػػ، أرػػابر فقيػػاء الحنفيػػة

( كذرػر فيػو أنػو ...مػوكىك مخوار أكلػو )الحمػد هلل الػذم ىػدانا إلػ  بػالم رأ (3)المبودئ في الفقو(

كىػك مػف أشػير المؤلفػات الفقييػة الحنفيػة  (4)جمع بيف مخوار القػدكرم كالجػامع الاػغير كاليدايػة

كروػػػاب "مجمػػػكع النػػكازؿ" كروػػػاب الوجنػػػيس كالمزايػػػد ، باػػاحب اليدايػػػة كبيػػا اشػػػوير برىػػػاف وعػػػرؼ

ك"مخوػػار الفوػػاكل" ك"روػػاب المشػػايخ" الػػذم وحػػدث فيػػو  (7)كمناسػػؾ الحػػب (6)كرفايػػة المنويػػي (5)عليػػو

كاموػد أثػره إلػ  بخػارل ، شػيخان كعالمػان درس علػييـ كوعلػـ مػنيـ العلػكـ الدينيػة عف أرثر مف أربعيف

  .(8)كسمرقند كخكارـز

كمػػنيـ أيضػػان محمػػػد بػػف مسػػعكد بػػػف الحسػػيف مجدالػػديف الراشػػػاني الحنفػػي اػػاحب روػػػاب  

كدَّرس فػػػي مسػػػاجد خجنػػػدة كقبػػػا ، )قنيػػػة العػػػالـ كفضػػػأء العػػػالـ( الػػػذم لخػػػص فيػػػو الفوػػػاكل الربػػػرل

                                                 

 .343، ص19دم: الكافي بالكفيات، جػفالا  (1)
 .229، 228، ص3ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ ؛113، 112، ص23الذىبي: سير أعأـ النبأء، جػ  (2)
 .10 -3ـ، ص1990برىاف الديف المرغيناني : شرح بداية المبودئ، وحقيؽ محمد عدناف دركيش، دار الروب العلمية، بيركت،   (3)
 5، ص1برىاف الديف المرغيناني: اليداية، باعوناء الشيخ طأؿ يكسؼ، دار إحياء الوراث العربي، بيركت، د. ت، جػ  (4)
، فقػػو حنفػػي طلعػػػت، 903الوجنػػيس كالمزايػػد عليػػػو، مخطػػكط بػػدار الروػػب كالكثػػاةؽ القكميػػػة، القػػاىرة رقػػـ  برىػػاف الػػديف المرغينػػاني:  (5)

 .9337ميرركفيلـ، 
، فقػو حنفػي، 392برىاف الديف المرغيناني: رفاية المنويي شرح بداية المبوػدئ، مخطػكط بػدار الروػب كالكثػاةؽ القكميػة، القػاىرة، رقػـ   (6)

 .28469ميرركفلـ رقـ 
 .مانؼ ربير يقع في ثمانيف مجلدان يبدأ بقكلو )الحمد هلل الذم أعل  معالـ العلـ(، مكجكد بدار الروب القكمية، بأسوابكؿ  (7)
 .411، ص2عمر رضا رحالة: معجـ المؤلفيف، جػ ؛228، ص4حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ  (8)
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المرغيناني كىك مف أرابر فقياء  البخارمكمنيـ محمد بف أحمد بف عبدالعزيز بف مازة  (1)كأشويقاف

ة كلػػػو واػػػانيؼ منيػػػا )زخيػػػرة الفوػػػاكل( كىػػػك خمسػػػة أجػػػزاء ك"المحػػػيط البرىػػػاني فػػػي الفقػػػو الحنفيػػػ

وومػػػة الفوػػػاكل" ك"الكاقعػػػات" ك"الطريقػػػة البرىانيػػػة" كشػػػرح الجػػػامع ، ك"فػػػي أربػػػع مجلػػػدات، النعمػػػاني"

  .(2)كالوجريد، الاغير للشيباني

إمػاـ الحنفيػة الػذم ، يكمنيـ أيضان عبداهلل بف ااةب بف عبدالجليؿ اإلماـ السرخسػي الحنفػ

كىػك محبػكس فػي البةػر كرػاف وأميػذه  –إحػدل مػدف فرغانػة  –أمل  روابو )المبسػكط( فػي أكزرنػد 

 (3)كىػػك فػػي ظلموػػو يملػػي علػػييـ ىػػذا الروػػاب مػػف ذارروػػو، يػػأوكف إليػػو كيجلسػػكف علػػ  حافػػة البةػػر

  .(4)ء بالقطع الربيرةكيقع في ثأثيف جز ، كأقدميا، مف أربر روب الفقو دٌ كرواب المبسكط الذم يع

أحػد مشػايخ ، محمػد الخجنػدم الفرغػاني كمنيـ جأؿ الديف الجنازم بف محمد بػف عمػر أبػك

ثػػػـ رحػػػؿ لدمشػػػؽ فػػػدرس بمدارسػػػيا رالمدرسػػػة العزيػػػة ، عمػػػؿ معيػػػدان ببغػػػداد، الربػػػار درس بخػػػكارـز

ؼ بالقاػػػيدة أمػػػا اذكشػػػي الفرغػػػاني اػػػاحب منظكمػػػة "بػػػدء اذمػػػالي" كوعػػػر   (5)البرانيػػػة، كالخاوكنيػػػة

أك قاػػػػػيدة يقػػػػػكؿ فػػػػػي الوكحيػػػػػد "كمشػػػػػارؽ اذنػػػػػكار فػػػػػي شػػػػػرح ناػػػػػاب اذخبػػػػػار لوػػػػػذرره ، الأميػػػػػة

  .(6)اذخيار"

كمف أعأـ المذىب الحنفي بفرغانة محمد بف محمد بف عمػر حسػاـ الػديف اذخسػيرثي مػف 

كمػػػػف واػػػػانيفو "المنوخػػػػب فػػػػي أاػػػػكؿ ، ـ1246ىػػػػػ/ 644مكاليػػػػد أخسػػػػيرث بفرغانػػػػة وػػػػكفي سػػػػنة 

                                                 

 .111، ص7الزررلي: اذعأـ، جػ  (1)
 .125، ص3ف، جػحاجي خليفة: رشؼ الظنك   (2)
 ؛7 -3، ص1ـ، جػػػػ1989انظػػػر: السرخسػػػي: المبسػػػكط، واػػػحيح الشػػػيخ محمػػػد راضػػػي الحنفػػػي كآخػػػركف، دار المعرفػػػة، القػػػاىرة،   (3)

 .117، ص1حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ
 .324، ص2ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (4)
 .331، ص12ابف رثير: البداية كالنياية، جػ  (5)
ـ كوشمؿ آراء فقيية إلنرار خلؽ القرآف الرريـ كالػرد علػ  المعوزلػة، 1173ىػ/ 569بيت فرغ مف نظميا سنة  66يدة مركنة مف قا  (6)

/ وكحيػد / ميرػركفيلـ 663كمسألة افات اهلل، ينظر، اذكشي الفرغاني: بدء اذمالي، مخطكط بدار الروب كالكثاةؽ القكميػة، القػاىرة، رقػـ 
 .332، ص11الرامؿ، جػابف اذثير:  ؛39615
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ك"مفوػػاح اذاػػكؿ" ك"غايػػة الوحقيػػؽ" ك"دقػػاةؽ رؼ ىػػذا الروػػاب "بالمنوخػػب السػػامي"، كيعػػ، ىب"المػػذ

 .(1)كشرح عل  المنار، اذاكؿ كالوبيف"

كال يفكونػػػا ذرػػػر الفقيػػػو رشػػػيد الػػػديف أبػػػي حفػػػص عمػػػر بػػػف محمػػػد بػػػف أبػػػي ناػػػر الحنفػػػي  

كرحؿ إل  ، فقو كاذاكؿراف إمامان في ال، ـ1166ىػ/ 563الفرغاني المرغيناني كلد بفرغانة سنة 

كبقي بيا حو  وكفي سنة ، كعمؿ شيخان بالمدرسة المسونارية، كاسط بالعراؽ كدرس الفقو كاذدب

 .(2)الخيزرافـ كدفف بمقبرة 1243ىػ/ 632

كلػد ، أماشي الحنفيالثناء ال كمف فقياء المذىب الحنفي بفرغانة أيضان محمكد بف زيد أبك 

كمػف مؤلفاوػو الفقييػة روػاب أاػكؿ ، ـ1196ىػػ/ 539يػان حوػ  سػنة كبقػي ح، بقرية المش بفرغانػة

ىػػػ/ 592كمػػف أشػػير فقيػػاء المػػذىب الحنفػػي فخرالػػديف قاضػػي خػػاف الحسػػف اذزرنػػدم )ت (3)الفقػػو

كروػػػاب   (5)اػػػاحب المؤلػػػؼ الفقيػػػي الربيػػػر )فوػػػاكل الخانيػػػة فػػػي فقػػػو السػػػادة الحنفيػػػة  (4)ـ(1195

 .(7)كمؤلفو "فواكل قاضي خاف" (6)ي""شرح الجامع الاغير في الفركع للشيبان

ىػػػػ/ 513)ت ،كمػػػف فقيػػػاء فرغانػػػة محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف علػػػي بػػػف خالػػػد الفرغػػػاني الحنفػػػي 

  .(8)ـ( مف مانفاوو الفقيية )مناسؾ(1119

                                                 

/ أاػػكؿ الفقػػو، كرقػػة  62انظػػر: حسػػاـ الػػديف اذخسػػيرثي: شػػرح علػػ  المنػػار، مخطػػكط بػػدار الروػػب كالكثػػاةؽ القكميػػة، القػػاىرة، رقػػـ   (1)
 .201، ص2، حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ11رقـ 
، مروبػة الػرقيـ، الخيػزرافكجيراف النعمػاف فػي مقبػرة  كليد اذعظمي: أعياف الزماف ؛396، ص1ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (2)

 .75ـ، ص2001بغداد، 
 .8 -3ـ، ص1995انظر الأماشي: أاكؿ الفقو، وحقيؽ عبدالمجيد الورري، دار الغرب اإلسأمي، بيركت،   (3)
 .232، 231، ص21الذىبي: سير أعأـ النبأء، جػ  (4)
حػػكؿ مخولػػؼ المسػػاةؿ الفقييػػة، كيبػػدأ بقكلػػو فضػػؿ فػػي رسػػـ المفوػػي كزماننػػا إذا  كرقػػة وػػدكر 526مخطػػكط فقيػػي ربيػػر مرػػكف مػػف   (5)

اسػػوغني عػػػف مسػػألة مػػػف كاقعػػو، كخاوموػػػو، ينظػػػر، قاضػػي خػػػاف: فوػػاكل الخانيػػػة فػػي فقػػػو السػػػادة الحنفيػػة، مخطػػػكط بػػدار الروػػػب كالكثػػػاةؽ 
 .526 -524، ص3 – 1/ مخطكط وررية، كرقة  71المارية، القاىرة رقـ 

قاضػػي خػػاف: شػػرح الجػػامع الاػػغير فػػي الفػػركع للشػػيباني )مخطػػكط بػػدار الروػػب الماػػرية كالكثػػاةؽ القكميػػة(، القػػاىرة، رقػػـ  انظػػر:  (6)
 ./ بخيت الفقو الحنفي 2920

 ./ فقو حنفي 10321انظر: قاضي خاف: فواكم قاضي خاف، مخطكط بدار الروب المارية كالكثاةؽ القكمية، القاىرة، رقـ   (7)
 ..84، ص3رحالة: معجـ المؤلفيف، جػعمر رضا   (8)
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كمػػػف فقيػػػاء الشػػػافعية بفرغانػػػة الفقيػػػو أبػػػكبرر محمػػػد بػػػف ثابػػػت بػػػف حسػػػف بػػػف إبػػػراىيـ ابػػػف 

، ـ الذم راف إمامػان شػافعيان فاضػأن منػاظران كاعظػان 1090ىػ/ 483عبداللطيؼ الجخندم وكفي سنة 

 عػظكرػاف ي، حيػث رػاف يعمػؿ بالمدرسػة النظاميػة بأاػفياف، فقد أسيـ بدكر ربير في وفقيو الطلبة

كغيػػػرىـ كمػػػف ، كغػػػانـ ابػػػف أحمػػػد، كسػػػمع بأاػػػبياف أبػػػا علػػػي الحػػػداد، كبجػػػامع القاػػػر فييػػػا، بيػػػا

كرػذلؾ أحمػد بػف محمػد  .(1)فػي نقػص جػكاىر الػنظـ"واانيفو "ركضة المنػاظريف" ك"زكاىػر الػدرر 

ـ( الػذم وفقػو علػ  كالػده عبػداللطيؼ 1142ىػػ/ 531بف ثابت بف الحسف بف ثابت الخجنػدم )ت 

 .(2)كممف ركل عنو السمعاني، كعاش حو  بلم الثمانيف، كدرس بالنظامية، الخجندم

كرد رػػؿ منيمػػا ، كالمجادلػػةكاعوػػاد فقيػػاء الحنفيػػة كالشػػافعية بفرغانػػة عقػػد مجػػالس للمنػػاظرة  

عنػدما ، و السرخسي الحنفي السػابؽ ذرػرهيفقد ركم أف الفق، عل  اآلخر في بعض المساةؿ الفقيية

، قبؿ لػو "حفػظ الشػافعي ثأثماةػة رػراس"، خرج مف سجنو في أكزرند كوكجو لفرغانة كأررمو أميرىا

  .(3)ؼ رراس"عشر أل اثنيفما أحفظو ، فقاؿ السرخسي "حفظ زراة ما أحفظو فحسب

عبػػػداهلل محمػػػد بػػػف داكد بػػػف أحمػػػد بػػػف رضػػػكاف االيأقػػػي الخطيػػػب مػػػف أىػػػؿ  أمػػػا الفقيػػػو أبػػػك

كاػػحب السػػمعاني فػػي رحلوػػو لنيسػػابكر عػػاـ ، أقػػاـ بمػػرك الػػركز مػػدة، أيػػأؽ، إحػػدل مػػدف فرغانػػة

كالػذم اواػؼ بالاػأح  (4)ـ1144ىػػ/ 539كوكفي في شير ربيػع اذكؿ سػنة ، ـ1135ىػ/ 530

كعمػػػػؿ مدرسػػػػان بالمدرسػػػػة العميديػػػػة بمػػػػرك لوػػػػدريس المػػػػذىب ، كقػػػػاـ بػػػػرحأت عػػػػٌدة، رةكحسػػػػف السػػػػي

  .(5)الشافعي

 

                                                 

 .188، ص3عمر رضا رحالة: معجـ المؤلفيف، جػ ؛134، 133، ص6السبري: طبقات الشافعية، جػ  (1)
 .51السبري: المادر نفسو، كالجزء، ص  (2)
 .324، ص2ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (3)
 .125، ص2السمعاني: الوجبير في المعجـ الربير، جػ  (4)
 .السمعاني: نفسو  (5)
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المظفػر عبػدالرريـ بػف العبػاس اذنػدراني رػاف إمامػان فاضػأن  كمف فقيػاء الشػافعية أيضػان أبػك

كوفقػػػو علػػػ  اإلمػػػاـ  (1)ـ1088ىػػػػ/ 481وػػػكفي سػػػنة ، حسػػػف السػػػيرة موكاضػػػعان ، وقيػػػان ، كرعػػػان ، زاىػػػدان 

، كخػػكارـز، كمػػدنيا كانوشػػر فقيػػو فػػي قػػرل فرغانػػو، كبػػرع فػػي الفقػػو، دالعزيز بػػف أحمػػد الحلػػكانيعبػػ

كممػف رحلػكا بفقيػـ إلػ  فرغانػة، كأفػادكا الطلبػة الفرغػانييف  .(2)كخراساف كغيرىا مف اذقاليـ، كالشاـ

ـ، كوػػكفي سػػنة 1170ىػػػ/566محمػػد بػػف مكسػػ  أبػػك أحمػػد الغنػػدجاني، كلػػد عػػاـ  عبػػدالكىاب بػػف

ـ كرػػػػاف فقييػػػػان يكثػػػػؽ بػػػػو كبعلمػػػػو، رحػػػػؿ إلػػػػ  أاػػػػفياف كفرغانػػػػة كعمػػػػؿ بمسػػػػاجد 1239ىػػػػػ/637

 .(3)أخسيرث، كخجندة كسرث

فاإلمػاـ الحنفػي الربيػر ، كنبم فقياء فرغانة أحناؼ رانكا أك شػافعية فػي الجػدؿ كالمنػاظرات 

ـ الػػذم 1203ىػػ/ 600رحػؿ إلػ  بغػداد سػنة ، سػرف سػػمرقند، عبػداهلل أبػكبرر الفرغػاني المرغينػاني

قؿ ، بعيد المثؿ، رامؿ الافات، كنكادر العار، "كراف مف أفراد الدىر :(4)قاؿ عنو ابف أبي الكفا

العػػػراؽ باػػػحبة الػػػكزير السػػػلجكقي نظػػػاـ الملػػػؾ الطكسػػػي   ف ولػػػد النسػػػاء مثلػػػو رػػػاف قػػػد كرد إلػػػأ

كالحنفػي،  مناظران أةمويا كجرت بينو كبينيـ قاػص كمنػاظرات كجػدؿ فػي الفقػو الشػافعي، الشافعي

  .(5)كالحشـ كالوجميؿ، كالمسوظيريف بالخدـ، كراف مف فحكؿ أىؿ النظر كالمياسر

بؿ أسػيـ أاػحاب الفػرؽ اذخػرل ، كلـ يقوار النواج الفررم في الفقو عل  أىؿ السنة فقط

عبػداهلل  بفقييـ فػي النوػاج العلمػي بػ قليـ مػا كراء النيػر كخااػة بػ قليـ فرغانػة كمػنيـ أبػك، رالشيعة

كلو ، الوي كلد بيا، ـ( كىك مف فقياء فرغانة1180ىػ/ 576لحسيف بف اذكرع الكاعظ العلكم )تا

                                                 

 .225، 224، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
 .245، ص1ابف اذثير: اللباب، جػ  (2)
 .225، 224، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (3)
 .383، ص1الجكاىر المضيةة، جػ  (4)
 .383، ص1ابف أبي  الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (5)
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 (1)كقراىػػا ينشػػركف آراةيػػـ الفقييػػة كانوشػػركا فػػي مػػدف فرغانػػو، بيػػا أكالد كأحفػػاد يسػػمكف بػػالملحكس

كفرغانػػػة خكفػػػان مػػػف ، كمػػػنيـ أيضػػػان أحفػػػاد محمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ العلػػػكم الػػػذيف انوشػػػركا فػػػي سػػػمرقند

كاإلفػػأت مػػف قبضػػويـ إلػػ  جانػػب ، العباسػػييف كالسػػأجقة السػػنة كاسػػوطاعكا الومكيػػو علػػ  الخلفػػاء

  .(2)نشر آراةيـ

جعفر محمد بف عمرك بف الشعبي بف سليماف اذشركسني  أبك ومن فقياء إقميم أشروسنو

، ا إلػ  بخػارلرمػا رػاف مػف علمػاء الحػديث الػذيف اروحلػك ، راف فقييان مبرزان عالمان بالقضاء كاإلفوػاء

كأبكبرر محمد  (3)كراف يعرؼ باإلماـ القاضي، كعرؼ فييا الفقو حو  وكل  قضاىا مدة مف الزمف

بػػف أحمػػد اذشػػويخني مػػف الفقيػػاء المنسػػكبيف إلػػ  أشػػوخند إحػػدل مػػدف أشركسػػنو كرػػاف مػػف فقيػػاء 

اب كرػػاف مػػف أعػػأـ المػػذىب بػػبأد مػػا كراء النيػػر حيػػث رػػاف مػػف أةمػػة أاػػح، المػػذىب الشػػافعي

عبػداهلل محمػد  كرػاف أبػك (4)ـ كرانت لػو مجػالس علػـ بأشػويخف1088ىػ/ 481الشافعي وكفي سنة 

مػف أبػرز الفقيػاء ، بف عااـ بف حمداف الفقيو القطكاني المنسكب إلػ  مدينػة قطػكاف اذشركسػنيةا

   .(5)اذحناؼ فييا

لػػ  مدينػػة محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف اذشػػوكر رثػػي نسػػبة إ أبػػك ومــن فقيــاء إقمــيم الشــاش

راف فقييان مناظران لو مؤلفات في الفقو الشافعي  (6)أشوكررث أك شطكررث كالوي وقع عل  نير ورؾ

سعيد الخرشروي نسبة إل  مدينة خرشرت ب قليـ الشاش  كمنيـ أبك  (7)ـ1122ىػ/ 516وكفي سنة 

                                                 

: عمػػػدة الطالػػػب فػػػي أنسػػػاب آؿ أبػػػي طالػػػب، عنػػػي بواػػػحيحو محمػػػد حسػػػف آؿ ي الحسػػػينيجمػػػاؿ الػػػديف محمػػػد بػػػف علػػػ ابػػػف عنبػػػو  (1)
 .189ـ، ص1960الطالقاني، النجؼ اذشرؼ، 

 .208ابف عنبو: المادر نفسو، ص  (2)
 .63، ص1ابف اذثير: اللباب، جػ ؛256، ص1ياقكت الحمكم: معجـ البلداف، جػ  (3)
 .343، ص3السبري: طبقات الشافعية، جػ  (4)
 .375، ص4ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (5)
 .418المقدسي: أحسف الوقاسيـ، ص  (6)
 .293، ص1السبري: طبقات الشافعية، جػ  (7)
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افعي لػػػو ماػػػنفات فػػػي الفقػػػو الشػػػ، ـ1087ىػػػػ/ 480مػػػات سػػػنة  (1)شػػػرقي سػػػمرقند بمػػػا كراء النيػػػر

الحسف علي بف النعمػاف بػف سػيؿ الرمنجوػي نسػبة إلػ  قريػة  كمنيـ أبك (2)كدرس بنظامية بلخ مدة

  .(4)رانت لو واانيؼ في الفقو كمجالس مناظرات كجدؿ (3)رمنجت الوابعة إلقليـ الشاش

حراكا عل  جمع ، نسوخلص ممف سبؽ أف العلماء كالفقياء عل  اخوأؼ مذاىبيـ كفرقيـ

كأخرجػكا اذحرػاـ كبنػكا فوػاكييـ فػي المسػاةؿ كالفػركع المخولفػة علػ  ، الركايػات  عػكا إلػ، كرجاآلثار

كخاضكا في ميداف الجدؿ كالمناظرة فػي ، كوشددكا في االلوزاـ، كفواكييـ، كقكاعدىـ، أاكؿ أةمويـ

كجمعػػكا ، كألفػػكا الروػػب، كأكلػػكا بػػالبراىيف كالحجػػب، مجػػالس علميػػة رػػاف يحضػػرىا العلمػػاء كالفقيػػاء

، كرانػػت ىػػذه المنػػاظرات وػػدكر بػػيف أوبػػاع المػػذاىب الفقييػػة المخولفػػة، منيػػا أحرػػاـ اذةمػػة كأدلػػويـ

، أك المػذاىب اذخػػرل كحػاكؿ أناػار رػػؿ مػذىب أك فرقػػة إثبػات اػػحة آراةيػـ علػػ  حسػاب الفػػرؽ

، كرػػؿ ذلػػؾ مػػا ىػػك إال انعرػػاس لألحػػكاؿ السياسػػية فػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر كوأثيرىػػا فػػي علػػـ الفقػػو

 .كالحياة العلمية في اإلقليـ، أاكلوك 

 عمم التوحيد:  

كيؤرػد كحدانيوػو ذف اهلل وعػال  كاحػد أحػد فػرد اػمد لػـ ، ىك العلـ الذم يبحث فػي ذات اهلل

، علػػيـ قػػدير، فػػاهلل سػػميع باػػير، لػػيس لػػو اػػفات أزليػػة مثػػؿ العلػػـ كالحيػػاة، ان يوخػػذ اػػاحبة كال كلػػد

كبػػرز ، مػػة مػػف العلػػـك الشػػرعيةيمكىػػك أحػػد الفػػركع ال (5)حػػدكال يشػػاررو فػػي كحدانيوػػو أ، عالمػػان بذاوػػو

كمػنيـ ، كالػدفاعي، علماء فرغانييف عملكا جاىديف علػ  االجويػاد فػي علػـ الوكحيػد بشػقيو الوقريػرم

المعػػالي محمػػد بػػف محمػػد بػػف زيػػد الحسػػيني السرخسػػروي ت بسػػمرقند مسػػويؿ ذم الحجػػة سػػنة  أبػػك

                                                 

 .418ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (1)
 .188، ص4السمعاني: اذنساب، جػ  (2)
 .436، ص3ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (3)
 .188، ص2ابف اذثير: اللباب، جػ  (4)
 . 1، كرقة 341290النجدم: رواب جليؿ في علـ الوكحيد، مخطكط بالمروبة اذزىرية، القاىرة، رقـ   (5)
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كأبػػكبرر أحمػػد بػػف  (1)يػػد كمػػف منػػاظرم البرىػػاف ببخػػارلـ رػػاف فقييػػان عالمػػان بالوكح1124ىػػػ/ 518

ػغد رػاف أعلػـ أىػؿ عاػره فػي  خلؼ الشػكخناري نسػبة إلػ  قريػة شػكخناؾ كىػي قريػة مػف قػرل الاي

بف خلؼ الشلجيرثي نسبة إل  اـ كمنيـ أيضان اإلماـ عبدالمجيد 1083ىػ/ 476الوكحيد مات سنة 

 .ـ1038ىػ/ 430سنة قرية شلجيرث مف بأد طراز كالشاش مات بسمرقند 

رحػؿ إلػ  ماػر كرػاف مػف علمػاء ، علػي عاػمة بػف عااػـ السػرلرندم الحػافظ كمنيـ أبك

كمػػف أبػػرزىـ فػػي إقلػػيـ  (2)كينسػػب إلػػ  قريػػة سػػرلرند كىػػي مػػف نػػكاحي طخارسػػواف، الفقػػو كالوكحيػػد

ي فرغانة، فرغانة اذكشي الفرغاني السابؽ الذرر كالذم راف لو دكران ربيران في إرساء علـ الوكحيد ف

بما أنوجو مف مؤلفات قيمة منيا قايدة "بدء اذمالي" كىي منظكمة شعرية راملة في افات اهلل، 

رما أنو ااغ رسالة راملػة عرفػت بػػ)رسالة فػي العقاةػد ، كالرد عل  المعوزلة في مسألة خلؽ القرآف

اةيـ الفقيية حكؿ بعػض لخدمة آر الوكحيد كطكع علماء الوكحيد في بأد ما كراء النير ، (3)كالوكحيد

كمسػػألة خلػػؽ القػػرآف كورفيػػر بعػػض الفػػرؽ رالمعوزلػػة الػػذيف نػػادكا ، المسػػاةؿ راػػفات اهلل عػػز كجػػؿ

  .(4)كغيرىا مف المساةؿ، بخلؽ القرآف

 (5)عمم التصوف : 

ف رػاف بيػا بعػض الوماثػؿ ، نزعة مف النزعات كليست فرقػة مسػوقلة ثابوػو اآلراء كاذىػداؼ كا 

أك شػيعيان ، د الوسلسؿ فػي الطريقػة كلػذلؾ ياػح أف يرػكف الرجػؿ سػنيان اػكفيان كاعوما، في اذسباب

                                                 

 .451، ص1ابف اذثير: اللباب، جػ  (1)
 .459ابف اذثير: المادر نفسو، كالجزء، ص  (2)
 .332، ص11ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (3)
 .541ص، 4عبداهلل سعد: مكسكعة علماء آسيا الكسط ، جػ  (4)
اخولفػكا فيػػو ىػػؿ مػف لػػبس الاػػكؼ أك واػػفية القلػب إمانػػة الاػػفات البشػرية، كاذبوعػػاد عػػف الػػدكاعي النفيسػة كالنػػزكؿ علػػ  الاػػفات   (5)

مع الركحانية، كالسمك إل  العلـك الحقيقية، كنايحة اذمة رليا، كالكفاء في العلـ بالحقيقة، كموابعة النبي فػي الشػريعة، كالواػكؼ اسػـ جػا
ف رػاف زاىػدان فقيػران، ينظػر، السػراج الطكسػي: لمعا ضػافات ال يرػكف بػدكنيا الرجػؿ مواػكفان، كا  ني الفقر، كالزىد، مع مزيػد مػف اذكاػاؼ كا 

 .40ـ، ص1960اللمع حققو كقدـ لو د. عبدالحليـ محمكد كآخركف، دار الروب الحديثة، مار، كمروبة المثني، بغداد، 
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"كىـ  :أف الاكفية يخواكف بلبس الاكؼ فقاؿ (2)كيرل ابف خلدكف (1)أك معوزليان اكفيان ، اكفيان 

لمػػا رػػانكا عليػػو مػػف مخالفػػة النػػاس فػػي لػػبس فػػاخر الثيػػاب إلػػ  لػػبس ، فػػي الغالػػب مخواػػكف بلبسػػو

 .الاكؼ"

ىػػي مػػف بنػػي اػػكفة كىػػـ جماعػػة مػػف العػػرب رػػاف : و مػػف الاػػفا كمػػنيـ مػػف قػػاؿإنػػ: كقيػػؿ 

 .(3)يزىدكف كيقللكف الويافت عل  الدنيا فنسبت ىذه الطاةفة إلييـ

كالواػػكؼ قػػد كاػػؿ إلػػ  درجػػة ربيػػرة بحرػػـ ، كفػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر نجػػد أف ويػػار الزىػػد 

كنويجة لظيكر السأجقة في ، ويار الواكؼكأقاليـ العراؽ كالشاـ الوي قكم فييا ، جكارىا لخراساف

القػػػػرف الخػػػػامس اليجػػػػرم / الحػػػػادم عشػػػػر المػػػػيأدم كمػػػػف بعػػػػدىـ الخػػػػكارزمييف أثػػػػره فػػػػي ازديػػػػاد 

انوشػار كجيػة نظػر   ، مػا أدل إلػكخكارـز أرثػر مػف ذم قبػؿ (4)الواكؼ في إيراف كآسيا الكسط 

انػػت مجػالس الػػكزير نظػاـ الملػػؾ مأىكلػػة كر (5)ة الماديػة كالدنيكيػػةالاػكفية الموشػػاةمة بالنسػبة للحيػػا

كرػػاف مػػف نويجػػة ذلػػؾ أف أاػػبح  (7)كانوشػػرت فػػي عيػػده الزكايػػا كالورايػػا كاذربطػػة (6)باذةمػػة كالزىػػاد

كرػػاف لرػػؿ منيػػا ، كانوشػػرت الطػػرؽ الاػػكفية، كوطػػكر علػػـ الواػػكؼ، إقلػػيـ خػػكارـز مقػػران للاػػكفية

يف رػػاف ليػػـ خلفػػاء كشػػيكخ، كانوشػػرت رػػؿ كالػػذ، أكلياؤىػػا كمؤسسػػكىا الػػذيف وسػػم  الطريقػػة باسػػيـ

كمف ىذه الطرؽ "الطريقػة الربركيػة" كقػد أسسػيا الشػيخ نجػـ  (8)كاحدة مف ىذه الطرؽ انوشاران كاسعان 

                                                 

؛ قاسػػػـ غنػػ : وػػػاريخ الواػػكؼ فػػػي 554ـ، ص1973ز الخالػػػدم، القػػاىرة، ، وحقيػػػؽ عبػػدالعزي2السػػير كردم: عػػػكارؼ المعػػارؼ ط  (1)
؛ عػادؿ محمػكد 6ـ، ص1970اىرة، اإلسأـ ، ورجمة عف الفارسية د. اادؽ نشأت راجحة د. أحمد ناجي، مروبة النيضة الماػرية، القػ

 .12ـ، ص2003عبدالخالؽ: الواكؼ اإلسأمي إل  اهلل وعال ، القاىرة، 
 .467المقدمة، ص  (2)
الرأبػػادم: الوعػػرؼ لمػػذىب أىػػؿ الواػػكؼ "لػػكال الوعػػارؼ لمػػا عػػرؼ الواػػكؼ" حققػػو محمػػكد أمػػيف النػػكارم، دار االوحػػاد، القػػاىرة،   (3)

 .9 -5عبدالحليـ محمكد: الواكؼ اإلسأمي شخايات كناكص، دار الشرؽ العربي، القاىرة، د. ت، ص ؛6ـ، ص1969
 .432أجقة، صمحمد عبدالعظيـ: الس  (4)
 .334ـ، ص1993ىػ/ 1412، دار الزىراء للنشر، 2بطركشكفسري: اإلسأـ في إيراف، ورجمة د. السباعي محمد السباعي، ط  (5)
 .5نظاـ الملؾ: مقدمة سياسية وامة، ص  (6)
 .231عبداليادم محبكبة: نظاـ الملؾ، ص  (7)
 .334شكفسري: اإلسأـ في إيراف، صك بطرد  (8)
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كلػػو عػػدة رسػػاةؿ فػػي الواػػػكؼ ، ـ( كرػػاف إمامػػان زاىػػػدان اػػكفيان 1221ىػػػ/ 618)ت  الربػػرلالػػديف 

عظػيـ الجػاه فػأ يخػاؼ ، لجػأ للغربػاءكاار شيخ الاكفية كم (1)كراف مف ربار كمشايخ الواكؼ

كانوفػػع بػػو خأةػػؽ فػػي سػػلكؾ ، كرثػػر أوباعػػو كمريػػدكه فػػي إقلػػيـ خػػكارـز كغيػػره، فػػي اهلل لكمػػة الةػػـ

كليػػػذا العػػػالـ الاػػػكفي الجليػػػؿ رسػػػاةلو الموعػػػددة فػػػي الواػػػكؼ منيػػػا )فػػػكاوح  .(2)طريػػػؽ اهلل وعػػػال 

كفييػػا يقػػكؿ  (3)ةؼ مػػف لكمػػة الأةػػـ"الجمػػاؿ( كىػػك روػػاب فارسػػي فػػي الواػػكؼ كرسػػالة "اليػػاةـ الخػػا

كمف عجاةبيا مػا ذرػر أف ، ما انؼ مثليا في الطريقة، )مف حقيا أف وروب بالذىب: (4)القزكيني

أمػػا الجيػػاؿ ، فيضػػؿ رػػؿ كاحػػد حسػػبما يليػػؽ بحالػػو، للشػػيطاف لطػػاةؼ عجيبػػة فػػي إضػػأؿ النػػاس

)لفقيػػو  :رفػػت قػػكؿ النبػػي أمػػا ع، كأمػػا العلمػػاء فيقػػكؿ اشػػوغؿ بوحاػػيؿ العلػػكـ، فيضػػليـ بجيليػػـ

كاحد أشد عل  الشيطاف مف ألؼ عابد( فاارؼ عمرؾ في وحايؿ العلـك ف ذا رػاف آخػر عمػرؾ 

 .فيأويو المكت يعبو فجأة فيركف لو علـ بأ عمؿ، اشوغؿ بالعمؿ

فجػػػاء الشػػػيطاف ، أنػػػو رػػػاف يجاىػػػد نفسػػػو، فيػػػو أيضػػػان "كحرػػػ  رحمػػػو اهلل (5)كيقػػػكؿ القزكينػػػي 

سػماع أحاديػث بإنؾ رجؿ عػالـ ووبػع آثػار النبػي عليػو السػأـ فاشػوغؿ : ؿ فيقكؿيكسكس عليو الحا

كىرػذا رػاف علػـ الواػكؼ مزدىػران فػي إقلػيـ خػكارـز فػي ، كآثػار المشػايخ الربػار الحفػاظ"، النبي 

ـ غلػػب علػػ  نفسػػو 1119ىػػػ/ 513العاػػريف السػػلجكقي كالخػػكارزمي فيػػذا الزمخشػػرم نجػػده سػػنة 

يوػػو فػػي الوػػأليؼ غايػػة دينيػػة كيظيػػر ذلػػؾ فػػي روابػػة )المفضػػؿ فػػي الواػػكؼ كالشػػؾ كأاػػبحت غا

  .(6)اناعة اذعراب( الذم شرع في وأليفو في نفس العاـ

 
                                                 

 .59، ص1: طبقات المفسريف، جػمكدالداك   (1)
 .53، ص8السبري: طبقات الشافعية، جػ  (2)
 .90، ص1إسماعيؿ باشا البغدادم: ىدية العارفيف، جػ  (3)
 .528آثار البأد، ص  (4)
 .529المادر نفسو ، ص  (5)
 .53الااكم: منيب الزمخشرم، ص  (6)
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 الػػػػذم أخػػػػذ، كمػػػػف مواػػػػكفي فرغانػػػػة محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد الشػػػػيير بسػػػػعيد الفرغػػػػاني الاػػػػكفي

، كاسوفاد مف ادر الػديف محمػد بػف إسػحاؽ، حيث احبو، الاكفية مف نجيب الديف السيركردم

كيػػأوي  (1)كلػػو مػػف الواػػانيؼ "الوقريػػر البيػػاف كوحريػػر شػػعب اذيمػػاف، ـ1260ىػػػ/ 699وػػكفي سػػنة 

ىػػ/ 471المرػاـر رزؽ اهلل الوبػاةي )ت سػعد أبػك عل  قمة الزىاد كالعباد كالمواػكفة فػي فرغانػة أبػك

 كراف يلقب بالاكفي شيخ الاكفية كبلم مف وػأثيره أنػو نػزؿ مدينػة، الذم سرف بخارل، ـ(1078

كأقػػاـ بيػػا أربعػػيف عامػػان ييعلػػـ فييػػا حوػػ  قيػػؿ إنػػو لػػـ يرػػف قػػد بقػػي بالشػػاـ شػػيخ ليػػذه ، اػػكر بالشػػاـ

 .(2)الطاةفة "أم الاكفية" يجرل مجراه

كمػػف ، الػػذم رػػاف مػػف ربػػار المشػػايخ الاػػكفية بفرغانػػة، علػػي الخجنػػدم كمػػنيـ أيضػػان أبػػك 

فزيػادة الخػكؼ مػف ، كالاػحبة، اءأقكالو فػي الواػكؼ ثأثػة أشػياء مػف عقػد الوكحيػد الخػكؼ كالرجػ

كزيادة المحبة مف رثػرة ، مف اروساب الخير لرؤية الكعد، كزيادة الرجاء، رثرة الذنكب لرؤية الكعيد

 كمف أاحاب الطرؽ الاكفية في فرغانة أيضػان أبػك (3)ـ1055ىػ/ 447سنة  ،لرؤية المنة، الذرر

  (4)كالوكاضػػع كالزىػػد، رمػػا يواػػؼ بػػالكرع ،الػػذم رػػاف إمامػػان فاضػػأن ، المظفػػر عبػػدالرريـ اذنػػدراني

كرػػاف ، بػػف الحسػػيف اذنػػدراني الػػذم رػػاف شػػيخان للطريقػػة الحسػػنة فػػي وربيػػة المريػػديفاكأبػػك محمػػد 

، الشػيخ بمػرك مداكمان عل  العبادة عمػؿ علػ  خدمػة الطػأب كالمواػكفة فػي خانقػاه، حسف الخلؽ

  .(5)غاية اإلرراـ" ف يررمني فيكىناؾ لقيو السمعاني بيا ثـ في بخارل كراف يقكؿ "كرا

كبػػػث ، كنأحػػظ أف رجػػاؿ الاػػكفية فػػػي فرغانػػة كغيػػرىـ اعومػػدكا علػػػ  الرحلػػة فػػي وعلميػػـ 

كاإلنوػػاج الفرػػرم ، رمػػا نأحػػظ رثػػرة الاػػكفية ممػػا يعلػػؿ رثيػػرة المؤلفػػات الاػػكفية، علميػػـ لآلخػػريف

                                                 

 .184ار المانفيف، صالبغدادم: ىداية العارفيف في أسماء المؤلفيف كآث  (1)
 .265 -261، ص1ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (2)
 .247السلمي: طبقات الاكفية، ص  (3)
 .224، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (4)
 .337، ص1السمعاني: المادر نفسو، جػ  (5)
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إلػػ  النسػػاء أمثػػاؿ عمػػرة بػػؿ اموػػد ، كلػػـ يقواػػر الواػػكؼ علػػ  الرجػػاؿ فقػػط .بػػ قليـ مػػا كراء النيػػر

كىي مف ربار المواكفات الفرغانيات كممػا ، كزىد، كعلـ، كفراسة، الفرغانية كىي امرأة عل  خلؽ

بػالخلكة  كمف أنس، كالوفرير، ركم عنيا مف الحرمة في الزىد كالواكؼ )ميراث الامت كالحرمة

اذحرار كالفويػاف أكرثػو ذلػؾ  مف غير كحشة( كمف أقكاليا أيضان "مف خدـ ان مع العلـ أكرثو ذلؾ أنس

كدلػػو ذلػػؾ علػػ  رشػػده كبلغػػو درجػػات اذكليػػاء" رمػػا سيػػةلت ، كميابػػة فػػي أعيػػنيـ، عػػزان عنػػد الخلػػؽ

 .(1)"إف كافؽ الحي الميت كافؽ العارؼ الزاىد": ؟ فقالت، ىؿ يكافؽ العارؼ الزاىدعمرة

ػغد فػي العاػريف السػلجكقي كالخػكارزمي  النوشػاركذلػؾ  رما ازدىػر الواػكؼ فػي إقلػيـ الاي

كاسػػػوخدمت رػػػؿ فرقػػػة مػػػف ىػػػذه الفػػػرؽ العلػػػـ ، الوعاػػػب كالمنازعػػػات الدينيػػػة بػػػيف الفػػػرؽ اإلسػػػأمية

كفػػي ظػػؿ ىػػذه الظػػركؼ لػػـ يوػػدخؿ المواػػكفة فػػي ىػػذه ، كسػػيلة للوفػػكؽ علػػ  الفػػرؽ المخالفػػة ليػػا

دىػػار كمػػف ضػػمف العكامػػؿ الوػػي سػػاعدت علػػ  از  (2)مػػع الفػػرؽ رافػػة دبػػؿ الوزمػػكا الحيػػا، المنازعػػات

الواكؼ في اإلقليـ االضطرابات السياسػية حيػث أدت الفػوف كالثػكرات إلػ  حالػة مػف الخػكؼ عنػد 

 (3)السراف فأثر بعضيـ العزلة كأظيركا الزىد في الدنيا كانزككا في الخانقاكات كوفرغػكا فييػا للعبػادة

، يػاة النػاسكاروفػع شػأنيـ كعظػـ وػأثيرىـ فػي ح، كمف ثػـ حظػي شػيكخ الاػكفية بػاإلجأؿ كالوعظػيـ

إف  حوػػ ، كأاػػبح الواػػكؼ علمػػان مػػدكنان لػػو علمػػاؤه الػػذيف ينشػػركف مبادةػػو كوعاليمػػو كيػػدعكف إليػػو

السػػػأطيف السػػػأجقة كالخػػػكارزمييف رػػػانكا يلجػػػؤكف إلػػػ  رجػػػاؿ الواػػػكؼ فػػػي حيػػػاويـ ذنيػػػا الفرقػػػة 

فػػػألقكا ، ككجػػػد النػػػاس بمػػػا فػػػييـ السػػػأطيف مرفػػػأ اذمػػػاف، الكحيػػدة الوػػػي بقيػػػت بعيػػػدة عػػػف الوعاػػػب

   .(4)ما قكل نفكذىـ كأابح رجاليا أرثر وسامحان كأرجح عقأن  ،بأنفسيـ في أحضانيا

                                                 

 .49ـ، ص1999ذسرة، القاىرة، السلمي: ذرر النسكة الموعبدات الاكفيات، وحقيؽ محمد الطناحي، مروبة الخانج ، كمروبة ا  (1)
 .667، 666قاسـ غني: واريخ الواكؼ، ص  (2)
 .201ـ، ص1997اذدب الاكفي، دار النيضة العربية، القاىرة،   ملرة علي الورري: مدخؿ إل  (3)
 .278، ص4حسف إبراىيـ حسف: واريخ اإلسأـ، جػ  (4)
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فػػػػراقيـ مظيػػػػر طكاةػػػػؼ الاػػػػكفية ، كنظػػػػران لبػػػػداكة السػػػػأجقة فقػػػػد أعجبػػػػكا بالمظػػػػاىر البراقػػػػة

كرػاف السػبب فػي ذلػؾ أف الاػكفية يظيػركف الزىػد ، كأعجبكا بوارفات شيكخيا فزاد احوراميـ ليػـ

كال ، كيبوعدكف عف مااحبة الملكؾ كاذمراء كأاحاب الجاه كالسػلطاف، كحطاميا الزاةؿ في الدنيا

  .(1)كيحراكف عل  اوباع سياسة السأـ مع الجميع، يودخلكف في النزاع بيف الفرؽ المخولفة

كاواػػفكا بالعفػػة كاذخػػأؽ المحمػػكدة ، كالبعػػد عػف الوعاػػب، كاموػاز الاػػكفية بسػػأمة الفرػػر

زداد كيقكل كبدأ يظير في اذدب منذ القػرف الخػامس اليجػرم ثػـ ازداد حوػ  أاػبح كأخذ نفكذىـ ي

كاسػػومر بعػػد ذلػػؾ فػػي ، / الثػػاني عشػػر المػػيأدمالشػػمكلية فػػي القػػرف السػػادس اليجػػرملػػو نػػكع مػػف 

حو  ردنا ال نػرل شػاعران ، / الثالث عشر كالرابع عشر الميأدييفلقرنييف السابع كالثامف اليجرييفا

 .(2)الاكفية  اأحاتبغير معني 

كأثػػرت فيػػو علػػ  ، كقػػد وغلغلػػت أفرػػار الاػػكفية فػػي أدب الػػدكلويف السػػلجكقية كالخكارزميػػة 

كحػػػػػامأن ، الاػػػػػكفية اإلشػػػػػرافيةكالروابػػػػػات  ،نحػػػػػك جعلػػػػػو مملػػػػػكءان بالمعػػػػػاني المجازيػػػػػة كاالسػػػػػوعارات

مدان مػػػف حوػػػ  أاػػػبح جػػػزءان ربيػػػران منػػػو مسػػػو، كازداد نفػػػكذ الواػػػكؼ فػػػي الشػػػعر، بشػػػطحات القػػػكـ

 .(3)الواكؼ

مف اليجكـ فقد ىكجمت بعض ، كلـ وسلـ فرؽ الاكفية رغـ احوراـ السأطيف كاذمراء ليـ 

فرقيـ نظران العكجاج فػي مسػلؾ أفرادىػا كسػكء معوقػداويـ رفرقػة الكااػلية الوػي رػاف أوباعيػا يػركف 

 .(4)الشراةع الدينيةكأف الكااؿ وسقط عنو الوراليؼ ك ، أنو بحاكؿ المعرفة يوـ الكاكؿ إل  الحؽ

                                                 

 .172عبدالنعيـ حسانيف: سأجقة إيراف كالعراؽ، ص  (1)
 .66، 65ـ، ص1954، القاىرة، ، بيةوو، شعره، ط  مروبة الخانج ، عارهنيف: نظاـ الرنجكم، شاعر الفضيلةعبدالنعيـ حسا  (2)
 .127السمرقندم: جيار مقالو، ص يالنظاـ العركض  (3)
 .227أحمد حلمي: السأجقة، ص  (4)
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ىأريػـ، كاويمت بعض الفرؽ الاكفية بالرفر كالزندقة  كظػؿ  (1)كرػاف ىػذا مسػكغان لقػوليـ كا 

كدخػػػؿ المسػػػلمكف فػػػي سػػػبات عميػػػؽ ظلػػػكا غرقػػػ  فيػػػو إلػػػ  ، النػػػاس يػػػدخلكف فػػػي الواػػػكؼ أفكاجػػػان 

  .(2)العار الحديث

بف أحمد بف ىاركف  بشر عبداهلل بف محمد بف محمد كمف أشير مواكفي إقليـ الاغد أبك

محمػد  كالشػيخ أبػك (3)ـ( نزيؿ سمرقند كراف لػو بيػا أمػالي1043ىػ/ 435النيسابكرم الاكفي )ت 

كمػف  (4)ـ( دخػؿ سػمرقند كحػدث بيػا1056ىػػ/ 448عبدالخالؽ بف أبي ملؾ البلخػي الاػكفي )ت 

المشػايخ ـ( راف أحػد 1058ىػ/ 450الكليد الحسف البلخي المحدث الاكفي )ت  بينيـ الشيخ أبك

  .(5)قدـ نيسابكر كدخؿ سمرقند كوكفي فييا، المشيكريف الجكالييف في طلب الحديث

ىػػػػ/ 510)ت الحسػػػف علػػػي بػػػف إسػػػماعيؿ الخػػػراط السػػػمرقندم رمػػػا رػػػاف الشػػػيخ اإلمػػػاـ أبػػػك

كالشػػيخ أبػػكحفص عمػػر بػػف  (6)لػػو مجلػػس إمػػأء فػػي ربػػاط المربػػع، ـ( مػػف ربػػار المواػػكفيف1116

ـ( الذم أجاز للنسفي جميع مسػمكعاوو 1117ىػ/ 511ي السمرقندم )تعبداهلل الاكفي الاندكق

 .(7)كىي رثيرة

ـ( المقػيـ بسػمرقند فػي 1125ىػػ/ 519كراف الشيخ طاىر بػف يػكنس بػف علػي الغػاني )ت  

يعقكب يكسؼ بف أيػكب بػف الحسػيف  كالشيخ أبك (8)مف أشير المواكفيف، رباط بيت أبي اذشعث

رحؿ ، ـ( شيخ الاكفية بمرك كبقية مشايخ الاكفية العامليف1140ىػ/ 535اليمذاني الزاىد )ت 

                                                 

 .228أحمد حلمي: المرجع نفسو، ص  (1)
 .175إيراف كالعراؽ، ص عبدالنعيـ حسانيف: سأجقة  (2)
 .338النسفي: القند، ص  (3)
 .387النسفي: المادر نفسو، ص  (4)
 .29ناجي معركؼ: مدارس ما قبؿ النظامية، ص  (5)
 .564النسفي: القند، ص  (6)
 .478النسفي: المادر نفسو ، ص  (7)
 .381، ص4السمعاني: اذنساب، جػ  (8)
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  كلػػو مؤلفػػات جليلػػة منيػػا روػػاب )منػػازؿ السػػالريف( كروػػاب، فػػي طلػػب العلػػـ إلػػ  بخػػارل كسػػمرقند

  .(1))زينة الحياة(

بػف أحمػد بػف احفص عمر بف محمد  كمف المواكفيف المشيكريف الشيخ اإلماـ العأمة أبك

ـ( لػػػو روػػػاب "فػػػرؽ مواػػػكفة" أكلػػػو بسػػػملة ىػػػذا 1142ىػػػػ/ 537قندم )ت إسػػماعيؿ النسػػػفي السػػػمر 

ثػـ يػذرر أف أىػؿ الواػكؼ اثنوػا ، الرواب ببياف مذاىب أىػؿ الواػكؼ يحوػكم علػ  أربعػيف رسػالة

محمػػد مظيػر الػػديف  كالشػػيخ أبػك (2)ككاحػدة علػػ  طريػؽ الاػكاب، إحػدل عشػػرة منيػا ضػػالة، عشػرة

ىػ/ 568لخكارزمي ااحب رواب "الرافي في الفقو" )تبف أرسأف اامكد بف محمد بف العباس مح

  .(3)نزيؿ سمرقند سمع بيا أحمد بف عبدالكاحد الفارسي، ـ( راف إمامان في الفقو كالواكؼ1172

ىػػػػ/ 573)ت كالشػػػيخ ررػػػف اإلسػػػأـ محمػػػد بػػػف أبػػػي برػػػر السػػػمرقندم المعػػػركؼ ب مػػػاـ زاده

أخػػذ الواػػكؼ مػػف أشػػير ، الواػػكؼـ( رػػاف إمامػػان فاضػػأن يعػػظ النػػاس كيػػورلـ عػػف علػػكـ 1177

  .(4)علماؤه

كبمػػا أف إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر إقلػػيـ جيػػاد داةػػـ فقػػد رثػػرت فيػػو اذربطػػة كالزكايػػا كالخانقػػاكات 

كرانػت أقػاليـ أشركسػنو كالشػاش كغيرىػا مػف أشػير اذقػاليـ الوػي ، الوي رابط فييا كسرنيا الاكفية

  .يـ كأعدادىـةوعجز الافحات عف راد أسما بنيت فييا اذربطة كالخانقاكات للاكفية كالوي

خأاة القكؿ أدت االضطرابات السياسية كالاراعات المذىبية الوي عان  منيا الناس في 

ازدىػار الواػكؼ ىربػان مػف الحيػاة  إقليـ ما كراء النير خأؿ العاريف السػلجكقي كالخػكارزمي إلػ 

لبعدىـ عػف داةػرة الوعاػب المػذىبي ، لناسكقد حظي المواكفكف باحوراـ كوقدير الحراـ كا، الدنيا

                                                 

 .449، ص2الذىبي: العبر في خبر مف غبر، جػ  (1)
 .220، 219، ص8الزررلي: اذعأـ، جػ  (2)
 .289، ص7السبري: طبقات الشافعية، جػ  (3)
 .231، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (4)
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كمػف ثػـ زخػر اإلقلػيـ ، كالوزمػكا الحيػاد مػع رافػة الفػرؽ كالمػذاىب، الوي عػان  منيػا المجومػع آنػذاؾ

  .(1)بعدد عظيـ مف علماء الواكؼ الذيف خلفكا مانفات عظيمة أثرت المروبة اإلسأمية

 : العموم المغوية واألدبية/  ثانياً 

 .النثر –الشعر  –األدب  –النحو  –المغة 

 المغة :العموم المغوية: 

فبيػػػػا نػػػػزؿ القػػػػرآف الرػػػػريـ علػػػػ  قلػػػػب الحبيػػػػب ، شػػػػرؼ اهلل سػػػػبحانو كوعػػػػال  اللغػػػػة العربيػػػػة

نَّػػوي لىوىٍنًزيػػؿي رىبِّ اٍلعىػػالىًميفى )" :يقػػكؿ اهلل وعػػال  الماػػطف  كحي اٍذىًمػػيفي )192كىاً  ( 193( نىػػزىؿى بًػػًو الػػر 

لى  ٍنًذًريفى ) عى ًبيٍّ ميًبيفو )194قىٍلًبؾى ًلوىريكفى ًمفى اٍلمي   .(2)"(195( ًبًلسىافو عىرى

كىك أفاح الناس كأبلغيـ  كمف حديث رسكؿ اهلل ، فاللغة العربية نبعت مف القرآف الرريـ

 كمػف ىنػػا جػػاء اىومػػاـ، كأعلميػـ فيػػك القاةػػؿ عليػو السػػأـ )أنػػا أعلػػـ أىػؿ الضػػاد( أم اللغػػة العربيػػة

  (3)كشػريعة اإلسػأـ كعػرؼ ابػف خلػدكف، العلماء باللغة العربيػة ذنيػا اذسػاس فػي فيػـ أمػكر الػديف

كذلؾ أنو لما فسدت ملرة اللساف العربي في الحررات ، علـ اللغة بقكلو "بياف المكضكعات اللغكية

مأمسػػو ثػػـ اسػػومر ذلػػؾ الفسػػاد ب، اروبطػػت القػػكانيف لحفظيػػا، المسػػماة عنػػد أىػػؿ النحػػك بػػاذعراب

فاسػوعمؿ رثيػر مػف رػأـ العػرب ، حوػ  وػأدم الفسػاد إلػ  مكضػكعات اذلفػاظ، كمخػالطويـ، العجـ

، فػػي غيػػر مكضػػكعو عنػػدىـ مػػيأن مػػع ىجنػػة المعوػػؿ فػػي ااػػطأحاويـ المخالفػػة لاػػريح العربيػػة

كمػػا ينشػػأ عنػػو مػػف ، خشػػية الػػدركس، فاحوػػاجكا إلػػ  حفػػظ المكضػػكعات اللغكيػػة بالروابػػة كالوػػدكيف

كمػػػف ىنػػػا ، فشػػػمر رثيػػػر مػػػف اذةمػػػة اللسػػػاف لػػػذلؾ كأملػػػكا فيػػػو الػػػدكاكيف، كالحػػػديث، بػػػالقرآف الجيػػػؿ

رمػػػا أف ، فػػػي حلقػػػات القػػػراء كالمحػػػدثيف كالفقيػػػاء –أكؿ مػػػا بػػػدأ  –نأحػػػظ أف االىومػػػاـ باللغػػػة بػػػدأ 

                                                 

 .276مرفت رضا أحمد: الحياة الثقافية، ص  (1)
 .195 – 192سكرة الشعراء: اآليات   (2)
 .548المقدمة، ص  (3)
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ذف اللغػػة ىػػي القالػػب  (1)االىومػػاـ بوعلػػيـ اذطفػػاؿ بعػػض أمػػكر اللغػػة يبػػدأ مػػف المراحػػؿ اذكلػػ  لػػو

كبعبػػارة أخػػرل ، لػػذم وفػػرغ فيػػو اذمػػة أفرارىػػا كمفاىيميػػا كثقافويػػا كمعوقػػداويا كعكاطفيػػا كأمجادىػػاا

خاػػػاةص  أداةيػػػاكطريقػػػة ، اللغػػػة ىػػػي المػػػرآة الوػػػي وعرػػػس فػػػي جػػػرس ألفاظيػػػا كنغمػػػات وعابيرىػػػا

المورلمػيف بيػا كاػفاويـ كمأمػح شخاػيويـ كمعػالـ وفريػرىـ كعقليػويـ كسػمات طبػاةعيـ كعػاداويـ 

 .(2)قيـكأخأ

كرػػاف اىومػػاـ المسػػلميف بوفسػػير القػػرآف الرػػريـ دافعػػان ذف ييومػػكا اىومامػػان ربيػػران بعلػػكـ اللغػػة 

العربية كلـ يزؿ اذةمة مف الاحابة كالوابعيف كمف أو  بعدىـ مف القركف الواليػة علػ  وعلػـ اللغػة 

يا أنػزؿ اهلل القػرآف الرػريـ فب، إذ ىي مف الديف بالمراف المعلكـ، كالرعاية لمعانييا، العربية كحفظيا

  .(3)كظاةؼ دعكوو كشراةع أمره كنييو كبيا بلم رسكلو ، المييمف عل  ساةر روبو

لغػة عالميػة اسػوكعبت ، كأابحت اللغة العربية في فورة ازدىػار الحضػارة العربيػة اإلسػأمية

كرانػت ، مخولفػةألؼ بيا مؤلفكف مف جماعات لغكيػة ، مجاالت الوعبير في فركع المعرفة المخولفة

كالوراث العربي في الكاقع ثمرة جيكد مؤلفيف ، اللغة العربية الكسيلة المشوررة للوعبير عندىـ جميعان 

ينومكف إل  مناطؽ رانت ليا لغاويػا المحليػة كلرػف ىػذه اللغػات لػـ يرػف اسػوخداميا يوجػاكز الحيػاة 

ا حوػػ  أكاخػػر القػػرف كظلػػت ىرػػذ (4)سفقػػد رانػػت اللغػػة العربيػػة لغػػة العلػػـ كالثقافػػة بػػأ منػػاف، اليكميػػة

حو  أخذت القكميػة الفارسػية )الشػعكبية( وػنيض كوحػاكؿ ، / الواسع الميأدم وقريبان الثالث اليجرم

                                                 

 .102الزرنكجي: آداب الموعلـ، ص  (1)
ـ، 1988السيد اديؽ حسػف خػاف القنػكجي: البلغػة فػي أاػكؿ اللغػة، وحقيػؽ نػذير محمػد مروبػي، دار البشػاةر اإلسػأمية، بيػركت،   (2)
 .5ص
 .12الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ، القاىرة، د. ت، ص الزبيدم: طبقات النحكييف كاللغكييف، وحقيؽ محمد أبك  (3)
محمػكد فيمػي حجػازم:  ؛14ـ، ص1947فارسي، ورجمة محمد مكس  ىنداكم، دار الفرر العربػي، رضا زاده شفؽ: واريخ اذدب ال  (4)

 .57ـ، ص1978، دار الثقافة، القاىرة، 2اللغة العربية عبر القركف، ط
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معيػػا اللغػػة الفارسػػية الحديثػػة الوػػي اعومػػدت علػػ  اللغػػة العربيػػة فػػي رثيػػر مػػف حركفيػػا  يأف وحيػػ

  .(1)كرلماويا كااطأحاويا

يػر فػي منواػؼ القػرف الرابػع اللغة العربية في بأد مػا كراء الن كبدأت اللغة الفارسية ونافس

غيػر أف اللغػة  (2)كأابحت الفارسية ىي لغػة دكاكيػف الدكلػة السػلجكقية، / العاشر الميأدماليجرم

بػؿ رػاف ليػا الرجحػاف علػ  الفارسػية لركنيػا لغػة القػرآف الرػريـ ، العربية مػع ىػذا لػـ يضػعؼ شػانيا

 .(3)ناب علييا االىوماـ خأؿ العار السلجكقي في المؤلفاتكالعلـك الدينية الوي ا

 كالجػػػدير بالػػػذرر أف المؤلفػػػات الفارسػػػية اعومػػػدت اعومػػػادان رليػػػان علػػػ  الماػػػطلحات العربيػػػة

فرانػػت العربيػػة ىػػي لغػػة اذسػػاس أك اللغػػة الماػػدر الوػػي أخػػذكا منيػػا الماػػطلحات أك اشػػوقكا مػػف 

    .(4)المنطلؽ رانت العربية وقـك بدكر قيادم كمف ىذا، مكاردىا اللغكية ماطلحات جديدة

كال شػػػؾ أف العاػػػر السػػػلجكقي فػػػي مػػػدف إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر رػػػاف مػػػف عاػػػكر االزدىػػػار 

ذلػػػؾ أف العلمػػػاء انطلقػػػكا فػػػي مرحلػػػة الوفاعػػػؿ ، العلمػػػي كالعطػػػاء كالوطػػػكر فػػػي خدمػػػة اللغػػػة العربيػػػة

فحػػؽ أف يػػدعي ، اجـ الجامعػػةالحضػػارم كالنضػػب إلػػ  حيػػث أخرجػػكا المكسػػكعات الضػػخمة كالمعػػ

، ضػػعؼ ملرػػو اللسػػاف باشػػودادإذ رػػاف شػػعكر العلمػػاء فيػػو ، ذلػػؾ العاػػر أنػػو عاػػر المكسػػكعات

كحاجػػة النشػػئ فػػي ونشػػةوو علػػ  الملرػػة الاػػحيحة كاسػػويعاب علػػكـ العاػػر دافعػػان للقػػكـ أف ييومػػكا 

  .(5)باللغة ككضع المعاجـ مف أجؿ ذلؾ

أمػػا لغػػة الدكلػػة ، لجكقي لغػػة الثقافػػة كالنوػػاج الفرػػرمكظلػػت اللغػػة العربيػػة خػػأؿ العاػػر السػػ

، فرانت اللغة الفارسية كفي العار الخكارزمي رانت اللغة العربية أيضان ىمػا لغػة الثقافػة كالوػأليؼ
                                                 

: محمػد نكرالػديف عبػدالمنعـ ؛85ـ، ص2002حسيف مجيب الماػرم: اػأت بػيف العػرب كالفػرس كالوػرؾ، الػدار الثقافيػة، القػاىرة،   (1)
 .14ـ، ص1976دراسات في الشعر الفارسي حو  القرف الخامس اليجرم، دار الثقافة، القاىرة، 

 .259عبدالنعيـ حسانيف: سأجقة إيراف كالعراؽ، ص  (2)
 .115حسيف مجيب المارم: اأت، ص  (3)
 .3 –1ـ، ص1976دار الثقافة، القاىرة، محمكد فيمي حجازم: المدخؿ إل  علـ اللغة،   (4)
 .39ـ، ص1979الخشب: واريخ اذدب العربي في العار العباسي الثاني، دار المعارؼ بمار،  إبراىيـ علي أبك  (5)
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فرػػػاف يأحػػػظ أف مػػػؤلفي الروػػػب العربيػػػة فػػػي ىػػػذا ، كاللغػػػة الرسػػػمية ىػػػي اللغػػػة الفارسػػػية كالورريػػػة

يذرركف أف أشرؼ العلكـ علـ الرواب كالسػنة كأف اللغػة العربيػة  العاريف لودينيـ الشديد قد جعليـ

كبلػػم علػػـ اللغػػة فػػي مػػدف كقػػرل إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر خػػأؿ العاػػريف  .(1)مفوػػاح الدراسػػات الدينيػػة

كااؿ في ميدانو كجاؿ عػدد مػف ربػار علمػاء العاػر كمػنيـ ، السلجكقي كالخكارزمي قمة ازدىاره

يا نواج لغكم ربير راف لو أثػره فػي وطػكر ةراف لعلماء خكارـز كأدبا، علماء اللغة في إقليـ خكارـز

قلػيـ خػكارـز خااػة حيػث رحػؿ إلػ  خػكارـز علمػاء فػي اللغػة، اللغة في المدف اإلسأمية عامة ، كا 

رػاف  ففبػرز الزمخشػرم كالبقػالي كالمطػرزم كالسػراري كغيػرىـ ممػ، راف ليػـ أثػر فػي الػوعلـ باللغػة

، كممف رحلكا إل  خكارـز في علـ اللغة كالنحك فػي العاػر السػلجكقي .معان  ليـ علـ باللغة كالنحك

كرػػاف يلقػػب كحيػػد دىػػره كأكانػػو فػػي علػػـ اللغػػة ، ـ(1113ىػػػ/ 507اللغػػكم أبػػك مضػػر النحػػكم )ت 

كأخػذكا عنػو علمػان رثيػران كوخػرج علػ  يديػو مػف ، كأقاـ في خػكارـز مػدة كانوفػع النػاس بعلمػو، كالنحك

 .(2)النحك الرثيراذرابر في اللغة ك 

ـ( الػػػذم طػػػاؼ أنحػػػاء 1143ىػػػػ/ 538القاسػػػـ الزمخشػػػرم النحػػػكم اللغػػػكم )ت  كمػػنيـ أبػػػك 

أرض العػػرب كاػػحارييا فسػػار علػػ  نيػػب اللغػػكييف اذكاةػػؿ الػػذيف رػػانكا يسػػمعكف مػػف العػػرب كمػػف 

حمػػػد بػػػف كمػػػف مؤلفاوػػػو فػػػي اللغػػػة "مقدمػػػة اذدب" فػػػي اللغػػػة ألفيػػػا للملػػػؾ أوسػػػز بػػػف م (3)سيػػػماعيـ

اذكؿ فػي اذسػماء ، ـ( كجعليا عل  خمسة أقساـ1156ىػ/ 551 –521شيريف حارـ خكارـز )نك 

كالثػػػاني فػػػي اذفعػػػاؿ كالثالػػػث فػػػي الحػػػركؼ كالرابػػػع فػػػي واػػػريؼ اذسػػػماء كالخػػػامس فػػػي واػػػريؼ 

  .(5)كلو )اميـ البأغة( ك)جكاىر اللغة( كرواب )اذسماء في اللغة( (4)اللغة

                                                 

 .3نظاـ الملؾ: سياسة نامة، ص  (1)
 .487، ص5ياقكت: معجـ اذدباء، جػ  (2)
 .118، ص4ابف العماد الحنبلي: شذرات الذىب، جػ  (3)
 .164الااكم: منيب الزمخشرم، ص  (4)
 .1798، ص2حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ  (5)
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ك رواب شريؼ اإلفادة بػيف فيػو رػؿ مػا وجػاكزت بػو العػرب مػف )ى :(1)كيقكؿ فيو ابف خلدكف

  .اذلفاظ فيما وجاكزت بو مف المدلكالت(

"رػػػػاف الزمخشػػػػرم أعلػػػػـ فضػػػػأء العجػػػػـ بالعربيػػػػة فػػػػي زمانػػػػو" كمػػػػف  :(2)كيقػػػكؿ ابػػػػف القفطػػػػي

بػف سػليجكؾ البقػالي امحمػد بػف أبػي القاسػـ ، الفضػؿ زيػف المشػايخ اللغكييف فػي خػكارـز أيضػان أبػك

، عػػف الزمخشػػرم، أخػػذ العربيػػة، ـ( كرػػاف حجػػة فػػي لسػػاف العػػرب1166ىػػػ/ 562كارزمي )ت الخػػ

  .(3)كجلس مرانو

المكفػػػؽ بػػػف أحمػػػد المرػػػي ، كمػػػف وأميػػػذ الزمخشػػػرم فػػػي اللغػػػة خػػػأؿ العاػػػر الخػػػكارزمي

  .(4)ـ(1172ىػ/ 568)ت

م الفػػػػوح نااػػػػر بػػػػف أبػػػػي المرػػػػاـر المطػػػػركز  كمػػػف اللغػػػػكييف الربػػػػار فػػػػي خػػػػكارـز أيضػػػػان أبػػػك

 (5)قػرأ علػ  أبيػو بخػػكارـز، ـ( رانػت لػو معرفػة وامػة باللغػة1213ىػػ/ 610عبدالسػيد بػف علػي )ت 

كمػػف علمػػاء اللغػػة  (6)كمػػف ماػػنفاوو فػػي اللغػػة )اإلقنػػاع فػػي اللغػػة( ك)المغػػرب فػػي شػػرح المغػػرب(

سػاىـ أكىرػذا  (7)ـ(1228ىػػ/ 626يعقكب يكسؼ بف أبػي برػر بػف محمػد السػراري )ت  أيضان أبك

 .كارـز في وطكر علـ اللغة في رؿ بأد ما كراء النيرعلماء خ

بػف حمػزة االقاسـ علػ  بػف أبػي يعلػي بػف زيػد  كمف علماء اللغة في إقليـ الاغد اإلماـ أبك 

ـ( رػػاف مػػف ربػار مشػػايخ الشػػافعية إمامػػان فػي الفقػػو كاذاػػكؿ كاللغػػة 1089ىػػػ/ 482الدبكسػ  )ت 

                                                 

 .287المقدمة، ص  (1)
 .270، ص3أبناء الركاة، جػ  (2)
 .215، ص1السيكطي: بغية الكعاة، جػ  (3)
 .523، ص3القرش الحنفي: الجكاىر المضيةة، جػ  (4)
 .369، ص5ابف خلراف: كفيات اذعياف، جػ  (5)
 .311، ص1السيكطي: بغية الكعاة، جػ  (6)
 .122، ص5ابف العماد الحنبلي: شذرات الذىب، جػ  (7)
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حفص نجـ  كالشيخ اإلماـ أبك (1)كوفقو عليو جماعةكأمل  مجالس ، درس بنظامية بغداد، كالبأغة

، ـ( رػػػاف إمامػػػان فاضػػػأن موفننػػػان اػػػنؼ فػػػي رػػػؿ نػػػكع مػػػف العلػػػـ1142ىػػػػ/ 537الػػػديف النسػػػفي )ت 

  .(2)لغة الفقياء –كانؼ في اللغة رواب طلبة الطلبة ذرر فيو ألفاظ الفقو في روب الحنفية 

اذديػػػػب النسػػػػفي نزيػػػػؿ سػػػػمرقند القاسػػػػـ محمػػػػكد بػػػػف علػػػػي ناػػػػر بػػػػف أبػػػػي يعلػػػػي  كيعػػػػد أبػػػػك

كعلػػي بػػف  (3)اػػدكقان ، أديبػػان فاضػػأن كرػػاف خبيػػران اػػالحان ، ـ( مػػف ربػػار اللغػػكييف1160ىػػػ/ 555)ت

أديبػان ، ـ( رػاف أحػد اذةمػة الربػار1160ىػػ/ 556طاىر بف علي بف وػراب الوميمػي الررمينػي )ت 

موقنػان لمػا ، عفيفػان رثيػر الػوأكة رما راف كرعان ، عديـ النظر في زمانو، عظيمان حافظان ذاكؿ اللغة

ىػػػ/ 616كأبػػكبرر بػػف أبػػي الحسػػيف عبػػداهلل بػػف علػػي بػػف عبػػدالجليؿ ابػػف أبػػي الفرغػػاني )ت  (4)ينقلػػو

كرػػػاف إمامػػػان ربيػػػران فػػػي المػػػذىب كالخػػػأؼ ، كرػػػاف يوػػػكل  الخطابػػػة بيػػػا، ـ( سػػػرف سػػػمرقند1219

كرػػػاف حسػػػف الاػػػكرة لطيػػػؼ ، كعذكبػػػة اذلفػػػاظ، كالحػػػديث كاللغػػػة كالنحػػػك مػػػع فاػػػاحة فػػػي اللسػػػاف

  .(5)كلو النظـ كالنثر الجيد، اذخأؽ

ـ( رػاف أديبػان 1223ىػػ/ 620كمف أةمة اللغة محمد بف سليماف بف فوػرمش السػمرقندم )ت 

كرػػػاف مػػػف أبنػػػاء اذمػػػراء كلػػػي ، أخػػػذ مػػػف رػػػؿ فػػػف مػػػف العلػػػـ بناػػػيب كافػػػر، فاضػػػأن ملػػػيح الروابػػػة

بػف محمػد شػمس اذةمػة الرػردم ا حػدة محمػد بػف عبدالسػواريـ أبك الك كمن (6)الحجابة الربرل ببغداد

، ـ( رػػاف أسػػواذ اذةمػػة علػػ  اإلطػػأؽ كالمكفػػكد عليػػو مػػف اآلفػػاؽ1244ىػػػ/ 642الخػػكارزمي )ت 

قػػرأ العربيػة بخػكارـز علػػ  الشػيخ برىػاف الػػديف نااػر أبػي المرػػاـر اػاحب المغػػرب ، نزيػؿ سػمرقند

                                                 

 .297، 296، ص5السبري: طبقات الشافعية، جػ ؛255، ص1اذسنكم: طبقات الشافعية، جػ  (1)
 .241، ص2ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (2)
 .60، ص5الزررلي: اذعأـ، جػ  (3)
 .286، ص2الوجبير، جػالسمعاني:  ؛370، ص38الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (4)
 .314، ص2ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (5)
 .509، ص44الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (6)
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كالشػيخ ، رىػاف الػديف أبػي الحسػف علػي المرغنيػانيكوفقو بسػمرقند علػ  الشػيخ اإلسػأـ ب، كالمعرب

 .(1)مجد الديف السمرقندم الذم عرؼ ب ماـ زاده

رما يعد العأمة رض  الديف أبػك الفضػاةؿ الحسػف بػف محمػد بػف الحسػف بػف حيػدر العػدكل 

، ـ بأىػكر بالينػد1181ىػػ/ 577مػف ربػار اللغػكييف كلػد سػنة ، الااغاني أالو مف بأد الاػغد

رػػاف إليػو المنويػ  فػػي علػـ اللغػة كمعرفػػة ، كرحػؿ إلػػ  بغػداد لطلػب العلػػـ كدخػؿ الػيمف كنشػأ بغزنػة

كلو مؤلفات رثيرة ودؿ عل  سعة اإلطأع كاموداد آفاؽ البحث كاإلحاطة بأطرافػو، ، اللساف العربي

كروػػاب "العبػػاب ، كمػػف مؤلفاوػػو فػػي اللغػػة روػػاب "مجمػػع البحػػريف فػػي اللغػػة" فػػي اثنػػي عشػػر مجلػػدان 

كمػػات قبػػؿ ، مػػف أشػػير معػػاجـ اللغػػة خر" كىػػك معجػػـ ربيػػر فػػي عشػػريف جػػزءكاللبػػاب الفػػاالزاخػػر 

رما ألؼ رواب "الورلمة كالػذيؿ كالاػفحة ، إرمالو كانوي  فيو إل  فاؿ )ب ؾ ـ( مف حرؼ الميـ

في اللغة" كسار في ورويب المكاد اللغكية عل  حسب الحرؼ اذخير مف الرلمػة علػ  نظػاـ البػاب 

كلػو روػاب "الشػكارد فػي اللغػات" كروػاب "اذضػداد" كروػاب ، الورلمػة فػي سػوة أجػزاءكوقػع ، كالفاؿ

كرػػاف ، "أسػػماء اذسػػد" كروػػاب "أسػػماء الػػذةب" كروػػاب "النػػكادر فػػي اللغػػة" كغيػػر ذلػػؾ مػػف المؤلفػػات

كمػػػػف علمػػػػاء اللغػػػػة بػػػػ قليـ فرغانػػػػة ابػػػػف أبػػػػي المناقػػػػب  .(2)ـ(1252ىػػػػػ/ 650شػػػػيخان اػػػػالحان )ت 

كىك مف اذدباء الذيف أفػادكا الطػأب فػي ، كلو معرفة ربيرة باللغة، نيؼ رثيرةاذخسيرثي كلو واا

المظفػػػر  القاسػػػـ محمػػػد الاػػػكفي كبمػػػرك أبػػػك كرػػػاف قػػػد سػػػمع بأخسػػػيرث أبػػػك، بػػػأد مػػػا كراء النيػػػر

كمف اللغكييف بفرغانة أيضان أحمد بف محمد بف القاسـ بف خديك اذخسيرثي أبك رشاد  (3)السمعاني

فػػي مشػػيخوو فقػػاؿ "رػػاف أديبػػان  (5)كذرػػره السػػمعاني (4)ـ(1134ىػػػ/ 528ضػػاةؿ )تالملقػػب بػػذم الف

                                                 

 .166ـ، ص1987اة كاللغكييف، دار المعارؼ بمار، حابف قاض  شيبو: طبقات الن  (1)
 .94، ص3ـ، جػ1991ياقكت الحمكم: معجـ اذدباء، دار الروب العلمية، بيركت،   (2)
 .28، ص2ياقكت: معجـ اذدباء، جػ ؛93، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (3)
 .71نسارم: ركضات الجنات، صالخكا  (4)
 .90، ص1اذنساب، جػ  (5)
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كمػنيـ أيضػان محمػد بػف الحسػيف اذزدل ، بارعان، لو البػاع الطكيػؿ فػي معرفػة اللغػة كالنحػك، فاضأن 

كأبػػكبرر الفرغػػاني الػػذم رػػاف لػػو  (1)ـ( كرػػاف عالمػػان باللغػػة كأاػػكليا1164ىػػػ/ 559النكقػػادل )ت 

 .(2)ـ1203ىػ/ 600كأعلميـ مات سنة ، كراف نابغة عاره، اللغةمعرفة ربيرة ب

، حفػػص الفرغػػاني الػػذم رػػاف مػػف ربػػار اللغػػكييف فػػي بػػأد مػػا كراء النيػػر كمػػنيـ العػػالـ أبػػك 

إال أف قػدره رمػاه إلػ  مدينػة ، حسف النقؿ فػي اذلفػاظ البليغػة، كراف بليغان ، كوعلـ عل  يد مشايخيا

حنيفػػػة  بجامعيػػػا علػػػـ النحػػػك كاللغػػػة كالفقػػػو علػػػ  مػػػذىب ابػػػك يَّػػػدرس –غػػػرب المكاػػػؿ  –سػػػنجار 

فقاـ ب بعاده، ، كعندما ربر في السف أكقع أحد مشايخ سنجار بينو كبيف أميرىا (3)النعماف بف ثابت

كوػػكل  الوػػدريس بالمدرسػػة المسوناػػرية الجديػػدة كذلػػؾ ، فرحػػؿ إلػػ  بغػػداد، كاويمػػو بػػالرفر كاإللحػػاد

 إال أنػػو وػػكفي فػػي العػػاـ المػػذركر، لػػو أرثػػر مػػف ذم قبػػؿ برثيػػركوحسػػف حا، ـ1135ىػػػ/ 632عػػاـ 

 .(4)نفسو

بػػف االقاسػػـ عبدالكاحػػد  كامولةػػت أقػػاليـ أشركسػػنو كالشػػاش بالعديػػد مػػف اللغػػكييف كمػػنيـ أبػػك 

، عبدالرحمف بف زيد بف حرب المعركؼ بالحرـ الشاكرثي نسبة إل  بلدة شػاكرث مػف بػأد الشػاش

 .(5)ـ1100ىػ/ 494غكييف مات كراف مف فحكؿ الل، سرف شاكرث

علػػي الحسػػف بػػف حاجػػب بػػف حميػػد الشاشػػي أحػػد الرحػػاليف فػػي طلػػب العلػػـ رػػاف موقنػػان  كأبػػك 

بػف خلػؼ بػف جبريػؿ بػف اعبداهلل الحسيف بف علػي  كأبك (6)للعلكـ بليغان لو مؤلفات في اللغة كاذدب

شػيخ فاضػؿ ، ـ الشػاشالخليؿ ابػف اػالح اذلمعػي الراشػغرم نسػبة إلػ  مدينػة راشػغر أقاػ  إقلػي

                                                 

 .334، ص3ابف اذثير: اللباب، جػ  (1)
 .383، ص1ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (2)
ـ، 1975 كىر المملكؾ في طبقات الخلفاء كالملكؾ، وحقيػؽ محمػكد عبػدالمنعـ، بيػركت،ساني: العسجد المسبكؾ كالجغالديف ال عماد  (3)
 .18، ص1ـ، جػ1965ناجي معركؼ: واريخ علماء المسونارية، مطبعة العاني، بغداد،  ؛446ص
 .18، ص1ناجي معركؼ: المرجع نفسو، جػ  (4)
 .498، ص1ابف اذثير: اللباب، جػ  (5)
 .494، ص1فسو، جػابف اذثير: المادر ن  (6)
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كمػػػػنيـ حمػػػػاد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف حمػػػػاد بػػػػف أبػػػػي رجػػػػاء  (1)ـ1091ىػػػػػ/ 484كاعػػػػظ لغػػػػكم مػػػػات سػػػػنة 

   .(2)راف لغكيان مميزان ، العطاردم الوخارل نسبة إل  قرية وخار ب قليـ طخارسواف

لغػػػة وضػػػمنت مػػػف عنااػػػر ، خأاػػػة القػػػكؿ رانػػػت اللغػػػة العربيػػػة الوػػػي أنػػػزؿ اهلل بيػػػا روابػػػو

كبراعػػة الواػػكير كقػػكة البيػػاف مػػا يجعليػػا قػػادرة علػػ  أف وحػػكؿ الشػػعكب ، ي البأغػػةالخلػػكد كمعػػان

إلييػػا كمػػف ثػػـ رانػػت ىػػذه اللغػػة بمثابػػة الوربػػة الخاػػبة للنوػػاج الفرػػرم اإلسػػأمي خػػأؿ العاػػريف 

 .السلجكقي كالخكارزمي

 عمم النحو : 

مسػػونبطة مػػف  سمطلقػػان بمقػػايي، ـ لوأديػػة أاػػؿ المعنػػ ىػػك معرفػػة الورريػػب فيمػػا بػػيف الرػػأ

ليحوػػرز بيػػا عػػف الخطػػأ فػػي الورريػػب مػػف حيػػث ولػػؾ ، اسػػوقراء رػػأـ العػػرب كقػػكانيف مبنيػػة علييػػا

فلػـ وػزؿ العػرب ونطػؽ لغويػا علػ  سػجيويا . (4)كالنحك إذا ىك قانكف اللغة كميزاف وقكيميا (3)الريفية

فػدخؿ النػاس ، حوػ  أظيػر اهلل اإلسػأـ علػ  سػاةر اذديػاف، في ادر اإلسػأـ كماضػي جاىليويػا

فخشي ، كاندمب بعضيـ في بعض، فيو أفكاجان كاوسعت الفوكحات اإلسأمية كاخولط العجـ بالعرب

فخشػػي العلمػػاء أف ، كوسػػربت العجمػػة إلػػ  لسػػانيـ، كظيػػر اللحػػف فػػي لغػػويـ، العلمػػاء فػػي ملرػػويـ

كا بالحاجػة كأحسػ، كوػذمركا ممػا رػانكا يسػمعكنو مػف اللحػف كخاكاػان فػي قػراءة القػرآف، وفسد اللغة

فكضػػعكا علػػـ النحػػك كوعجلػػكا فػػي ، إلػػ  مػػف ياػػكف لغػػويـ مػػف اللرنػػة كلسػػانيـ مػػف اللحػػف كالعجمػػة

 .(5)كضعو عناية منيـ بالقرآف كحراان عل  نطقو بلساف عربي مبيف

                                                 

 .208، ص2ابف اذثير: اللباب، جػ  (1)
 .419، ص2ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (2)
، وعليؽ نعيـ زرزكر، ط  (3)  .75ـ، ص1987، دار الروب العلمية، بيركت، 2السراري: مفواح العلـك
 .167، ص1القلقشندم: ابح اذعش ، جػ  (4)
زيػػد  أبػػك ؛23ـ، ص1974الفضػػؿ إبػػراىيـ، دار الفرػػر العربػػي، القػػاىرة،  حقيػػؽ محمػػد أبػػكالطيػػب اللغػػكم: مراوػػب النحػػكييف، و أبػػك  (5)

 .  223شلبي: واريخ الحضارة اإلسأمية، ص
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ىرذا نشأ علـ النحػك نويجػة اخػوأط العػرب باذعػاجـ عنػدما دخػؿ رثيػر مػنيـ فػي اإلسػأـ  

كاىػػوـ علمػػاء مػػا كراء  (1)ع قكاعػػد وعاػػـ اللغػػة العربيػػة مػػف الخطػػأعندةػػذ ظيػػرت الحاجػػة إلػػ  كضػػ

قلنػػا أف أبػػا ناػػر النحػػكم : النيػػر مػػف علمػػاء النحػػك بيػػذا العلػػـ كاشػػوير مػػف علمػػاء النحػػك بخػػكارـز

، كانوفػػع النػػاس مػػف علمػػو، ـ( رػػاف كحيػػد دىػػره فػػي اللغػػة كالنحػػك كأقػػاـ بخػػكارـز1113ىػػػ/ 507)ت

كغػػػدا  (2)مػػػنيـ الزمخشػػػرم الخػػػكارزمي النحػػػكم، فػػػي علػػـ النحػػػككوخػػرج عليػػػو جماعػػػة مػػػف اذرػػػابر 

كمؤلفاوو فػي عػالـ النحػك وغنينػا عػف اإلشػارة ، اإلماـ العالـ في رثير مف الفنكف فشدت إليو الرحاؿ

كمػػف مؤلفاوػػو فػػي العلػػـ روػػاب "المفاػػؿ فػػي النحػػك" كاخواػػره كسػػماه "اذنمػػكذج" كىػػك  (3)بمعارفػػو

كلػػو فػػي النحػػك أيضػػان روػػاب "نرػػت  (4)و أةمػػة ىػػذا الفػػف كشػػرحكهكقػػد اعونػػ  بػػ، روػػاب عظػػيـ القػػدر

اذعراب في غريب إعراب القػرآف" ك"المفػرد كالمؤنػث" كلػو أيضػان "اذمػالي فػي النحػك" كشػرح روػاب 

 سيبكيو

الفضػؿ زيػف المشػايخ محمػد بػف أبػي القاسػـ بػف  كمف وأميػذ الزمخشػرم فػي علػـ النحػك أبػك

كلػػػو مػػػف ، أخػػػذ العربيػػػة كاإلعػػػراب عػػػف الزمخشػػػرم، ي النحػػػكمبػػػايجكؾ البقػػػالي الخػػػكارزمي اآلدمػػػ

الواانيؼ في علـ النحك "وقكيـ اللساف في النحك" ك"اإلعجاب في اإلعػراب" وػكفي جمػادل اآلخػر 

نااػر بػف : كمف العلماء البارزيف في علػـ النحػك فػي إقلػيـ خػكارـز أيضػان  (5)ـ1166ىػ/ 562سنة 

ـ( اػاحب "المقدمػة اللطيفػة" 1213ىػػ/ 615لنحػكم )ت عبدالسػيد المطػرزم الخػكارزمي الحنفػي ا

 .(6)المشيكرة بالمطرزية

                                                 

 .73، 72، ص2ـ، جػ1966، العراؽ، 2عبدالااحب عمراف الدجيلي: أعأـ العرب في العلـك كالفنكف، ط  (1)
 .487، ص5ياقكت الحمكم: معجـ اذدباء، جػ  (2)
 .205، دار المعارؼ، القاىرة، د. ت، ص2محمد الطنطاكل: نشأة النحك كواريخ أشير النحاة، ط  (3)
 .173اذدنو كل: طبقات المفسريف، ص  (4)
 .1073، ص3حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ  (5)
 .173، ص1الذىبي: ويذيب، جػ  (6)
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محمػػد  كمػػف علمػػاء النحػػك فػػي خػػكارـز اػػدر اذفاضػػؿ القاسػػـ بػػف الحسػػيف بػػف محمػػد أبػػك

كمف مانفاوو في النحػك روػاب "شػرح المفػرد كالمؤنػث" ، ـ1160ىػ/ 555الخكارزمي المكلكد سنة 

زمخشػػرم" كروػػاب "شػػرح اذنمػػكذج" كروػػاب "عجاةػػب النحػػك" كروػػاب "شػػرح اذحػػاجي لمجػػار اهلل ال

كلقػد قػاـ بشػرح روػاب المفاػؿ  .(1)كرواب "السػر فػي اذعػراب" كروػاب "الزكايػا كالجنايػا فػي النحػك"

شػػػرحو شػػػرحان بسػػػيطان فػػػي ثػػػأث مجلػػػدات كسػػػماه "الوجميػػػر" كشػػػرحو ثانيػػػة ، فػػػي النحػػػك للزمخشػػػرم

 .(2)ـ1220ىػ/ 417 كسماه "المجمرة في شرح المفاؿ" كوكفي سنة

يعقػكب ابػف أبػي برػر بػف محمػد بػف علػي السػراري الخػكارزمي  كمف علماء النحك أيضان أبك

كاػػنؼ  (3)كغيػػره مػػف العلػػكـ، عالمػػان موبحػػران فػػي النحػػك، ـ( رػػاف إمامػػان ربيػػران 1228ىػػػ/ 526)ت 

 . (4)مفواح العلـك عل  ثأثة أقساـ ييمنا القسـ اذكؿ كالثاني في علـ الارؼ كالنحك

)اعلػػػـ أف علػػػـ النحػػػك ىػػػك أف ونحػػػك معرفػػػة ريفيػػػة : كلقػػػد عػػػرؼ السػػػراري علػػػـ النحػػػك بقكلػػػو

الورريب فيما بيف العأمة لوأدية أاػؿ المعنػ  مطلقػان بمقػاييس مسػونبطة مػف اسػوقراء رػأـ العػرب 

كقػػكانيف مبنيػػة علييػػا ليحوػػرز بيػػا عػػف الخطػػأ فػػي الورريػػب مػػف حيػػث ولػػؾ الريفيػػة كأعنػػي بريفيػػة 

كمػػػا ىػػػي فػػػي ، يػػػب وقػػػديـ بعػػػض الرػػػأـ علػػػ  بعػػػض كرعايػػػة مػػػا يرػػػكف مػػػف اليينػػػات إذ ذاؾالورر

  .(5)حرميا

كحفؿ إقليـ الاػغد بظيػكر عػدد ربيػر مػف علمػاء النحػك كرػاف ذلػؾ طبيعيػان لوسػلط اذعػاجـ 

بػف أبػي يعلػ  بػف زيػد حمػزة اكمػنيـ اإلمػاـ علػي  (6)لغويـ الفارسية كمزاحمويػا اللغػة العربيػة عكشيك 

ـ( رػاف مػف أرػابر أةمػة الشػافعية موفػردان فػي النحػك كاللغػة كاذاػكؿ 1089ىػػ/ 482سي )ت الدبك 
                                                 

 .592، 591، ص4ياقكت: معجـ اذدباء، جػ  (1)
 .1774، ص8ؼ الظنكف، جػحاجي خليفة: رش  (2)
 .291، ص5ياقكت الحمكم: معجـ البلداف، جػ  (3)
 .623، ص2القرشي الحنفي: رشؼ الظنكف، جػ  (4)
، ط، البابي الحلبي، القاىرة،   (5)  .44ـ، ص1990أبك يعقكب السراري: مفواح العلـك
 .286ميرفت رضا أحمد: الحياة الثقافية، ص  (6)
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لػػػؽ سػػػمي جػػػكادان رثيػػػر ، كالبأغػػػة مػػػع الوفػػػنف فػػػي أاػػػناؼ العلػػػـك كحسػػػف المعوقػػػد كرػػػاف حسػػػف الخي

 .(1)المحاسف قدـ بغداد كوكل  ودريس النظامية وفقو عليو جماعة مف البغدادييف كالغرباء

بػػف أبػػي امحمػػد عطػػاء ملػؾ بػػف عبػدالجبار  ر النحػػكييف الشػيخ اإلمػػاـ أبػكرمػا رػػاف مػف أشػػي

ـ( نزيػػػؿ سػػػمرقند ذرػػػره 1118ىػػػػ/ 512طػػػاىر بػػػف المفوػػػي أبػػػي اذشػػػعث بػػػف مكسػػػ  النحػػػكم )ت 

بسػػمرقند فيرسػػت ، بػػف عبػػدالجباراقػػرأ السػػمعاني بخػػط اإلمػػاـ أبػػي محمػػد عطػػاء  :كقػػاؿ (2)النسػػفي

غرل المعػركؼ بالفضػؿ فسػردىا كىػي فػي الوفسػير كالفقػو مانفات أبػي عبػداهلل أبػي الحسػيف الراشػ

الفضػؿ محمػد بػف عمػر  رػذلؾ يعػد أبػك .(3)كالرقاةؽ كالنحك كغيرىا يزيػد علػ  ماةػة كعشػريف اػنفان 

، ـ( أديبػان نحكيػان بارعػان اػالحان 1164ىػػ/ 560بف العباس بف علي اذشويخي السػمرقندم اذديػب )

معػػػالي بػػػف عطػػػاء الملػػػؾ بػػػف عبػػػدالجبار بػػػف أبػػػي طػػػاىر ال كأبػػػك (4)روػػػب بنفسػػػو اذمػػػالي بسػػػمرقند

سػػػمع أبػػػا القاسػػػـ ، ـ( رػػػاف مػػػف ربػػػار النحػػػكييف1164ىػػػػ/ 560السػػػمرقندم الخطيػػػب النحػػػكم )ت 

ىػػػػػ/ 616بػػػػف عبػػػػدالجليؿ ابػػػػف الفرغػػػػاني )ت اكأبػػػػكبرر محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف اػػػػاةف  (5)الراشػػػػاني

بػػف سػػليماف ابػػف موػػزمش امػػد كمػػف بيػػنيـ مح (6)ـ( سػػرف سػػمرقند كرػػاف مػػف أشػػير النحػػكييف1219

كأخػػذ مػػف رػػؿ فػػف مػػف ، ـ( رػػاف نحكيػػان كأديبػػان فاضػػأن ملػػيح الروابػػة1223ىػػػ/ 620السػػمرقندم )ت 

 كمػف أةمػة علمػاء النحػك العأمػة رضػي الػديف أبػك .(7)إال أنػو رػاف قليػؿ الػديف، العلـ بنايب كافر

رحػػؿ فػػي طلػػب ، يفـ( رػػاف مػػف ربػػار النحػػكي1252ىػػػ/650الفضػػاةؿ السػػمرقندم الاػػاغاني )ت

                                                 

 .397، 296، ص5ة الربرل، جػالسبري: طبقات الشافعي  (1)
 .584القند، ص  (2)
 .397، ص5السبري: طبقات، جػ  (3)
 .246، ص4الافدم: الكافي بالكفيات، جػ  (4)
 .354، ص38الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (5)
 .314، ص2ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (6)
 .509، ص4الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (7)
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كمنيػػا روػػاب "فػػي الواػػريؼ" كلػػو روػػاب "فعػػاؿ علػػ  كزف خػػداـ" ، العلػػـ كاػػنؼ الواػػانيؼ الرثيػػرة

 .(1)كرواب "فعأف عل  كزف شناف" كرواب االنفعاؿ" كرواب يفعكؿ" كرواب الوراريب"

الفػػػوح ناػػػر بػػػف  رمػػػا امػػػوألت أقػػػاليـ أشركسػػػنة كالشػػػاش بػػػالرثير مػػػف النحػػػكييف كمػػػنيـ أبػػػك

كرحػؿ فػي طلػب العلػـ كرػاف دينػان ، رػاف ثقػة فػي الحػديث كالنحػك، الورري الشاشػ  الونروػيالحسيف 

  .(2)ـ(1093ىػ/ 486كرعان كقكران رةيسان موادقان )ت 

مف فقياء الشػافعية اشػوغؿ ، كمحمد بف أحمد بف الحسيف بف عمر أبكبرر الشاش  الشافعي

سػػعد  ـ(، أنشػػده أبػػك1110ىػػػ/ 504ت بالوػػدريس فػػي علػػكـ الفقػػو كالنحػػك كدرس بنظاميػػة بغػػداد )

 :السمعاني

ف بعدت دارم لمغوربي     خأاي     *إني كا   .منرـ بمحض مكااله كا 

ف مت مكدوو      .(3)ياأدن  إل  القلب منو النازح القا     *    كرب داف كا 

محمػػد ابػػف أبػػي برػػر الشاشػػي اشػػوير بالفقػػو  كعبػػداهلل بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف الحسػػيف أبػػك

كأحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد الحسػػػيف بػػػف عمػػػر  (4)ـ(1088ىػػػػ/ 481كالنحػػػك كاذدب )تكالشػػػعر 

رػػاف مػػف علمػػاء الشػػاش فػػي ، ـ(1134ىػػػ/ 529المظفػػر ابػػف أبػػي برػػر الشػػافعي )ت  الشاشػػي أبػػك

راف إماـ ، علي الحسيف بف الخضر بف محمد بف دنيؼ اذشركسني كأبك .(5)الفقو كالنحك كاإلفواء

حػك كالفقػو رحػؿ فػي طلػب العلػـ إلػ  بخػارل كسػمرقند كالعػراؽ مػات سػنة عاره بػأ مدافعػة فػي الن

  .(6)ـ1042ىػ/ 434

                                                 

 .94، ص3حمكم: معجـ اذدباء، جػياقكت ال  (1)
 .90، ص19الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (2)
 .530، ص2السبري: طبقات الشافعية، جػ  (3)
 .221، ص4ابف خلراف :كفيات اذعياف، جػ  (4)
 .211، ص7الافدم: الكافي بالكفيات، جػ  (5)
 .365، ص4السمعاني: اذنساب، جػ  (6)
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كالخأاػػة رػػاف لعلػػـ النحػػك فكاةػػد جمػػة لمعرفػػة اللسػػاف العربػػي الػػذم نػػزؿ بػػو القػػرآف كبينػػو 

فبمعرفة اللساف العربػي وعػرؼ شػريعة اهلل الوػي كجػب معرفويػا كالعمػؿ ، لألمة رسكؿ اهلل اذميف 

ٍلنىػاهي قيٍرآنػان عىرى موثاابيا  ـٍ وىٍعًقليػكفى الن لقكلو سبحانو كوعال : " ًإنَّا أىنزى نىػزىؿى " :كقكلػو عػز كجػؿ (1)"ًبٌيػان لىعىلَّريػ

كحي اٍذىًمػيفي ) ٍنػًذًريفى )193ًبًو الػر  لىػ  قىٍلبًػؾى ًلوىريػكفى ًمػفى اٍلمي بًػيفو 194( عى بًػيٍّ مي رمػا ركل  (2)"( ًبًلسىػافو عىرى

)رحـ اهلل امرأن أالح مػف لسػانو كقػاؿ أيضػان وعلمػكا العربيػة ف نيػا وثبػت : عف عمر بف الخطاب 

كمف ىذا المنطلؽ اىوـ العلماء في إقليـ ما كراء النير بدراسة اللغة كالنحك للوعػرؼ علػ   (3)العقؿ(

كلما راف البحث في مجاؿ العلػـك الدينيػة يوطلػب سػعة اطػأع فػي حقػؿ اللغػة ، الشريعة اإلسأمية

فقد اروسبت ىذه اللغػة قػكة نظػران لأروبػاط الكثيػؽ بػيف علػـ اللغػة كالنحػك مػف ناحيػة كالعلػكـ  العربية

 .الدينية مف فقو كحديث كوفسير مف جية أخرل

 العموم األدبية: 

كيسػػوقرم ، ىػػك اإلجػػادة فػػي فنػػي المنظػػـك كالمنثػػكر علػػ  أسػػاليب العػػرب كمفػػاىيميـ: األدب

اذدب العربػي كالفارسػي فػي مػدف أقػاليـ مػا  كاروقػ  (4)لعربيةمنيا الناظر في الغالب معظـ قكانيف ا

كزاد عدد الشعراء كاذدباء كالرواب نويجة وشػجيع ، كراء النير في العاريف السلجكقي كالخكارزمي

، الذيف رأكا أف كجكدىـ في البأطات مف جملة لكاـز الرياسة (5)الحراـ كالكزراء كربار رجاؿ الدكلة

 .(6)غيره يقاس بعدد مف فيو مف أدباء كأف فضؿ البأط عل 

جػػدير بالػػذرر أف رثيػػران مػػف السػػأجقة كالخػػكارزمييف رػػانكا ال يعرفػػكف الفارسػػية ذنيػػا ليسػػت 

غيػػر أنيػػـ رػػانكا يشػػجعكف اذدبػػاء مػػف ، كرػػانكا ال يسػػوطيعكف فيػػـ اذدب كوذكقػػو، لغػػويـ اذاػػلية
                                                 

 .2سكرة يكسؼ: اآلية   (1)
 .195 -193سكرة الشعراء: اآليات   (2)
 .64، ص1القرطبي: بيجة المجالس، جػ  (3)
 .612ابف خلدكف: المقدمة، ص  (4)
 .118رضا زادة شفؽ: واريخ اذدب الفارسي، ص  (5)
 .54أحمد رماؿ الديف حلمي: السأجقة، ص  (6)
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فيبقػػ  ذرػػرىـ علػػ  مػػر ، نػػاء علػػييـروػػاب كشػػعراء كيجزلػػكف ليػػـ العطػػاء ليرثػػركا مػػف مػػدحيـ كالث

كاذدبػػاء ، كرػػاف رػػؿ سػػأطيف السػػأجقة كالخػػكارزمييف رثيػػرم العطػػاء للشػػعراء الفضػػأء (1)السػػنيف

  .(2)كأف المداةح الوي دارت حكليـ لـ يحظ بيا أم مف الملكؾ اآلخريف، النجباء

ريف السػػلجكقي كربػػار رجػػاؿ الدكلػػة فػػي العاػػ، حػػذا حرػػاـ اذقػػاليـ فػػي بػػأد مػػا كراء النيػػر

فراجػػػت سػػػكؽ اذدب ، فرػػػانكا يعطػػػكنيـ بسػػػخاء، كالخػػػكارزمي حػػػذك السػػػأطيف فػػػي وشػػػجيع اذدبػػػاء

كوفػػنف الشػػعراء كالروػػاب فػػي اػػناعة ، فػػي ىػػذا العاػػر، ركاجػػان ربيػػران فػػي مػػدف إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر

كالروػاب  اذدب فكاؿ فف اذدب الفارسػي إلػ  درجػة رفيعػة مػف الرقػي كالوقػدـ كرثػر عػدد الشػعراء

 .(3)النابييف الذيف ذاعت شيرويـ في أرجاء العالـ اإلسأمي رلو في ذلؾ الكقت

كممػػػا سػػػاعد علػػػ  وكسػػػعة داةػػػرة اذدب كأسػػػيـ فػػػي ركاجػػػو فػػػي إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر خػػػأؿ 

العاػػػػريف أف النثػػػػر كالشػػػػعر رانػػػػا موػػػػداكليف فػػػػي الخانقػػػػاكات كالزكايػػػػا كيسػػػػوخدميما الاػػػػكفية فػػػػي 

كمف ثـ راف لألدب شعره كنثره دكر ميـ في الوعبير عف الحياة  (4)الناس كىدايويـمؤلفاويـ إلرشاد 

إذا إنػػو المػػرآة ، الدينيػػة الثقافيػػة كاالجوماعيػػة كالسياسػػية كاالقواػػادية فػػي مػػدف إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر

كنظػػػػران للاػػػػراع المػػػػذىبي الػػػػذم نشػػػػب بػػػػيف المػػػػذاىب ، الوػػػػي وػػػػنعرس علييػػػػا أحػػػػداث رػػػػؿ عاػػػػر

فكجػػد اذدب مجػػاالن خاػػبان ، رؽ كالملػػؿ كالنحػػؿ الوػػي انوشػػرت فػػي العػػالـ اإلسػػأمياإلسػػأمية الفػػ

لوسجيؿ اذاكؿ كالمبادئ كاذفرار الوي رانت ودعك إلييا رؿ فرقة مف ناحية كواكيرىا المذىبي 

بػػيف ىػػذه الفػػرؽ مػػف ناحيػػة أخػػرل كوعػػددت اوجاىػػات المػػؤلفيف فػػي الروابػػة كونكعػػت مػػذاىبيـ فييػػا 

                                                 

 .189عبدالنعيـ حسانيف: إيراف كالعراؽ في العار السلجكقي ، ص  (1)
 .419، ص5بركرلماف: واريخ اذدب، جػ  (2)
 .189عبدالنعيـ حسانيف: إيراف كالعراؽ، ص  (3)
 .360، ص2536ذبيح اهلل افا: خأاة واريخ سياسي كاجوماعي، ويراف،  ؛663قاسـ غني: واريخ الواكؼ في اإلسأـ، ص  (4)
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مؤلفػػػػاويـ مػػػػف أقػػػػـك مػػػػا روػػػػب فػػػػي اذدب الوػػػػي اسػػػػوكفت حظيػػػػا مػػػػف الجمػػػػع  كأاػػػػبح رثيػػػػر مػػػػف

  .(1)كاالسويعاب كالشمكؿ

، كوعػػد فوػػرة حرػػـ السػػأجقة مػػف أرثػػر الفوػػرات الوػػي ظيػػرت فييػػا مؤلفػػات الشػػعراء كالروػػاب

كربمػا  (2)كيأحظ عل  أدب ىذه الوأثير الكاسع للثقافة العربية كاذدب العربػي علػ  اذدب الفارسػي

ع السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػ  أف السػػأجقة لػػـ يركنػػكا فرسػػان موعاػػبيف للقكميػػة الفارسػػية الوػػي رانػػت يرجػػ

نعػاميـ علػ  اذدبػاء ، منوشرة في العار الساماني رما راف الىوماـ السأجقة بالمظاىر الدينيػة كا 

كالعلماء مف أاػحاب اللسػاف العربػي أثػره الكاضػح فػي ظيػكر عػدد ربيػر مػف اذدبػاء الػذيف نظمػكا 

 . (3)نثركا بالعربية أرثر مف غيرىاك 

أف وبػػػع ذلػػػؾ ، رػػػاف لنشػػػكء اذدب الفارسػػػي كازدىػػػاره فػػػي حضػػػانة اذدب العربػػػي كسػػػيطروو 

الوػػي أكلػػع بيػػا بعػػض شػػعراء العػػرب منػػذ القػػرف ، اذدب الناشػػئ اذدب القػػديـ فػػي الاػػياغة الفنيػػة

اػيرت الشػعر اػناعة  ثـ زادت انكفيا كشاعت كعمػت حوػ ، / الواسع الميأدممالثالث اليجر 

  .(4)لفظية فايغت المجازات كاالسوعارات الفارسية عل  غرار ما ألؼ في اذدب العربي

كيعٌد عار السلطاف ملرشاه كعار السلطاف سنجر مف العاكر الذىبيػة لػألدب الفارسػي 

ذا رػػػاف الوػػػأليؼ بالفارسػػػية قػػػد راج فػػػي ىػػػذا العاػػػر فقػػػد حػػػدث ، عامػػػة كالشػػػعر الفارسػػػي خااػػػة كا 

، فرثر عدد المؤلفيف بالعربية ممف ىـ مف أاؿ فارسي، يء نفسو بالنسبة إل  الوأليؼ بالعربيةالش

الحسػػف : كمػػف أشػير أدبػاء إقلػػيـ خػكارـز .(5)كدخلػت مؤلفػاويـ فػػي عػداد آثػار اذدب العربػػي القيمػة

كراف لو أديب ، كىك شيخ الزمخشرم، كىك مؤدب أىؿ خكارـز في عاره، بف المظفر النيسابكرم
                                                 

 .376مريف عسيرم: الحياة العلمية، ص  (1)
 .219حسيف مجيب المارم: اأت، ص  (2)
 .377مريزف عسيرم: الحياة العلمية، ص  (3)
، 2ـ، جػػػ2002، القػػاىرة، 2أحمػد أمػػيف كزرػػي نجيػػب محمػػكد: قاػػة اذدب فػػي العػالـ فػػي اذدب القػػديـ كأدب العاػػكر الكسػػط ، ط  (4)
 .441ص
 .256أحمد رماؿ الديف حلمي: السأجقة، ص  (5)
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كمػػف ماػػنفاوو ، ـ1137ىػػػ/ 532حفػػص كرػػاف أديبػػان فاضػػأن كوػػكفي سػػنة  سػػمو عمػػر كرنيوػػو أبػػكا

 .(1)اذدبية رواب )ويذيب ديكاف اذدب(

ـ( كلػػو روػػاب 1137ىػػػ/ 507ناػػر الضػػبي )ت  كمػػف أسػػاوذة خػػكارـز فػػي علػػـ اذدب أبػػك

 علـ اذدب عل  أبػككلقد وولمذ الزمخشرم في  . (2))زاد الرارب( كىي مجمكعة فييا أشعار كأخبار

كمػف مؤلفاوػو فػي علػـ اذدب شػقاةؽ النعمػاف فػي حقػاةؽ ، كأبي مضر الضػبي، الحسف النيسابكرم

كفػػي أدب المػػكاعظ  (3)النعمػػاف فػػي مناقػػب اإلمػػاـ أبػػي حنيفػػة النعمػػاف كىػػك روػػاب فػػي أدب الورجمػػة

ي أدب المػكاعظ كلػو فػ (4)أنوب رواب )نااةح الربار( كرواب )نااةح الاغار( كالرسالة النااػحة

كيقػػكؿ فػػي خطبوػػو أم  (5)أيضػػان روػػاب )الرلػػـ النكابػػم فػػي المػػكاعظ( ك)أطػػكاؽ الػػذىب فػػي المػػكاعظ(

 .(6)كعل  ما أزلت عني نعموؾ(، )الليـ إني أحمدؾ عل  ما أزللت إل  مف نعموؾ :مقدموو

كارـز أقاـ بخػ، كنسابة العرب، )عأمة اذدب: (7)يكبمؤلفاوو ىذه اار رما قاؿ ابف القفط 

ىذه المؤلفات  .كوحدل باسمو مطايا اآلماؿ(، ناةو رحاؿ الرجاؿعكوحط ب، وضرب إليو أرباد اذبؿ

اذدبية جعلت مف خكارـز مرانان خابان مليةان بالحياة اذدبية كاذدباء حيث اار وأميذ أدباء ليذا 

ىػػػػ/ 562البقػػػالي )ت كمػػػنيـ ، أثػػػركا فػػػي الحيػػػاة الفرريػػػة كاذدبيػػػة فػػػي ىػػػذا العاػػػر، العػػػالـ اذديػػػب

 .(1)ـ( الذم راف إمامان كحجة لساف العرب كمف مؤلفاوو رواب )منازؿ العرب كمياىيا(1166

                                                 

 .95، ص3ياقكت الحمكم: معجـ اذدباء، جػ  (1)
 .945، ص2اجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػح  (2)
 .95، ص3ياقكت الحمكم: معجـ اذدباء، جػ  (3)
 .169، 168، ص5ابف خلراف: كفيات اذعياف، جػ  (4)
 .494، ص5ياقكت: معجـ اذدباء، جػ  (5)
ب العلميػػة، بيػػركت، ، دار الروػػ6الزمخشػػرم: أطػػكاؽ الػػذىب فػػي المػػكاعظ كالخطػػب، وحقيػػؽ كشػػرح كوعليػػؽ أسػػماء أبػػكبرر محمػػد، ط  (6)

 .29ـ، ص1994
أنبػاء الػركاة علػ  أنبػاء النحػاة، وحقيػؽ محمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ، : جماؿ الديف علي ابػف أبػي الحسػف علػي بػف يكسػؼ ،ابف القفط   (7)

 .  266، ص3، جػـ1952دار الروب المارية، 
 .215، ص1السيكطي: بغية الكعاة، جػ  (1)
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ـ( كىػك 1172ىػػ/ 568المؤيػد )ت  كمنيـ اذديب المكفؽ بػف أحمػد بػف محمػد الملرػي أبػك 

ـ( 1213ىػػػػ/ 610كىػػػك أسػػػواذ نااػػػر بػػػف عبدالسػػػيد )ت ، أديػػػب فاضػػػؿ لػػػو معرفػػػة بالفقػػػو كاذدب

رمػػا رػػاف لػػو معرفػػة وامػػة ، حب )المغػػرب( حوػػ  اػػار نااػػر بػػف عبدالسػػيد مػػف أدبػػاء عاػػرهاػػا

لو واانيؼ في ، كلو معرفة وامة بالعربية كاللغة كالشعر، كراف مف رؤكس المعوزلة، بأنكاع اذدب

   .(1)اذدب

 بػػف الحسػػفاحفػػص عمػػر بػػف أحمػػد بػػف محمػػد  كمػػف اذدبػػاء البػػارزيف فػػي إقلػػيـ الاػػغد أبػػك

سػعد بػف أبػي الػيمف السػمرقندم  كأبػك (2)ـ( مشػيكر بالوأديػب1063ىػػ/ 456ي اذديػب )ت الراشان

محمػػػػػد عبػػػػػدالجليؿ بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف  كأبػػػػػك (3)ـ( رانػػػػػت لػػػػػو نػػػػػكادر فػػػػػي اذدب1080ىػػػػػػ/ 473)ت

ـ( راف مف خلفاء الدار الجكزجانية بسػمرقند، 1104ىػ/ 498عبدالمكجكد بف نار الضحاؾ )ت 

حفػػػص عمػػػر  ركل عنػػػو أبػػػك، بػػػف خنػػػب البػػػزار الحػػػافظار ركل عػػػف أبػػػي حفػػػص عمػػػر بػػػف مناػػػك 

ـ( رػاف 1122ىػػ/ 516بػف عمػر اذشػعث السػمرقندم )ت امحمد عبداهلل بف أحمػد  كأبك (4)النسفي

  .(5)مف ربار حفاظ الحديث كرزؽ حظان مف اذدب إذا قرأ أعرب كأغرب

ـ( 1155ىػػ/ 550الفضػؿ محمػد بػف عمػر بػف محمػد اذشػويخي السػغدم )ت  رما راف أبك

وفقػػو علػػ  ، روػػب بنفسػػو أمػػالي أةمػػة سػػمرقند، مػػف أشػػير أدبػػاء العاػػر أديبػػان فقييػػان بارعػػان اػػالحان 

محمػد  كالشػيخ اذديػب أبػك (1)المظفػر السػمعاني سمع منػو أبػك، اإلماـ مسعكد بف الحسيف الرشاني

رف ـ( سػ1160ىػ/ 555بف النعماف النسفي )ت الي عبدالرحيـ بف علي بف نيازم ابف علي بف ع

                                                 

 .414، ص18ػالذىبي: واريخ اإلسأـ، ج  (1)
ـ، 1987، دار الفرػر اإلسػأمي، بيػركت، 2رراوشرك فسري: واريخ اذدب الجغرافي العربػي، ورجمػة اػأح الػديف عثمػاف ىاشػـ، ط  (2)
 .355، 354ص
 .417، ص1ابف اذثير: اللباب، جػ  (3)
 .685، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (4)
 .238، ص9ابف الجكزم: المنوظـ، جػ  (5)
 .91، ص2ني: اذنساب، جػالسمعا  (1)
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كمػػف  .(1)شػجاع بػف محمػد بػف عبػداهلل البسػطامي كرػاف أديبػان سػديدان ركل عنػو اإلمػاـ أبػػك، سػمرقند

أدبػػاء إقلػػيـ الشػػاش كأشركسػػنة محمػػد بػػف علػػي بػػف حامػػد اإلمػػاـ أبػػكبرر الشاشػػي رػػاف مػػف الفقيػػاء 

لرملػي الحسف الشاش ا كأبك، (2)ـ1092ىػ/ 485راف أديبان بارعان وكفي سنة ، كالمدرسيف بالنظامية

شػػاعران دخػػؿ خراسػػاف ثػػـ أقػػاـ ، رػػاف أديبػػان ، العثمػػاني مػػف فقيػػاء الشػػافعية الػػذيف اشػػوغلكا بالوػػدريس

ـ( كيعػػٌد مػػف علمػػاء الشػػاش الػػذيف درسػػكا كأقػػامكا 1110ىػػػ/ 504)ت ، بسػػمرقند كدرس بمدارسػػيا

 .(3)خارج الشاش

 الشـعـر : 

بيػػػا ، الشػػػعر اػػػناعةكؿ "فيقػػػ (5)كيعرفػػػو نظػػػاـ عركضػػػي السػػػمرقندم (4)ىػػػك الرػػػأـ المػػػكزكف

كالقياسػػػات المنوجػػػة علػػػ  كجػػػو يجعػػػؿ المعنػػػ  الاػػػغير ربيػػػران ، الشػػػاعر يؤلػػػؼ المقػػػدمات المكىمػػػة

فالشػعر ىػك لسػاف ، كيجلػك القبػيح فػي اػكرة الحسػف، كيػرد الحسػف فػي زم القبػيح، كالربير اػغيران 

كمع نمك فرر اذمة  ،فيك رالراةف الحي ينمك في كجداف الشعب، اذمة المعبر عف آماليا كآالميا

فرػػاف الشػػعر انعراسػان لألحػػكاؿ كاذكضػػاع السياسػػية  (6)فػأ يمرػػف فاػػلو عػػف ركح الشػعب كطبيعوػػو

كاالجوماعية في إقليـ ما كراء النير كذلؾ لمعرفة الشاعر بما يحػيط بػو كوػأثره بمػا حكلػو كاىومامػو 

 .(1)بالمحيط المادم إل  جانب اىومامو بالخياؿ

قليـ مػا كراء النيػر فػي العاػريف السػلجكقي كالخػكارزميازدىر الشعر في مد  ، ككاػؿ ف كا 

كحظػػي الشػػعراء باىومػػاـ ربيػػر مػػف قبػػؿ سػػأطيف السػػأجقة كالحرػػاـ القراخػػانييف ، قمػػة وطػػكره  إلػػ
                                                 

 .291، ص3ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (1)
 .195، ص4السبري: طبقات الشافعية، جػ  (2)
محمػػكد عبػػداهلل جمعػػة مػػراد: إقلػػيـ الشػػاش مػػف الفػػوح اإلسػػأمي حوػػ  نيايػػة القػػرف الخػػامس اليجػػرم، رسػػالة ماجسػػوير غيػػر منشػػكرة،   (3)

 .296ـ، ص2006مية، الزقازيؽ، مار، معيد الدراسات كالبحكث اإلسأ
 .11ـ، ص1978القاىرة،  الناشر مروبة االنجلك المارية، الديف عبدالمنعـ، رل: أكزاف الشعر الفارسي، ورجمة محمد نكرلخان  (4)
 .34جياز مقالة، ص  (5)
 .89، صـ1983محمد السعيد عبدالمؤمف: الرؤية كالنسيب في الشعر اإليراني المعاار، القاىرة،   (6)
 .36الديف عبدالمنعـ: دراسات في الشعر الفارسي، ص محمد نكر  (1)
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كرػػاف الشػػعر فػػي ، حوػػ  أاػػبحت مػػدف اإلقلػػيـ مرارػػز أدبيػػة عظيمػػة الشػػأف آنػػذاؾ، كالخػػكارزمييف

ثػـ نجػح شػعراء إقلػيـ مػا كراء النيػر فػي ، راوػو للشػعر الغزنػكمبداية العاػر السػلجكقي يوميػز بمحا

كرانػػػت ىػػػذه اذسػػػاليب انعرػػػاس  (1)ابورػػػار أسػػػاليب شػػػعرية جديػػػدة وعػػػد سػػػمة بػػػارزة ليػػػؤالء الشػػػعراء

كاوجيػت إلػ  ، رذلؾ اوسػعت مكضػكعات الشػعر الفارسػي، اميف الشعر العربي كأفراره كأسلكبومض

كأبػػدع الشػػعراء فػػي كاػػؼ المنػػاظر الطبيعيػػة كوحررػػػت ، أبسػػط اذسػػاليب كأقػػر بيػػا إلػػ  الطبيعػػة

فمثأن راف اوجاه السكزم السػمرقندم الشػاعر اػكب  (2)بعض أشعارىـ فييا إل  لكحات فنية بارعة

كراف للبيةة الجغرافية وأثير ربير عل  اكروو الشعرية الوي يغلػب علييػا ، الغزؿ كالمدح كالكاؼ

فرثيػران مػا يبػدأ مقػدمات قاػاةده ، كالوػأثير بمفػاوف الطبيعػة ،الكاؼ الخارجي كالولكف بجماؿ البيةة

 : كرثيران ما يذرر أسماء الطيكر كالحيكانات كيمزج بينيا فيقكؿ، المدحية بكاؼ الطبيعة الخأبة

  مف خكفو يأخذ مف الوذر كحقو مف الاقر 

  (3)كالشاة مف الذةب كالحمار الكحشي مف سطكة اذسد

مػػدف كقػػرل إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر فػػي العاػػريف السػػلجكقي  كوعػػددت مكضػػكعات الشػػعر فػػي

 (1)كالخػػكارزمي فطػػرؽ الشػػعراء أبػػكاب المػػدح كاليجػػاء كالػػكعظ كالحرمػػة كالمسػػاةؿ العرفانيػػة كالغػػزؿ

حيػػث أقبػػؿ الشػػعراء عليػػو ، كرػػاف المػػديح أىػػـ ىػػذه المكضػػكعات الشػػعرية الوػػي راجػػت فػػي اإلقلػػيـ

مػػػدح يخػػػرج دكف عاطفػػػة اػػػادقة معومػػػدان علػػػ  اذسػػػلكب لينػػػالكا العطػػػاء مػػػف قبػػػؿ الحرػػػاـ كرػػػاف ال

 .(2)كالمبالغة

                                                 

 .291، 290، ص2ذبيح اهلل افا: واريخ أدبيات در إيراف، جػ  (1)
 .309ميرفت رضا: الحياة الثقافية، ص  (2)
 .85، 84محمد محمد يكنس: السكزم  السمرقندم، ص  (3)
 .99 -97ـ، ص1984ران كبيةة كنواجان، دار السأسؿ، الركيت، أحمد رماؿ الديف حلمي: عمر الخياـ، عا  (1)
 .309ميرفت رضا أحمد: الحياة الثقافية، ص  (2)
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أما اليجػاء فرػاف يعبػر عنػو باػدؽ عػف نفسػية ناظمػو مػع ميػؿ إلػ  المبالغػة كالسػخرية أك  

كحظيت بأد ما كراء النير بعدد كافر مف الشعراء كالمػادحيف كرػاف جػزء ربيػر  (1)الوجريح كالفحش

، د ما كراء النير كخاكاان الخاقػاف العظػيـ خضػر بػف إبػراىيـمف قااةدىـ مروبطان بخاقانات بأ

  .(2)ملؾ شعراء ىذا اذمير، كيعد الشاعر شياب الديف عمعؽ النجار

اليجاء كاليزؿ يعد مف اذغراض الشعرية الوي اروفع شػأنيا فػي العاػريف حوػ  بلػم أقاػ  

اآلراء فػي أسػباب ركاج ىػذا كوعػددت  (3)درجاوو بحيث لـ يرف لو مثيؿ سػابؽ علييػا أك ال حػؽ ليػا

 : الفف الذم اروبط بيذيف العاريف كمنيا

  وشػػػجيع السػػػأطيف كاذمػػػراء للشػػػعراء علػػػ  وبػػػادؿ اليجػػػاء مػػػف أجػػػؿ الوػػػركيب عػػػف أنفسػػػيـ

 .(4)كخكاطرىـ

 اذكضاع االجوماعية ليذا العار راف ليا وأثيرىا عل  ركاج الشعر. 

 (5)اد اذخأقيكشيكع الفس، كيرجعو بعضيـ بسبب الوعايب الديني. 

علػػ  رػػػؿ حػػػاؿ كاػػػؿ اليجػػاء فػػػي العاػػػريف السػػػلجكقي كالخػػكارزمي إلػػػ  الحػػػد الػػػذم رػػػاف 

كرانت بأد ما كراء النير أرثر المنػاطؽ الوػي انوشػر فييػا ، الوأميذ فيو كاذساوذة يوبادلكف اليجاء

ا العاػػر كيعػػد السػػكزم السػػمرقندم فػػي الكاقػػع زعػػيـ ىػػؤالء الشػػعراء فػػي ىػػذ، غػرض اليجػػاء كاليػػزؿ

 .(1)كراف شعراء عاره الجادكف يوعرضكف  لسخرياوو كراف يرمييـ بسياـ أشعاره
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 :الشعر في خوارزم

يقػكؿ ، منذ بداية انوشػار اللغػة العربيػة، كقد ازدىر الشعر العربي إل  جانب الشعر الفارسي

كالقياسػػات ، "الشػػعر اػػناعة بيػػا الشػػاعر يؤلػػؼ المقػػدمات المكىمػػة (1)النظػػاـ العػػركض السػػمرقندم

، كيػػػرد الحسػػػف فػػػي زم القبػػػيح، المنوجػػػة علػػػ  كجػػػو يجعػػػؿ المعنػػػ  الاػػػغير ربيػػػران كالربيػػػر اػػػغيران 

، كيجلػػك القبػػيح مػػف اػػكرة الحسػػف" كيضػػيؼ أنػػو ال غنػػ  للملػػؾ عػػف الشػػاعر المجيػػد يخلػػد اسػػمو

 إذا نػزؿ بػو القضػاء لػـ يبػؽ مػف جيشػو –السػلطاف  –كيبقػ  ذرػره فػي الػدكاكيف كالروػب ذف الملػؾ 

 .كلرف يبق  اسمو خالدان لشعر الشعراء، كمالو كخزاةنو شيء

كلػػذلؾ نجػػد أف السػػأطيف السػػأجقة كالخػػكارزمييف رػػانكا يشػػجعكف الشػػعراء كيقربػػكنيـ كرػػاف 

( نػذرر مػنيـ  (2)آؿ سلجكؽ جميعان يحبػكف الشػعراء كلقػد أفػرد البػاخرزم بابػان بعنػكاف )شػعراء خػكارـز

لسػػلجكقي نظػػاـ رأيػػت لػػو فػي اػػاحب الػػكزير ا: قػػكؿ البػػاخرزمكي، الشػاعر علػػي بػػف أحمػػد البخػارم

 :الملؾ قايدة مطلعيا

 في العز عزا كفي الومريف إمرانان     *  زاد اآللو نظاـ الملؾ مكالنا

 حزنان كخذالنان ، كزاده أعداؤه    *   كحاطو كوداله برحموو  

 نا جدرانيا بقضاء اهلل غدرا    * لةف طغ  الماء في أكطاننا كغدت 

   (1)أبا عل  نظاـ الملؾ مكالنا    *  فاهلل عكضنا مف رأفوو 

 ، كمػػػػػػف شػػػػػػعراء خػػػػػػكارـز علػػػػػػي بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف مػػػػػػركاف العمرانػػػػػػي الخػػػػػػكارزمي

 :عف قكلو في مدح رسكؿ اهلل ، ـ( كلو شعر حسف1164ىػ/ 506)ت 

 كرليـ بعقاؿ الشعر معقكؿ     *   ىدل إل  كيف إبراىيـ أموو 

                                                 

 .235جيار مقالة، المقالة اذكل ، ص  (1)
 .51النظاـ العركض: جيار مقالة، ص  (2)
 .71، ص2الباخرزم: دمية القار، جػ  (1)
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 كمبغضيـ في الديف مدخكؿ ، كدل    *   بو أىكل كأمنحيـ كرؿ أاحابو

   (1)كىك الذم مالو في اهلل مبذكؿ    *  كااحب الماطف  في الغار يوبعو

الفوػػكح الخػػكارزمي الحنفػػي  كمػػف شػػعراء العاػػر الخػػكارزمي أيضػػان نااػػر بػػف عبدالسػػيد أبػػك

كمػف الشػعراء  (2)شػعر رثيػركلػو ، كراف لو معرفػة وامػة بالشػعر، ـ(1213ىػ/ 610)ت ، المطرزم

ـ( كقػػد فػػاؽ 1220ىػػػ/ 617)ت ، محمػػد الخػػكارزمي الموػػأخريف القاسػػـ بػػف الحسػػيف بػػف محمػػد أبػػك

 :نظـ الشعر كمف شعره

 ال وأملكا عند الرراـ بسماحان        * يا زمرة الشعراء دعكة نااح 

   (3)باب السماح كضيقكا المفواحان        * إف الرراـ بأسرىـ قد أغلقكا   

كمف مؤلفاوو الشعرية شرح ديكاف شعر وزيد أبياوو عل  ثأثة آالؼ بيت ذبي العػأء أحمػد 

 .(4)ـ( المسم  )سقط الزندا(1075ىػ/ 449)ت ، المعرل

ـ رػاف عالمػان شػاعران 1228ىػػ/ 626كمف شعراء خكارـز السراري الخكارزمي الموػكفي سػنة 

انؼ مفوػاح ، اره الذيف سارت بذررىـ الرربافكأحد أفاضؿ الشعراء في ع، موقنان في علكـ شو 

 .(1)العلكـ في اثني عشر مجلدان أحسف فيو رؿ اإلحساف كلو غير ذلؾ

بػف أبػي ا، المكفػؽ بػف محمػد بػف الحسػيف كمف شعراء خػكارـز فػي العاػر الخػكارزمي أيضػان 

عالمان كراف شاعران حسف الشعر كاإلنشاء ، ـ(1227ىػ/ 625سعيد ابف محمد بف علي المؤيد )ت 

 .(2)باذدب

                                                 

 .95، ص3ياقكت: معجـ اذدباء، جػ  (1)
 .62، 61، ص18الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (2)
 .582، ص4ياقكت الحمكم: معجـ اذدباء، جػ  (3)
 .297، ص1، جػياقكت الحمكم: المادر نفسو  (4)
 .648، ص5ياقكت الحمكم: نفسو، جػ  (1)
 .524، ص3القرشي الحنفي: الجكاىر المضيةة، جػ  (2)
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لنجيػػػب شػػياب الػػػديف  كمػػف ربػػار الشػػػعراء بػػ قليـ الاػػػغد الشػػاعر الربيػػػر عمعػػؽ كىػػػك أبػػك 

مػدح ، ـ( أحد أساوذة بأد ما كراء النير الذيف ذاعت شػيرويـ1129ىػ/ 543عمعؽ البخارم )ت 

 مػف حرػاـ آؿ أفراسػياب فػي بػأد مػا –كاروػبط بالسػلطاف خضػرخاف ، السلطاف سنجر كناؿ عطػاؤه

 .(1)كأابح أبرز شعراء الدكلة كامولؾ الغلماف كالجكارم كالجياد كاذمكاؿ، كراء النير

كرػػػاف عمعػػػؽ يموػػػدح الشػػػاعر رشػػػيدم كيقػػػر بفضػػػلو حواػػػاروفع شػػػأف رشػػػيدم لػػػدل السػػػلطاف 

خضػػر لدرجػػة أف عمعػػؽ كاػػؼ أشػػعاره فػػي السػػلطاف  (2)خضػػر فػػدبت بينػػو كبػػيف عمعػػؽ الكحشػػة

 :بعدـ المأحة فرد عليو رشيدم

 لقد ذممت أشعارم ككافويا بعدـ المأحة كىذا جاةز

 كلرف شعرم مثؿ الشيد كالسرر كال يركف الملح لو مكضع بيف ىذيف       

  (3)أما أشعارؾ فيي لفت كباوأء كالملح الـز لؾ فييما

كىػػػك الػػػذم رثػػػ  أخػػػت السػػػلطاف ، ىػػػذا كلعمعػػػؽ دكر ال ينرػػػر علػػػ  المرثيػػػة كطريقػػػة نظميػػػا

غير أنو اعوذر عف عدـ حضػكره ذنػو بلػم الضػعؼ مبلغػان لػف ومرنػو ، ه لذلؾسنجر عندما اسودعا

 :، كأرسؿ المرثية منيامف ولبية ىذه الدعكة

 في حيف ينبت الكرد في أرض البسواف 

 كاخوفت في الوراب ، ذىبت ولؾ الكردة الموفوحة                                      

 .ب قطر الماءكفي حيف يأخذ البعض الغاف مف السحا

   (1)أابح نرجس ىذا البسواف الجميؿ بأ ماء                                      

                                                 

 .537ص ،ذبيح اهلل افا: واريخ أدبيات در إيراف ؛37ـ، ص1939، طيراف، قباؿإدكلوشاه: وذررة الشعراء، واحيح محمد   (1)
، طيراف،   (2)  .46ىػ، ص1362عبدالحسيف زريف ركب: سيرني در شعر فارسي، جاب سـك
 .547ذبيح اهلل افا: واريخ أدبيات در إيراف، ص  (3)
 .37دكلوشاه: وذررة الشعراء، ص  (1)
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كأقر لو العلمػاء باذسػواذية كسػمي ، ناؿ عمعؽ لقب أمير الشعراء رما لقب بسلطاف العلماء

أخػؼ  فػي ألفاظػو حيػث رػاف يخوػار ان رقيقػ، كرػاف شػعره غايػة فػي العذكبػة كالسأسػة، بأسواذ الرأـ

رما راف خاب الخياؿ عل  نحك يجعؿ شػعره ينػبض بالحررػة كالحيػاة كوشػيد قاػاةده  .(1)اذكزاف

المشػػػحكنة بػػػألكاف الاػػػناعات كالنظػػػرات الفلسػػػفية العلميػػػة بػػػأف رػػػاف خبيػػػران بػػػالعلكـ الموداكلػػػة فػػػي 

بيػػاـ سػليـ الػذكؽ جػػزؿ اللفػظ كاضػح الفرػرة يخلػك رأمػو مػف اإل، كرػاف دقيقػان فػي وشػبيياوو، عاػره

حساسان  رػاف يحوػكم ، كخلؼ مػف بعػده ديكانػان زاخػران بالقاػاةد كالرباعيػات كالقطػع .(2)كيغيض رقة كا 

كيقاؿ إنو انزكل في أكاخر أيامو كراف يرسؿ ، بيوان  614عل  سبعة آالؼ بيت لـ يبؽ منيا سكل 

 .(3)ابنو حميدم إل  مجالس السأجقة بدالن منو

لشػػعراء كىػػك شػػمس الػػديف محمػػد بػػف علػػي السػػكزم كيعػػد السػػكزم السػػمرقندم مػػف أشػػير ا 

ـ( نشػػػأ السػػػكزم فػػػي بيةػػػة انوشػػػر فييػػػا اليجػػػاء باػػػكرة 1173ىػػػػ/ 569الملقػػػب بوػػػاج الشػػػعراء )ت 

كاشػويرت ىجاةيػات السػكزم قػدكة للجميػع الػذم لػيس  (4)منظرة بحيث يعد مف خااةص ىػذا القػرف

ولميذ ال يوكرع عف ىجاء أسواذه كعرؼ لو نظيره كانوشر اليجاء بيف الشعراء إل  الحد الذم راف ال

كفاقػت شػيرة السػكزم أقرانػو حوػ  قيػؿ بأنػو لػـ ، كبرز فيو شعراء ربار، ىذا العار بعار اليجاء

 .(1)كبػرع السػكزم فيػو إلػ  الحػد الػذم نفػر منػو الجميػع، يسلـ شاعر معااػر لػو مػف سػيؼ ىجاةػو

ـ 1184ىػػػ/ 580كاذنػػكرم ، رمكمػػف الشػػعراء الػػذيف عااػػركه كوبػػادؿ معيػػـ اليجػػاء عمعػػؽ البخػػا

ـ( كأديػب اػابر 1147ىػ/ 542ـ كالشاعر معزل )ت 1160ىػ/ 556كرشيد الديف الكطكاط )ت 

                                                 

، صذبيح اهلل افا: واريخ أدبي  (1)  .537ات در إيراف، جلد دـك
 .325أحمد رماؿ الديف حلمي: السأجقة، ص  (2)
، ص  (3)  .540، 539ذبيح اهلل افا: واريخ أدبيات در إيراف، جلد دـك
 .159ذبيح افا: واريخ سياسي، ص  (4)
 .47عبدالحسيف رمريف رركب: سيرم در شعر فارس، ص  (1)
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كقد سبب اذذل ليـ جميعان ، كنظاـ العركض السمرقندم، ـ( كعل  شطرنجي1143ىػ/ 538)ت 

  .(1)بلسانو الحاد

ظػػػػاىرة االىومػػػػاـ كرػػػػاف مػػػػف أىػػػػـ الظػػػػكاىر االجوماعيػػػػة الوػػػػي سػػػػادت عاػػػػر ىػػػػذا الشػػػػاعر 

، كرػػاف ىػػؤالء الغلمػػاف علػػ  درجػػة ربيػػرة مػػف الحسػػف كالجمػػاؿ، بالغلمػػاف كخااػػة الغلمػػاف اذوػػراؾ

كشػػاع بػػيف الشػػعراء فػػي شػػعرىـ ظػػاىرة الغػػزؿ بالػػذرر ، فانوشػػر بػػيف الحرػػاـ حػػبيـ ليػػؤالء الغلمػػاف

ياطػػة يػػدع  كيقػػاؿ إف السػػكزم السػػمرقندم سػػمي بػػذلؾ لعشػػقو غأمػػان ورريػػان رػػاف يعمػػؿ بمينػػة الخ

 :، كيقكؿ لو السكزم موغزالن رأىدرك

 االسـ نجـ كالعرض قمر كالشعر طيب الراةحة

  (2)كاروسب القمر كالنجـ منؾ النكر كطيب الراةحة                                   

منطلقػػان فػػي ، ظػػؿ السػػكزم طػػكؿ حياوػػو كحوػػ  مشػػارؼ شػػيخكخوو منخرطػػان فػػي غيػػو كفسػػاده

ف حػػػافظ فػػػي الكقػػػت نفسػػػو علػػػ  مػػػا ينشػػػده مػػػف أشػػػعار جػػػادة ال وخػػػرج فػػػي ، ىزلياوػػػو كىجاةياوػػػو كا 

 .(3)ثـ حب كواب، مكضكعيا عف المدح كالغزؿ

محمػد  كمف ربار الشعراء في إقلػيـ الاػغد فػي العاػر السػلجكقي سػيد الشػعراء اذسػواذ أبػك

عة لػػـ يسػػبقو أحػػد فػػي اػػنا، بػػف محمػػد الرشػػيدم رػػاف مػػف أشػػير شػػعراء القػػرف السػػادس اليجػػرم

كرانػػػت لػػػو اػػػأت بينػػػو كبػػػيف اذميػػػر عمعػػػؽ البخػػػارم فػػػي عيػػػد ، الشػػػعر كىػػػك مػػػف أىػػػؿ سػػػمرقند

  كرػاف عمعػؽ يمودحػو كيقػر بفضػلو حوػ (1)كرػاف مادحػان لػو كلزكجوػو، السلطاف خضر ابف إبػراىيـ

كأاػبح مقربػان للسػلطاف كحاػؿ منػو علػ  اػأت رثيػرة كعطايػا ، اروفع أمره كأابح سيدان للشعراء

                                                 

 .51دبيات در إيراف، جلد دـك ، محمد محمد يكنس: السكزم السمرقندم، صعنيـ أنظر: ذبيح اهلل افا: واريخ أ  (1)
 .55محمد يكنس: السكزم السمرقندم، ص  (2)
 .87، 86محمد يكنس: السكزم السمرقندم، ص  (3)
 .375محمد عكني: لباب اذلباب، ص  (1)
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كوميػزت قاػاةده بالسأسػة  (1)بينو كبيف عمعؽ افكة لدرجػة أف رأىمػا ىجػا اآلخػر كىبات فدبت

 .(2)مف الورلؼ كالانعة الشعرية ان رثير البعد عف الوعقيد رغـ اسوخدامو كعذكبة اذلفاظ ك 

رمػػػا يعػػػد أبػػػكبرر محمػػػد بػػػف علػػػي ركحػػػاني السػػػمرقندم مػػػف أشػػػير شػػػعراء القػػػرف السػػػادس 

كممػف سػار علػ  طريقوػو، ، رػاف مػف وأميػذ رشػيدم السػمرقندم ،اليجرم / الثاني عشر المػيأدم

)إف ركح رأمػو ركح للحػس( كاشػوير بمػدح الملػكؾ كأىميػـ بيػراه شػاه كمحمػد خػكارـز  :كقيػؿ عنػو

أنو مدح غيره مف ملكؾ الخكارزمية كبقي شعر ركحاني دلػيأن قاطعػان  (3)كيذرر ذبيح اهلل افا، شاه

حيػػر  ان اظػػو فػػي الغػػزؿ كالكاػػؼ فرانػػت أشػػعاره بػػأ ريػػب لغػػز علػػ  مياروػػو فػػي الشػػعر كعذكبػػة ألف

 .(4)اذقأـ في الكاؼ كالوشبيو

كيعػػد شػػياب الػػديف أحمػػد بػػف مؤيػػد النسػػفي السػػمرقندم مػػف ربػػار الشػػعراء فػػي أكاخػػر القػػرف 

كرػاف  (5)كراف مف أماجد حرماء كأعظػاـ فضػأء زمانػو، السادس اليجرم / الثاني عشر الميأدم

كيوميػػز شػػعره بحسػػف الاػػنعة ، المظفػػر ررػػف الػػديف طمغػػاخ خػػاف حػػارـ سػػمرقند أبػػكمادحػػان لألميػػر 

كرػػػاف مػػػف معااػػػرم السػػػكزم ، كلػػػو ديػػػكاف شػػػعر كقاػػػاةد جميلػػػة، كلطػػػؼ العذكبػػػة كحسػػػف البيػػػاف

كالشػػاعر رريمػػي السػػمرقندم كىػػك شػػمس الػػديف عبػػدالرريـ رػػاف مػػف شػػعراء أكاخػػر القػػرف  .(6)كىجػػاه

كلػو أشػعار ، كرػاف ذا فضػؿ كرمػاؿ، بسػمرقند كخراسػاف، يأدم/ الثػاني عشػر المػليجػرمالسادس ا

كطاؼ البأد كذىب إل  ، كرانت لو رحلة كاسعة، قيمة كحاؿ عل  ثركة ضخمة مف قكلو الشعر

/ بسمرقند في القرف السادس اليجرم كراف دىقاف علي شطرنجي مف الشعراء العظاـ .(1)سجسواف

                                                 

، ص  (1)  .547ذبيح اهلل افا: واريخ أدبيات در إيراف، جلد دـك
 .98: واريخ نظـ كنثر در إيراف، جلد أكؿ، صسعيد نفيسي  (2)
، ص  (3)  .611، 610واريخ أدبيات، جلد دـك
 .611ذبيح اهلل افا: واريخ أدبيات در إيراف، ص  (4)
 .127العركضي السمرقندم: جيار مقالو، ص  (5)
 .99سعيد نفيسي: واريخ نظـ، جلد أكؿ، ص  (6)
 .505محمد عكفي: لباب اذلباب، ص  (1)
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كرػػاف أيضػػان ، كالسػػير علػػ  أسػػلكبو، ذ السػػكزم وقليػػدان كرػػاف مػػف أرثػػر وأميػػ، الثػػاني عشػػر المػػيأدم

ي غايػة اللطػؼ كمػف أىػـ أعمالػو قاػيدة اللرلػؾ كىػي قاػيدة فػ، مف ربار شعراء الخانيػة بسػمرقند

 :كالسأسة فقاؿ فييا

   في بأد ما كراء النير كالشمس ساطعة 

   (1)كطاةر اللرلؾ سعيد كقت قدكـ فاؿ الربيع  

ـ( 1164ىػػػػ/ 560مرقند نظػػػامي العركضػػػي السػػػمرقندم )تكمػػػف أشػػػير شػػػعراء كروػػػاب سػػػ

كعاش نظاـ العركضي في بأط ، رك ثن، كأف أرثر شعره الممف ربار الشعراء (2)كيعده محمد عكفي

الحسػف حسػاـ الػديف بػف فخػر  سػيما أبػكمسػة كأربعػيف سػنة كقػاـ بمػدحيـ كالمدة خ (3)الدكلة الغكرية

كألفػو روابػو جيػار مقالػو أم المقػػاالت ، مػد الغػكرمالػديف مسػعكد ابػف أخػت الملػؾ شػمس الػديف مح

كرػػاف العركضػػي ، باسػػـ أبػػي الحسػػف حسػػاـ الػػديف، أك رمػػا سػػماه مجمػػع النػػكادر، اذربػػع بالفارسػػية

 .(4)كلرف لـ يالنا مف أشعاره إال القليؿ، موأثران بمف عااره

شػعراء ـ( مػف أعظػـ 1187ىػػ/ 583رما راف اذنػكرم أكحػد الػديف محمػد بػف عبػدالملؾ )ت

عاش في عار السلطاف ، الفرس بؿ ىك أحد ثأث أطلؽ علييـ في اذدب الفارسي أنبياء الشعر

 .(1)كبلم بقايدة المدح الفارسي أقا  درجاوو، سنجر

ككجييا إل  أمير سمرقند محمكد بف ، كنظـ اذنكرم قايدة بناءن عل  طلب أىالي خراساف

             معررػػػػة الغػػػػز مػػػػع السػػػػلطاف سػػػػنجر سػػػػنةأرسػػػػأف خػػػػاف الػػػػذم رػػػػاف يوػػػػكل  حرػػػػـ سػػػػمرقند كقػػػػت 
                                                 

، صذبػػػ  (1) بػػػراكف: وػػػاريخ اذدب فػػػي إيػػػراف، ورجمػػػة كوعليػػػؽ أحمػػػد رمػػػاؿ الػػػديف  ؛637يح اهلل اػػػفا: وػػػاريخ أدبيػػػات در إيػػػراف، جلػػػد دـك
 .425ـ، ص1996، الركيت، 1حلمي، ط

 .395لباب اذلباب، ص  (2)
ـ، 1148 – 1206ىػػػ/ 602 – 543الدكلػػة الغكريػػة: نشػػأت فػػي جبػػاؿ الغػػكر )غكسػػواف(  كسػػط أفغانسػػواف الحاليػػة، كحرمػػت مػػف   (3)

كرانػػت ليػػـ جيػػكد ربيػػرة فػػي نشػػر اإلسػػأـ فػػي الينػػد، عاػػاـ الػػديف عبػػدالرؤكؼ: بػػأد الينػػد فػػي العاػػر اإلسػػأمي، دار الفرػػر العربػػي، 
 .104ـ، ص1990القاىرة، 

 .61، 60السمرقندم: جيار مقالو، ص العركضي  (4)
 .159ـ، ص1960، محمد غنيمي ىأؿ: مخوارات مف الشعر الفارسي، القاىرة  (1)
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اء في أكاخر مف أفاضؿ الشعر ، كراف حميد الديف محمكد الجكىرم السمرقندم (1)ـ1153ىػ/ 584

لػو بػاع ، ملمان بفنكف عاره، راف معااران للسكزم، / الثاني عشر الميأدمالقرف السادس اليجرم

اء مػف أفاضػؿ الشػعر ، مػكد الجػكىرم السػمرقندمكرػاف حميػد الػديف مح .(2)طكيؿ في الشعر كفنكنػو

لػػو بػػاع ، ملمػػان بفنػػكف عاػػره، معااػػران للسػػكزم، / الثػػاني عشػػرفػػي أكاخػػر القػػرف السػػادس اليجػػرم

سػػػعيد أحمػػػد بػػػف محمػػػد المنثػػػكرم السػػػمرقندم رػػػاف مػػػف الشػػػعراء  كأبػػػك (3)طكيػػػؿ فػػػي الشػػػعر كفنكنػػػو

ان فػػي نظػػـ الشػػعراء رمػػا يعػػد رضػػي أنػػو رػػاف بارعػػ (4)المشػػيكريف يقػػكؿ عنػػو العركضػػي السػػمرقندم

/ يجرم كأكاةؿ القرف السابع اليجرمالديف النيسابكرم مف ربار الشعراء في أكاخر القرف السادس ال

وميز بفااحة اللساف كعذكبة ، كىك مف المعااريف للسكزم، الثاني عشر كالثالث عشر الميأديف

، جميع مف الحراـ كعلماء الديف كالعامػةكراف يحظ  باحوراـ ال، غلب عل  أشعاره المدح، اذلفاظ

كمدح الملكؾ الخػانيف كبػاذخص السػلطاف قلػب طمغػاخ خػاف إبػراىيـ كأبنػو أرسػأف ، سرف سمرقند

ـ( مػف أشػير الشػعراء فػي 1198ىػػ/ 595كراف سيد معػيف الػديف أشػرؼ السػمرقندم )ت  .(5)خاف

كاػحبو إلػ  العػراؽ، ، ك السػلجكقيقػاـ بمػدح الملػؾ بيغػ، ماىران في فنكف الشػعر المخولفػة، سمرقند

ثـ سلؾ طريقة إلػ  السػلطاف طغػرؿ ، كراف مروبطان بالشعراء المعااريف لو، ثـ رحؿ إل  أافياف

 .(1)كما لبث أف عاد إل  سمرقند كمات بيا، السلجكقي آخر سأطيف السأجقة في العراؽ

ييف كالشػػػعبييف رمػػػا أمػػػدنا العاػػػر السػػػلجكقي كالخػػػكارزمي بعػػػدد ربيػػػر مػػػف الشػػػعراء الرسػػػم

ف كطالعنا ىذا العار أيضان عل  شعراء علمػاء كفقيػاء قػدمكا لنػا نمػاذج مػف أشػعارىـ فػي غايػة مػ

كمػػف أشػػيرىـ القاضػػي ، كرػػاف ىػػؤالء يمثلػػكف الطبقػػة المثقفػػة، مػػا يؤرػػد إجػػادويـ لػػوالرقػػة كالسأسػػة 
                                                 

 .90ـ، ص1982محمد محمكد إدريس: السلطاف السلجكقي سنجر كعاره، مروبة الثقافة، القاىرة، ،   (1)
 .99سعيد نفيسي: واريخ نظـ كنثر در إيراف، جلد أكؿ، ص  (2)
 .397محمكد عكفي: لباب اذلباب، ص  (3)
 .121جيار مقالو، ص  (4)
 .99، صسعيد نفيسي: واريخ نظـ، جلد أكؿ  (5)
 .593بركاف: واريخ اذدب في إيراف، ص  (1)
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كالوقػديـ كمػف احب اذسػرار ـ( اػ1038ىػػ/ 430زيد بف عبداهلل بف عمر الدبكسػي )ت اإلماـ أبك

 :أشعاره

 فكقفني ربي كما طاش مف سيـ      *      جيدت لوأايؿ الدالةؿ للكرل    

  (1)لمسونبطي اذحراـ بالرأم كالفيـ      *كأحييت ما قد مات مف سنف اليدل     

ـ( فريػػد 1098ىػػػ/ 492القاسػـ أسػػعد بػػف علػي بػػف أحمػػد البػارع الزكزنػػي )ت رػذلؾ رػػاف أبػػك

كلما فػوح السػلطاف ملرشػاه ، لو القااةد الحسنة كالمعاني الدقيقة كقد شاع ذرره عاره كأكحد دىره

 :، كأمر بنقضيا أنشدقلعة سمرقند

   (2)كالقناثمؿ، كللنجكـ اسوماع      *المعاكؿ كالحيطاف راقاة      ل ع

ـ( 1132ىػػ/ 527كراف أبك المعالي قيس بف إسحاؽ بف محمد بػف أميػرؾ المرغينػاني )ت 

بػػف عبػػداهلل القحطػػاني اىػػاركف مكسػػ  بػػف إبػػراىيـ  رمػػا رػػاف أبػػك (3)بسػػمرقند كلػػو شػػعر رقيػػؽمقيمػػان 

رحػػػؿ إلػػػ  بػػػأد مػػػا كراء النيػػػر ، ـ( إمامػػػان فاضػػػأن منػػػاظران 1135ىػػػػ/ 529المغربػػػي اذغمػػػاوي )ت 

حفص عمر بف محمد بف أحمد بػف إسػماعيؿ  رما راف أبك .(4)كراف شاعران مجيدان ، كسرف سمرقند

لػو ، ـ( مػف ربػار علمػاء سػمرقند عارفػان بالمػذىب كاذدب1142ىت/ 537)ت  مرقندمالنسفي الس

 : شعر حسف مطبكع عل  طريقة الفقياء كالحرماء كمف شعره

 كعف أذل الكالديف نيانا    *  اهلل بالكالديف كاانا    

  (1)قاؿ كبالكالديف إحسانان      *مف بعد إلزامنا عبادوو    

                                                 

 .467النسفي: القند، ص  (1)
 .88، 87، ص2اذافياني: خريدة العار، جػ  (2)
 .712، ص2، جػ؛ ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة488النسفي: القند، ص  (3)
 .59، ص1اذسنكم: طبقات الشافعية، جػ  (4)
 .529 -527، ص1السمعاني: الووجير، جػ  (1)
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رػاف فقييػان  ـ(1155ىػػ/ 550محمػد بػف إسػماعيؿ اذسػفرنجي )ت زيػد محمػد بػف كمنيـ أبك

 . (1)كرد سمرقند كرأه السمعاني كراف فاضأن حسف المحاكرة مليح الشعر، مف بيت العلـ

ـ( 1157ىػػ/552)ت بف شيخ اإلسأـ أبي حفص عمر النسػفي السػمرقندماالليث أحمد  كأبك

 :شعار منيا، انؼ أفقييان حسف الييةة غزير العلـ كاسع الحفظ

 إف بوكحيدؾ الشيادة   * يا عالـ الغيب كالشيادة  

 .منؾ كفاة عل  الشيادة   *أسأؿ في غربوي كرربي   

كذلػؾ عنػدما كاػؿ إلػ  قػكمس ، كرزقو اهلل عز كجؿ الشيادة كىػك فػي الطريػؽ إلػ  سػمرقند

كمػف  (2)ة عظيمػةفخرج جماعة مف أىؿ القأع كقطعكا الطريؽ عل  القافلة كقولكا مف العلماء مقولػ

الرشػػاد محمػػد أحمػػد بػػف القاسػػـ اذخسػػيرثي السػػابؽ ذرػػره الػػذم رػػاف أديبػػان  شػػعراء إقلػػيـ فرغانػػة أبػػك

 :، كمف شعرهأواؼ ببأغة شعره كألفاظو البديعة (3)شاعران 

 خلؽ اهلل اللثاما           *مف سكل وربة أرضي         

 .(4) الرراماولد إال           *  إف أخسيرث أـ لـ          

ىػػػػ/ 522)ت المناقػػػب كرػػػذلؾ محمػػػد بػػػف محمػػػد القاسػػػـ خػػػديك اذخسػػػيرثي المعػػػركؼ بػػػأبك

، كلو أشػعار بديعػة كالاأح، كاواؼ بحسف الخلؽ، أديبان ، ـ( الذم راف ىك اآلخر شاعران 1128

 :كمنيا

 كالشفقة ، كانظر إلييـ بعيف اللطؼ        *  ارحـ أخي عباد اهلل رليـ     

  .(1)كراع في رؿ خلؽ كجو مف خلقو        *  ىـ كارحـ اغيرىـ   كقر ربير 

                                                 

 .121، ص2اذافياني: فريدة القار، جػ  (1)
 .177، ص1ابف الجكزم: المنوظـ، جػ  (2)
 .215، ص3، جػاإلعأـالزررلي:  ؛71نسارم: ركضات الجنات، صالخكا  (3)
 .29، 28، ص2ياقكت: معجـ البلداف، جػ ؛93، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (4)
 .439، ص5ياقكت: معجـ اذدباء، جػ  (1)
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كلػػـ  (1)لػػو مقطكعػػات شػػعرية، كمػػنيـ عمػػراف بػػف مكسػػ  اذديػػب الخجنػػدم رػػاف أديبػػان فاضػػأن 

أيضػان كمػف أمثلػويـ ذل  (2)بػؿ اموػد إلػ  النقػد اذدبػي، يقوار دكر علماء فرغانة علػ  الشػعر فقػط

يؼ مانفات أدبية نقدية أىما "ضػكء القنػد فػي شػرح سػقط الزنػد الفضاةؿ الذم امود دكره إل  وان

كمػػف أشػػير أدبػػاء كشػػعراء فرغانػػة كالػػذيف رػػاف ليػػـ نوػػاج ربيػػر فػػي المنظكمػػات اذدبيػػة  (3)للمعػػرم"

وبػدأ  ااحب القايدة الأمية أك قاػيدة يقػكؿ العبػد فػي الوكحيػد كالوػي، الشعرية اذكشي الفرغاني

 :بقكلو

 .لوكحيد ينظـ راآللي         *    مال    يقكؿ العمد في بدئ اذ

فػػي  إرىااػػاتأف الخأفػػات فػػي اآلراء الفقييػػة أنوجػػت   كىػػذه القاػػيدة مثػػاالن حيػػان يؤرػػد علػػ

، علػػـ الرػػأـ وػػدكر حػػكؿ الػػرد علػػ  المعوزلػػة فػػي مسػػألة خلػػؽ القػػرآف الرػػريـ كاػػفات اهلل عػػز كجػػؿ

كوػػـ اػػياغويا بطريقػػة أدبيػػة كفقػػان لكجيػػة  ،كغيرىػػا مػػف المسػػاةؿ الرأميػػة الوػػي دار حكليػػا الخػػأؼ

لقكة الوأثير كوكاػيؿ آراةػو إلػ  المسػومع ، فاسوخدـ اذسلكب اذدبي كاذلفاظ البديعة، نظر الراوب

 .(1)بشرؿ بأغي جميؿ

ي كالذم أسيـ بدكر في وزكيدنا كمف شعراء إقليـ الشاش في العاريف السلجكقي كالخكارزم

محمػد بػف أبػي برػر  منيـ عبداهلل بف محمد بػف أحمػد بػف الحسػيف أبػكعديد مف الشعراء البارزيف ك ب

                                                 

إحػػدل اػػيم الشػػعر، كوسػػم  قطعػػة أك مقطكعػػة شػػعرية، كىػػي عبػػارة عػػف أبيػػات قليلػػة مسػػوقلة بمعناىػػا وؤلػػؼ مػػف أربعػػة أبيػػات أك   (1)
خمسة، أك سوة دكف السػبعة، فمػا زاد عػف السػوة وسػم  قاػيدة، انظػر: ابػف كىػب: البرىػاف فػي كجػكه البيػاف، وحقيػؽ كوقػديـ حنفػي محمػد، 

 .350ـ، ص1969مروبة الشباب، القاىرة، 
مػػنيب فلسػػفي يوضػػمف نقػػد الرػػأـ فػػي اللغػػة بمعرفػػة جيػػدة مػػف رديةػػة، كذرػػر محاسػػنو أك عيكبػػو سػػكاء رػػاف شػػعران أك نثػػران كلػػو أاػػكؿ   (2)

ة، انظػر: الشػحات الغمػرم: النقػد ءمعوبرة، فيك عملية كافية ويدؼ إل  قراءة اذثر اذدبػي  كمقارنوػو بقاػد وبيػاف مػكاطف الجػكدة، كالػردا
 .7، 6ـ، ص2003بي القديـ، الراعي للطباعة، الزقازيؽ، مار، اذد
قاػيدة، انظػر:  113ـ( كبوػأليؼ مػف ثػأث آالؼ بيػت شػعر مكضػكعة فػي 1057ىػػ/ 449ديكاف شػعرم ذبػي العػأء المعػرم )ت   (3)

، 7، الزررلػػي: اذعػػأـ ، جػػػـ1986أبػػي العػػأء المعػػرم: سػػقط الزنػػد، وحقيػػؽ ماػػطف  لسػػقا كآخػػريف، الييةػػة الماػػرية للروػػاب، القػػاىرة، 
 .251ص
 .81ـ، ص1980بيركت، ، سماعيؿ: اذدب كفنكنو، دار الفررالديف إ عز  (1)
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  (1)ـ( رػػاف مػػف علمػػاء الشػػاش الػػذيف اشػػوغلكا باإلفوػػاء كوػػأليؼ الشػػعر1133ىػػػ/ 528الشاشػػي )ت 

محمػػد المطرانػػي الحسػػف بػػف علػػي ابػػف مطػػراف شػػاعر الشػػاش ككاحػػدىا كسػػاةر بػػأد مػػا كراء  كأبػػك

ىػػػػػػ/ 542اف ال يشػػػػؽ غبػػػػػاره فػػػػػي فنػػػػكف الشػػػػػعر )تأغلػػػػػب شػػػػعره شػػػػػعر المػػػػػدح كالػػػػذم رػػػػػ، النيػػػػر

أكحد زمانػو فػي الشػعر ، إبراىيـ إسماعيؿ بف أحمد الشاشي العامرة كمنيـ الشاعر أبك (2)ـ(1147

  .(3)ـ(1216ىػ/ 613)ت

 (4)النثر: 

، كالمقامػػػػة، كالحرايػػػػة، كالمقػػػػاؿ، كالرسػػػػالة، كالكاػػػػية، للنثػػػػر أشػػػػراؿ شػػػػو  منيػػػػا الخطابػػػػة

كازدىػػػػػر النثػػػػػر فػػػػػي إقلػػػػػيـ مػػػػػا كراء النيػػػػػر فػػػػػي العاػػػػػريف السػػػػػلجكقي  ،كالمسػػػػػرحية، كاذقاكاػػػػػة

وقػػانيـ ليػػا، كالخػػكارزمي كقيػػاـ حررػػة الورجمػػة ، نويجػػة لػػدخكؿ أىلػػو فػػي اإلسػػأـ كوعلميػػـ العربيػػة كا 

كأىميػا إوقػاف اذدبػاء ذسػاليب النثػر الموبعػة  (5)الوي ظيرت آثارىا في ورجمة اآلثار اذدبية اليامة

كمف أشػير أدبػاء إقلػيـ  (2)كالنثر اذدبي الوأليفي (1)كمف أىميا النثر الفني، شرالوفي الوعبير برؿ أ

ـ( 1164ىػػػ/ 560مػػا كراء النيػػر بػػيف نظػػامي عركضػػي السػػمرقندم كىػػك نجػػـ الػػديف بػػف علػػي )ت

           سػػػػػػنة مػػػػػػف ربػػػػػػار روػػػػػػاب كشػػػػػػعراء القػػػػػػرف السػػػػػػادس اليجػػػػػػرم بروابػػػػػػو "جيػػػػػػار مقالػػػػػػو" الػػػػػػذم ألفػػػػػػو

                                                 

 .207، ص12ابف رثير: البداية كالنياية، جػ  (1)
 .211، ص7الافدم: الكافي بالكفيات، جػ  (2)
 .350، ص3الثعالبي: يويمة الدىر، جػ  (3)
اطػػؼ كاالنفعػػاالت برػػأـ جميػػؿ ال يوقيػػد بػػالكزف كال القافيػػة، مسػػوخدمان لغػػة أدبيػػة كالخيػػاؿ الػػذم يكلػػد ىػػك الوعبيػػر عػػف اذفرػػار كالعك   (4)

 الاػػكرة الراةعػػة، كالنثػػر نكعػػاف علمػػي كىػػك الػػذم يرمػػي لوقػػديـ الحقػػاةؽ الطبيعيػػة، كالكقػػاةع الواريخيػػة بلغػػة مباشػػرة بعيػػدة عػػف الوػػألؽ، كمنػػو
كع الثاني فيك النثر الفني، كىػك الػذم يوػرجـ فيػو الراوػب عكاطفػو كأحساسػية كآراءه مخوػاران ليػا أرؽ العلمي البحت كالعلمي الموأدب، أما الن

، وحقيػػؽ عبدالسػػػأـ ىػػػاركف، ط ماػػطف  البػػػابي الحلبػػػي، 2اذلفػػاظ كأحلػػػ  العبػػػارات، لمزيػػد مػػػف الوفااػػػيؿ راجػػع: الجػػػاحظ: الحيػػػكاف، ط
 .557ابف خلدكف: المقدمة، ص ؛75، ص1ـ، جػ1950مار، 

 .201ـ، ص1981عبدالمنعـ ماجد: واريخ الحضارة اإلسأمية في العاكر الكسط ، القاىرة،   (5)
 .267الركاندم: راحة الادكر، ص  (1)
النثر اذدبي الوأليفي: يشػمؿ المراوبػات كالرسػاةؿ فيػك فػف مػف فنػكف الرػأـ المروػكب عنػد العػرب، كغيػرىـ، كىػك يماثػؿ النثػر فػي أف   (2)

رالشعر، كيماثػؿ النثػر فػي الجػنس المشػورؾ بينيمػا، انظػر: ابػف مسػركبة: اليكامػؿ كالشػكامؿ، نشػر أحمػد أمػيف كآخػر،  رأمو غير مكزكف
 .275ـ، ص1951لجنة الوأليؼ كالورجمة كالنشر، القاىرة، 
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اذكلػػ  فػػي ماىيػػة الروابػػة كضػػعو ، كىػػذا الروػػاب مشػػومؿ علػػ  أربػػع مقػػاالت .(1)ـ1155ىػػػ/ 550

، كالثالثة في ماىيػة علػـ النجػكـ، الراوب البليم الرامؿ كالثانية في ماىية الشعر كاأحية الشاعر

 .(2)كالرابعة في ماىية علـ الطب كىدم الطبيب كافوو، كومرف المنجـ في ىذا العلـ

ي كيعوبػػر لسأسػػوو كجمػػاؿ عباراوػػو نمكذجػػان يقوػػدل بػػو الروػػاب كىػػك مػػف روػػب النثػػر الفارسػػ 

 .(3)كاذدباء مف حيث إنشاؤه كأسلكبو

أحمػػد بػػف  رمػػا شػػاع الػػكعظ كالخطابػػة رلػػكف مػػف ألػػكاف النثػػر كمػػف أشػػير الكعػػاظ القاضػػي 

ىػػػ/ 499الحسػيف بػػف يكسػؼ الخاقػػاني السػػمرقندم يعػرؼ بمػػاء أندرجيػو يعنػػي القمػػر فػي الجػػب )ت

الليػث أحمػد  كأبػك (4)بػف محمػد النسػفياركل عنػو عمػر ، مػف ربػار الكعػاظ بسػمرقندـ( رػاف 1105

ـ( رػػاف مػػف 1158ىػػػ/ 522بػػف عمػػر بػػف محمػػد بػػف أحمػػد ابػػف إسػػماعيؿ النسػػفي السػػمرقندم )ت 

كرػػاف حسػػف السػػمت قػػدـ بغػػداد فػػكعظ ، الكعػػاظ البػػارزيف فػػي سػػمرقند سػػمع الحػػديث كوفقػػو ككعػػظ

  .(5)قطاع الطرؽ ثـ عاد إل  سمرقند فقولو، للناس

ىػػػػ/ 492)ت كيعػػػد شػػػمس الملػػػؾ ناػػػر بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف ناػػػر سػػػلطاف بػػػأد مػػػا كراء النيػػػر

راف مدرسػان كخطيبػان فاػيحان خطػب علػ  ، ـ( مف أفاضؿ الملكؾ علمان كرأيان كحزمان كسياسة1098

ضأن ـ( راف خطيبان منا1108ىػ/ 502القاسـ عبيداهلل بف عمر الرشاني )ت  كأبك (1)منابر سمرقند

 .(2)مشيكران 

                                                 

رة كركيػة، كيػكفركف لػو دكران النثر الفني: ىك ما يروفع بو أاحابو مف لغة الحديث العادية، كلغة العلػـ الجافػة إلػ  لغػة فييػا فػف كميػا  (1)
 .11ـ، ص1981مف الونسيؽ كالزخرفة فيخواركف ألفاظو كينسقكف جملو، انظر: عبدالحريـ بليم: النثر الفني، القاىرة، 

 .21العركضي السمرقندم: جيار مقالو، ص  (2)
 .1العركضي السمرقندم: المادر نفسو، ص  (3)
 .434، ص1ابف اذثير: اللباب، جػ  (4)
 .236، ص12بف رثير: البداية كالنياية، جػا  (5)
 .893، ص2السبري: طبقات الشافعية، جػ  (1)
 .74، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (2)
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رمػػا اشػػوير عػػدد ربيػػر مػػف علمػػاء إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر فػػي القاػػص كالحرايػػات المشػػوملة  

علػػ  المػػكاعظ كالحرػػـ كالماػػالح فػػي سػػيرة الملػػكؾ مػػع الرعيػػة كحسػػف رعػػايويـ للرعيػػة كمػػنيـ بيػػاء 

  .(1)ـ(1160ىػ/ 556الديف محمد بف علي بف محمد بف الحسف الظييرم الراوب السمرقندم )ت 

كمحمد عبدالرحمف بف أحمد اذكزرندم الػذم أقػاـ بػبلخ مػدة ثػـ انوقػؿ إلػ   كمنيـ الديب أب

 .(2)كفااحوو، كأدبو، كيلقي خطبو ببليم عباراوو، سمرقند، ثـ إل  رش يعلـ في مساجدىا

كمػػف اذدبػػاء النثػػريف بفرغانػػة اإليأقػػي الخطيػػب الػػذم اشػػوير بخطبػػة المػػؤثرة الوػػي وخػػدـ  

   .(3)ية في المذىب الحنفيه الفقيءآرا

نثرية لخدمػة آراء معينػة  (4)فلـ يخؿ اذدب في إقليـ ما كراء النير مف منظكمات، أما النظم

، فاػػػػاغكا آراءىػػػػـ الفقييػػػػة بشػػػػرؿ نثػػػػرم ملػػػػيء بالسػػػػجع، كالحرمػػػػة، رػػػػلراء الاػػػػكفييف فػػػػي الزىػػػػد

كلػذا ، فػي جػذب النػاسكالطبػاؽ بغػرض قػكة الوػأثير كأثػر القلػكب ممػا رػاف لػو أثػر ربيػر ، كالجناس

 .(1)كنثره، راف أرثرىـ يجيش بالبراء كوروفع أاكاويـ مف شدة الوأثر بما وـ نظمو

كلػػػـ وخػػػؿ مدينػػػة أك قريػػػة مػػػف مػػػدف كقػػػرل إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر فػػػي العاػػػريف السػػػلجكقي 

ر الحسػف ناػ المراـر القباكم كاإلماـ أبك سعيد أبك كالخكارزمي منيـ كعل  سبيؿ المثاؿ منيـ أبك

كردد شػػػعره أىػػػؿ ولػػػؾ ، المرغنيػػػاني لػػػو شػػػعر فػػػي الزىػػػد كالحرمػػػة كذاعػػػت شػػػيروو فػػػي بػػػأد رثيػػػرة

                                                 

 .294الركاندم: راحة الادكر، ص  (1)
 .372النسفي: القند، ص  (2)
 .291، ص2ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (3)
لػػـز قكاعػػد مكضػػكعان علييػػا مػػف حيػػث الػػكزف خااػػة كالعػػركض عامػػة دكف أف يرػػكف فيػػو ركح أك ىػػك الوػػأليؼ الشػػعرم عامػػة الػػذم ي  (4)

 .275بف مسركبة: اليكامؿ كالشكامؿ، صاحياة، انظر: 
ـ، عػدد 1994عبدالحريـ بليم: المسجد كالقاص كالمػذرركف، مجلػة عػالـ الفرػر، الركيػت،  ؛567، 566ابف خلدكف: المقدمة، ص  (1)
 .133ـ، ص1987، 12
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كرذلؾ محمد بف أبي برر بف يكسؼ اإلماـ ررػف الػديف الفرغػاني وػكفي فػي مرغنيػاف سػنة  (1)البأد

 .(2)لو النظـ كالنثر، ـ الذم عرؼ باذديب المخوار1197ىػ/ 594

فػػػػي إقلػػػػيـ مػػػػا كراء النيػػػػر خػػػػأؿ العاػػػػريف السػػػػلجكقي إف اذدب اروقػػػػ   :كخأاػػػػة القػػػػكؿ

 كوبػػػارل الحرػػػاـ فػػػي جمػػػع الشػػػعراء كالروػػػاب حوػػػ  يظفػػػركا بمػػػدحيـ، كالخػػػكارزمي كبلػػػم أكج رقيػػػو

بفضػػاةليـ كمػػف ثػػـ رثػػر عػػدد الشػػعراء كالروػػاب المجيػػديف الػػذيف ازدانػػت بيػػـ مػػدف كقػػرل  كاإلشػػادة

لػ  جانػب ىػذه النيضػة الفرريػة فػي العلػكـ النقليػة  .اإلقليـ فأضاءكا بمؤلفػاويـ الحيػاة العلميػة فيػو كا 

رػػاف لمقلػػيـ أيضػػان إسػػياماوو فػػي ، فػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر فػػي العاػػريف السػػلجكقي كالخػػكارزمي

  العلـك العقلية كىذا مكضكع الفاؿ القادـ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .303، 302، ص4ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (1)
 .314، ص2ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (2)
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   الفصل الخامس

 العموم العقمية في إقميم ما وراء النير في 

 قي والخوارزميالعصرين السمجو 
 

 .علـ الطب -

 .علـ الايدلة -

 .علـ النبات -

 .علـ الريمياء -

 .علـك الرياضيات -

 .علـ الفلؾ -

 .علـ الواريخ -

 .علـ الجغرافيا -

 .ـ الرأـعلـ الفلسفة كالمنطؽ كعل -

 .الغزك المغكلي لبأد ما كراء النير كأثره عل  الحياة الفررية -
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كوطػػكرت وطػػكران ، رػػرة فػػي اػػدر اإلسػػأـبػػدأت النيضػػة الفرريػػة فػػي المجومػػع اإلسػػأمي مب

كنويجػػػة ، ثػػػـ بػػػدأ العلمػػػاء فػػػي الظيػػػكر كونػػػكع إنوػػػاجيـ، ربيػػػراى خػػػأؿ العاػػػكر اإلسػػػأمية المخولفػػػة

ا العلػػـك العقليػػة )البحوػػة( كمنيػػ (1)للوطػػكر العلمػػي كوبػػادؿ المعلكمػػات فػػي مخولػػؼ المعػػارؼ العلميػػة

الخػكارزمي لوأخػذ بيػد العلػـك العقليػة إلػ  في العاريف السػلجكقي ك عدة الوي وضافرت عدة عكامؿ 

كما راف يلقاه علمػاء ، االىوماـ بالكضع السياسي كاالجوماعي، كمف ىذه العكامؿ، طريؽ الضعؼ

كوعاػػػب الفقيػػػاء كالعلمػػػاء كالسػػػأطيف كالػػػكزراء بػػػؿ ، كمػػػا رػػػانكا عليػػػو مػػػف نفػػػكذ، الػػػديف مػػػف وأييػػػد

 .(2)كذكم الجاه بشدة لعقاةدىـ المذىبية، كالخلفاء

ة شديديف كم، قد قكبلت بوعاب كمقاكمف المعركؼ أف العلكـ العقلية كعل  رأسيا الفلسفة 

كرػػػاف علمػػػاء السػػػنة كالحػػػديث كالمعوقػػػديف بظػػػكاىر اذحرػػػاـ كاآليػػػات يػػػركف فػػػي رػػػؿ ألػػػكاف البحػػػث 

، كاللجكء إل  العقؿ كما يلحؽ بالمعضأت الدينية خسارة ربيرة وزيد عف الحد المػألكؼ كاالسودالؿ

يػد الخليفػة العباسػي الموكرػؿ كقد بدأ ذلػؾ منػذ ع (3)العلكـ الفلسفية، ف جملة العلـك الوي حكربتكم

كوسػػػبب ذلػػػؾ فػػػي  (1)ـ( الػػػذم أاػػػدر أكامػػػره القاسػػػية باضػػػطيادىـ861 –846ىػػػػ/ 247 –232)

كرػػػاف ، كنظػػػاةرىـ، كالمعوزلػػػة، كالمورلمػػػيف، كالفأسػػػفة، ويمػػػة الرفػػػر كالزندقػػػة بالرياضػػػييف لاػػػاؽإ

  .(2)الحسف اذشعرم كاذشاعرة لظيكر مذىب أبكفراة 

كحؿ المفسركف كالمحدثكف كالفقياء كالمورلمكف مف اذشعرية خااة في العاػر السػلجكقي 

كراف علـ العلكـ العقليػة ممنكعػان ، كغيرىا، كالطب، مراف الشخايات البارزة في الفلسفة كالريمياء

                                                 

 .487مريزل عسيرم: الحياة العلمية، ص  (1)
 .389أحمد رماؿ الديف حلمي: السأجقة، ص  (2)
 .أحمد رماؿ الديف: المرجع نفسو، كالافحة  (3)
 .389أحمد أميف: السأجقة، ص  (1)
 .389مد حلمي: السأجقة، صأح  (2)
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إلػػػ  جانػػػب ازديػػػاد  (1)لعلػػػـك الدينيػػػة كاذدبيػػػةكلػػػـ يرػػػف يػػػدرس بيػػػا سػػػكل ا، فػػػي المػػػدارس النظاميػػػة

 ةرػػؿ ذلػػؾ أدل إلػػ  أف قلػػ (2)الوػػي خالفػػت رػػؿ العلػػكـ كعػػٌدويا حجابػػان للحقيقػػة، الاػػكفية كالواػػكؼ

ركنػػؽ العلػػـك العقليػػة مػػف طػػب كاػػيدلة كرياضػػيات كفلػػؾ كغيرىػػا كقػػؿ ركاجيػػا كاالىومػػاـ بيػػا مػػف 

كبػرع فييػا علمػاء إال أنيػـ ، ف العلػـك العقليػةكعل  الرغـ مف ذلؾ كجدت الرثيػر مػ .(3)طأب العلـ

 .كمف أىـ ىذه العلكـ، لـ يركنكا بعدد كرثرة علماء العلـك النقلية

 عمم الطب: 

اػػناعة الطػػب بقكلػػو )إف اػػناعة الطػػب مػػف أشػػرؼ الاػػنايع  (4)عػػرؼ ابػػف أبػػي أاػػبيعة

عػػؿ علػػـ اذبػػداف كقػػد كرد وفاػػيليا فػػي الروػػب اإللييػػة كاذكامػػر الشػػرعية حيػػث ج، كأربػػح البضػػاةع

 ."لرؿ داء دكاء" كىذا حديث جامع للطب( :قاؿ الرسكؿ ، قرينان بعلـ اذدياف

بأنو )عأج الجسـ كالنفس( كىي اناعة ونظػر فػي بػدف  (5)كيعرفو ابف منظكر كابف خلدكف

فيحاكؿ ااحبيا الاحة كبرء المػرض باذدكيػة كاذغذيػة، بعػد ، اإلنساف مف حيث يمرض كياح

كأسػػباب ولػػؾ اذمػػراض الوػػي ونشػػأ ، رض الػػذم يخػػص رػػؿ عضػػك مػػف أعضػػاء البػػدفأف وبػػيف المػػ

 .مسودليف عل  ذلؾ بأمزجة اذدكية كقكاميا، كما لرؿ مرض مف اذدكية، عنيا

فػي المشػرؽ ، كاذماػار، كاروبط الطب ب نشػاء البيمارسػوانات فػي الرثيػر مػف المػدف كالقػرل

كالوػػػداكم اقوػػػداء بقػػػكؿ ، ت بالدراسػػػات الطبيػػػةكالمسػػػلمكف مػػػف أكؿ الشػػػعكب الوػػػي اىومػػػ، كالمغػػػرب

 .(1))ما أنزؿ اهلل داء إال كأنزؿ لو دكاء( :الرسكؿ 

                                                 

 .231حسيف أميف: المدرسة النظامية، ص  (1)
 .390أحمد حلمي: السأجقة، ص  (2)
 .271محمد سعد: الحياة الفررية في خراساف، ص  (3)
 .7، ص1عيكف اذنباء في طبقات اذطباء، جػ  (4)
 .493المقدمة، ص ؛553، ص1لساف العرب، جػ  (5)
 .148ص، 7احيح البخارم: جػ  (1)
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كرػػػانكا المرجػػػع ، كرػػػاف اليكنػػػانيكف القػػػدام  مػػػف أرثػػػر الشػػػعكب وقػػػدمان فػػػي اػػػناعة الطػػػب

، اذساسػػي الػػذم نيػػؿ منػػو المسػػلمكف خااػػة بعػػد حررػػة الورجمػػة الكاسػػعة ذميػػات الروػػب اليكنانيػػة

كلػػـ يقػػؼ ، ـ833 – 813ىػػػ/ 218– 198ولػػؼ العلػػـك العقليػػة فػػي عيػػد الخليفػػة المػػأمكف فػػي مخ

كأبػػدعكا فػػي وطػػكير ، كالوجػػارب الطبيػػة، بػػؿ أضػػافكا إلػػ  النظريػػات، المسػػلمكف عنػػد حػػد الورجمػػة

 .(1)كانع الدكاء بأنفسيـ، الوعليـ بالوشخيص

ؿ بالخػػػدمات الطبيػػػة إلػػػ  القاػػػد منيػػػا الكاػػػك ، رمػػػا أنشػػػأكا أمػػػارف للوػػػداكم ثابوػػػة كمونقلػػػة 

الجيات البعيدة رالقرل كالسجكف حسب ظػركؼ انوشػار المػرض كاذكبةػة أك حررػة الجيػكش يػذرر 

أف أبا المرخـ راف طبيبان في مارسواف السػلطاف السػلجكقي كىػك مارسػواف سػياركراف  (2)ابف القفط 

ف كالػكزراء كاذثريػػاء يييحمػؿ علػ  أربعػيف جمػأن فػػي معسػرر السػلطاف" رمػا أكقػػؼ الخلفػاء كالسػأط

مف اذمكاؿ عل  البيمارسوانات لعأج الناس حسبة هلل عز كجؿ كوقربػان لػو كاػدقة  ان رثير كاذعياف 

  .(3)جارية

فقػػد رػاف الطػػأب ، كرانػت البيمارسػػوانات الوػي بناىػػا المسػلمكف بمثابػػة مػدارس عاليػػة للطػب

السػػمعة الطيبػػة الوػػي وموػػع بيػػا اذطبػػاء كعلػػ  الجملػػة فػػ ف  (1)يولقػػكف فييػػا علػػكميـ نظريػػان كعلميػػان 

كاموحػػػػاف شػػػػديد فػػػػي ، كبػػػػاع طكيػػػػؿ كوجػػػػارب مسػػػػومرة، ةربيػػػػر  خبػػػػرةالمسػػػػلمكف رانػػػػت وعومػػػػد علػػػػ  

  .(2)الدراسات الطبية

                                                 

 .69 -65ـ، ص2005قاسـ غني: مف واريخ الطب اإلسأمي، حرره كقدـ لو، د. أحمد اليكارل، القاىرة،   (1)
ـ، 1983علػػي الرفػػاعي: أعػػأـ العػػرب كالمسػػلميف فػػي الطػػب، مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػركت،  ؛264ابػػف القفطػػي: أخبػػار العلمػػاء، ص  (2)
 .31ص
 .81محمد عبدالعظيـ: اذكقاؼ، ص  (3)
 .39قاسـ غني: مف واريخ، ص  (1)
 .488مريزم عسيرم: الحياة العلمية، ص  (2)
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مناػػب الرةاسػػة فػػي  (1)ـ(1164ىػػػ/ 560فعلػػ  سػػبيؿ المثػػاؿ عنػػدما وسػػلـ ابػػف الولميػػذ )ت 

رمػا يشػرؼ علػ  اموحػاف دقيػؽ ، ف كقػت آلخػركرػاف يقػـك باموحػاف اذطبػاء مػ، نقابة أطبػاء بغػداد

، كالروػػب الوػػي قرأىػػا، حيػػث يسػػأؿ الممػػوحف عػػف شػػيكخو (2)كشػػامؿ يؤديػػو مػػف يريػػد ممارسػػة المينػػة

رمػػا رػػاف الجػػراح ييمػػوحف فػػي مػػادة الوشػػريح نظريػػان ، كأنػػكاع اذمػػراض كريفيػػة مػػداكاويا كغيػػر ذلػػؾ

 .(3)كعمليان 

ما كراء النير في العاػريف السػلجكقي كالخػكارزمي، كلقد رثر بناء البيمارسوانات في إقليـ  

الوػػي نالػػت اىومػػاـ السػػأطيف كاذمػػراء ، كوػػكل  اإلشػػراؼ علييػػا عػػدد مػػف مشػػاىير أطبػػاء العاػػر

كعلػػػ  نشػػاط كاسػػػع فػػػي ، الوػػػي دلػػت بكضػػػكح علػػػ  رقػػي الػػػكعي الاػػحي، فػػأكقفكا علييػػػا اذكقػػاؼ

خلفػكا ، عػدد عظػيـ مػف اذطبػاء المشػيكريفالوي راف مػف نواةجيػا بػركز ، الثقافة كالدراسات الطبية

كرػػاف ليػػا أثرىػػا الربيػػر فػػي إثػػراء الدراسػػات الطبيػػة فػػي العاػػكر ، كدراسػػات جػػادة، وراثػػان طبيػػان راةعػػان 

 .(1)حو  العاكر الحديثة اسومرتالوالية بؿ أف قيمة بعضيا قد 

فقػػػد وػػػػأثر ، كخراسػػػػاف كبػػػأد مػػػا كراء النيػػػر، كبحرػػػـ أف السػػػأجقة رػػػانكا يحرمػػػكف العػػػراؽ 

كمػػنيـ علػػ  سػػبيؿ المثػػاؿ علػػي بػػف ، كوعلمػػكا مػػنيـ، أطبػػاؤىـ بأطبػػاء العػػراؽ كخراسػػاف كقاػػدكىـ

عيسػػ  الرحػػاؿ أشػػير رحػػالي العػػرب اػػاحب روػػاب )وػػذررة الرحػػاليف( كالوػػي وولمػػذ علييػػا أطبػػاء 

              (2)كالموكفي في أكاةؿ العار السلجكقي بالعراؽ كالذم كافو ابف أبي أاػبيعة، المشرؽ كالمغرب

                                                 

ىبة اهلل بف ااعد بف الولميذ: طبيب كقوو، كفاضؿ زمانو، كعالـ أكانػو، خػدـ خلفػاء بنػي العبػاس كاروقػت مرانوػو لػدييـ، كرػاف مكفقػان   (1)
كفاوػو، كرػاف خبيػران باللسػاف السػرياني كالفارسػي، موجػران فػي  في المعالجػة، كرػاف سػاعكر أم رةػيس البيمارسػواف العضػدم ببغػداد إلػ  حػيف

 ؛276، ص19يػاقكت: معجػـ اذدبػاء، جػػ ؛69، ص6اللغة العربية، لو أشعار رثيػرة فػي الحرمػة كالزىػد، ابػف خلرػاف: كفيػات اذعيػاف، جػػ
 .349ابف أبي أابيعة: عيكف اذنباء، ص ؛222القفطي: أخبار العلماء، ص

 .351عة: عيكف اذنباء، صابف أبي أابي  (2)
، نشػػر المروػػب الوجػػارم للطباعػػة 3زيغريػػد ىكنرػػو: شػػمس العػػرب وسػػطع علػػ  الغػػرب، ورجمػػة فػػاركؽ بيضػػكف، رمػػاؿ الدسػػكقي، ط  (3)

 .237ـ، ص1982ىػ/ 1399كالوكزيع، بيركت، 
 .491مريزم عسيرم: الحياة العلمية، ص  (1)
 .333عيكف اذنباء، ص  (2)
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كييقوػػػػدل برأمػػػػو فػػػػي أمػػػػراض العػػػػيف ، )رػػػػاف مشػػػػيكران بالخدمػػػػة فػػػػي اػػػػناعة الرحػػػػؿ موميػػػػزان فييػػػػا

كقػػد اعومػػد عليػػو  (1)كمػػداكاويا( كقػػد اػػنؼ اثنػػيف كثأثػػيف روابػػان فػػي الرمػػد أشػػيرىا وػػذررة الرحػػاليف

 .(2)الرحالكف في إقليـ ما كراء النير دكف غيره مف الروب الموخااة في فنو

بػف جزلػة ااذطباء الذيف وولمذ عل  أيدييـ أطباء إقليـ ما كراء النير يحيػ  بػف عيسػ   فمف

رػاف ناػرانيان ثػـ أسػلـ ، إمػاـ الطػب فػي عاػره (3)ـ(1098ىػ/ 492أبكعلي الطبيب البغدادم )ت 

كمف أىـ روبػو الػذم وولمػذ  (4)رما راف يحمؿ إلييـ اذشربة كاذدكية، راف يطيب أىؿ محلوو مجانان 

اسػػوعرض فيػػو أنػػكاع اذكبةػػة كاذمػػراض  (5)و وأميػػذه روػػاب )وقػػكيـ اذبػػداف فػػي وػػدبير اإلنسػػاف(عليػػ

كيعػد ، ثػـ ريفيػة عأجيػا، كطػرؽ وشػجيعيا، ثػـ البلػداف الوػي ينوشػر فييػا المػرض، كأكقات ظيكرىا

الرواب بمثابة وعليمػات فػي اإلسػعافات اذكليػة الضػركرية لمكاجيػة الحػكادث الطارةػة الوػي وحاػؿ 

  .(1)كراف مف الممرف اسوخدامو كاالسوفادة منو بيسير كسيكلة، في المنزؿ في عاره

فػػي العاػػر السػػلجكقي كالػػذيف جػػاؤكا إلػػ  إقلػػيـ خػػكارـز  أطبــاء إقمــيم خــوارزمكمػػف أشػػير 

ككحيػػد قرنػػو ، ـ( رػػاف يلقػػب بفريػػد عاػػره1113ىػػػ/ 507مضػػر اذاػػفياني )ت  كأقػػامكا بيػػا أبػػك

  .(2)عالمان في الطب يضرب بو المثؿ، النحك كاللغة كراف إل  جانب علـ، كأكانو

كعل  الطبيب أف يطلع في علـ الطب عل  عدد مف  :(3)يقكؿ النظاـ العركضي السمرقندم

فػي اثنػي عشػر مجلػدان ألفػو ، كىػي بالفارسػية، مثؿ الػذخيرة الخكارزميػة فػي الطػب، المؤلفات الطبية

                                                 

 .ـ1964ىػ/ 1383الدرف: مجلس داةرة المعارؼ العثمانية،  مطبكع، حيد آباد  (1)
                علػػػػػ  محػػػػػػػػمد سعػػػػػػػد: واريػػػػػػخ طػػػػػب العيػػػػػكف فػػػػػي الحضػػػػػارة العربيػػػػػة اإلسػػػػػأمية،  ؛333ابػػػػػف أبػػػػػي أاػػػػػبيعة: عػػيػػػػػػػػػكف اذنػبػػػػػػػػاء، ص  (2)
 .207ـ، ص2008ـ( منشكرات جامعة قاريكنس، 14–9ىػ/-3)

 .267، ص6اذعياف، جػ ابف خلراف: كفيات  (3)
 .267، ص6بف خلراف: كفيات اذعياف، جػ ؛119، ص9ابف الجكزم: المنوظـ، جػ  (4)
 .ـ1914ىػ/ 1333طبع الرواب بمطبعة ركضة الشاـ، دمشؽ،   (5)
 .494مريزم عسيرم: الحياة العلمية، ص  (1)
 .487، ص5ياقكت الحمكم: معجـ الدباء، جػ  (2)
 .76ة الرابعة، صجيار مقالة، المقال  (3)
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ـ( كيقػكؿ فػي 1136ىػػ/ 531اني )ت بمػرك سػنة إبراىيـ إسماعيؿ بف حسف الجرجػ زيف الديف أبك

                   قطػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػديف محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف خكارزمشػػػػػػػػػػػاهإنػػػػػػػػػػو كضػػػػػػػػػػعو باسػػػػػػػػػػـ السػػػػػػػػػػػلطاف  :مقدمػػػػػػػػػػة روابػػػػػػػػػػو

كلػػػو روػػػاب ، ـ(1110ىػػػػ/504اذسػػػرة الخكارزميػػػة )ت  يـ مؤسسػػػ1127–1096ىػػػ/521 –490

رسػػية كلخاػػو مػػف كىػػك روػػاب فػػي علػػـ الطػػب باللغػػة الفا (1)اذغػػراض فػػي الطػػب فارسػػي مجلػػداف

)ذخيرة خكارزمشاه( حسب أمر أحمػد مجػد الػديف أبػي محمػد الاػاحب محمػد البخػارم كزيػر  روابو

مروػب علػ  سػت كعشػريف مقالػو  (2)ـ1156 –1127ىػػ/ 551 –521وسػز خكارزمشػاه السلطاف أ

اػران ذرر  فيو أنػو ألفػو مخو، إلخ –أكلو أما بعد حمد هلل سبحانو كوعال ، في رؿ منيا أبكاب رثيرة

كلػو روػاب  (3)باسـ اذغراض الطبية كالمباحث العأنية ىذه إلػ  ناػر الػديف أوسػز بػف خكارزمشػاه

 كضػعو مخواػراإنػو  :كيقكؿ في مقدموػو، )خف  عأني( رواب مخوار في الطب باللغة الفارسية

كلػػػػو روػػػػاب )يادرػػػػار فػػػػي الطػػػػب( فارسػػػػي ألفػػػػو  (1)لروابػػػػو )ذخيػػػػرة خكارزمشػػػػاىي( بػػػػأمر مػػػػف أوسػػػػز

كلو رواب مخوار في علـ الطػب كلػو )زبػدة الطػب( كىػك مجلػد يشػومؿ علػ   (2)زمشاه أيضان لخكار 

 .(3)حقاةؽ اذبداف الظاىرة كدقاةقيا الباطنة

"إنو راف عارفان بالطب جدان ألؼ فيو واانيؼ حسنة مرغكب فييػا  :(4)كيقكؿ ياقكت الحمكم

دة ثػـ انوقػؿ إلػ  مدينػة مػرك فأقػاـ بيػا مػدة كأقػاـ بيػا مػ، انوقؿ إل  إقليـ خػكارـز، بالعربية كالفارسية

 .(5)ـ1136ىػ/ 531كراف مف أفراد زمانو كوكفي بمرك 

                                                 

 .المادر نفسو  (1)
 .76النظاـ العركضي: جيار مقالو، المقالة الرابعة، ص  (2)
 .130، ص1حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ  (3)
 .167النظاـ العركضي: جيار مقالو، ص  (1)
 .48، ص3ابف أبي أابيعة: عيكف اذنباء، جػ  (2)
 .167النظاـ العركضي: جيار مقالو، ص  (3)
 .45، ص2معجـ البلداف، جػ  (4)
 .233، ص18الذىبي: واريخ، جػ  (5)
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كلقد حرص أاحاب النفكذ كالسلطاف في خكارـز علػ  اروبػاط الحرمػاء كاذطبػاء بقاػكرىـ 

"رػػاف شػػرؼ الػػديف إسػػماعيؿ الطبيػػب فػػي خدمػػة  :(1)كالػػدليؿ علػػ  ذلػػؾ مػػا قالػػو ابػػف أبػػي أاػػبيعة

ـ كلػو مػف اذنعػاـ الػكافرة 1127 –1096ىػ/ 521 –490ب الديف محمد خكارزمشاه اف قطالسلط

كرانت لو معالجات بديعة ، كالمروبة الرفيعة كراف لو مقرر عل  السلطاف في رؿ شير ألؼ دينار

كرانت نظرة سراف خكارـز إل  اذطبػاء ملؤىػا اإلجػأؿ كاإلربػار  .كآثار حسنة في اناعة الطب"

مثػػػؿ فخػػر الػػػديف الػػػرازم الػػػذم زار  (2)ؾ ينبغػػػي أف يرػػػكف عالمػػان بأاػػػناؼ العلػػػكـإذ الطبيػػب حينػػػذا

"رػػاف فخػػر الػػديف الػػرازم شػػديد الحػػرص جػػدان فػػي العلػػكـ الشػػرعية  (3)حيػػث يقػػكؿ الػػذىبي، خػػكارـز

قػػكم النظػػر فػػي اػػناعة الطػػب" كرػػاف السػػلطاف خكارزمشػػاه ، رثيػػر البراعػػة، حػػاد الػػذىف، كالحرمػػة

 .ـ يأوي إليو1220 –1199ىػ/ 617 –562ء الديف محمد عأ

كمػػف علمػػاء خػػكارـز الػػذيف جمعػػكا أاػػناؼ العلػػـك مػػف اللغػػة كالفقػػو كاآلداب كالطػػب شػػياب 

  .(1)ـ(1221ىػ/ 618الديف الخيكقي )ت 

بػػؿ وخطػػكا ، كنسػػونوب ممػػا سػػبؽ أف أرثػػر علمػػاء العاػػريف لػػـ يروفػػكا بورجمػػة الروػػب السػػابقة

 ذطباء عل  الوأليؼ أرثر مف الورجمة. ذلؾ إل  الوأليؼ حيث عرؼ العلماء كا

ـــيم الصـــغدكمػػػف أشػػػير أطبػػػاء  عبػػػداهلل شػػػرؼ الزمػػػاف محمػػػد بػػػف يكسػػػؼ اذيأقػػػي  أبػػػك إقم

نزيػؿ سػمرقند قوػػؿ بمعررػة قطػػكاف ، ـ( رػاف مػػف وأميػذ ابػف سػػينا كعمػر الخيػػاـ1141ىػػ/ 536)ت

يء بالشػركح العديػدة كىػك روػاب قػيـ ملػ، مف مؤلفاوػو روػاب الفاػكؿ اذيأقيػة فػي الطػب، بسمرقند

بػػػػف بيػػػػراـ بػػػػف محمػػػػد القأنسػػػػي السػػػػمرقندم اكبػػػػدر الػػػػديف محمػػػػد  (2)لروػػػػاب القػػػػانكف البػػػػف سػػػػينا

                                                 

 .48، ص3عيكف اذنباء، جػ  (1)
 .168محبكبة: نظاـ الملؾ، ص  (2)
 .234، 233، ص18واريخ اإلسأـ، جػ  (3)
 .109النسكم: سيرة جأء الديف منربروي، ص  (1)
 .138ف سنجر، صمحمد محمكد إدريس: السلطا ؛363، ص1الزررلي: اذعأـ، جػ  (2)
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كلػػو عنايػػة بػػالنظر فػػي معالجػػة اذمػػراض ، ـ( رػػاف مجيػػدان فػػي اػػناعة الطػػب1194ىػػػ/ 590)ت

  .(1)كمداكاويا

ـ( مػف 1222ىػػ/ 619المحامػد نجيػب الػديف محمػد بػف عمػر السػمرقندم )ت  رما راف أبػك

لرػف ممػا يؤسػؼ لػو أنػو قوػؿ فػي جملػة مػف العلمػاء قولػكا ، ربػار علمػاء الطػب البػارعيف فػي عاػره

كلو واانيؼ كروػب مشػيكرة منيػا روػاب )أغذيػة المرضػ ( قسػمو ، (2)بمدينة ىراة لما دخليا الووار

كروػػػاب )اذسػػػباب ، علػػػ  حسػػػب مػػػا يحوػػػاج إليػػػو مػػػف الوغذيػػػة لرػػػؿ كاحػػػد مػػػف اذمػػػراض المخولفػػػة

جمػع فيػو جميػع العلػؿ كاذمػراض ، العأمات( في اذمراض الجزةية كأسػبابيا كعأجيػا كعأماويػاك 

كأردؼ رػػؿ نػػكع ، الجزةيػػة علػػ  سػػبيؿ االسوقاػػاء حوػػ  ال يشػػد منيػػا علػػة مػػع أسػػبابيا كعأماويػػا

كذرػر فيػو أف شػفاء  (1)القانكف البػف سػينا كمػف المعالجػات البقراطيػة، بابعأج مجمؿ نقأن عف رو

كاىوـ السمرقندم بعأج الكـر الناوب عف إاػابات الجمجمػة كأكضػح ، رض البياؽ شبو مسوحيؿم

أمػا عػف ، . كيعرؼ ىذا الرواب بالنجبيات في الطب كىك في عػدة أجػزاء(2)مف روابو أسس العأج

ىػػ/ 827سبب شيرة ىذا الرواب فورجع إل  الفاؿ الذم نقلو عف نفيس بف عكض الررمػاني )ت 

كمقالػة فػي ريفيػة ورريػب ، كلو أيضان رسالة في مداكاة كجػع المفااػؿ، (3)لماليخكلياـ( عف ا1423

طبقػػػات العػػػيف، كروػػػاب )اإلرشػػػاد فػػػي الطػػػب النػػػافع لجميػػػع اذمػػػراض كروػػػاب )اذغذيػػػة كاذشػػػربة 

  .(4)لألاحاء( كرواب )اذغذية كاذشربة للمرض ( كرواب )رامؿ الاناعة(

                                                 

العطػػار اليػػاركني: منيػػاج الػػدراف كدسػػوكر اذعيػػاف فػػي أعمػػاؿ كورريػػب اذدكيػػة  ؛47، ص3ابػػف أبػػي أاػػبيعة: عيػػكف اذبنػػاء، جػػػ  (1)
 .111ـ، ص1992النافعة لألبداف، وحقيؽ حسف عااي، دار المناىؿ، بيركت، 

 .426، 425، ص44الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (2)
 .77، ص1حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ ؛47، ص3عة: طبقات اذطباء، جػابف أبي أابي  (1)
ـ، 2004محمػػػد غريػػػب جػػػكدة: عبػػػاقرة علمػػػاء الحضػػػارة العربيػػػة اإلسػػػأمية فػػػي العلػػػـك الطبيعيػػػة كالطػػػب، مروبػػػة اذسػػػرة، القػػػاىرة،   (2)
 .317ص
 .280، ص6الزررلي: اذعأـ، جػ  (3)
 .709، 708ـ، ص1988، مؤسسة الرسالة، بيركت، 2المؤلفيف، ط عمر رضا رحالة: المسودرؾ عل  معجـ  (4)
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قػػاـ ، العيػػكف ـ مػػف ربػػار أطبػػاء1223ىػػػ/ 620عػػد رمػػا رػػاف زيػػف الرحػػاؿ السػػمرقندم ت ب

 .(1)كراف الرحاؿ ىذا مفرطان في قبح الاكرة كسكء العشرة، بمداكاة عيف جنريزخاف مف الرمد

عبػػػداهلل محمػػػد بػػػف يكسػػػؼ شػػػرؼ الػػػديف اذيأقػػػي  السػػػيد أبػػػك أطبـــاء فرغانـــةكمػػػف أشػػػير 

اني بػػارع وولمػػذ علػػ  يػػد ـ( كينسػػب إلػػ  مدينػػة أيػػأؽ بفرغانػػة كىػػك طبيػػب فرغػػ1092ىػػػ/ 485)ت

كقاـ باخواار رواب "القانكف" البف سينا كسماه "شرح رليات القانكف" كلو أيضان ، الرةيس ابف سينا

 .(2)رواب )اذسباب كالعأمات في الطب(

الذم راف عالمان في مخولؼ نكاحي العلػكـ النقليػة، ، الحسف علي الخجندم كمنيـ رذلؾ أبك

كمف أشير أطبػاء فرغانػة محمػد بػف محمػد بػف  (3)الطبية رواب )العلؿ(كالعقلية كلو مف المانفات 

كرحػػؿ فػػي طلػػب العلػػـ ، ـ( كلػػد بخجنػػدة بفرغانػػة1155ىػػػ/ 550الػػديف الخجنػػدم )ت  ناػػر فخػػر

كلػػو ماػػنفات شػػييرة فػػػي الطػػب منيػػا )الولػػكيح إلػػ  أسػػرار الونقػػيح( الػػػذم ، كعػػرؼ بأسػػواذ الطػػب

اب )وػركيح اذركاح مػف علػؿ اذشػباح( كروػاب )ركضػة اخوار فيو ونقػيح القػانكف البػف سػينا كروػ

 .(1)الملكؾ( فيك الطبيب بفرغانة كلـ يرف طبيبان للعلؿ البدنية فقط بؿ كالنفسية أيضان 

حيػػػث اىػػػوـ ، كلػػػـ يقواػػػر اىومػػػاـ أطبػػػاء فرغانػػػة علػػػ  اإلنسػػػاف فقػػػط بػػػؿ اموػػػد إلػػػ  الحيػػػكاف

مباشػػرة فلػػـ يعرفػػكا ىػػذا العلػػـ رعلػػـ قػػاةـ  بطريقػػة غيػػر (2)الفرغػػانيكف بػػالحيكاف فيمػػا يعػػرؼ بػػالبيطرة

بذاوػػػو إال أنيػػػـ اوبعػػػكا أاػػػكلو لغػػػرض ونميػػػة ثػػػركاويـ الحيكانيػػػة الوػػػي رانػػػت وشػػػغؿ حيػػػزان ربيػػػران مػػػف 

                                                 

 .98النسكم: سيرة السلطاف جأؿ الديف منربروي، ص  (1)
 .148، ص7الزررلي: اذعأـ، جػ ؛421ابف أبي أابيعة: عيكف اذبناء، ص  (2)
 .247، 246السلمي: طبقات الاكفية، ص  (3)
 .ذ500، ص2حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ  (1)
ىػػك العلػػـ الػػذم يبحػػث عػػف خػػكاص أنػػكاع الحيكانػػات كعجاةبيػػا، كمنافعيػػا، كمضػػارىا، كمكضػػكعو جػػنس الحيػػكاف البحػػرم كالبػػرم،   (2)

كالماشػػي كالزاحػػػؼ، كالطػػاةر، كغيػػػر ذلػػؾ كالغػػػرض منػػو الوػػػداكم كاالنوفػػػاع  بالحيكانػػات كاالحومػػػاء مػػف مضػػػارىا، كالكقػػكؼ علػػػ  عجاةػػػب 
أحمد عبدالرازؽ أحمد: الحضػارة اإلسػأمية فػي العاػكر الكسػط   ؛695، ص1خليفة: رشؼ الظنكف، جػأحكاليا كغراةب أفعاليا، حاجي 

 .252ـ، ص1991)العلـك العقلية(، دار الفرر العربي، القاىرة، 



 319 

 (1)حيػػاويـ فقػػد اشػػويركا بخيػػكليـ الفرغانيػػة الوػػي اواػػفت بأنيػػا ال يكجػػد مثليػػا فػػي اذقطػػار اذخػػرل

رمػا ، الوي مثلت وجارويا دخؿ قػكمي أساسػي ليػـ (2)ف بالخيكؿ السماكيةيكالوي عرفت لدل الايني

الوػػي اىومػػكا بيػػا ، كالماشػػية، كاذغنػػاـ، كاإلبػػؿ، اشػػويركا بكجػػكد أنػػكاع عديػػدة مػػف البغػػاؿ كالحميػػر

كأاػػكافيا كأكبارىػػا حوػػ  أف ، كاسػػوفادكا منيػػا فػػي حررػػة وػػنقأويـ كمػػف لحكميػػا، كونميويػػا كوربيويػػا

ناػر أحمػد  رمػا رػاف أبػك .(3)ا بػيف ماةػة دابػة إلػ  خمسػماةةالرجؿ الكاحد مف الرعية راف يملؾ مػ

بف زىر بف حاوـ بف رسوـ اذسبانيرثي نسبة إل  قرية أسبانيرث مػف قػرل أسػبيجاب طبيبػان فاضػأن 

ناػػر أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف  كمػػف أشػػيرىـ أبػػك (4)لػػو ماػػنفات عديػػدة خااػػة فػػي وطبيػػب الحيػػكاف

ة بالركذبػػػار كراء نيػػػر سػػػيحكف مػػػف كراء بػػػأد أحمػػػد الػػػذخروي نسػػػبة إلػػػ  قريػػػة ذخرػػػت كىػػػي قريػػػ

نسػبة ، القاسػـ بػف أحمػد بػف إسػماعيؿ الخاكسػي كمػنيـ أبػك (1)راف مشػيكران فػي علػـ الطػب، الشاش

إلػػػ  خػػػاكس كىػػػي مػػػف أعمػػػاؿ أشركسػػػنو بمػػػا كراء النيػػػر بػػػيف جيحػػػكف كسػػػيحكف رػػػاف مػػػف أشػػػير 

ف دكر أطبػاء إقلػيـ مػا كراء كممػا سػبؽ يوضػح لنػا أ .(2)ـ1108ىػػ/ 502اذطباء كفييا مػات سػنة 

بػػؿ ، النيػػر رػػاف رغيػػرىـ مػػف أطبػػاء العػػالـ اإلسػػأمي كالػػذم لػػـ يقواػػر علػػ  عػػأج المرضػػ  فقػػط

لورػكف مػػادة علميػػة مفيػػدة لػػيس لمػػف قاػػد مينػػة ، رػاف يموػػد إلػػ  الوػػأليؼ كالواػػنيؼ للروػػب الطبيػػة

أسػػواذىـ اذعلػػ  فػػي  كال غرابػػة فػػي ذلػػؾ فيػػك، رمػػا نأحػػظ وػػأثرىـ بػػابف سػػينا، الطػػب للنػػاس عامػػة

كىـ ، كقامكا باخواارات لروبو، مما حذا بيـ إل  أف يركنكا عل  علـ بمؤلفاوو الطبية، ذلؾ الكقت

فعليػو أكالن ، يمنح شيادة أك إجازة رسمية لمزاكلة الطػب لريبذلؾ يثبوكف حقيقة المقكلة أف الطبيب 

                                                 

 .286االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (1)
 .6، 5إيريف فرانؾ: طريؽ الحرم، ص  (2)
 .392ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (3)
 .37، ص1بف اذثير: اللباب، جػا  (4)
 .370ابف اذثير: المادر نفسو، ص  (1)
 .133، ص2السمعاني: اذنساب، جػ  (2)
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ورجمة لمف سبقكه كلمف عااركه كىذا أف يركف ملمان بعدد مف المؤلفات الطبية المورجمة كغير الم

 .ما يوضح مف أسماء مؤلفاويـ

 :عمم الصيدلة 

كىػي  (1)كىي وابعة لو عرفت باناعة العطر كالشػراب، الايدلة أشرؼ الاناةع بعد الطب

سػػػكاء أرانػػػت نباويػػػة أك حيكانيػػػة أك معدنيػػػة، مػػػف حيػػػث ورريبيػػػا  (2)فػػػف يبحػػػث فػػػي أاػػػكؿ اذدكيػػػة

لريمياةيػػػػة كالطبيعيػػػػة كوأثيرىػػػػا الطبػػػػي كريفيػػػػة اسوحضػػػػار اذدكيػػػػة كوحضػػػػيرىا كمعرفػػػػة خكااػػػػيا ا

 .(3)فواريخ الايدلة ىك أذف نفس واريخ اذدكية كطريقة اسوعماليا كحفظيا، المرربة منيا

كاروبطػػػػػت الاػػػػػيدلة بالطػػػػػب كرانػػػػػت إحػػػػػدل فركعػػػػػو لسػػػػػنكات طكيلػػػػػة فالطبيػػػػػب ىػػػػػك نفسػػػػػو 

كنظران الىوماـ الخلفػاء  (1)اوات كاذعشابكيعد لو الدكاء مف النب، الذم يشخص المرض، الايدلي

كأطلػػػؽ علػػػ  نقيػػػب  (2)كأاػػػبحت علمػػػان قاةمػػػان بذاوػػػو، وقػػػدمت الاػػػيدلة، العباسػػػييف بػػػالعلـك العقليػػػة

رمػػػا خضػػػعت المينػػػة لرقابػػػة المحوسػػػب حوػػػ  يحػػػكؿ دكف الغػػػش فػػػي ، الاػػػيادلة رةػػػيس العشػػػابيف

 .(3)اذدكية

ـ اإلسػأمي بػيف نيػر رغيػرىـ مػف بلػداف العػالكميز علماء الايدلة في مػدف إقلػيـ مػا كراء ال

 :نكعيف مف اذدكية

                                                 

، كالاػيدلة لفػظ معػرب، أاػلو ىنػدم جػاء للعػرب مػف الفػرس، كذلػؾ مػف "جنػدؿ أك جنػدف" 5العطػار اليػاركني: منيػاج الػدراف، ص  (1)
ىػػك خشػػب العطػػر المعػػركؼ الػػذم يجلػػب مػػف الينػػد، إذ لػػـ ورػػف العػػرب وفػػرد لػػو حيػػث قلبػػت الجػػيـ اػػادان فأاػػبحت "اػػندؿ أك اػػندف" ك 

أسماء أك وسمية فنقلكا ىذا االسـ المعرب مف مزاكلي العطر إل  مزاكلػي اذدكيػة، انظػر: البيركنػي: روػاب الاػيدنة، وحقيػؽ الحرػيـ محمػد 
، 2ـ، جػػػ1977يخ الاػػيدلة، دار المعػػارؼ، القػػاىرة، عبػػدالحليـ منواػػر: مػػكجز وػػار  ؛6ـ، ص1979سػػعيد كرانػػا إحسػػاف أليػػ ، بارسػػواف، 

 .271ص
 .389ابف أبي أابيعة: طبقات اذطباء، ص  (2)
 .29، ص11ـ، جػ1951شحاوو قنكاوي: واريخ الايدلة كالعقاقير في العيد القديـ كالعار الكسيط، دار المعارؼ، القاىرة،   (3)
 .39قاسـ غني: مف واريخ الطب، ص  (1)
 .240: الحياة الفررية، صمحمد سعد  (2)
 .138ـ، ص1968ابف بساـ: نياية الروبة في طلب الحسبة، وحقيؽ، حساـ الديف السامراةي، دار المعرفة، بغداد،   (3)
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كىػػي الوػػي وورػػكف مػػف اػػنؼ كاحػػد سػػكاء رػػاف ىػػذا ، اذدكيػػة المفػػردة كوعػػرؼ باسػػـ العقػػاقير .2

  .(1)الانؼ مادره نباوان أك حيكانان أك معدنان 

كع كاحػد كىي اذدكية الوي ووررب مف أرثر مف ن (2)اذدكية المرربة كوعرؼ باسـ اذقربازيف .1

الػػذم يبيػػع العقػػاقير الطبيػػة  –أمػػا االاػػطأح العربػػي اػػيدلي أك اػػيدالني  (3)مػػف العقػػاقير

"المحوػػرؼ لجمػػع اذدكيػػة علػػ  أحػػد  (5)فيػػك علػػ  مػػا ذىػػب إليػػو البيركنػػي (4)كيررػػب اذدكيػػة

مفػػػردة أك مرربػػػة علػػػ  أفضػػػؿ الوراريػػػب الوػػػي خلػػػدىا ، اػػػكرىا كاخويػػػار الجيػػػد مػػػف أنكاعيػػػا

 .ب"مبرزك أىؿ الط

كرلمػػة ، رمػػا يػػرل البيركنػػي أف رلمػػة اػػيدالني وعريػػب لرلمػػة جنػػدالني بقلػػب الجػػيـ اػػادان 

كفػػػي رلوػػػا ، أك ينسػػػبكف الرلمػػػة إلػػػ  الاػػػندف رمػػػا ذررنػػػا، جنػػػدف كاػػػندف وػػػدؿ علػػػ  أنػػػكاع الطػػػب

الحالويف يظير جليان أنيا رانت ودؿ أاأن علػ  أف الاػيدلي ىػك الشػخص الػذم يجمػع اذعشػاب 

كاسوعمالو ، كاسوخراجو، كبلغت عناية العرب كالمسلميف بالدكاء كريفية اسونباطو (1)بالنافعة للوطبي

عناية بالغة لذلؾ رأيناىـ ييومػكف ب دخالػو فػي اإلطػار الوطبيقػي لنظػاـ الحسػبة الػذم ييعنػ  بمراقبػة 

 .كالوي سكؼ نوحدث عنيا بالوفايؿ  (2)إنواج الدكاء نشاط الايادلة في

           .إقمــــيم خــــــوارزمفػػػي مجػػػاؿ الاػػػيدلة فرػػػاف مػػػف أبػػػرز اػػػيادلة  أمػػػا عػػػف أبػػػرز اإلسػػػيامات

كذلػػؾ ذف الماػػادر لػػـ ، أف الحػػديث عػػف علمػػاء خػػكارـز فػػي مجػػاؿ الاػػيدلة يرػػاد يرػػكف معػػدكمان 
                                                 

 .385ميرفت رضا أحمد: الحياة الثقافية، ص  (1)
نطلػؽ عليػو فػي الكقػت الحاضػر ا أم مػ كطػرؽ وحضػيرىا كفحاػيا كحفظيػاأقرباذيف: رلمة يكنانية اذاؿ، معناىا ورريػب اذدكيػة،   (2)

اسػـ دسػػوكر اذدكيػة، كانوقلػػت إلػػ  اللغػة العربيػػة عػف طريػػؽ اللغػػة السػريانية فػػي اػدر الدكلػػة العباسػػية، كوطػكر مفيػػـك الرلمػة فػػي العاػػر 
 .15ايدلة، صالحديث فأابح يطلؽ عل  العلـ الذم يبحث في وأثير اذدكية في أجساـ الراةنات الحية، شحاوو قنكاوي: واريخ ال

مفردىػػا عقػػار، كمعناىػػا أاػكؿ النبػػات كأجػػزاؤه أك اذعشػػاب المسػػوعملة ، 273، ص2عبػدالحليـ منواػػر: مػػكجز وػػاريخ الاػيدلة، جػػػ  (3)
 .12للعأج ثـ ضمت اذدكية الحيكانية كالمعدنية، شحاوو قنكاوي: واريخ الايدلة  كالعقاقير، ص

 .255أحمد عبدالرازؽ: الحضارة، ص  (4)
 .1ص، رواب الايدنة  (5)
 .3نفس المادر، ص: البيركني  (1)
 .167ابف اذخكة: معالـ القربة في أحراـ الحسبة، مروبة الموبني، القاىرة، بدكف، ص  (2)
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كأشارت الماادر إل  أبي الريحػاف البيركنػي ، ومدنا بمعلكمات عف علماء خكارـز في ىذا المجاؿ

ـ( كلػػػو روػػػاب "الاػػػيدلة فػػػي الطػػػب" اسوقاػػػي فيػػػو معرفػػػة 1048ىػػػػ/ 440محمػػػد بػػػف أحمػػػد )ت 

كقد ، كما وعلـ رؿ كاحد مف اذطباء كغيرىـ فيو، اذدكية كمعرفة أسماةيا كاخوأؼ آراء الموقدميف

كقػػد ألفػػو فػػي أكاخػػر حياوػػو كيعػػٌد ىػػذا الروػػاب ذخيػػرة علميػػة كمرجعػػان ، (1)روبػػو علػػ  حػػركؼ المعجػػـ

 .(2)ميٌمان في مجاؿ الايدلة

رػػاف أسػػلكب البيركنػػي الػػذم اوبعػػو فػػي وػػأليؼ روابػػو بالنسػػبة لكاػػؼ عقػػار فػػي أف يقػػـك ك  

كمف . (3)ثـ يقكـ أخيران بوحديده، ثـ يبحث مرادفاوو في اللغات اذخرل، بدراسوو وحت اسمو العربي

بػػػدر الػػػديف محمػػػد بػػػف بيػػػراـ بػػػف محمػػػد القأنسػػػي ، إقمـــيم الصـــغدسػػػاىـ فػػػي علػػػـ الاػػػيدلة مػػػف 

رانػػػت لػػػو عنايػػػة ، ـ( الػػػذم يعػػػد مػػػف ربػػػار الاػػػيادلة فػػػي عاػػػره1194ىػػػػ/ 590السػػػمرقندم )ت 

اسػوكعب ، كىػك وسػعة كوسػعكف بابػان  (1)كلػو روػاب اذقربػاذيف، بالنظر فػي معالجػة اذمػكر كمػداكاويا

مثػؿ ، كجمع أرثر ذلؾ مف الروب المعومد علييا رثيران ، فيو ذرر ما يحواج إليو مف اذدكية المرربة

، كالرامػؿ لعلػي بػف العبػاس المجكسػي، كالحػاكم كالمناػكرم للػرازم، البػف سػينا الطب في القػانكف

 .(2)كالرفاية، كالذخيرة لثابت بف قرة

 كيعػػٌد أقربػػػاذيف القأنسػػػي مػػف الناحيػػػة الاػػػيدلية مػػف أرمػػػؿ مػػػا روػػب فػػػي مكضػػػكعو بجميػػػع

مرقندم بضػـ كلـ يوقيد القأنسي السػ، / الخامس عشر الميأدماللغات حو  القرف الواسع اليجرم

( فػي مقدمػة روابػة للرػأـ 14 –1، بؿ خاص عػددان مػف اذبػكاب )اذدكية المرربة فقط في روابو

عف وييةة كفحص كحفظ المكاد اذكلية المسوعملة في وحضػير اذدكيػة المرربػة كذلػؾ اعوقػادان منػو 
                                                 

 .30عيكف اذبناء، ص  (1)
 .314لة، صعبدالعظيـ حنفي اابر كعبدالحليـ منوار: المكجز في واريخ الطب كالايدلة عند العرب، مكجز واريخ الايد  (2)
 .402عبدالعظيـ حنفي: المكجز، ص  (3)
 .111العطار الياركني: منياج الدراف، ص  (1)
الحسػػف بػػف قػػرة  ـ( ىػػك أبػػك900 –835ىػػػ/ 288 –221ف قػػرة الحرانػػي )، كثابػػت بػػ47، ص3ابػػف أبػػي أاػػبيعة: عيػػكف اذنبػػاء، جػػػ  (2)

 .80القفطي: أخبار العلماء، ص ابف مركاف بف ثابت الحراني الاابئ، أشير أطباء العار العباسي،
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ضػػير الػػدكاء أف ذلػػؾ يعػػٌد مػػف اذعمػػاؿ اذساسػػية الوػػي يجػػب أف يقػػكـ بيػػا الاػػيدلي قبػػؿ البػػدء بوح

، أما بقية اذبكاب فقد خاص منيا عشريف بابان للرأـ عف اذشراؿ الاػيدلية المعركفػة(1)المررب

عػأج  –أدكية الزينة  –أدكية القيء  –الرعاؼ  –باإلضافة إل  أربعة أبكاب ورلـ فييا عف أدكية 

 .(2)رك ابف الولميذكجملة ىذه اذبكاب وشابو ما كرد في أقرباذيف رؿ مف سابك ، مف شرب السمكـ

 : كىناؾ بعض اإلنجازات الايدلية الوي كرد ذررىا في أقرباذيف القأنسي منيا

كبػزر ، اسوعمؿ في وحضير اذقراص الدكاةية بعض اللعابات المانكعة مف حب السػفرجؿ .2

 .(3)الرواف بزر كالقطكناء

ليػػػا عػػػف بقيػػػة أعطػػػ  لألقػػػراص الدكاةيػػػة الوػػػي وكضػػػع وحػػػت اللسػػػاف شػػػرأن مفرطحػػػان ومييػػػزان  .1

 اذقراص.

ذرر أقرااان ونفع في الاداع كالسير ويجعؿ عل  شرؿ مثلث وذاب عنػد الحاجػة بمػاء كرؽ  .3

 .(1)كوطل  عل  الادغ، الخس أك الرزبرة الرطبة

ىػػػػػ/ 619المحامػػػػد نجيػػػػب الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف علػػػػي بػػػػف عمػػػػر السػػػػمرقندم )ت رمػػػػا يعػػػػد أبػػػػك

ككضػع فييػا روابػػو ، ت رثيػرة كاىػوـ باذدكيػػةلػو مؤلفػػا، ـ( مػف ربػار علمػاء الطػػب كالاػيدلة1222

، كفيػػػو بػػػيف أسػػػباب كضػػػركرات ورريػػػب اذدكيػػػة كعػػػدـ وقػػػديميا مفػػػردة، )أاػػػكؿ ورريػػػب اذدكيػػػة(

كيسوعرض مع الشرح اػنكؼ اذدكيػة مػف أشػربة كمعجكنػات كحبػكب كمطبكخػات كحقػف كأضػمدة 

الوحضػػير كأكزاف كنسػػب كىػػك يسػػكؽ لنػػا فػي روابػػة طػػرؽ ، كأطليػة كغراغػػر كمربيػػات كأدكيػػة للشػعر

                                                 

 .9ـ، ص1983القأنسي  السمرقندم: أقرباذيف السمرقندم، وحقيؽ محمد زىير البابا، حلب،   (1)
 .15القأنسي السمرقندم: المادر نفسو، ص  (2)
رـك كوكجػػد فػػي مكاطنيػػا السػػفرجؿ: شػػجر مثمػػر مػػف الفاػػيلة الكرديػػة الوػػي وشػػمؿ معظػػـ أشػػجار الفكارػػو رالوفػػاح، كاللػػكز كالومػػر كالرػػ  (3)

 .373ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص ؛274اذالية إيراف، كبارسواف كبأد الوررسواف، انظر: العطار الياركني: منياج الدراف، ص
 .15القأنسي السمرقندم: أقرباذيف السمرقندم، ص  (1)
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كأىػػػػـ مػػػػا يلفػػػػت النظػػػػر فػػػػي ىػػػػذا الروػػػػاب ىػػػػك عنايػػػػة ، العقػػػػاقير كالمػػػػكاد المسػػػػوخدمة فػػػػي الورريػػػػب

 .(1)السمرقندم فيو بالوجربة كالقياس عل  الوجارب السابقة للكاكؿ إل  االسوعماالت المأمكنة

كاذدكيػة ، قػراصكروػاب اذبػداؿ فػي المعػاجيف كاذ، كمف مؤلفاوو أيضان رواب أبػداؿ اذدكيػة

كروػػػػاب اذدكيػػػػة المفػػػػردة المسػػػػوعملة كخكااػػػػيا ، كمػػػػا يوعلػػػػؽ بػػػػو، كروػػػػاب أدكيػػػػة القلػػػػب، المفػػػػردة

 .كوعٌد روبو نمكذجان لروب الكافات الطبية المعركفة في الكقت الحاضر، (2)كأفعاليا

كوجدر اإلشارة إل  أف الايدلة كالطب رانوا موأزميف رما سػبؽ القػكؿ فػي جميػع العاػكر 

سػػأمية كرػػاف الشػػخص الكاحػػد يفحػػص المرضػػ  كيشػػخص أمراضػػيـ ثػػـ يقػػـك بنفسػػو بوحضػػير اإل

كرانت علػكـ الطػب كالاػيدلة وػدرس مورافقػة فػي المػدارس الطبيػة دكف ، اذدكية الخااة لعأجيـ

 .(1)وحديد ذييما

إال أنيما موراملواف كالطبيب الجيد المػاىر ىػك ، فالطب كالايدلة إذف اناعواف مخولفواف 

يجيػد معرفػة قػكل اذدكيػة كخااةاػيا المخاكاػة ، الذم يركف في نفس الكقػت اػيدالنيان مػاىران 

كلقػد رػاف ، كيجيػد فػف ورريبيػا، كالمخوػار منيػا كأبػداليا، كمضارىا كمناسػبيا، بيا كأفعاليا كمنافعيا

  .(2)الوأليؼ فييا في الغالب جزءان مف الوأليؼ في الطب العاـ

مػزج بػيف اػناعوي الطػب كالاػيدلة فػي مػدف إقلػيـ مػا كراء النيػر كغلبت ىذه النزعة إلػ  ال

إال أف الجانػب ، فمعظـ اذطباء رػانكا اػيادلة رمػا أسػلفنا، خأؿ العاريف السلجكقي كالخكارزمي

فغلبػػت شػيرة أىػؿ ىػػذه الاػناعة فػػي ىػذه الفوػرة علػػ  أنيػـ أطبػػاء ال ، الطبػي الوطبيقػي رػػاف أغلػب

راف أبرز كخااة  –الايدلية  –كبيت الارؼ  –العيادة  –ايادلة كالفاؿ بيف )بيت الكاؼ 

                                                 

ـ،  1959، 1، جػػػ5مخطكطػػات العربيػػة، مجلػػد اػػأح الػػديف المنجػػد: ماػػادر جديػػدة عػػف وػػاريخ الطػػب عنػػد العػػرب، مجلػػة معيػػد ال  (1)
 .306 -304ص
 .708عمر رضا رحالة: المسودرؾ، ص  (2)
 .314، ص2عبدالحليـ منوار: مكجز واريخ الايدلة، جػ  (1)
 .248ص، ـ2007إبراىيـ مراد: بحكث في واريخ الطب كالايدلة عند العرب، مروبة المثني، بغداد،   (2)
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فػػػي البيمارسػػػوانات الوػػػي رانػػػت الاػػػيدليات فييػػػا قاةمػػػة مسػػػوقلة عػػػف قاعػػػات المرضػػػ  أم قاعػػػات 

كالػػدليؿ الػػذم عنػػدنا علػػ  رػػكف أطبػػاء ذلػػؾ ، كرانػػت وحػػت إشػػراؼ اػػيادلة موخااػػيف، العػػأج

أم فػي اذدكيػة المفػردة ، ـ فػي الاػيدليةينالوي كضػعيا عػدد مػ الوأليؼالعار ايادلة أيضان ىك 

 .(1)كالمرربة

كمػف ىػػذا المنطلػػؽ رػاف اػػيادلة إقلػػيـ فرغانػة كالشػػاش كأشركسػػنو كغيػرىـ مػػف أقػػاليـ كدكؿ  

كليػػـ مؤلفػػات عػػف اذمػػراض كعأجيػػا لماػػنؼ ، العػػالـ اإلسػػأمي فاذطبػػاء رػػانكا اػػيادلة أيضػػان 

المعػػركؼ بػػػ)بسواف العطػػاريف( كىػػك  (2)ممحمػػد بػػف علػػي بػػف محمػػد المعػػركؼ بوػػاج الػػديف الخجنػػد

كمحمد بف الخجندم ااحب رواب )أاكؿ الورريػب فػي  (1)رواب مفيد جمعو مف نحك عشرة روب

 .(2)الخ( كروبو عل  قسميف...مد هلل عل  ما ىدانا سبيؿ الرشادالطب( كىك مخوار أكلو )الح

ف لػػـ يعػػرؼ بيػػذا ا  إال أنيػػـ ، السػػـ فػػي حينػػورمػػا اىػػوـ اذطبػػاء كالاػػيادلة بعلػػـ النبػػات كا 

فقػد اىومػكا بالزراعػات الوػي اشػوير بيػا ، ساركا عل  المنيب العلمي لقكاعده دكف مسم  خػاص بػو

فراف اإلقليـ مف أخاب أقػاليـ اذرض يحوػكم علػ  زراعػات عديػدة ، إقليـ ما كراء النير كبرثرويا

الوي اشويرت بأد  (3)كففمف المعركؼ أف أشجار الطرخ، مف نباوات كأعشاب وسوخدـ في العأج

، رػاف يسػوخدـ رػدكاء لوطيػب راةحػة الفػـ، كاػدرت منػو إلػ  بلػداف عديػدة، ما كراء النيػر بزراعويػا

كيعػالب ، كراف يحد مف نزيؼ الدـ، لألسناف ان مخدر ، كيسوخدـ كعأج قرحة الفـ عف طريؽ مضغو

، دكاءـ بزراعويػػا اسػػوخدمت ر بيػػا اإلقلػػيرمػػا أف الػػكركد المونكعػػة الوػػي اشػػوي (4)اضػػطرابات المعػػدة

                                                 

 .248ص، واريخ الطب كالايدلة إبراىيـ مراد: بحكث في  (1)
 .لـ يذرر واريخ كفاوو  (2)
 .224، ص4حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ  (1)
 .189، ص4عبداهلل سعد: مكسكعة علماء آسيا الكسط ، جػ  (2)
ة كوسػػوخدـ اليػػوـ الشػػاىقة المنيعػػ ذررىػػا ابػػف حكقػػؿ طبرخػػكف، إال أنيػػا ىػػي نفسػػيا الطرخػػكف كىػػي أشػػجار خضػػرة، كبقلػػة وكجػػد بجبػػاؿ  (3)
 .415ذمراض اذسناف كغيرىا، انظر: اكرة اذرض، ص ان مخدر أمراض رثيرة راضطرابات المعدة، ك دكاء 
 .38اإلسراةيلي: منياج الدراف، ص العطار الياركني  (4)
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، كالبنفسب ياػنع منػو دكاء لعػأج السػعاؿ، كحرقاف المعدة، فالكرد نافع في عأج الحمي كالعطس

  .(1)كنزالت البرد

، يكجد منو بفرغانة الحلك كالحامض فالحلك يسوخدـ رمليف كيحبس العرؽ الذم (2)كالسفرجؿ

منػػػع وشػػػقؽ اذيػػػدم كيمنػػػع اذكراـ كالقػػػركح اسػػػوخدامو رػػػدىاف ي يمرػػػف كيلػػػيف قاػػػبة الرةػػػة رمػػػا أنػػػو

أمػا الحػامض يسػوخدـ لمنػع سػيأف الفضػأت ، الجلديػة كشػرابو مقػكل رمػا أنػو نػافع للرلػي كالمثانػة

كراف بفرغانة كالشػاش كأشركسػنو كسػاةر بػأد مػا كراء النيػر اذشػجار الملوفػة كالثمػار ، مف المعدة

كالبنفسػػػب كالياسػػػميف فػػػي بسػػػاويف  (2)فػػػي أشركسػػػنوكرػػػاف الػػػكرد يػػػزرع  (1)الرثيػػػرة كالريػػػاض المواػػػلة

كالعػػاج ، كالعػػكد (5)الػػذم وعطػػر بػػو اذجسػػاـ كالمسػػؾ كالعنبػػر (4)كرػػاف الاػػندؿ (3)سػػمرقند كفرغانػػة

كرانػػت فرغانػػة  (6)سػػاةر اذدكيػػة المسػػوخرجة منيػػا وسػػوخرج برثػػرة مػػف أشركسػػنو كفرغانػػة كبخػػارل

كرانػػػت ىػػػذه اذعشػػػاب كالعطػػػكر وسػػػوخدـ فػػػي  (7)أشػػػير منػػػاطؽ إنوػػػاج المسػػػؾ كالقرنفػػػؿ كالرػػػافكر

 .اناعة اذدكية

كنأحػػظ ممػػا سػػبؽ أنػػو بػػالرغـ مػػف نػػدرة الماػػادر المواحػػة لػػدينا عػػف ذرػػر اػػيادلة إقلػػيـ مػػا 

كراء النير إال أنو بالرغـ مف ىذا إال أف ىذا اإلقليـ بثركاوو النباوية كالعشبية كبرجالو الػراغبيف فػي 

مػػاء فػػي مخولػػؼ العلػػـك إال أف الػػدمار الػػذم أحػػؿ بػػاإلقليـ مػػف قبػػؿ العلػػـ ال يمرػػف أف يخلػػك مػػف عل

                                                 

 .105العطار الياركني: المادر نفسو، ص  (1)
 .السفرجؿ: نبات ينمك طبيعيان   (2)
 .391ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (1)
 .165االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (2)
 .391ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (3)
خشػػب الاػػندؿ: يحاػػؿ علػػ  الاػػندؿ بػػأف وقطػػع الشػػجيرة كيجفػػؼ فػػي الظػػؿ، كورػػكف للخشػػب راةحػػة زريػػة قابلػػة للواػػاعد البخػػارم   (4)

 .219ـ، ص1990المعرفة، الركيت،  عف إحراقيا، شكقي عثماف: وجارة المحيط اليندم في عار السيادة اإلسأمية، عالـ
العنبر: عطر بحرم شيير يسوخرج مف المياه، كقيؿ إنو شيء مف شحـك الحكت أك الدلفيف، القزكينػي: عجاةػب المخلكقػات كغراةػب   (5)

 .281ـ، ص1973المكجكدات، وحقيؽ فاركؽ سعد، بيركت، 
 .230لسورنب: بلداف الخأفة، ص  (6)
 .261ص ابف حكقؿ: اكرة اذرض،  (7)
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ـ ربما راف السبب في ندرة الماادر الوي وشير إلػ  وفااػيؿ عػف اإلقلػيـ 1216ىػ/ 616المغكؿ 

زاد اىومػػػػاـ سػػػػأطيف السػػػػأجقة كالخػػػػكارزمييف بعلػػػػـك الطػػػػب كالبيمارسػػػػوانات كالاػػػػيدلة  .كأحكالػػػػو

شػػددكا فػػي رقػػابويـ علػػ  أعمػػاؿ اذطبػػاء كالاػػيادلة كالعطػػاريف  كالػػذيف، فكضػػعكا علييػػا المحوسػػبيف

كالرحػػاليف كممػػف لػػو عأقػػة بمينػػة الطػػب كعػػأج النػػاس ذف الطبيػػب ىػػك العػػارؼ بورريػػب البػػدف 

كاذدكيػػػػة النافعػػػػة ، كأسػػػػبابيا كأعراضػػػػيا كعأماويػػػػا، كاذمػػػػراض الحادثػػػػة فييػػػػا، كمػػػػزاج اذعضػػػػاء

في اسوخراجيا كطريؽ مداكويا كوبيف ريفياويا فمف لـ يرػف كالكجو ، كاالعوياض عما لـ يكجد منيا

رذلؾ فأ يجعؿ لو مداكة المرض  كال يجكز لو اإلقداـ عل  عأج ييخػاطر فيػو كال يوعػرض لمػا ال 

 .(1)علـ لو فيو

بؿ أف ما يعرؼ بَّقسـ اذطباء كالذم يؤدكنو قبؿ ممارسة المينة حاليان راف لزكـ مف يمويف 

)كينبغػػي للمحوسػػب أف يأخػػذ علػػييـ عيػػد  (2)اػػكر اإلسػػأمية يقػػكؿ ابػػف اذخػػكةمينػػة الطػػب فػػي الع

أبقراط الذم أخذه عل  ساةر اذطباء كيحلفيـ أف ال يعطكا أحدان دكاءن مضران كال يرربػكا لػو سػمان كال 

كال يذرركف للنساء الدكاء الذم يسقط اذجنة كال للرجاؿ الذم ، يانعكا سمكمان عند أحد مف العامة

كال يفشػػكا اذسػػرار كال ، ع النسػػؿ كليغضػػكا أباػػارىـ عػػف المحػػاـر عنػػد دخػػكليـ علػػ  المرضػػ يقطػػ

 .ييوركا اذسوار كال يوعرضكا لما ينرر علييـ فيو(

يسػػألو عػػف  كاشػػورط فقيػػاء الحسػػبة شػػركطان علػػ  الطبيػػب إذا دخػػؿ علػػ  المػػريض فأبػػد أف

ثػـ شػرط أىػـ كىػك ، مػف العقػاقير ثػـ يروػب لػو اذدكيػة كاذشػربة كغيرىػا، سبب مرضو كعف مرضو

ثػـ يػدخؿ عليػو ، أف يروب ذىؿ كأكلياء المريض شيادة يشيد علييا مف حضر معو عند المػريض

          كيروػػػب لػػو نسػػخة يسػػلميا ذىلػػو رػػػؿ يػػـك كىػػك مػػا يسػػم  اليػػػـك ، فػػي أيػػاـ ثػػأث موواليػػة لمعاينوػػو

                                                 

 .166ابف اذخكة: معالـ القربة، ص  (1)
كأبقػراط طبيػب يكنػاني كوعنػي الرلمػة )الفػارس النبيػؿ( كىػك أكؿ مػف فاػؿ الطػب عػف الػديف معومػدان علػ  ، 167المادر نفسو، ص  (2)

 .65ـ، ص1970القياس كالوجربة، أحمد الشطي: واريخ الطب، كآدابو كأعأمو، دمشؽ، 
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ذا مػػػات يػػػذىب أىلػػػو بػػػالوقرير إلػػػ  كا  ، فػػػ ذا بػػػرأ المػػػريض أعطػػػي الطبيػػػب أجػػػره –بػػػالوقرير الطبػػػي–

ف رآىا عل  مقوض  الحرمة كاناعة الطب مف غير وفػريط كال وقاػير مػف الطبيػب  المحوسب كا 

  .(1)كأف رأم وفريط عكقب الطبيب، كفركغ أجلو أم انوياؤه، قاؿ المحوسب )ىذا قض ( بأمر اهلل

وػػػػاب حنػػػػيف ابػػػػف كاشػػػػورطكا فػػػػي الرحػػػػاليف أيضػػػػان شػػػػركطان منيػػػػا أف يموحػػػػنيـ المحوسػػػػب بر

كىك العشػر مقػاالت فػي العػيف فمػف كجػده عالمػان عارفػان بوشػريح طبقػات العػيف كأمراضػيا  (1)إسحاؽ

كرثيػػران مػػا منػػع رحػػالكا الطرقػػات مػػف ممارسػػة  (2)كريفيػػة عأجيػػا سػػمح لػػو بممارسػػة مينػػة الرحالػػة

كرػاف ، كراء النيػرأعماليـ كالذيف رانكا ينوشركف في طرقػات القػرل كالمػدف فػي رػؿ أقػاليـ بػأد مػا 

المحوسب يحلفيػـ أال ياػبغكا ألكانػان مخولفػة ببعضػيا حوػ  ال يػؤذكا النػاس إذ ال يمرنػو مػنعيـ مػف 

 .(3)الجلكس لمعالجة أعيف الناس

المعػركؼ بقاطػا جػانس فػي  (4)رما اشػورط المحوسػب علػ  الجػراحيف معرفػة روػاب جػالنيكس

  .(5)كمعو أدكاوو، نسافالجراحات كالمراىـ كأف يعرفكا الوشريح كأعضاء اإل

ال يواػػدل  أمػػا المجبػػركف كىػػي مينػػة مازالػػت مكجػػكدة لػػآلف فاشػػورط علػػييـ المحوسػػب أف

كأف يعلػػـ عػػدد ، فػػي الجبػػر (7)فػػكليس (6)للجبػػر مػػنيـ إال بعػػد أف يعػػرؼ المقالػػة السادسػػة مػػف رينػػاش

ره حوػ  إذا كاػدرة رػؿ عظػـ منيػا كشػرلو كقػد، عظاـ اآلدمػي كىػي ماةوػا عظمػة كثمانيػة كأربعػكف
                                                 

 .151ي طلب الحسبة، صابف بساـ: الروبة ف  (1)
: يرن  أبا زيد راف فاضأن في اناعة الطب فايحان باللغػة العربيػة كالسػريانية كاليكنانيػة طػاؼ الػبأد لجمػع الروػب إسحاؽحنيف بف   (1)

 .409ابف النديـ: الفيرست،  ص ؛ـ815ىػ/ 200القديمة وكفي سنة 
 .168ابف اذخكة: معالـ القربة، ص  (2)
 .152روبة، صابف بساـ: ال  (3)
جػػػػالنيكس: طبيػػػػب يكنػػػػاني مشػػػػيكر درس المنطػػػػؽ كالفلسػػػػفة كالطػػػػب كسػػػػافر إلػػػػ  عػػػػدة بلػػػػداف طلبػػػػان للعلػػػػـ كمػػػػات فػػػػي اػػػػقلية سػػػػنة   (4)
 .26ـ، ص1966الفوكح الوكانسي: مف أعأـ الطب العربي، الدار القكمية للطباعة كالنشر، القاىرة،  ـ، أبك833ىػ/218
 .169ص ابف اذخكة: معالـ القربة،  (5)
الرناش أك الرناشة: مذررة يسجؿ فييا الشخص ما كقع لو مف اذحػداث أك رػاف شػاىد عيػاف علػ  كقكعيػا رمػا يػدكف فييػا مػا نظمػو   (6)

مف اذشعار أك ما راج بينو كبيف أقرانو مف مسػاجأت أدبيػو أك منػاظرات علميػة إلػ  غيػر ذلػؾ، محمػد رزكف: دكر الرناشػات فػي الروابػة 
 .489ـ، ص1990مغربية، مجلة الكثاةؽ كالمخطكطات، العدد الرابع سنة الواريخية ال

 .19، ص2فكليس: طبيب يكناني معركؼ، ابف أبي أابيعة: عيكف اذبناء، جػ  (7)
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كرػػاف يموحػػنيـ علػػ  ، انرسػػر منيػػا شػػيء أك انخلػػع رده إلػػ  مكضػػعو علػػ  ىيةوػػو الوػػي رػػاف علييػػا

 .(1)ذلؾ

 عمم النبات: 

كمكضػػكعو ، كمضػػارىا، ىػػك علػػـ يبحػػث فػػي خػػكاص النباوػػات كعجاةبيػػا كأشػػراليا كمنافعيػػا

كلػػذلؾ ، الغػػذاء كالػػدكاء فالنبػػات رػػاف كمػػازاؿ قػػكاـ (1)معرفػػة نػػكع النبػػات كفاةدوػػو كمنفعوػػو للوػػداكم بػػو

يخولػؼ بعضػيا عػف ، نكاعػان أأبدعو الخالؽ سبحانو كوعال  كجعلو بحرموو أجناسان كأاػنافان كألكانػان ك 

كأكدعػػػو فػػػي ريانيػػػا مػػػف خػػػكاص بحسػػػب ورريبيػػػا ، كووغػػػاير فيمػػػا شػػػبو اهلل فييػػػا مػػػف قػػػكل، بعػػػض

داكاة أسػػقاميا كىػػي مػػع ذلػػؾ الفسػػيكلكجي كالريمػػاكم كالبيكلػػكجي لونقيػػة اذىكيػػة كوغذيػػة اذبػػداف كمػػ

 .(2)كوزيف المحيط الطبيعي كومأله حياة كجماؿ، وبيب العيف كوطيب النفس

كاعونػػ  اإلنسػػاف منػػذ القػػدـ بمعرفػػة النبػػات كاسوقاػػاء أحكالػػو كاسورشػػاؼ أسػػراره كاسػػونباط 

كوناكلػػت القػػركف السػػابقة ذلػػؾ فورارمػػت المعػػارؼ ، خكااػػو كمنافعػػو لحفػػظ حياوػػو كمػػداكاة أسػػقامو

 .(3)كأسيـ علماء المسلميف في وطكر ىذا العلـ، حو  اار علـ النبات قاةمان بذاوو

 –رغـ أنو لـ يرف معركفان لدييـ بيػذا االسػـ–ليـ ما كراء النير بعلـ النبات كاشوغؿ علماء إق

رمػا أدخلػكا جملػة ، كعطػكر رثيػرة رػالزعفراف كالرػافكر، كاسوخرجكا منو مػكاد رثيػرة للطػب كالاػيدلة

  .(4)مكاد الطبية في العقاقير كالمفردات الطبيةمف ال

                                                 

 .169ابف اذخكة: معالـ القربة، ص  (1)
 .282ـ، ص1977عمر رضا رحالو: العلـك البحوة  في العاكر الكسط ، دار الفرر، بيركت،   (1)
مؤلػؼ مجيػكؿ: عمػدة الطيػب فػي معرفػة النبػات، كاذغذيػة كاذدكيػة عنػد مػؤلفي الغػرب اإلسػأمي، وحقيػؽ محمػد العربػي الخطػػابي،   (2)

 .39ـ، ص1990دار الغرب اإلسأمي، بيركت، 
 .282عمر رضا رحالو: العلـك البحوة، ص  (3)
 .390ميرفت رضا أحمد: الحياة الثقافية، ص  (4)
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كحبػػػا اهلل وعػػػال  إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر بمكقػػػع جغرافػػػي مموػػػاز فجعليػػػا مررػػػزان أساسػػػيان للوجػػػارة 

لػذلؾ فػ ف أعشػابان كنباوػات طبيػة كعقػاقير مػف أاػؿ ، فيي ملوق  للطرؽ الوجارية الربرل، العالمية

فريقيػػاحيػػكاني لػػـ يعرفيػػا طبيػػب مػػف القػػدماء قػػد أ كرػػاف مػػف الطبيعػػي أف ، وػػت مػػف الاػػيف كالينػػد كا 

عقاقير ، فاسوعملكىا يعرؼ أاحاب االخوااص ما ليذه اذعشاب الشرقية مف قكة شفاةية ساحرة

رأقربػػاذيف القأنسػػي ، طبيػػة كجربكىػػا ككضػػعكا وجػػاربيـ كنواةجيػػا فػػي روػػب خااػػة بعلػػـ اذقربػػاذيف

قرفة الوي رانت وزرع في سمرقند كلعبػت دكران ميمػان فػي كمف ىذه النباوات ال، كأقرباذيف السمرقندم

حيػػث رانػػت أكراقيػػا عناػػران مػػف العنااػػر الوػػي وػػدخؿ فػػي ورريػػب الوريػػاؽ، رمػػا رانػػت ، اذقربػػاذيف

 .(1)وحوكم عل  زيت أثيرم كأكراقياأزىارىا 

 –نػػد كالركا، رمػا أدخلػػت إلػػ  العقػػاقير العربيػة القديمػػة مػػكاد طبيػػة مجيكلػة رالرػػافكر كالعنبػػر

كرػػاف أطبػػاء كاػػيادلة إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر يعرفكنػػو ومػػاـ المعرفػػة كرػػاف يػػأوي مػػف  –جػػذر النبػػات 

 (2)لووػػػرؾ جػػػزءان مػػػف حمكلويػػػا فػػػي أسػػػكاقيا، كرانػػػت القكافػػػؿ وحملػػػو كووكقػػػؼ فػػػي اإلقلػػػيـ، الاػػػيف

يف إمػا كرػاف علػ  شػرل، كالزنجبيؿ الذم راف يباع في أسكاؽ اإلقليـ كراف كاردان مف الايف كالينػد

مػػػا محفكفػػػان بمعالجوػػػو بالسػػػرر كرػػػاف الينػػػكد يعػػػدكف منػػػو مسوحضػػػرات محفكظػػػة عرفيػػػا ، أخضػػر كا 

رمػػػا رػػػاف ، كرػػػاف العطػػػاركف ياػػػنعكف منػػػو معجكنػػػان معظمػػػو مػػػف الزنجبيػػػؿ، العػػػرب باسػػػـ زنجبيػػػؿ

يبػاع ، زىػرة جػكز الينػد –كرػاف الػزنجيف  (3)يسوعمؿ في الطيي كيدخؿ في وحضير اذنبػذة المقبلػة

كالقنب الذم وشػوير بػو أشركسػنو كرػش كنسػؼ كخػكارـز كسػمرقند  (4)كاؽ بأد ما كراء النيرفي أس

 .(5)كدىنو دكاء لكجع اآلذف مف البركدة، كىك مخدر كيسرف اذكجاع

                                                 

 .101، 100، ص4الوجارة، جػىايد: واريخ   (1)
، ص  (2)  .69، 68عبدالحليـ منوار: واريخ العلـك
 .125 -122، ص4ىايد: واريخ الوجارة، جػ  (3)
 .379ابف حكقؿ: اكرة اذرض، ص  (4)
 .215القزكيني: عجاةب المخلكقات كغراةب المكجكدات، ص  (5)
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كممػػا ال شػػؾ فيػػو أف المسػػلميف فػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر رشػػفكا بالبحػػث كالوجربػػة عػػف مزايػػا 

كأبػانكا عػف ، يػا مػف أثػر فػي اروسػاب الاػحة كدفػع المػرضكعرفكا مػا ل، االحة مف ولؾ النباوات

كجػػػػكه اسػػػػوعماليا فيمػػػػا ينوػػػػاب جسػػػػـ اإلنسػػػػاف مػػػػف أمػػػػراض فوكاػػػػلكا إلػػػػ  حقػػػػاةؽ جػػػػديرة بالعنايػػػػة 

 .(1)كالودبر

 عمم الكيمياء: 

باإلضػػافة إلػػػ  مػػػا قدمػػػو علمػػػاء العاػػػريف السػػلجكقي كالخػػػكارزمي فػػػي إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر 

الوػػي انويجػػكا فييػػا كغيرىػػا مػػف العلػػـك الطبيعيػػة مػػنيب الوجربػػة ، ميػػاءرانػػت ليػػـ دراسػػات فػػي الري

فادويػػا خكااػػان ، كالريميػػاء ىػػك علػػـ يػػراد بػػو سػػلب الجػػكاىر المعدنيػػة خكااػػيا .(1)العلميػػة لػػـ ورػػف  كا 

عػدة فيو عل  الملذات رليا مشوررو في الوكعية كاالخوأؼ الظاىر بينيما إنما ىك  االعوماد (2)ليا

أالو )رػيـ يػو( كمعنػ  ذلػؾ أنػو مػف ، كلفظ الريمياء عبراني معرب (3)كز انوقالياأمكر عرضية يج

كيقػػاؿ رمػػ  ، كقيػػؿ كىػػك الاػػحيح أف أاػػلو عربػػي كاشػػوقاقو مػػف رمػػ  يرمػػي إذا سػػور كأخفػػ ، اهلل

 (4)كرػاف منوحلػك ىػذه الاػناعة يراعػكف فييػا قاعػدة السػور كاإلخفػاء، الشيادة أم يرمييا إذا روميػا

، لػ  الريميػػاء أسػػماء عديػدة بعضػػيا راجػػع فػي أغلػػب اذمػػر إلػ  طبيعػػة المكضػػكعكأطلػؽ العػػرب ع

علػـ : كبعضيا راجع إل  منيجيـ في البحػث أك أغراضػيـ الوػي اسػويدفكىا منػو فمػف ىػذه اذسػماء

كرػػػاف  .(5)علػػػـ الميػػػزاف، علػػػـ الوػػػدبير، علػػػـ الحجػػػر، اػػػنعة اإلرسػػػير، اػػػنعة الريميػػػاء، الاػػػنعة

ء النيػػػر الفضػػػػؿ فػػػي وطػػػػكر علػػػـ الريميػػػػاء مػػػف اذبحػػػػاث النظريػػػة إلػػػػ  لعلمػػػاء مػػػػدف إقلػػػيـ مػػػػا كرا

                                                 

 .4، 3ـ، ص1977، ركرريس عكاد: ماادر النباوات الطبية عند العرب، بيركت  (1)
اذماـ راةعة، إذا قكرنت بنظريػات اإلغريػؽ الغامضػة، فػالعرب كالمسػلمكف ىػـ ركاد علػـ الريميػاء،   يقكؿ فيليب حو  "كىي خطكة إل  (1)

 .465، ص2ـ، جػ1949واريخ العرب، دار الرشاؼ للنشر، بيركت، 
 .246عمر رضا رحالو: العلـك البحوة، ص  (2)
 .لمرجع نفسوعمر رضا رحالو: ا  (3)
 .246ـ، ص1991حرمت نجيب عبدالرحمف: دراسات في واريخ العلـك عند العرب، القاىرة،   (4)
 .28ـ، ص1967ماطفي لبيب عبدالغني: الريمياء عند العرب، دار الرواب، القاىرة،   (5)
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الوطبيقات العملية حيث راف وطبيػؽ علػـ الريميػاء فػي الاػيدلة مػف أىػـ الفكاةػد الوػي حققيػا ىػؤالء 

كاروشػػفكا عػػددان ، فقػػد عرفػػكا أسػػرار المػػداكة بالعقػػاقير الطبيػػة مػػف نباويػػة كحيكانيػػة كمعدنيػػة (1)العلمػػاء

، كاسػػوخدمكىا رأدكيػػة مفػػردة أك فػػي ورريػػب اذدكيػػة المرربػػة، وػػات الطبيػػة كالعطريػػةربيػػران مػػف النبا

كأدخلػػكا فػػي الطػػب اسػػوعماؿ الرػػافكر كالمسػػؾ كجػػكز  (2)كظلػػت العقػػاقير الطبيػػة ىػػي أسػػاس العػػأج

جمػػػػع  .(1)الطيػػػػب كالقرفػػػػة كغيرىػػػػا كىػػػػـ الػػػػذيف اخورعػػػػكا اذشػػػػربة كالرحػػػػكؿ كالخأاػػػػات العطريػػػػة

في اذبكاب اذربعة عشر اذكلػ  مػف روابػو أقػر بػاذيف القأنسػي رػؿ مػا قيػؿ  القأنسي السمرقندم

حػػراؽ كقلػػي  دخػػاؿ العقػػاقير النباويػػة كوحضػػير اذدكيػػة المفػػردة المعدنيػػة عػػف غسػػؿ كا  عػػف الوقػػاط كا 

كورلػػيس ثػػـ اوبعيػػا بػػالرأـ عػػف وحضػػير بعػػض اذدكيػػة المييػػأة رعمػػؿ اذدىػػاف الطبيػػة كاسػػوخراج 

كدخػػػػاف ، كاسػػػػوخراج عسػػػػؿ الػػػػبأذر كلػػػػبف الشػػػػبـر، كطػػػػبخ السػػػػرطانات، غسػػػػليااذدىػػػػاف النباويػػػػة ك 

اػػأح الػػدبؽ، كوطريػػد العػػدد، كوحضػػير مػػاء الجػػبف، الرنػػدر كيعػػٌد مجمػػكع ىػػذه اذبحػػاث النػػكاة ، كا 

كىػك علػـ الريميػاء الاػيدلية كذلػؾ ، الرةيسية لعلـ حديث ظير في أكربا في نيايػة عاػر النيضػة

  .(2)بفضؿ العرب كالمسلميف

 رمػػػا وكاػػػلت الدراسػػػات الريمياةيػػػة إلػػػ  اػػػناعة المسوحضػػػرات الرماليػػػة مثػػػؿ زيػػػت الػػػكرد

الوػػي ، كاسػػوخراج الػػركاةح مػػف اذزىػػار (3)كالبنفسػػب كالػػدىكف كالمػػراىـ كمسوحضػػرات الزينػػة كالعطػػكر

كلرػف أغلبيػا مػف ، ىي محاليؿ لمكاد عطريػة مػف أاػكؿ نباويػة راذزىػار كالثمػار كاذكراؽ كالبػذكر

كىػي وسػوعمؿ حوػ  ، كرػاف ذلػؾ يسػولـز معرفػة طػرؽ الوقطيػر، كيقكمكا باسوخراج العطػكر، رالزىك 

مػا أف ، ف مػا وكضػع أكراؽ الزىػكر طبقػات فػكؽ بعضػيا الػبعض ووخلػؿ طبقػات مػف الػدىف، اليكـ كا 

                                                 

 .268ص ـ،1987عبدالعزيز عبدالرحمف: واريخ الطب كالايدلة كالريمياء، دار الثقافة، بيركت،   (1)
 ..32محمد غريب جكدة: عباقرة علماء الحضارة العربية كاإلسأمية، ص  (2)
 .240حرمت نجيب: دراسات، ص  (1)
 .10باذيف السمرقندم، صالقأنسي السمرقندم: أقر   (2)
 .121ـ، ص1988، دار المشرؽ، بيركت، 2كليـ الخازف: الحضارة العباسية، ط  (3)
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كرانػػت بػػأد مػا كراء النيػػر مشػػيكرة بعطرىػػا ، ونقػع الزىػػكر فػػي الزيػت ثػػـ يسػػوخرج العطػػر بعػد ذلػػؾ

 .(1)ملؾ الرياحيف –ريحاني كالشاىسغـر مف الحبؽ ال

رمػا رثػر اسػوعماؿ القنػب كاذفيػكف حرقػان ، كاوخذت مسوحضرات الزينة للنساء أىمية عظيمة

، كعرفػػكا حػػامض الربريويػػؾ (1)كىمػػا مػػف النباوػػات المنكمػػة المسػػوعملة فػػي ضػػركب السػػحر، كوػدخينان 

، الريميػػاء علػػ  أسػػاس الوجربػػة كسػػار علمػػاء مػػا كراء النيػػر فػػي علػػـ، كحػػامض النوريػػؾ كالرحػػكؿ

 .(2)كنورات الفضة، كالزةبؽ، فرشفكا القلكيات كالنكشادر

كعرفػػكا أيضػػان الاػػكدا ، رمػػا عرفػػكا عمليػػات الواػػعيد كالورشػػيح كالوػػذكيب كالورػػيس كالوقطيػػر

 .(3)الراكية كرربكنات الاكديـك كرربكنات البكواسيـك كغيرىا مما وقكـ عليو الاناعات الحديثة

اسوفاد علماء ما كراء النير مف مباحثيـ الريمياةية في الاناعة كاسوعانكا بيا عل   كمف ثـ

وحضػػػػير رثيػػػػر مػػػػف اذمػػػػأح كالمرربػػػػات كاذحمػػػػاض الوػػػػي عرفكىػػػػا ذكؿ مػػػػرة فػػػػي وػػػػاريخ البحػػػػث 

 .(4)الريمياةي كراف ليا أربر أثر كأنفعو

ء الاػناعية فػي الميػارة أحدثو علماء ما كراء النير فػي الريميػا الذمرما يظير مدل الوقدـ 

العظيمػػة الوػػي أبػػداىا اػػناعيـ الفنيػػكف فػػي الاػػباغة الوػػي أكجػػدكىا لولػػكيف اذنسػػجة كالفسيفسػػاء 

كبلغػػت اػػباغة  (5)حافظػػت علػػ  ركنقيػػا ثابوػػةكرانػػت ىػػذه اذاػػباغ ، كاػػناعة اذكانػػي الفخاريػػة

 (6)ويػػة رالنيلػػة الزرقػػاءكرانػػت مػػكاد الاػػباغة وعومػػد قػػديمان علػػ  المػػكاد النبا، اذقمشػػة درجػػة ربيػػرة

                                                 

: وسػػمية العػػرب  الشػػاىس  (1) الضػػميراف كالضػػكمراف، كىػػي نػػكع مػػف الحبػػؽ دقيػػؽ الػػكرؽ جػػدان يرػػاد يرػػكف الػػذاب عطػػر الراةحػػة، ابػػف غػػـر
رمػػزم مفوػػاح: إحيػػاء الوػػذررة فػػي النباوػػات الطبيػػة المفػػردة ؛ 50، ص3ىػػػ، جػػػ1391البيطػػار: الجػػامع لمفػػردات اذدكيػػة كاذغذيػػة، القػػاىرة، 

 .386ـ، ص1953كالمفردات العطرية، القاىرة، 
 .121يـ الخازف: الحضارة العباسية، صكل  (1)
 .219الثعالبي: لطاةؼ المعارؼ، ص  (2)
 .275، 274عمر رضا رحالو: العلـك البحوة، ص  (3)
 .48ماطفي لبيب: الريمياء عند العرب، ص  (4)
 .275عمر رضا رحالو: العلـك البحوة، ص  (5)
 .48ـ، ص1976، 37سأمية، مجلة الجمع العلمي العراقي، مباالح أحمد العل : ألكاف المأبس العربية في العيكد اإل  (6)
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إال أف رخص أثمػاف اذاػباغ الريمياةيػة مػف قطػراف الفحػـ  .(1)كالحيكانية ردكدة القز كدكدة القرمز

  .(2)انوشار اذاباغ الريمياةية كسيكلة اسوعماليا أدل إل ، الحجرم

ـ( 1131ىػػ/ 526كاشوير أحمد بف عبداهلل بف يكسؼ بف الفضؿ السمرقندم الابغي )ت 

 .(1)كراف مف ربار الفقياء يعمؿ في الدار الجكزجانية، ف الماىريفراف مف الاباغيبأنو 

كاػػناعة الزجػػاج ، رمػػا اشػػوير علمػػاء مػػا كراء النيػػر باػػناعة الخػػزؼ كاذحبػػار كالػػدىانات

حيث جلب ىػؤالء العلمػاء اذدكات الزجاجيػة المخولفػة إلػ  مخوبػراويـ كاسػوعمؿ الراشػي فػي عمليػة 

ان ووجدد فيو مكاد االحوراؽ ولقاةيان كثبت اذنابيب الداخلة بعضيا ببعض بكاسطة الوقطير فرنان خاا

–رربكنات الرالسيـك  –جر الجيرم كاسوخدمكا الطريقة نفسيا بنسب معينة مف الح (2)قطع القماش

كرربكنػػات الرالسػػيـك باإلضػػافة ، بعػػد خلطػػو بنسػػب معينػػة مػػف الحجػػر الجيػػرم –رسػػيد السػػيلركفأك 

 .(3)ربكنات الاكديـك كأراسيد أخرل ثـ وشريلو بكاسطة النفخإل  نسب مف ر

كيبدك لنا مقدار معارفيـ في الريمياء الاناعية مف حذقيـ فػي اسػوخراج المعػادف كاػناعة 

 علػػػ  فرػػانكا يعملػػكف، كرػػاف لاػػػناعاويـ وفػػكؽ عظػػيـ بفضػػػؿ معػػارفيـ العلميػػة الريمياةيػػػة، الفػػكالذ

علػػػي  أبػػػككاشػػػوير الشػػػيخ  (4)يػػػد كالػػػذىب كدباغػػػة الجلػػػكداسػػػوغأؿ منػػػاجـ الربريػػػت كالنحػػػاس كالحد

ـ( بأنو راف مف أمير الػدباغيف 1062ىػ/ 454الحسيف بف أبي زيد مناكر الاغدم الدباغ )ت 

فضػػأن عػػف ذلػػؾ رانػػت طػػرؽ الاػػناعة مخولفػػة كمعقػػدة ممػػا يػػدؿ علػػ  أف أدكاويػػـ  .(5)فػػي عاػػره

                                                 

 .176ـ، ص1986سعاد ماىر: الفنكف اإلسأمية، الييةة المارية العامة للرواب،   (1)
 .ـ، المقدمة1992زيد الخكيسري: معجـ اذلكاف في اللغة كاذدب كالعلـ، بيركت،   (2)
 .185، ص1ابف أبي الكفا: الجكاىر المضيةة، جػ  (1)
 .75، 74عبدالحليـ منوار: قراءات، ص  (2)
 .50: الريمياء كعند العرب، صبماطف  لبي  (3)
 .لبيب: المرجع  نفسو ماطف   (4)
 .228، ص8ابف الجكزم: المنوظـ، جػ  (5)
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اء كفيميػـ الوػاـ لخػكاص المعػادف كالفلػزات رانت رثيرة كمونكعة رمػا يثبػت ومرسػيـ فػي علػـ الريميػ

 .(1)كأراسيدىا كوفاعليا مع الحرارة

الخيميػػػػاء كفرػػػػر بعضػػػػيـ ، كعػػػػرؼ علمػػػػاء إقلػػػػيـ مػػػػا كراء النيػػػػر الريميػػػػاء بمعناىػػػػا الحقيقػػػػي

 .(1)باروساب الحجر الفسفكرم الذم يحكؿ المعادف إل  ذىب

الػكرؽ مػف القطػف أك الروػاف كمف بيف الاناعات الوي أفادت الاناعة فاةدة ربرل اػناعة 

كانوشػػار الوعلػػيـ بػػيف عامػػة ، فػػ ف نشػػر الروػػاب بأسػػعار رخياػػة، فقػػد فػػوح عاػػران جديػػدان للحضػػارة

أمػريف ميسػكريف إال بعػد أف اسػوبدؿ أىػؿ سػمرقند الػكرؽ العػادم بػدالن مػف الرقػاؽ  االناس لػـ ياػبح

 .(2)كاذكراؽ الحريرية، الوي راف يسوخدميا العالـ القديـ

كيقػػاؿ إف  –نػػكع مػػف اذليػػاؼ  –د طريقػػة واػػنيع الراغػػد علػػ  أخػػذ القنػػب اذبػػيض كوعومػػ

ثػـ يؤخػذ ، ثػـ يبػؿ كيسػرح بالمشػط حوػ  يلػيف –اذاؿ النباوي ليذه اذليػاؼ ىػك مػا يعػرؼ بالويػؿ 

كيبسػػط فػػي الشػػمس حوػػ  يجػػؼ ثػػـ يعػػاد فػػي الليػػؿ ، مػػاء الجيػػر فينقػػع فييػػا ليػػالي ثػػـ يفػػرؾ باليػػد

كوػوـ ىػذه ، ثػـ يفػرؾ كيبسػط فػي الشػمس حوػ  يجػؼ، كيورؾ للاػباح، يدكيكضع في ماء جير جد

حوػػ  يبػػيض لػػكف ، مػػاء الجيػػر مػػرويف يكميػػان بؾ لكيفضػػؿ أف يػػد، العمليػػة لمػػدة ثأثػػة أيػػاـ أك أرثػػر

مػع مراعػاة وبػديؿ المػاء يكميػان، ، كينقع في بماء عذب لمػدة سػبعة أيػاـ، القنب ثـ يقرض بالمقراض

حوػػ  يلػػيف كال يبقػػ  بػػو شػػيء مػػف ، كىػػك نػػدل، فػػي اليػػاكف دقػػان ناعمػػان يػػدؽ ، فػػ ذا ذىػػب منػػو الجيػػر

ثػػـ يعمػػد إلػػ  ، حوػػ  ياػػير رػػالحرير، ثػػـ يكضػػع فػػي مػػاء جديػػد فػػي إنػػاء نظيػػؼ كيحلػػؿ بػػو، العقػػد

                                                 

 .123سعاد ماىر: الفنكف اإلسأمية، ص  (1)
فيمػػي فوحػػي إسػػحاؽ: الريميػػاء  ؛187ـ، ص1986ندرية، حسػػف محمػػد الشػػرقاكم: المسػػلمكف علمػػاء كحرمػػاء، دار المعرفػػة اإلسػػر  (1)

 .79، ص1ـ، جػ1947كالريمياةيكف، اإلسرندرية، 
كالػرؽَّ: بفػوح الػراء نػكع خػاص مػف مػكاد الروابػة مادوػو الجلػد، يسػودؿ مػف لفظيػا أنيػا رانػت ، 239ىالة شػارر: الػكرؽ كالكراقػكف، ص  (2)

الحمػػأف كالغػػزالف كالجػداء، حوػػ  يوحػػكؿ إلػػ  مػػادة اػػالحة للروابػػة عليػػو، كىػػك رمػػا جلػكدان رقاقػػان، كرػػاف ياػػنع مػػف جلػػكد اػػغار العجػػكؿ ك 
حبيػب الزيػات:  ؛1707، ص3يذرر ابف منظكر )الاحيفة البيضاء مما يروب فيو كىك جلد رقيؽ(، أنظر: ابف منظكر: لسػاف العػرب، جػػ

 .1362ـ، ص1986الجلكد كالرقكؽ كالطركس، بغداد، 
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كيرػكف بيػا فوحػات كيكضػع ، الوي وركف ذات عرض كطكؿ يروضيو الاانع، قكالب وشريؿ الكرؽ

كيغػط القالػب فػي المػاء كيحػرؾ باليػد يرفػؽ علػ  كجػو ، بيا ذلؾ القنب بعػد أف يػوـ ضػربو فػي إنػاء

ثػـ يقلػب مػا علػ  القالػب علػ  لػكح كيلاػؽ ، حو  ال يركف بو مكضػع سػميؾ كآخػر رقيػؽ، القالب

كيوػػرؾ حوػػ  يجػػؼ كيسػػقط ثػػـ يؤخػػذ ىػػذا الخلػػيط كيطلػػ  بػػو الػػكرؽ مػػف ، علػػ  حػػاةط نظيػػؼ أملػػس

، ليطلػػي بػػو الكجػػو اآلخػػر، يضػػع عليػػوالكجػػو اذكؿ ثػػـ يػػؤوي بلػػكح كيػػرش بالمػػاء كيجفػػؼ قلػػيأن ك 

كلسػػقي الراغػػد كونشػػيوو يغلػػ  أرز كيطػػبخ فػػي طنجيػػر نظيػػؼ ثػػـ ياػػف  مػػاء عػػذب كيحمػػؿ علػػ  

النار كيطرح فيو نشاجيد كيغل  حو  ينقص مف الماء مقدار أابعيف كيكضع فيو بعض الزعفراف 

غمسػان رقيقػان لرػي ال ثـ ياب في طشت كاسع كيغمس فيو الكرؽ ، بقدر ما يحواج إليو مف وركينو

فػ ذا جػؼ ياػقؿ ، ثػـ يقلػب رػؿ سػاعة لرػي ال يلواػؽ، كينشر عل  خيط رقيؽ فػي الظػؿ، يوقطع

ىرػذا لػـ ييمػؿ علمػاء إقلػيـ مػا كراء النيػر أمػر الوطبيقػات الاػناعية مػع قيػاميـ ، بمااقؿ الزجاج

 .(1)بمباحثيـ النظرية

يدم المسلميف حادثان ميمان في وػاريخ كيعد الوغير الربير الذم ناؿ الكرؽ في سمرقند عل  أ 

كأاػػبحت منػػذ وررػػزت ، كظلػػت سػػمرقند كقوػػان طػػكيأن المدينػػة اذىػػـ فػػي إنوػػاج الػػكرؽ الجيػػد (2)العػػالـ

كفػػػػي أنحػػػػاء الػػػػبأد ، فييػػػػا اػػػػناعة الراغػػػػد مػػػػف المػػػػدف الربيػػػػرة المنزلػػػػة فػػػػي بػػػػأد مػػػػا كراء النيػػػػر

، كواػنيعو فلػـ يعػد قااػران فقػط علػ  سػمرقندكلـ ولبث أف اوسعت داةرة إنوػاج الراغػد  (3)اإلسأمية

 .(4)بؿ وعددت مرارز وانيعو كانوشرت في أنحاء شو 

                                                 

 .120، 119لكراقكف، صىالة شارر: الكرؽ كا  (1)
 .366، ص2آدـ موز: الحضارة اإلسأمية، جػ  (2)
 .261ىالة شارر: الكرؽ كالكراقكف، ص  (3)
ـ، 1956، القػػاىرة، 3حسػف حسػني عبػػدالكىاب: البػردم كالػػرؽ كالراغػد فػي إفريقيػػة الوكنسػية، مجلػػة معيػد المخطكطػات العربيػػة، مػب  (4)
 .45، ص1جػ
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كمػػع إنوػػاج ، كرػػاف لظيػػكر الػػكرؽ رمػػا ىػػك معلػػـك أثػػره فػػي اوسػػاع داةػػرة الوػػأليؼ كالواػػنيؼ

فقػػد ازداد عػػدد المخطكطػػات رثيػػران كأخػػذ الونػػافس ، الػػكرؽ بػػدأت المرحلػػة الذىبيػػة للروػػاب اإلسػػأمي

كالنادرة كأابح الخطاطكف مكضع البحث ، الخلفاء كالكزراء كاذمراء عل  اقوناء الروب الغاليةبيف 

 .(1)كالوقدير

 عموم الرياضيات: 

كالطػػب ، بػالعلـك العقليػػة اذخػػرل رالفلػػؾ كالريميػػاء –منػػذ القػػدـ  –اروبطػت العلػػـك الرياضػػية 

، مليػات الحسػابية كال وعػرؼ إال بيػافيذه العلػكـ ال ووكاػؿ إلػ  نوػاةب دكف اسػوخداـ الع، كالايدلة

فقػد اىػوـ ، كالينديػة القديمػة –ال يوجزأ مف ميراث العلػـك اليكنانيػة  كلما رانت العلكـ الرياضية جزءن 

كلػػـ يقفػػكا عنػػد ىػػذا الحػػد بػػؿ أضػػافكا إلييػػا كخرجػػكا ، كاالسػػوفادة منيػػا، العلمػػاء المسػػلمكف بورجمويػػا

مػػػا أفػػػاد المشػػػرؽ  ان ، كأاػػػبح أثػػػرىـ كاضػػػحياضػػػيةبنظريػػػات جديػػػدة أسػػػيمت فػػػي وطػػػكر العلػػػـك الر 

 : كونقسـ العلـك الرياضية إل  أقساـ عدة منيا، كالمغرب اإلسأمي بؿ كاذكربي عل  حد سكاء

 :الحساب -

فمكضػكعو اذعػداد ، ىك علـ القكانيف السوخراج مجيكالت عددية مف معلكمػات مخاكاػة

كرػاف علػـ ، ـ العرب العدد إل  مفػرد كمررػبكقس، كمعناىا العدد، كاشوقكا اسمو مف رلمة الحساب

الحسػػاب مػػف مسػػولزمات علػػـ الفػػراةض )المكاريػػث( فالشػػريعة إذا وقضػػي بوعلمػػو كالحسػػابات الوػػي 

، وجعؿ الحساب علمان مساعدان للخبػراء فػي الوكريػث، يفورضيا ممارسة ىذا الفرع مف فركع الوشريع

 .(2)كفي اسوخراج نايب الخراج

                                                 

 .224راقكف، صىالة شارر: الكرؽ كالك   (1)
 .38ـ، ص1986الررخي: الرافي في الحساب، وحقيؽ سامي شلوكت، حلب،   (2)
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، )اػػػناعة علميػػػة فػػي حسػػػاب اذعػػداد بالضػػػـ كالوفريػػػؽ :بقكلػػػو ىػػك (1)كيعرفػػو ابػػػف خلػػدكف 

كىػك الجمػع كبالواػنيؼ وضػاعؼ عػددان ب يجػاد عػددان كىػذا ىػك ، فالضـ يركف فػي اذعػداد بػاذفراد

كمعرفة البػاقي كىػك ، كالوفريؽ أيضان يركف في اذعداد أما اذفراد مثؿ إزالة عدد مف عدد، الضرب

  .اء موساكية وركف عدويا محالة كىي القسمة(أك وفايؿ عدد بأجز ، الطرح

جػػزء مػػف عمػػؿ  فكرػػا، كللحسػػاب أىميػػة بالغػػة لػػدل الشػػعكب اإلسػػأمية منػػذ اػػدر اإلسػػأـ

القػػاةميف علػػ  وقػػدير الخػػراج علػػ  اذراضػػي الزراعيػػة بحسػػاب مػػا علػػ  أاػػحاب اذراضػػي طبقػػان  

كقػد  (1)يث المػكازيف كالمراييػؿكمنو اشوقت الحسبة ذنيـ يراقبكف اذسكاؽ مف ح، لرمية المحاكؿ

أنػػو أكاػػ  سػػارني اذماػػار بقكلػػو "علػػـ ابنػػؾ الحسػػاب  كرد عػػف الخليفػػة عمػػر بػػف عبػػدالعزيز 

 .(2)قبؿ الرواب"

كالحسػػاب رمػا اسػػوخدمكه فػي البحػػث ، كطبػؽ المسػػلمكف علػـ الحسػػاب فػي وجػػارويـ اليكميػة 

كؼ أف حسػػابيا يحوػػاج إلػػ  كمػػف المعػػر ، عػػف معرفػػة أكقػػات الاػػأة الوػػي وخولػػؼ حسػػب المكاقػػع

كحررة الشػمس فػي البػركج كأحػكاؿ الشػفؽ اذساسػية كدفعػويـ إلػ  رغبػويـ ، معرفة المكقع الجغرافي

كيعػػٌد  (3)اخوػراع حسػػابات كطػرؽ موناىيػػة الدقػة إلػ ، فػي معرفػة سػػمت القبلػة كىػػأؿ شػير رمضػػاف

فرػػاف ، ا العلػــ( مػػف ربػار ركاد ىػػذ1234ىػػ/ 632شػرؼ الػديف حسػػيف بػف حسػػف السػمرقندم )ت 

  .(4)يف في عاره لو مانفات ميٌمة منيا رسالة في طريؽ المساةؿ العدديةيمف أشير الرياض

علػي الحسػف  كمف العلماء مف ولقب بالحاسب أك الحسَّاب نظػران لمػا رػاف يقػكـ بػو فرػاف أبػك

سَّػػػػػاب السػػػػػلطاف جػػػػػأؿ الػػػػػديف منربروػػػػػي ، ابػػػػػف محمػػػػػد الحاسػػػػػب مػػػػػف أىػػػػػؿ سػػػػػمرقند          رػػػػػاف مػػػػػف حي

                                                 

 .483المقدمة، ص  (1)
 .179، 178الماكردم: اذحراـ السلطانية، ص  (1)
 .313، ص1ـ، جػ2003الجاحظ: البياف كالوبيف، وحقيؽ إبراىيـ شمس الديف، مؤسسة اذعل ، بيركت،   (2)
 .435ـ، ص1985دفاع: نكابم علماء المسلميف في الرياضيات، دار الراةد العربي، القاىرة، علي عبداهلل ال  (3)
 .213، ص3ىػ، جػ1413زىير حميداف: أعأـ الحضارة العربية اإلسأمية في العلـك اذساسية كالوطبيقية، الرياض،   (4)
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بف علي الحاسبي شػيخ االقاسـ ىبة اهلل بف الحسيف  كراف منيـ أيضان أبك (1)ـ(1215ىػ/ 612)ت

 .(2)ـ1152ىػ/ 547أىؿ أشركسنو عل  الوررات كأخذ الجبايات مات سنة 

 :الجبر والمقابمة -

ىك العلـ الخاص باسوخراج المقػادير المجيكلػة مػف خػكاص اذعػداد الموناسػبة الموكاليػة مػف 

، )اػػػناعة مػػػف اػػػناعات الحسػػػاب :بقكلػػػو (4)كيعرفػػػو الخػػػكارزمي (3)بالورريػػػب دكف الوحليػػػؿالكاحػػػد 

، كوػػػدبير حسػػػف السػػػوخراج المسػػػاةؿ العكياػػػة فػػػي الكاػػػايا كالمكاريػػػث كالمعػػػامأت كالمطارحػػػات

لقاةيػا، كمػف المقابلػة بالوشػبييات، كاالسػوثناء، كسميت ىرذا لما يقع فييا مف جبر في النقااف ، كا 

ل   .(5)رزمي وعكد الوسمية نسبة لرواب الجبر كالمقابلةالخكا  كا 

كيعػػػػػد محمػػػػػد بػػػػػف مكسػػػػػ  الخػػػػػكارزمي ، كيعػػػػػٌد الجبػػػػػر فػػػػػرع مػػػػػف فػػػػػركع الرياضػػػػػيات الميٌمػػػػػة

كاسػوطاع بفضػؿ معرفوػو أف يضػيؼ علمػان مورػامأن مومػثأن ، مف ألؼ فيو ؿـ( أك 840ىػ/ 226)ت

ىػػػ/ 218 –198العباسػػي المػػأمكف ) ةفػػي روابػػو )الجبػػر كالمقابلػػة( الػػذم ألفػػو بوشػػجيع مػػف الخليفػػ

كأعقبػػو بروػػاب آخػػر أرثػػر وسػػييأن لميضػػاح كأسػػماه  (6)ـ( مػػف أجػػؿ ونظػػيـ المكاريػػث833 –813

 .(7))المخوار في حساب الجبر كالمقابلة(

الحسػػػيف بػػػف علػػػي الخجنػػػدم  كمػػػف علمػػػاء الحسػػػاب كالجبػػػر فػػػي إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر أبػػػك 

رمػػا أوقػػف الرياضػػيات كعلػػـك المكاريػػث كاػػنؼ ، كاحي العلػػكـالفرغػػاني الػػذم رػػاف ملمػػان بمخولػػؼ نػػ

                                                 

 .187، ص2السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
 .188، 187ص ،2السمعاني: نفس المادر، جػ  (2)
 .37ـ، ص1930الخير: علـك العرب الرياضية كانوقاليا إل  أكركبا، مطبعة االعوماد، القاىرة،  أحمد فيمي أبك  (3)
، ص  (4)  .116مفاويح العلـك
حػػػاجي خليفػػػة: رشػػػؼ  ؛10 -1ـ، ص1937الخػػػكارزمي: الجبػػػر كالمقابلػػػة، وحقيػػػؽ كنشػػػر د. ماػػػطف  مشػػػرفة كآخػػػركف، القػػػاىرة،   (5)

 .1244، ص2، جػالظنكف
 .244، ص4عمر رضا رحالو: معجـ المؤلفيف، جػ  (6)
 .163، ص4رارؿ بركرلماف: واريخ اذدب العربي، جػ  (7)
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بػػػػف الخضػػػػر أبػػػػك محمػػػػكد الخجنػػػػدم اكمػػػػنيـ رػػػػذلؾ حامػػػػد  (1)ـ1055ىػػػػػ/ 447مػػػػات سػػػػنة ، فييػػػػا

كوولمػذ علػ  ربػار أسػاوذة ، كلػد بمدينػة الػرم )طيػراف الحاليػة( كولقػ  معارفػو اذكلػ  بيػا، الفرغاني

كراف لو السبؽ في اروشػاؼ حالػة خااػة ، سف مبررلمع اسمو منذ ، كراف عالمان رياضيان ، عاره

ىػػػػػ/ 490للنظريػػػػة القاةلػػػػة )إف مجمػػػػكع عػػػػدديف مرعبػػػػيف يرػػػػكف عػػػػددان غيػػػػر مرعػػػػب( مػػػػات سػػػػنة 

رمػا رػاف بارعػان  (3)كرانت لو روب في الفراةض كقسمة الوررات كانؼ فييػا روبػان رثيػرة (2)ـ1096

 .(4)في علـ المثلثات

ي إقلػيـ مػا كراء النيػر قػد اىومػكا بػالعلكـ جميعػان كلػـ كنسوخلص مما سبؽ أف طأب العلـ فػ

ف راف دكرىـ محدكدان نظران للظركؼ السياسػية الوػي مػركا بيػا ، يورركا فرعان إال كراف ليـ باع فيو كا 

 .إال أف رغبويـ في العلـ رانت أربر دليؿ عل  براعويـ كثقافويـ

 : اليندسة -

كبالفارسػية )أنػذاره( أم المقػادير، ، المسػافةأطلؽ علييا باليكنانيػة )جػك مطريػا( أم اػناعة 

كالنسػبة الرليػة ، كالمجسػمات، كىك العلـ الذم يعرؼ بو أاػكؿ أكضػاع الخطػكط كأشػراؿ السػطكح

كاذشػراؿ أم أنػو ينظػر فػي المقػادير المواػلة ، كما يقدر بيا كنسػبة ىػذه اذكضػاع، بيف المعايير

أك خطػػيف ، ليػػا رػػؿ مثلػػث زكايػػاه قػػاةمويف كفيمػػا يعػػرض، كالسػػطح أك المفضػػلة راذعػػداد، رػػالخط

 .(5)في جية كلك خرجا إل  غير نياية كما إل  ذلؾ فموكازييف ال يلوقيا

                                                 

 .247، 246السلمي: طبقات الاكفية، ص  (1)
 .256، ص1ابف خلراف: كفيات اذعياف، جػ  (2)
 .232، ص8ابف الجكزم: المنوظـ، جػ  (3)
ات الػػذم لػػو اػػلة كثيقػػة بعلػػـ الجبػػر، كىػػك علػػـ الزكايػػا كعأقاويػػا فػػي اذبعػػاد، كالفرػػرة اذساسػػية فػػي علػػـ ىػػك فػػرع مػػف فػػركع الرياضػػي  (4)

حسػػاب المثلثػػات ىػػي قيػػاس المسػػػاحات الربيػػرة كالمسػػافات الطكيلػػة بطريقػػػة غيػػر مباشػػرة، علػػي عبػػػداهلل الػػدفاع: نكابػػم علمػػاء المسػػػلميف، 
 .46ص
، ص  (5)  .151، ص3ابف خلدكف: المقدمة، جػ ؛62لنظاـ العركض: جياز مقالو، صا ؛117الخكارزمي: مفاويح العلـك
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، كاليندسػػػة فػػػرع مػػػف فػػػركع الرياضػػػيات الوػػػي ووعامػػػؿ مػػػع النقطػػػة كالخػػػط كالسػػػطح كالفضػػػاء

ء كقسػػـ علمػػا، كباخواػػار ىػػك العلػػـ الػػذم يػػؤدم إلػػ  دراسػػة اذشػػراؿ مػػف حيػػث الحجػػـ كالمسػػاحة

ىندسػػة عقليػػة كىػػي الوػػي وعػػرؼ كوفيػػـ أك الوػػي وسػػم  اليندسػػة : المسػػلميف اليندسػػة إلػػ  قسػػميف

 .(1)أم اليندسة الوطبيقية، كاليندسة الحسية كىي الوي ورل بالعيف كودرؾ باللمس، النظرية

كالخطػػػػكة اذكلػػػػ  الوػػػػي اوخػػػػذىا علمػػػػاء ، كاىػػػػوـ علمػػػػاء المسػػػػلميف باليندسػػػػة اىومامػػػػان ربيػػػػران 

فػػػي علػػػـ اليندسػػػة الػػػذم يسػػػم  بالعربيػػػة روػػػاب )اذاػػػكؿ  (2)ىػػػي ورجمػػػة روػػػاب إقليػػػدسالمسػػػلميف 

كيحوكم رواب إقليدس عل  خمس عشرة مقالة منيػا أربػع مقػاالت ، اليندسية( أك اذرراف اليندسية

كأخػػػرل فػػػي نسػػػب السػػػطكح بعضػػػيا إلػػػ  ، كمقالػػػة فػػػي المقػػػادير الموناسػػػبة، فػػػي السػػػطكح اليندسػػػية

كخمػػػس مقػػػاالت فػػػي ، كمقالػػػة فػػػي المنطػػػؽ، ي العػػػدد كالومثػػػؿ اليندسػػػيكثػػػأث مقػػػاالت فػػػ، بعػػػض

 .(3)المجسمات

بػؿ شػرحكا اذعمػاؿ المورجمػة كناقشػكىا ، كلـ يقؼ المسلمكف عند حد ورجمة الرواب كغيػره 

فعلػػ  الػػرغـ مػػف أف أسػػاوذة مثػػؿ إقليػػدس نػػالكا احورامػػان يبلػػم حػػد الوػػكقير ، كاػػكبكىا كأضػػافكا إلييػػا

علمػػاء المسػػلميف فػػي بػػأد المشػػرؽ اإلسػػأمي لػػـ يوييبػػكا أف يفنػػدكا نوػػاةجيـ، بػػؿ فػػ ف ال، كالوبجيػػؿ

رػػػػذلؾ قػػػػدـ ىػػػػؤالء العلمػػػػاء إسػػػػيامات فػػػػذة فػػػػي مجػػػػاؿ اليندسػػػػة ، كياػػػػكبكىا فػػػػي بعػػػػض الحػػػػاالت

كساىـ علماء ما كراء النيػر فػي ىػذه اإلسػيامات كمػنيـ شػمس الػديف أشػرؼ الحسػيني  .(4)النظرية

ـ( مػػف ربػػار رياضػػي كمينػػدس بػػأد مػػا كراء النيػػر كىػػك اػػاحب 1203ىػػػ/ 600السػػمرقندم )ت 

                                                 

 .51علي عبداهلل الدفاع: نكابع المسلميف، ص  (1)
أكؿ بطليمػكس اذكؿ حػارـ ماػر إقليدس: اكرم اذاػؿ إسػرندارم المقػر، رػاف أشػير رياضػي العػالـ، كأعمقيػـ أثػران كقػد اسػودعاه   (2)
ياضػػيات فػػي اإلسػػرندرية، كشػػيرة إقليػػدس وقػػـك علػػ  روػػاب كاحػػد ىػػك اذسطفسػػات الػػذم سػػماه ؽ. ـ( لوأسػػيس مدرسػػة الر  285 –323)

ـ، 1991العرب )رواب اذاكؿ(، علي بف أحمد النسكم: ىندسػة إقليػدس فػي أيػد عربيػة )روػاب اذاػكؿ إلقليػدس(، دار النشػر، عمػاف، 
 .108زيغريد ىكنرر: شمس العرب وسطع عل  الغرب، ص ؛15، 14ص
 .53بداهلل الدفاع: نكابم، صعلي ع  (3)
 .55، 54الدفاع: المرجع نفسو، ص  (4)
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     كىػػػي خمسػػػػة كثأثػػػكف شػػػرأن مػػػف روػػػاب إقليػػػدس أكلػػػػو  (1)روػػػاب )أشػػػراؿ الوأسػػػيس فػػػي اليندسػػػة(

)الحمد هلل رب العالميف كبعد ف ف جماعة مف الفضأء كطاةفػة مػف اذاػدقاء الومسػكا منػي رسػالة 

كذلؾ ، كاذعماؿ الحسابية، راذعماؿ الجبرية، علـك الحسابيةوركف مقدمة كآلة في اقوناء براىيف ال

وناكلوػو روػب رثيػرة بالشػرح منيػا "وحفػة الرةيسػي ، مؤسس عل  أشراؿ الوأسيس مف رواب إقليدس(

كيقػػكؿ السػػػمرقندم عػػف روػػػاب إقليػػدس "أشػػراؿ شػػػريفة ينبنػػي علييػػػا ، فػػي شػػرح أشػػػراؿ الوأسيسػػي"

كقػػػد بينيػػػا ، علػػػ  أنيػػػا راةضػػػة لقػػػكل العقػػػؿ، الرياضػػػيات كيعبػػػر إلييػػػا مسػػػاةؿ، بػػػراىيف اليندسػػػيات

 .(2)كبعضيا أخفي مف الدعكة، إقليدس بمقدمات بعضيا غير محواج إلييا

الخمسػػػػة اذخيػػػػرة مػػػػف روػػػػاب اذاػػػػكؿ ، كيونػػػػاكؿ السػػػػمرقندم فػػػػي روابػػػػو أشػػػػراؿ الوأسػػػػيس

دمة مطكلة يبرر كيميد لرؿ ذلؾ بمق، كاذكل  مف أكؿ الرواب، خااة بسطكح اذعداد (3)إلقليدس

رمػػا ، كيقوػػرح فػػي مقػػدمات إقليػػدس كمػػف قلػػده فييػػا، فييػػا إقدامػػو علػػ  الوحريػػر فػػي ىػػذا المكضػػكع

يطعف "فمف سماىـ السادة مف مخالفيو" كىذه المساةؿ الرياضية قد بينيا إقليدس بمقدمات بعضػيا 

الوػػي ىػػي غيػػر محوػػاج إليػػو كبعضػػيا أخفػػ  الػػدعكة كاسػػوعمؿ بعػػض مػػف وبعػػو طرفػػان مػػف الحررػػات 

فطعف الموأخركف في ىػذا البيػاف كرغػب عنػو المحققػكف ذف بيػاف مسػاةؿ علػـ بطريقػة ، الطبيعيات

 .(4)علـ آخر غير مسوحسف عند المحققيف

كلـ يروؼ السمرقندم بأنو نقؿ في روابو خمسة كثأثيف شرأن مف روػاب اذاػكؿ إلقليػدس 

كبػػ برازه لقضػػػايا ميٌمػػػة فػػػي ، ويػػػب إقليػػػدسبػػؿ واػػػرؼ فػػػي المػػادة المنقكلػػػة بورويبيػػػا مخولفػػػان عػػف ور 

كبالبراىيف الوي قدميا عنيا فشرح أشراؿ الوأسيس كيبدك روابان وضافرت في إرماؿ مادوو ، اليندسة

حرػاـ اػكروو جيػكد علمػاء اخولفػت عاػكرىـ كبلػػدانيـ كاوفقػكا فػي وقػديرىـ لليندسػة كفػي نظػػرىـ  كا 
                                                 

 .136، ص3عمر رضا رحالو: معجـ المؤلفيف، جػ  (1)
 .18، 17ـ، ص2005شمس الديف السمرقندم: أشراؿ الوأسيس في اليندسة، مروبة الثقافة الدينية، القاىرة،   (2)
 .105، ص1حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ  (3)
 .25 -23مرقندم: أشراؿ الوأسيس، صالس  (4)
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فالسػػػمرقندم مزيػػػة اذحيػػػاء ، إلػػػ  اذاػػػكؿ فػػػ ف رػػػاف إلقليػػػدس فضػػػؿ السػػػبؽ، منزلويػػػا بػػػيف العلػػػكـ

 .(1)كالويذيب في اذطكار المخولفة الوي مرت بيا الحضارة اإلسأمية

كقاـ بشرح رواب أشراؿ الوأسيس مكسػ  محمػد بػف محمػكد الركمػي المعػركؼ باسػـ قاضػي 

كىػػك شػػرح ممػػزكج لطيػػؼ كعليػػو  (2)ـ(1524ىػػػ/ 931كالفلػػؾ كالحرمػػة )ت، زاده عػػالـ بالرياضػػيات

، منػػو حاشػػية ولميػػذه أبػػي الفػػوح محمػػد بػػف سػػعد الحسػػيني المػػدعك بوػػاج الػػديف السػػعيدم، عليقػػاتو

 .(3)كعل  أكاةلو وعليؽ القاضي زاده أيضان ، كحاشية أخرل لفايح الديف محمد

مناػػكر بػػف سػػليماف بػػف قػػولمش بػػف وررانشػػاه السػػمرقندم اذاػػؿ البغػػدادم  رمػػا رػػاف أبػػك

أخػذ مػف رػؿ فػف مػف العلػـ ، وجمعػت فيػو أشػوات الفضػاةؿ، ـ( مف ربار العلماء1223ىػ/620)ت

  .(4)كراف لو اليد الباسطة في علـ إقليدس كعلـ اليندسة، بنايب كافر

علػػ  العػػالـ المينػػدس أحمػػد بػػف رثيػػر الفرغػػاني ، علمػػاء فرغانػػة علػػكميـ فػػي اليندسػػة يكبنػػ

، سػػػة الروػػػب اليكنانيػػػةكأويحػػػت لػػػو الفراػػة لأطػػػأع كدرا، الػػذم وػػػكل  رةاسػػػة بيػػػت الحرمػػة ببغػػػداد

ا ممػػا دعػػ (5)كذاع اػػيت الفرغػػاني فػػي العػػالـ اإلسػػأمي، كالفارسػػية المورجمػػة، كالينديػػة، كالسػػريانية

لواػػميـ كوشػػييد ، ـ( ب رسػػالو إلػػ  ماػػر861 –846ىػػػ/ 247 –232الخليفػػة الموكرػػؿ علػػ  اهلل )

ىػػػػ 247يػػػاس عػػػاـ فبػػػدأ فػػػي بنػػػاء المق (6)مقيػػػاس لمنسػػػكب نيػػػر النيػػػؿ بجزيػػػرة الركضػػػة بالفسػػػطاط

كلػـ ، كىرذا أدل علـ الرياضيات دكران ربيران في خدمة العلكـ لذا يطلؽ عليػو علػـ العلػكـ .(7)ـ861

 .يسوغف اإلنساف منذ القدـ عل  العلـك كالمعارؼ الرياضية لالويا بحياوو الدينية كاالقواادية

                                                 

 .6، 5السمرقندم: المادر نفسو، ص  (1)
 .105، ص1حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ  (2)
 .163حرمت نجيب: دراسات، ص  (3)
 .102، ص12ابف رثير: البداية كالنياية، جػ  (4)
 .444ابف النديـ: الفيرست، ص  (5)
 .238 -234، ص4المقريزم: المكاعظ كاالعوبار، جػ  (6)
 .56ـ، ص1991رماؿ الديف سامح: العمارة اإلسأمية  في مار، القاىرة،   (7)
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 عمم الفمك: 

علػػ  أنػػو علػػـ يبحػػث عػػف النجػػـك فػػدؿ ذلػػؾ ، الفلػػؾ فػػي اللغػػة مػػدار النجػػـك كاسػػودارة السػػماء

، كقػػد عرفػػكه بأنػػو علػػـ يبحػػث حالػػة الركارػػب كحرراويػػا كمكاقعيػػا كنكاميسػػيا، كمػػدارىا فػػي السػػماء

 .(1)كأسباب وغيير مظاىرىا كأمرنويا

رمػػا  (2)كىيةػػة اذرض، كىيةويػػا، كأطلػػؽ عليػػو اسػػـ علػػـ الييةػػة كىػػك معرفػػة وراريػػب اذفػػأؾ 

 .(3)كاناعة الونجيـ، كعلـ الونجيـ، لنجكـكاناعة ا، عرؼ باسـ علـ النجكـ

كاسومدكا ذلؾ مف القرآف الرريـ الذم راف لو أثػر ربيػر ، كاىوـ المسلمكف بالركارب كالنجكـ 

ككردت ، حيػػث حػػث اهلل وعػػال  علػػ  الوفريػػر فػػي خلػػؼ السػػمكات كاذرض، فػػي وطػػكر علػػـ الفلػػؾ

بداعػو فػي خلػؽ السػمكات كاذرض منيػا "ًإفَّ ًفػي  آيات قرآنيػة رثيػرة وػدؿ علػ  قػدرة اهلل عػز كجػؿ كا 

ٍلًؽ السَّمىكىاتً  كىاذىٍرًض كىاٍخًوأًؼ اللٍَّيًؿ كىالنَّيىػاًر آليىػاتو ذيكًلػي اذىٍلبىػاًب" خى
ـٍ  (4) لىػ  يىػرى كقكلػو عػز كجػؿ "أىكى

كا أىفَّ السَّػػػمىكىاتً  عىٍلنىػػػا الَّػػػًذيفى رىفىػػػري ػػػا كىجى ٍوقػػػان فىفىوىٍقنىاىيمى ػػػيٍّ أىفىػػػأ  كىاذىٍرضى رىانىوىػػػا رى ػػػٍيءو حى ػػػاًء ريػػػؿَّ شى ًمػػػٍف اٍلمى

" كىالشَّػػٍمسي وىٍجػػًرم ًلميٍسػػوىقىرٍّ لىيىػػا ذىًلػػؾى رمػػا كردت آيػػات عديػػدة حػػكؿ الظػػكاىر الفلريػػة منيػػا " (5)ييٍؤًمنيػػكفى

كًف اٍلقىدً 38وىٍقًديري اٍلعىًزيًز اٍلعىًليـً ) ادى رىاٍلعيٍرجي وَّ  عى نىاًزؿى حى ( الى الشٍَّمسي يىٍنبىًغػي 39يـً )( كىاٍلقىمىرى قىدٍَّرنىاهي مى

ريػػػ ػػػاًبؽي النَّيىػػػاًر كى ػػػرى كىالى اللٍَّيػػػؿي سى كفى )لىيىػػػا أىٍف ويػػػٍدًرؾى اٍلقىمى ـٍ اللٍَّيػػػؿى  (6)"(40ؿٌّ ًفػػػي فىلىػػػؾو يىٍسػػػبىحي رى لىريػػػ ػػػخَّ سى "كى

رىاته بًػػأىٍمًرًه ًإفَّ ًفػػي ذىًلػػؾى  ػػكـي ميسىػػخَّ ػػرى كىالن جي " كىالنَّيىػػارى كىالشَّػػٍمسى كىاٍلقىمى كحقػػان رانػػت  (7)آليىػػاتو ًلقىػػٍكـو يىٍعًقليػػكفى

 .عظمة خالقيا سبحانو كوعال  كقدروو  راـ السماكية آيات مبارة وشير إلاذج

                                                 

 .161عمر رضا رحالو: العلـك البحوة، ص  (1)
، ص  (2)  .152الخكارزمي: مفاويح العلـك
 .37ـ، ص1935أميف فيد المعلكؼ: المعجـ الفلري، مطبعة دار الروب، القاىرة،   (3)
 .190 سكرة آؿ عمراف: آية  (4)
 .30اآلية : سكرة اذنبياء  (5)
 .40 – 38اآليات : سكرة يس  (6)
 .12اآلية : سكرة النحؿ  (7)
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ككقػت الػزكاؿ )الغػركب( ، لوعييف جية القبلػة، كليذا راف اىوماـ المسلميف بالركارب كالنجكـ

رمػػػا رػػػاف ، وخولػػػؼ مػػػف بلػػػد آلخػػػرذف أكقػػػات الاػػػأة الخمػػػس ، كأكاةػػػؿ الشػػػيكر القمريػػػة كأكاخرىػػػا

كاسوشارويـ فػي رػؿ شػيء ، لشغؼ المسلميف بعلـ النجكـ كأسراره أثر ربير في االىوماـ بالمنجميف

كطػػػكر المسػػػلمكف الفلػػػؾ كجعلػػػكه علمػػػان ، كاروباطػػػو بػػػالونجيـ (1)ممػػػا أدل إلػػػ  االىومػػػاـ بعلػػػـ الفلػػػؾ

يػػرل مػػف الحررػػات كالظػػكاىر الفلريػػة لوعليػػؿ مػػا ، كاليندسػػة، كالحسػػاب، رياضػػيان مبنيػػان علػػ  الراػػد

 (2)كالركارػب، بؿ ابورركا اآلالت الوػي يػوـ بيػا راػد النجػكـ، كلـ يقفكا عند حد النظريات، كالركنية

كرػذلؾ اػػأت ، رمػا رػاف البػد مػف معرفػة حررػة سػير الشػمس فػي داةػرة البػركج .(3)كراإلسػطرالب

كرػذلؾ معرفػة أحػكاؿ ، الفلرية اذزيػاج الرسكؼ كالخسكؼ اللويف ووطلب معرفويا اسوعماؿ الجداكؿ

ثبات العيديف الفطر كاذضح ، الشفؽ كىأؿ رمضاف شير الاكـ لذلؾ رلو راف لعلػـ النجػـك ، كا 

الفقػو ، كقد اار جاريان عل  ألسنة الناس القكؿ بػأف العلػكـ ثأثػة (4)لدل المسلـ معن  ديني عميؽ

علمػػاء الفلػػؾ المسػػلمكف فػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر كبػػذؿ .(5)كالفلػػؾ لألزمػػاف، لألديػػاف كالطػػب لألبػػداف

كجيزت ، كغيرىا، كاالسطرالب، (7)راذزياج، كاذدكات الفلرية  (6)كاسوخدمكا المرااد، جيكدان رثيرة

                                                 

 .5ـ، ص1967ناجي معركؼ: المرااد الفلرية في بغداد في العار العباسي، دار الجميكرية، بغداد،   (1)
 .63، 62النظاـ العركض السمرقندم: جيار مقالة  )المقالة الثالثة(، ص  (2)
االسطرالب: بالسيف أك الااد بضـ اليمزة كالطاء، كسركف السيف، كالاػاد، كالػراء آلػو يقػيس بيػا الفلريػيف القػدام  اروفػاع الركارػب،   (3)

كمعرفة الركارب، كمعرفة الكقت كالجيات اذالية، كىي رالمرآة العارسة يعرس بيا الفلريكف اروفاع الركارػب، كيوػألؼ مػف قػرص معػدني 
جػػات، كيػػدكر علػػ  ىػػذا القػػرص، مؤشػػر ذك ثقبػػيف فػػي طرفيػػو كيعلػػؽ االسػػطرالب مػػف حلقوػػو رأسػػيان مػػع وكجيػػو المؤشػػر نحػػك مقسػػـ إلػػ  در 

الشػػمس، كعنػػدما ومػػر أشػػعة الشػػمس مػػف ىػػذيف الثقبػػيف يقػػرأ اروفػػاع الركارػػب مػػف الحػػد الثػػاني يقػػؼ عليػػو المؤشػػر، انظػػر: مجمػػع اللغػػة 
السػػيد يػػكنس، علػػـ الفلػػؾ عنػػد المسػػلميف كأثػػره فػػي النيضػػة اذكربيػػة، الزقػػازيؽ، ؛ ـ1980، المعجػػـ الػػكجيز، مطػػابع دار الوحريػػر: العربيػػة
 .17، 16ـ، ص1999

عبػػاس العػػػزاكم: وػػػاريخ علػػػـ الفلػػؾ فػػػي العػػػراؽ كعأقاوػػػو باذقطػػار اإلسػػػأمية كالعربيػػػة فػػػي العيػػكد الواليػػػة ذيػػػاـ العباسػػػييف، مطبعػػػة   (4)
 .17ـ، ص1958المجمع العلمي العراقي، 

 .181ـ، ص1991علي إبراىيـ عبده: الفلؾ كاذنكاء في الوراث، مروبة الكفاء، المناكرة،   (5)
ىػػي مكاضػػع المراقبػػة مررػػز علػػ  الحػػدكد لمراقبػػة المػػركر، كاسػػويفاء الرسػػـك كااػػطأحان بنػػاء علمػػي وطبيقػػي مجيػػز بػػأدكات خااػػة   (6)

حسػاب عػدد أيػاـ السػنة، كونظػيـ الجػداكؿ الفلريػة، علػي عبػداهلل الػدفاع: لدراسة مسار النجـك كالشمس كالقمر كمراقبة الخسػكؼ كالرسػكؼ ك 
 .44نكابم، ص

ىي جداكؿ فلرية مبنية علػ  قػكانيف رياضػية وبػيف حررػة رػؿ ركرػب، كيعػرؼ منيػا مكاقػع الركارػب فػي أفأريػا، كمنيػا أيضػان وعػرؼ   (7)
 .44لدفاع: نكابم، صوكاريخ الشيكر كاذياـ، كالوقاكيـ المخولفة، انظر: علي عبداهلل ا
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كمف أشير علمػاء الفلػؾ ، مقياس االروفاع كاالسطرالب كالمزكلة: ولؾ المرااد بأدكات عديدة منيا

ـ( رػػػػاف يػػػػوقف عمػػػػؿ 990ىػػػػػ/ 380أحمػػػػد الاػػػػاغاني )ت  حامػػػػد فػػػػي إقلػػػػيـ مػػػػا كراء النيػػػػر أبػػػػك

  .(1)كانؼ رسالة في عمؿ االسطرالب كقكانيف الييةة، االسطرالب كاآلالت الرادية اذخرل

كلػػـ يخػػؿ قاػػر مػػف قاػػكر الملػػكؾ كالسػػأطيف كاذمػػراء فػػي بػػأد مػػا كراء النيػػر مػػف كجػػكد 

الراػػد الفلرػػي أمػا عمليػػـ الحقيقػػي  فلريػكف عديػػدكف ال يقكمػكف فػػي أغلػػب اذحيػاف إال بالقليػػؿ مػف

فرػػاف فػػي عسػػرر السػػلطاف محمػػد خكارزمشػػاه رجػػؿ وررػػي يعمػػؿ بالحجػػارة  (2)فيخواػػر فػػي الونجػػيـ

؟ قػاؿ رليػا حيػكاني ةه سألو الوررػي أىػذه اذحجػار معدنيػك ، فينزؿ المطر في أم كقت شاء السلطاف

 .(3)وخرج مف رركش بعض الخيكؿ كالبقر كالديكؾ

قالػو أم المقػاالت اذربػع لنظػامي عػركض السػمرقندم فيشػمؿ علػ  أربػع أمػا روػاب جيػار م

: الملػكؾ عػف خػدماويـ كىػـ مقاالت في بياف الشركط الكاجػب وكافرىػا فػي أربػع طبقػات ال يسػوغن 

، كيقػكؿ ال يمرػف أف واػح أعمػاؿ الملػؾ إال إذا درسػت، كاذطبػاء، فك كالمنجمػ، كالشػعراء، الروػاب

، كخػػػص رػػػؿ فةػػػة بمقالػػػة مػػػف المقػػػاالت المشػػػار إلييػػػا، لمنجمػػػيفكحسػػبت فاػػػكؿ السػػػنة مػػػف قبػػػؿ ا

 .(4)كالشركط الكاجب وكافرىا فيمف يمارس ىذا الفف، كوحدث في بداية رؿ منيا عف ماىية الفف

كيعػػد نظػػامي عػػركض السػػمرقندم مػػف ربػػار علمػػاء الفلػػؾ كيحرػػي فػػي المقالػػة العاشػػرة مػػف 

ـ كقعػػت الحػػرب بػػيف السػػلطاف السػػلجكقي 1152ىػػػ/ 547مقالوػػو الخااػػة بػػالونجيـ فيقػػكؿ إنػػو فػػي 

رما ، "سلطاف المشرؽ"كىـز جيش الغكر كأسر مكالم ، السلطاف عأء الدنيا كالديف مسنجر كمكال

فػأوفؽ ، أسػيران فػي يػد أميػر السػلطاف سػنجر "محمد بف مسعكد"كقع ابف مكالم شمس الدكلة كالديف 

القاػر يسػوعجؿ ىػذا المػاؿ، فػ ذا   و إلػكعلػ  أف يػذىب رسػكل، عل  دفع خمسيف ألؼ دينار فديػة
                                                 

 .75مريزف عسيرم: الحياة العلمية، ص  (1)
 ..48علي الدفاع: نكابم، ص  (2)
 .118، 117ـ، ص1985البييقي: معدف النكادر في معرفة الجكاىر، وحقيؽ محمد عيسي االحية، دار العركبة الركيت،   (3)
 .79ـ، ص1964اد، ف: الطب العربي، ورجمة داكد سليماف، مطبعة العاني، بغدك ابر   (4)



 001 

كأمػػر بخلعػػو عنػػد ، ذنػػو رػػاف مطلػػؽ السػػراح مػػف قبػػؿ السػػلطاف سػػنجر، بلػػم ىػػراة أفػػرج عػػف اذميػػر

كقػػد بلػػم منػػو ، يقػػكؿ النظػػاـ العركضػػي قػػدمت فػػي ىػػذه الحػػاؿ ذرػػكف فػػي خدموػػو .(1)مغادروػػو ىػػراة

ت االروفػػػاع بيػػػذا االخويػػػار فأخػػػذ، الحػػػزف يكمػػػان فسػػػألني موػػػ  الخػػػأص كموػػػ  واػػػؿ ىػػػذه الرسػػػالة

بػاذالن رػؿ جيػد كقػد بػدأ مفوػاح الفػرج ليػذه الشػدة فػي اليػكـ الثالػث ، كأاعدت الطالع في ذلػؾ اليػكـ

كبالفعػؿ فػي آذاف الظيػر ، غدا عند اػأة الظيػر يػأوي الرسػكؿ: فجةت إليو في اليـك الوالي كقلت

كالػػديف خلعػة السػلطاف سػػنجر أحضػر الغػداء، كفػي الوػػالي لػبس اذميػر شػػمس الػديف شػمس الدكلػة 

 (2)كعطػؼ علػػ  النظػاـ العػػركض كأعطػاه الػػذىب كالػػدنانير، كأاػبح طليقػػان فحػث السػػير إلػ  بػػأده

  .(3)كينسب إل  العركض السمرقندم رسالة في اإلسطرالب

كرػاف ، كمما يجدر اإلشارة إليو أف نظامي عركض السمرقندم راف مف وأميذ عمر الخيػاـ

ممػا يؤرػد الاػلة الكثيقػة بينيمػا كوػأثره ، قالة الخااة بعلـ النجػـك كالمنجمػيفيرثر مف ذرره في الم

 .(4)كراف الخاقاف شمس الملؾ يعظـ عمر الخياـ كيجلسو معو عل  سريره، بو في ىذا الفف

ـ( كىػك أحػد 12ىػػ/ 6رما يعد الحريـ الحسيف السمرقندم مف ربار علماء الفلؾ في القػرف )

عبدالرحمف الخازف الذم انؼ زيجان فلريان سماه )المقبر السنجرم( نسػبة وأميذ الحريـ أبي الفوح 

كأكضػػػح مقػػػدار ، كلػػػو مؤلفػػػات فػػػي قكاعػػػد النػػػكر كآالت الراػػػد (5)إلػػػ  السػػػلطاف سػػػنجر السػػػلجكقي

كروػاب ميػزاف الحرمػة مػف ، كألػؼ روابػان فػي الفجػر كالشػفؽ، انرسار النكر بمركره في الررة اليكاةية

  .(1)عية في البحث في رثافة اليكاءأىـ روب العلـك الطبي

                                                 

 .73، 72النظاـ العركض: جيار مقالو، ص  (1)
 .151النظاـ العركض: المادر نفسو، ص  (2)
 .49، ص4ف: واريخ اذدب، جػك لبر   (3)
 .89ـ، ص1931أحمد حامد الاراؼ: عمر الخياـ، مطبعة دار السأـ، بغداد،  ؛157زىير حميداف: أعأـ الحضارة، ص  (4)
 .163، 162ـ، ص1946حرماء اإلسأـ، وحقيؽ محمد ررد علي، مطبعة الورقي، دمشؽ،  البييقي: واريخ  (5)
 .225حرمت نجيب: دراسات، ص  (1)
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ـ( مػف ربػار 1203ىػػ/ 600كراف شمس الديف محمد بػف أشػرؼ الحسػيني السػمرقندم )ت 

، كروػػاب الفسػػطاط، كمػػف واػػانيفو روػػاب الاػػحاةؼ اإللييػػة، علمػػاء الفلػػؾ كالرياضػػيات كالمنطػػؽ

ثػأث فاػكؿ: كيشومؿ عل  ، كيعد ىذا الرواب مف أشير روب المؤلؼ (1)البحث بآداكرواب في 

فضػأن عػف  (2)كالثالػث فػي المسػاةؿ الوػي اخورعيػا، كالثاني فػي ورويػب البحػث، اذكؿ في الوعريفات

ـ( رػػاف مػػف ربػػار الميومػػيف بعلػػـ 1218ىػػػ/ 615أبػػي حامػػد ررػػف الػػديف العميػػدم السػػمرقندم )ت 

 .(3)لو مانفات قيمة منيا )رسالة في اذعماؿ السحرية(، الفلؾ

 (4)عمم التاريخ : 

قامػػػة دكلػػػويـ كفوكحػػػاويـ كسػػػيطرويـ شػػػع ر المسػػػلمكف منػػػذ اذيػػػاـ اذكلػػػ  لظيػػػكر اإلسػػػأـ كا 

  .(5)بالحاجة إل  ودكيف الواريخ، السياسية عل  بأد جديدة كاسعة

علػ    ، كلػيس أكلػالذم حظي بمرانة بارزة في الحضارة اإلسأمية لركنو جػزءن مػف ثقػافويـ

 ا كراء النيػر بعػد أف أاػبحت جػزءن في بأد مػ، يخيةكالمكسكعات الوار ، ذلؾ مف ظيكر المانفات

كاخولطت شعكبيا كأجناسيا مف فرس كأوػراؾ كعػرب كغيػرىـ، ظيػرت النزعػة ، مف العالـ اإلسأمي

ف رػػػاف قػػػد  (6)الشػػػعكبية المحليػػػة فػػػي محاكلػػػة إلبػػػراز رػػػؿ عناػػػر محاسػػػنو كوػػػدكيف وػػػاريخ دكلػػػة كا 

ننػا ال يمرػف أف نغفػؿ أنيػا رانػت ماػدران ىامػان اعورىيا بعضان مف المبالغة في بعض اذحياف إال أ

 .(1)لمعرفة واريخ نشأويـ كأحكاليـ في مخولؼ جكانب الحياة

                                                 

 .202محمد غريب جكدة: عباقرة علماء الحضارة، ص  (1)
 .428ـ، ص1963، دار القلـ، القاىرة، 3قدرم حافظ طكقاف: وراث العرب العلمي في الرياضيات كالفلؾ، ط  (2)
 .136، ص3عمر رضا رحالو: معجـ المؤلفيف، جػ  (3)
بالكقت، كىك وعريؼ رلمة )ماه ركز( الفارسية كمعناىا حساب اذياـ كالشيكر، كىػك فػف يفيػد الكقػكؼ علػ   اإلعأـالواريخ في اللغة   (4)

بػالوكاريخ لمػف ذـ الوػاريخ،  اإلعػأفأحكاؿ الماضيف، مف اذمـ في أخأقيـ كاذنبياء في سيرىـ، كالملكؾ في دكليػـ كسياسػويـ، السػخاكم: 
 .6ـ، ص1992دار الجبؿ، بيركت، 

 .29ـ، ص2000البيركني: اآلثار الباقية، وحقيؽ د. خليؿ عمراف، دار الروب العلمية، بيركت،   (5)
 .111حسف أحمد محمكد: اإلسأـ في آسيا الكسط ، ص ؛47، 46باروكلد: واريخ الورؾ، ص  (6)
 .29الورؾ في العاكر الكسط ، دار الفرر العربي، القاىرة، د. ت، صزبيدة عطا: بأد   (1)
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كظيػػرت طاةفػػة مػػف المػػؤرخيف الػػذيف روبػػكا فػػي مكضػػكعات شػػو  كألفػػكا روبػػان رثيػػرة شػػملت 

نػػكع كيوضػػح ذلػػؾ مػػف خػػأؿ و، الحيػػاة السياسػػية كالعقليػػة كالعقاةػػد كاذخػػأؽ كاذدب كسػػاةر العلػػكـ

عني بيا المؤرخػكف فػي إقلػيـ مػا كراء النيػر خػأؿ العاػريف ، الدراسات الواريخية في ىذه المرحلة

فمػػا أف يظيػػر أحػػد مػػف الموخااػػيف فػػي أم فػػرع مػػف فػػركع ، السػػلجكقي كالخػػكارزمي عنايػػة فاةقػػة

كوخااػػػػو ، العلػػػـ كالمعرفػػػػة إال كوناكلوػػػػو روػػػػب الوػػػػراجـ بالروابػػػػة عػػػػف وفاػػػػيأت حياوػػػػو كدراسػػػػوو

سياماوو العلمية كشيكخو كوأمذوو كوميزت ىذه المعاجـ الواريخية بجمػع الوفااػيؿ المنشػكرة فػي كا  

  .(1)كونسيقيا كوروبييا، وضاعيؼ الروب

كمف مؤرخي خػكارـز يػأوي علػ  رأسػيـ العػالـ الجليػؿ كالفلرػي كالمػؤرخ الشػيير أبػك الريحػاف 

ـ في 973ىػ/ 362ذم الحجة سنة ـ( الذم كلد في 1048ىػ/ 440محمد بف أحمد البيركني )ت 

 (3)بػف أبػي أاػبيعة فػي عيػكف اذنبػاءاكقػد أشػار  (2)إحدل ضكاحي الدكلة الخكارزميػة، مدينة راث

أف الوجػػػار رػػػانكا  (4)بينمػػػا يػػػذرر السػػػمعاني، أف لقػػػب البيركنػػػي يرجػػػع إلػػػ  بيػػػركف فػػػي بػػػأد السػػػند

كرػاف يطلػؽ ، ع الداخلػة إلييػايقطنكف خارج أسكار العاامة وخلاان مف دفع المركس عل  البضػاة

كقد أجاد البيركني اللغػة العربيػة كالفارسػية ، عل  مف يعيش خارج البلدة يسم  )بيركني( بالفارسية

كرػاف ذلػؾ خيػر عػكف لػو ، كالخكارزمية كالسنرروية كالسريانية إل  جانب اليكنانية كالفارسية القديمة

مراجػػع ولػػؾ الثقافػػات المخولفػػة كقػػد نبػػم فػػي إذ أوػػاح لػػو ذلػػؾ االطػػأع علػػ  ، فػػي دراسػػوو العلميػػة

 .(1)الرياضيات كالفلؾ كيعد جغرافيان كمؤرخان كلغكيان كفيلسكفان كفلريان حو  أطلؽ عليو لقب اذسواذ

                                                 

 .431، 430مريزيف عسيرم: الحياة العلمية، ص  (1)
 .213ابف أبي أابيعة: عيكف اذنباء، ص ؛117، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (2)
 .213السمعاني: المادر نفسو، ص  (3)
 .118، ص1اذنساب، جػ  (4)
قحطاف الحديثي: الوػكاريخ المحليػة لخراسػاف، الباػرة،  ؛29ت، ص –مرداش: البيركني، دار المعارؼ بمار، بدكف أحمد سعيد الد  (1)

 .91ـ، ص1990
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كلف أذرر رثيران عػف ىػذا العػالـ الجليػؿ فيػك معػركؼ للجميػع كىػك مػف ربػار علمػاء اإلسػأـ 

ي الوػاريخ كخااػة فػي الوػكاريخ المحليػة مثػؿ روػاب قاطبة كلرف الذم ييمنػا ىػك روبػو الوػي ألفيػا فػ

) كلرػف المػؤرخ البييقػي نقػؿ ، أك وػاريخ خػكارـز الػذم لػـ ياػؿ إلينػا (1))المسامرة فػي أخبػار خػكارـز

كروابػو )مػا للينػد مػف مقكلػة مقبكلػة أك مرذكلػة( ، عنو قاة فوح السلطاف محمكد الغزنكم لخػكارـز

كروابػػو ، غرافيػػان كواريخيػػان كسياسػػيان كاجوماعيػػان كدينيػػان كىػػك روػػاب يشػػرح فيػػو رػػؿ شػػيء عػػف الينػػد ج

كالػذم يقػكؿ فيػػو )كلرػؿ كاحػدة مػف اذمػػـ الموفرقػة فػي اذقػػاليـ ، )اآلثػار الباقيػة عػف القػػركف الخاليػة

، أك دكليػػػـ أك سػػػببان مػػػف اذسػػػباب الوػػػي وقػػػٌدـ ذررىػػػا، وعػػػدىا فػػػي أزمنػػػة ملػػػكريـ وػػػاريخ علػػػ  حػػػدة

 .(2)لمعامأت كمعرفة اذكقات(كوسوخرج ما يحواج إليو في ا

كالروػػاب يحوػػكم علػ  مػػادة واريخيػػة عػػف ، كىػذه دعػػكل لدراسػػة الوػػاريخ المحلػي أك اإلقليمػػي 

الػذم اػاغ ، اإلنجليزيػة العأمػة زخػاك كىك الروػاب الػذم قػاـ بنشػره كورجموػو إلػ ، خكارـز كغيرىا

 خي إقلػػيـ خػػكارـز أبػػككمػػف مػػؤر  .(3)منػػو اػػفحات وحػػت اسػػـ )مػػف وػػاريخ خػػكارـز كسػػني أحػػداثيا(

ـ( مػػف أبػػرز 1040ىػػػ/ 432العبػػاس بػػف محمػػد بػػف المعوػػز بػػف محمػػد المسػػوغفرم السػػمرقندم )ت 

رحػػػؿ فػػػي طلػػػب العلػػػـ إلػػػ  خراسػػػاف كأقػػػاـ ، العلمػػػاء إذ رػػػاف اىومامػػػو مناػػػبان علػػػ  علػػػـ الحػػػديث

نيؼ انؼ الواا، سمع الحديث الذم اروبط بو علـ الواريخ مف جماعة رثيرة، بسرخس كمرك مدة

كروػػػاب وػػػاريخ  (1)كروػػػاب دالةػػػؿ النبػػػكة، كروػػػاب الخطػػػب النبكيػػػة، معرفػػػة الاػػػحابة: العديػػػدة منيػػػا

 .(2)كرواب نسؼ الذم يقع في مجلديف ربيريف، سمرقند

                                                 

 .117، ص1الرواب مفقكد، أنظر السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
 .6 -4انظر رواب: اآلثار الباقية عف القركف الخالية، مروبة المثني، بغداد، د. ت، ص  (2)
 .23مد عبدالعظيـ: دراسة نقدية، صمح  (3)
 .147، ص2السمعاني: الوحبير، جػ  (1)
 .17النسفي: القند، ص  (2)
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          عبػػػػداهلل محمػػػػػد بػػػػف عبدالكاحػػػػػد بػػػػف محمػػػػػد اذاػػػػفياني المعػػػػػركؼ بالػػػػػدقاؽ كالحػػػػافظ أبػػػػػك 

سػمع مػف رثيػر مػف الشػيكخ فػي طػكس ، ب العلػـرحؿ في طلػ، ـ( نزيؿ سمرقند1122ىػ/ 516)ت

  .(1)كىراة كبخارل كسمرقند كلو رحلة ذرر فييا ألؼ شيخ أخذ عنيـ في معجـ مشايخو

ـ( 1122ىػػ/ 516محمد عبداهلل بف أحمػد بػف عمػر بػف اذشػعث السػمرقندم )ت  كراف أبك

 (2)فػي ثمانيػة أجػزاءكعمػؿ لنفسػو المعجػـ ، مف ربار الحفاظ راف يقػرأ للػكزير نظػاـ الملػؾ الطكسػي

ـ( مػف 1142ىػ/ 536القاسـ إسماعيؿ بف أحمد بف عمر اذشعث السمرقندم )ت  رذلؾ راف أبك

كرواب معجـ ، مف آثاره رواب في فضاةؿ العباس بف عبدالمطلب، عارفان بالرجاؿ، أبرز المؤرخيف

في بػػػػف لقمػػػػاف النسػػػػ إسػػػػماعيؿحفػػػػص عمػػػػر بػػػػف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف  رمػػػػا رػػػػاف أبػػػػك .(3)الشػػػػيكخ

كىػك إمػاـ ، سػرف سػمرقند، مػف أىػؿ نسػؼ، ـ( مف ربار المػؤرخيف1143ىػ/ 537السمرقندم )ت 

كرػػػاف مرزكقػػػان فػػػي الجمػػػع ، فقيػػػو عػػػارؼ بالمػػػذىب كاذدب اػػػنؼ الواػػػانيؼ فػػػي الفقػػػو كالحػػػديث

كرػػػاف شػػيكخو رثيػػػريف جمعيػػـ فػػػي روػػاب سػػػماه وعػػداد الشػػػيكخ لعمػػر مسػػػوطرؼ علػػػ  ، كالواػػنيؼ

كرواب اإلجازات المورجمػة كقػد كردت  (4)كىـ خمسماةة كخمسكف شيخان  جمع فيو شيكخو، الحركؼ

فيو أسماء بعض شػيكخو كأىميػـ ممػف رػانكا حلقػة كاػؿ بينػو كبػيف أاػحاب المؤلفػات الوػي ربمػا 

بػف علػي اكأىميػـ الحسػف بػف عبػدالملؾ ، أفاد منيا في وأليفو رواب "القند فػي ذرػر علمػاء سػمرقند"

، ـ( الػػذم رػػاف يػػأـز المسػػوغفرل كسػػمع منػػو1094ىػػػ/ 487)ت  بػػف مكسػػ  ابػػف إسػػرافيؿ النسػػفي

  .(1)ـ( مؤلؼ واريخ نسؼ1040ىػ/ 432كالمسوغفرم )ت ، كيرد في القند بيذا الشرؿ

                                                 

عمػػػر رضػػػا رحالػػػو: معجػػػـ ماػػػنفي الروػػػب العربيػػػة فػػػي الوػػػاريخ كالجغرافيػػػة كالػػػرحأت،  ؛125، ص54الػػػذىبي: وػػػذررة الحفػػػاظ، جػػػػ  (1)
 .527ـ، ص1986مؤسسة الرسالة، بيركت، 

 .238، ص9لمنوظـ، جػابف الجكزم: ا  (2)
 .426، ص1ابف الاأح: طبقات فقياء الشافعية، جػ  (3)
 .448، 447، ص36الذىبي: واريخ اإلسأـ، جػ  (4)
 .17 -15النسفي: القند، ص  (1)
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ـ( 1117ىػػ/511كأبك حفػص عمػر بػف أحمػد بػف محمػد بػف شػبيب الػديرري السػمرقندم )ت

لرمػػػاؿ فػػػي معرفػػػة الرجػػػاؿ كا، الػػػذم ركل عػػػف رثيػػػر مػػػف الشػػػيكخ فأفػػػاد مػػػف روػػػاب وػػػاريخ أسػػػوراباد

كرػػاف حافظػػان جلػػيأن كروػػب الحػػديث ، ككرد فػػي القنػػد أف اسػػمو الرمػػاؿ فػػي معرفػػة الرجػػاؿ، بسػػمرقند

 .(1)عل  إوقاف كمعرفة وامة

بػػف ا، أبػك الفضػؿ محمػػد بػف عبػدالجليؿ اخواػر روػاب القنػد ولميػػذ أبػك حفػص عمػػر النسػفي

كرػاف ، ه )منوخػب القنػد فػي وػاريخ سػمرقند(كسػما، عبدالملؾ ابف علي بف حيدر السمرقندم المؤرخ

مػػع إشػػارات كافيػػة ، معظػػـ الروػػاب وشػػغلو اذحاديػػث النبكيػػة كسػػير اذكليػػاء كالرػػأـ عػػف أضػػرحويـ

 .(2)عف أكقات زيارويا كما يروبط بيا مف شعاةر

كيعػػػػد بيػػػػاء الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف علػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف الحسػػػػف الظييػػػػرم الراوػػػػب السػػػػمرقندم 

رػػػاف يوػػػكل  رةاسػػػة ديػػػكاف ، د مشػػػاىير الروػػػاب فػػػي عاػػػر السػػػأجقةـ( أحمػػػ1160ىػػػػ/ 556)ت

الرسػػاةؿ للملػػؾ طمغػػاج كوسػػوند شػػيروو أساسػػان إلػػ  ماػػنفو اذدبػػي كىػػك )سػػندباد نامػػو( كلػػو أيضػػان 

مانؼ واريخي كىك رواب )أغراض السياسة في أعػراض الرةاسػة( كيشػومؿ الروػاب علػ  لطػاةؼ 

إلػػ  عيػػد طمغػػاج خػػاف إبػػراىيـ الػػذم أىػػدل إليػػو  رػػأـ الملػػكؾ كوػػراجـ لسػػيرىـ مػػف عيػػد جشػػميد

 .(3)كيغلب عل  ركايات الطابع القااي، الرواب

سػعد عبػدالرريـ بػف محمػػد بػف مناػكر السػمعاني الوميمػػي  كاإلمػاـ الحػافظ وػاج اإلسػأـ أبػػك

كرػاف أقػرب ىػذه ، ـ( رػاف مػف أشػير أةمػة المسػلميف فػي علػـك رثيػرة1116ىػ/ 562المركزم )ت 

حيػػػث رػػػاف كاسػػػطة عقػػػد بيػػػت ، علػػػـ الحػػػديث لػػػذلؾ احوػػػؿ الحػػػديث مرانػػػة ربيػػػرة عنػػػدهالعلػػػكـ إليػػػو 

نشػأ فػي بيػت ، إليو انويت رةاسػويـ كبػو رملػت سػيادويـ، السمعاني كعينيـ الباارة كيدىـ الناارة

                                                 

 .53، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
 .1356، ص2حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ  (2)
 .282الديف حلمي، السأجقة، صأحمد رماؿ  ؛82باروكلد: وررسواف، ص  (3)



 023 

، رػػؿ أفػػراده علمػػاء كحفػػاظ كفضػػأء أوػػاح للسػػمعاني أف يسػػلؾ طػػريويـ كيولقػػ  عػػنيـ كيسػػوفيد مػػنيـ

كرػاف كافػر اليمػة ، قطع المسافات كاآلفػاؽ كالوقػ  بالعلمػاء (1)اف عالمان موبحران كىذا الذم شجعو كر

كاوسػػػعت رحلوػػػػو فعمػػػت خراسػػػػاف كالعػػػػراؽ  (2)فػػػي طلػػػػب العلػػػـ شػػػػديد الحػػػرص علػػػػ  لقػػػاء المشػػػػايخ

كالفقيػػػاء ، كبػػػأد مػػػا كراء النيػػػر كدخػػػؿ سػػػمرقند كالوقػػػ  المحػػػدثكف كالحفػػػاظ، كالحجػػػاز كطبرسػػػواف

عدد شيكخو أربعة آالؼ شيخ ركل عف رؿ منيـ إما قليأن أك رثيران كرانت  كقيؿ راف، كالمناظركف

رثػػػرة مشػػػايخو وػػػدؿ علػػػ  مػػػا بذلػػػو مػػػف مشػػػاؽ كجيػػػد كاػػػبر علػػػ  الماػػػاعب كالسػػػعي الطكيػػػؿ 

  .(3)الشاؽ

سػػعد السػػػمعاني حبػػو للحػػديث كرثػػػرة مسػػمكعاوو فػػي رأمػػػو علػػ  معػػاجـ شػػػيكخو   فسػػر أبػػك

، الحػػديث  ، حيػػث حبػػب إلػػ  جػػكده قػػد رػػاف حفيػػان بػػي ككليػػان لػػيكوػػكال، بقكلػػو )ذف اهلل وعػػال  جػػده

حوػ  رأيػت ، جماؿ الورحاؿ  إلكرزقني سماع رؿ سنة حسنو ككقفني لشد الرحاؿ ، كزينة في قلبي

سػعد اػفحات رثيػرة مػف مؤلفاوػو بوػراجـ  مػأل أبػك (4)اذفاضؿ كالمقانع قبؿ أف واير الػديار مػنيـ(

كروػاب  (5)يف كثأثيف جزءان خرجػو لكلػده أبػي المظفػر عبػدالرحيـفي اثن، شيكخو منيا رواب العكالي

، رمػػػا جمػػػع لنفسػػػو معجمػػػان آخػػػر لشػػػيكخو (6)أخرجػػػو لكلػػػده أيضػػػان  ، فػػػي ثمانيػػػة عشػػػر جػػػزءبػػػالمعجـ

علػػ   ذيؿلػػايضػػاؼ إلػػ  ذلػػؾ أنػػو ذرػػر عػػددان ربيػػران مػػف مشػػايخو اآلخػػريف فػػي مؤلفاوػػو غيرىػػا مثػػؿ 

كرواب مقاـ العلماء ، كرواب الوحبير في المعجـ الربير، دايةكرواب الي، كواريخ مرك، واريخ بغداد

 .(1)رما اخوار السيكطي بعنكاف لب اذلباب في وحرير اذنساب، بيف يدم اذمراء

                                                 

 .10، ص1السمعاني: اذنساب، جػ  (1)
 .181، 180، ص7السبري: طبقات الشافعية، جػ  (2)
 .265ـ، ص1994أحمد رمضاف أحمد: الرحلة كالرحالة المسلمكف في العاكر الكسط ، دار الرواب، القاىرة،   (3)
 .22، 21، ص1السمعاني: الوحبير، جػ  (4)
 .ي: نفسوالسمعان  (5)
 .22، 21، ص1السمعاني: الوحبير، جػ  (6)
 .40ـ، ص1986، دار المعرفة، بيركت، 2حفص المارم: طبقات اذكلياء، وحقيؽ نكر الديف شريبو، ط سراج الديف أبك  (1)
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ـ( بنػاء علػ  رغبػة عمػر 1155ىػ/ 550شرع السمعاني بجمع رواب اذنساب في سمرقند )

مػػػف الوػػػراجـ مروبػػػة علػػػ  حػػػركؼ  كجمػػػع فيػػو بضػػػعة آالؼ، بػػف علػػػي البسػػػطامي الػػػذم قابلػػػو فييػػػا

فرػاف يضػبط ، كنسػب رػؿ كاحػد منيػا إلػ  بلػد أك قبيلػة أك اػناعة أك وجػارة أك غيػر ذلػؾ، المعجـ

مراء أف أبا سعد السمعاني بذؿ قاػارل جيػده فػي معجمػو السوقاػاء ، كالحركؼ النسبة كيشرحيا

الوػي خلفػت أثرىػا فػي  اذنساب الوي اشويرت بيا جماعة العلماء كالشيكخ كغيرىـ مف الشخاػيات

أما عف اذسلكب الذم اوبعػو فػي روابػو اذنسػاب ف نػو يثبػت وطػكر الفرػر الوػاريخي عنػد  (1)اإلسأـ

كذلػػؾ ب عطاةػػو فرػػرة كاضػػحة عػػف اذشػػخاص كيشػػرح ، مػػؤرخي المسػػلميف فػػي العاػػكر الكسػػط 

مػػادة  معػػاني اذنسػػاب كيشػػومؿ رأمػػو علػػ  اذسػػماء فػػي مػػدف إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر خااػػة علػػ 

  .(2)ميٌمة

رػػذلؾ رػػاف أبػػك أحمػػد معمػػر بػػف عبدالكاحػػد بػػف رجػػاء بػػف عبدالكاحػػد بػػف محمػػد بػػف الفػػاخر 

، ـ( مػػف ربػػار الحفػػاظ سػػمع مػػف ابػػف الجػػكزم1169ىػػػ/ 564القرشػػي السػػمرقندم اذاػػفياني )ت 

 .(3)كانؼ رثيران في الحديث كالوكاريخ كالمعاجـ

مػػػد بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف محمػػػد البػػػذيخكني كمػػػف مػػػؤرخي بخػػػارل أبػػػك إبػػػراىيـ إسػػػماعيؿ بػػػف مح

ـ كلػػو ماػػنفات فػػي 1061ىػػػ/ 453مػػات سػػنة ، نسػػبة إلػػ  قريػػة بػػذيخكف الوابعػػة لبخػػارل البخػػارم

طػػاىر محمػػد بػػف يعقػػكب  كمػػنيـ الحػػارـ أبػػك (4)الوػػاريخ كاذدب كرػػاف يعمػػؿ مؤدبػػان فػػي روػػاب القربػػة

، ـ(1038ىػػػػ/ 430)ت  ركل عنػػػو رثيػػػركف، نسػػػبة إلػػػ  قريػػػة ديمػػػس ببخػػػارل، الديمسػػػي البخػػػارم

كرػػاف أبػػك القاسػػـ كااػػؿ ابػػف حمػػزة بػػف علػػي بػػف أحمػػد أبػػي ناػػر الاػػكفي الخنبػػكني المكلػػكد فػػي 

                                                 

 .272، ص7الزررلي: اذعأـ، جػ  (1)
 .68أحمد رمضاف أحمد: الرحالة، ص  (2)
 .413، ص7الزررلي: اذعأـ، جػ  (3)
 .93، ص1ابف اذثير: اللباب، جػ  (4)
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كرػاف ثقػة اػالحان لػو روػب ماػنفة ، أحد الرحاليف في طلب الحديث (1)قرية خنبكف الوابعة لبخارل

  .(2)ـ1074ىػ/ 467في واريخ بخارل مات سنة 

حمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف القاسػػػػـ الملقػػػػب بػػػػذم الفضػػػػاةؿ كاشػػػػوير مػػػػف مػػػػؤرخي إقلػػػػيـ فرغانػػػػة أ

كرػػػاف راوبػػػان فػػػي ديػػػكاف ، كرػػػاف قػػػد قػػػدـ مػػػرك كسػػػرف بيػػػا إلػػػ  أف مػػػات (3)ـ(1134ىػػػػ/ 528)ت

فروػػب روبػػان فػػي الوػػاريخ منيػػا ، السػػلطاف، ممػػا أوػػاح لػػو االطػػأع علػػ  اذحػػداث الجاريػػة باسػػومرار

يرثي مؤرخػان أيضػان كرػاف علػ  معرفػة وامػة رما راف أخكه ابف أبي المناقب اذخس (4)"واريخ فرغانة"

ثػـ ركل عػف ، كاسػوفاد منػو (5)ركل عػف أخيػو أبػي الفضػاةؿ عػف أبػي برػر الرركانػي، بوكاريخ زمانو

روػػػاب اآلداب للخليػػػؿ بػػػف أحمػػػد  –المظفػػػر السػػػمعاني جػػػد أبػػػك سػػػعد السػػػمعاني  أبػػػي المناقػػػب أبػػػك

بػػػف اكمػػػنيـ سػػػليماف  (6)اريخيػػػة رثيػػػرةكالرثيػػػر مػػػف اذحػػػداث الواريخيػػػة كلػػػو ماػػػنفات و، الفراىيػػػدم

اذشػػػػعث بػػػػف إسػػػػحاؽ بػػػػف بشػػػػر بػػػػف شػػػػداد ابػػػػف عمػػػػرك بػػػػف عمػػػػراف اذزدم أبػػػػك داكد السجسػػػػواني 

كالشػػاميف ، كجمػػع كاػػنؼ كروػػب عػػف العػػراقييف كالخراسػػانييف، رحػػؿ إلػػ  بػػأد مخولفػػة، الفرغػػاني

 .(7)كغيرىـ، كالمارييف، كالباريف

ناػر أحمػد بػف ناػر القبػاكم الػذم وػرجـ روػاب  كأبػ –أيضان  –كمف أشير مؤرخي فرغانة 

مف اللغػة العربيػة إلػ  الفارسػية نػزكالن علػ  رغبػة أاػدقاةو الػذيف رػانكا ال  (1)النرشخي واريخ بخارل

بعػػد أف حػػذؼ منػػو مػػا رآه ، فقػػاـ القبػػاكم باخواػػار ىػػذا الروػػاب، يرغبػػكف فػػي قػػراءة الروػػب العربيػػة
                                                 

 .419، ص1ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (1)
 .325، ص1ابف اذثير: اللباب، جػ  (2)
 .30 -28، ص2ياقكت: معجـ البلداف، جػ  (3)
 .34، ص1ابف اذثير: اللباب، جػ  (4)
ث كىنػاؾ أفػاد الرثيػر، كركل عنػو ثػـ انوقػؿ إلػ  أخسػير عمر بف سليماف بف برػر الرركانػي، كلػد برػركاف إحػدل قػرل فرغانػة، كلد أبك  (5)

 .615، ص4رثيركف، السمعاني: اذنساب، جػ
 .93، ص1ابف اذثير: اللباب، جػ  (6)
 .159، ص1ابف أبي يعلي: طبقات الحنابلة، جػ  (7)
  اللغػة العربيػة كوميػزت بالفاػاحة ااغ النرشخ  ىذا الرواب، كلرػف نسػخوو اذاػلية فقػدت، كثػـ ورجموػو إلػ  الفارسػية ثػـ وػرجـ إلػ  (1)

 .15 -2ـ، أنظر، النرشخ : واريخ بخارل، ص943ىػ/ 322كالجكدة، أىداه النرشخ  إل  اذمير الحمير أبي محمد نكح بف نار، 
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ان مفيػػدان مػػف روػػب أخػػرل مثػػؿ )خػػزاةف العلػػكـ( ذبػػي الحسػػف كزاد عليػػو مػػا اروػػله نافعػػ، فضػػكالن حمػػأن 

كاخػػرج روابػػان فيمػػا اػػاغ ، كوػػاريخ بخػػارل ذبػػي عبػػداهلل أحمػػد البخػػارم الفخػػارم، محمػػد النيسػػابكرم

 .(1)ة احيحةيبلغة فارس

كأسػيمكا بمؤلفػاويـ الواريخيػة فػي نيضػة ، كأقامكا بيػا، كىناؾ مؤرخكف رثيركف دخلكا فرغانة

 بػػف ىبػػة اهلل بػػف علػػي بػػف جعفػػر أبػػكافيػػة فػػي فرغانػػة أمثػػاؿ اذميػػر المػػؤرخ سػػعد علػػي الحيػػاة الثقا

الشػاـ   ، كسػافر إلػكلػد فػي عربػرة قػرب بغػداد، سعد الملػؾ مػف كلػد أبػي برػر دلػؼ العجلػي، نار

كقولػو غلمػاف لػو مػف الوػرؾ بخكزسػواف كىػك خػارج مػف بغػداد ، كفرغانة كخراساف، كالجزيرة، كمار

كرػػاف ثقػػة كمػػف روبػػو )اإلرمػػاؿ( فػػي أربعػػة مجلػػدات، كفػػي  (2)ـ1082ىػػػ/ 475طمعػػان بمالػػو سػػنة 

 .(3)المؤولؼ كالمخولؼ مف اذسماء كالرن  كاذنساب

بػف الحسػيف بػف امحمكد ، كأبرز مف دخؿ فرغانة كروب عنيا كعف أوراؾ المشرؽ اإلسأمي

كوػكفي سػنة ، كالاػيف كىػك الحػد الفااػؿ بػيف إقلػيـ مػا كراء النيػر، كلػد براشػغر، محمد الراشغرم

، كمػػػف روبػػػو )ديػػػكاف لغػػػات الوػػػرؾ( الػػػذم يعػػػد مػػػف أىػػػـ ماػػػادر وػػػاريخ الوػػػرؾ، ـ1073ىػػػػ/ 466

 .(4)كالمشرؽ اإلسأمي رلو

مما سػبؽ يوضػح لنػا أف إقلػيـ مػا كراء النيػر رػاف إقلػيـ خاػب بعلماةػو فػي مخولػؼ ميػاديف 

كوعػد ىػذه الظػاىرة ، ي بعػض اذحيػافكاوضح اقوراف الوأليؼ بالورجمػة فػ، العلكـ كمنيا علـ الواريخ

كنأحظ أيضان عدـ اخواار ظاىرة الوأريخ عل  ، مف أىـ سمات العاريف السلجكقي كالخكارزمي

مػا لعلػـ ، كرذلؾ المحدثكف كالعلمػاء كالفقيػاء، بؿ شارؾ اذمراء في عملية الوأريخ، المؤرخيف حفظ

                                                 

ـ كىػك الملخػص الػذم قػدـ 1178ىػػ/ 574لـ والنا ورجمة القباكم، كالذم كالنا ىك ملخص قاـ بو محمد بػف زمػز بػف عمػر سػنة   (1)
 .25، 24حارـ بخارل آنذاؾ )برىاف الديف عبدالعزيز بف مازه(، انظر، محمد عبدالعظيـ: دراسة، صل

 .30، ص5الزررلي: اذعأـ، جػ  (2)
 .333، ص1ابف خلراف: كفيات اذعياف، جػ  (3)
 .367، ص2حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ  (4)
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رمػػا نأحػػظ أيضػػان ظػػاىرة الوػػأريخ ، لػػيس لػػو اخواػػاص معػػيف فقػػد رأينػػا بعػػض المػػؤرخيف اذمػػراء

المحلػػي أك اإلقليمػػػي علػػ  رػػػؿ مػػػؤرخي إقلػػيـ مػػػا كراء النيػػر الػػػذيف ررػػػزكا علػػ  أقػػػاليميـ كأقػػػكاميـ 

كلػػػذلؾ ظيػػػر لفػػػظ اإلقلػػػيـ فػػػي معظػػػـ مؤلفػػػات مػػػؤرخي ىػػػذه ، باإلضػػػافة إلػػػ  اذقػػػاليـ المجػػػاكرة ليػػػـ

السػػػبب الرةيسػػػي فػػػي ذلػػػؾ ىػػػك رثػػػرة  كلعػػػؿ، رمػػػا نأحػػػظ اروبػػػاط روابػػػو الوػػػاريخ بالجغرافيػػػة (1)الفوػػػرة

باإلضػافة ، الفوكحات اإلسأمية الوي جعلت العػرب داةمػان فػي حاجػة ماسػة لمعرفػة الػبأد المفوكحػة

اىومػػاـ الجغػػرافييف بمعرفػػة الطػػرؽ فػػاقورف الوػػاريخ بجغرافيػػة  كالػػذم أدل إلػػ ، إلػػ  الوجػػارة كوكسػػعيا

 .(2)اإلقليـ

 (3)عمم الجغرافية : 

غرافية وطكران ربيػران فػي العػالـ اإلسػأمي نظػران الوسػاع الدكلػة اإلسػأمية شيدت الدراسات الج

الوي شملت أقطاران كاسعة كشاسعة كرػاف البػد مػف كضػع المعلكمػات عػف اذقطػار الجديػدة لويسػير 

كرػػذلؾ نظػػران الزدىػػار النشػػاط الوجػػارم الػػذم لعػػب دكران أساسػػيان  (4)إدارويػػا كحرميػػا كمعرفػػة خراجيػػا

كرانػػت اذسػػكاؽ اإلسػػأمية فػػي مشػػارؽ اذرض كمغاربيػػا ، إثػػراء المعرفػػة الجغرافيػػةكمزدكجػػان فػػي 

 .(1)مروبطة بعضيا ببعض كراف الوجار يحملكف مواجرىـ كسلعيـ إل  حيث الربح الكفير

                                                 

 .11 -8محمد عبدالعظيـ: دراسة، ص  (1)
 .201، ص1واريخ اذدب الجغرافي، جػ رراوشركفسري:  (2)
رلمػػة يكنانيػػػة وعنػػي كاػػػؼ اذرض بمػػا فييػػػا مػػػف وضػػاريس، كأحػػػكاؿ، كىػػك العلػػػـ المخػػػوص بدراسػػة سػػػطح اذرض، كمػػا عليػػػو مػػػف   (3)

رػػر ظػػكاىر طبيعيػػة كبشػػرية كوفاعليػػا مػػع بعضػػيا الػػبعض كعأقاويػػا بالراةنػػات الحيػػة المكجػػكدة علييػػا، انظػػر: اػػأح الػػديف الشػػامي: الف
محمد محمػكد محمػديف: الجغرافيػا كالجغرافيػكف بػيف الزمػاف كالمرػاف، دار  ؛19 -17ـ، ص1980الجغرافي، مروبة المعارؼ اإلسرندرية، 

، كعربيا المسلمكف بمعني وقكيـ البلػداف، ذنيػا وبحػث فػي أحػكاؿ اذرض مػف حيػث وقسػيميا الجبػاؿ 67ـ، ص1996الخريجي، الرياض، 
ذقػاليـ كالمنحػػرؼ، كاخػػوأؼ أحػػكاؿ العمػراف فػػي الخاػػب كالجػػكع كمػا ينشػػا عػػف ذلػػؾ فػي أبػػداف البشػػر كأخأقيػػـ، كاذنيػار كالمعوػػدؿ مػػف ا

 .25نفيس أحمد: جيكد المسلميف في الجغرافية، ورجمة، د. فوحي عثماف، كراجعو د. علي أدىـ، دار القلـ، د. ت، ص
 .11رسالة، بيركت، د. ت، صنقكال زيادة: الجغرافيا كالرحأت عند العرب، مؤسسة ال  (4)
 .367، 366زيد شلبي: واريخ الحضارة اإلسأمية، ص أبك  (1)
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كال شػػػؾ أف ىػػػذا اإلقلػػػيـ الغنػػػي  (1)كرػػػاف إقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر مجمػػػع الوجػػػارات بػػػأ منػػػافس

كأاػبح بعػد الفػوح اإلسػأمي مػف أىػـ ، كطرقػو الوجاريػة اليامػة كأنيػاره ،بثركاوو كطبيعوو الجغرافية

فمػػف ، مػػان مػػف ثغػػكر المسػػلميفيمكثغػػران اسػػوراويجيان ، المرارػػز الوجاريػػة فػػي بلػػداف المشػػرؽ اإلسػػأمي

كطلػػب ، كالحػػب، الطبيعػػي أف يػػوـ االىومػػاـ بػػو كبجغرافيوػػو كبطرقػػو كمسػػالرو المؤديػػة لطػػرؽ الوجػػارة

المعلكمات عف الطرؽ الوجارية كالمسػالؾ المؤديػة  اروساباط الوجارم يوطلب داةمان كالنش .(2)العلـ

فضػأن عػف معرفػة المػدف الوجاريػة الرةيسػية كمػا ، كىك أمر ال غن  لو للوجػار، إل  الدكؿ المخولفة

المعلكمػات  عوػكل  الوجػار كمسػوخدمكىـ ميمػة جمػ أخػرلكمف جيػة ، وشوير بو رؿ منيا مف سلع

 .(3)قواادية عف البلدافالبشرية كاال

كظيػػر مػػا يعػػرؼ بالجغرافيػػة الفلريػػة ، كاروبطػػت الجغرافيػػة بالفلػػؾ كالرياضػػيات اروباطػػان كثيقػػان 

كيسػػودؿ مػػف ولػػؾ الحررػػات علػػ  أشػػراؿ ، فالفلػػؾ ييػػوـ بحررػػة الركارػػب الثابوػػة كالموحررػػة كالموميػػزة

و مػف ركارػب كنجػـك فرػاف كلركف اذرض ركرب يوأثر بما حكل (4)كأكضاع لألفأؾ بطرؽ ىندسية

أف بػػف رثيػػر الفرغػػاني  مػػف كلػػيس أدؿ علػػ  ذلػػؾ، اىومػاـ الجغػػرافييف بػػو كاروباطػػو بالفلػػؾ كاليندسػػة

، كحػػدد أحجػػاـ الركارػػب، كالػػذم حػػدد ناػػؼ قطػػر اذرض بدراسػػة الفلػػؾ كالركارػػب، السػػابؽ ذرػػره

أطػكاؿ الليػؿ كالنيػار، كحدد طكؿ السنة وحديدان مضػبكطان ك ، كالنجكـ اذخرل بالنسبة لحجـ اذرض

كوكسػػع علمػػاء الجغرافيػػة فػػي فػػركع رثيػػرة رالجغرافيػػة  (1)كسػػمات الفاػػكؿ المناخيػػة فػػي رػػؿ فاػػؿ

 .(2)كالرحأت، كالنماذج، كالخراةط، كالجغرافية الفلرية، اإلقليمية كجغرافية البلداف كمسالريا

                                                 

 .178االاطخرل: مسالؾ الممالؾ، ص  (1)
 .68، 67نفيس أحمد: جيكد المسلميف، ص  (2)
 .203نقكال زيادة: الجغرافية، ص  (3)
 .487، ص3ابف خلدكف: المقدمة، جػ  (4)
 .66ـ، ص1980دار الفرر، دمشؽ، ، 2لجغرافييف العرب كمقوطفات مف آثارىـ، طعبدالرحمف حميدة: أعأـ ا  (1)
 .57، 56محمد عبدالعظيـ: دراسة، ص  (2)
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ظػػـ المؤلفػػات الواريخيػػة فمع، كاوسػػمت بػػأد مػػا كراء النيػػر بظػػاىرة اروبػػاط الجغرافيػػة بالوػػاريخ

بالجغرافيػة اإلقليميػة الوػي رانػت  كعػرؼ مػا يسػم ، وحوكم عل  كاؼ جغرافي لمقلػيـ المػؤرخ لػو

روبيػػا إحػػدل منػػابع وػػكاريخ اذقػػاليـ كالمػػدف المشػػرقية كالوػػي اىومػػت بدراسػػة الماػػطلحات الواريخيػػة 

اسػة الظػكاىر االقواػادية رمػا اىومػت بشػرؿ خػاص بدر ، كوعييف حدكدىا، كالجغرافية ليذه النكاحي

كيػػروبط بالعاػػر السػػلجكقي روػػاب  .(1)كاالجوماعيػػة الوػػي وعومػػد علييػػا أساسػػان روػػب اذقػػاليـ كالمػػدف

باللغػػػة العربيػػػة ذك أىميػػػة بالغػػػة بالنسػػػبة للجغرافيػػػة ذلػػػؾ ىػػػك روػػػاب )لغػػػات الوػػػرؾ( لمؤلفػػػو محمػػػكد 

آسيا الكسط  معومدان في ذلؾ عل   "الكحيد الذم روب بالعربية عف (2)الراشغرم الذم يعٌده باروكلد

كأفاض الراشغرم في ذرر  .كلـ ينقؿ عف مراجع معينة"، معرفوو الشخاية كبولؾ البأد فيك منيا

كروابة واريخ القباةؿ الوررية كمكاطنيا كعاداويا كليجاويا كألؼ ديكانان عنيـ ذرر فيو أنو راف ىناؾ 

كلقػػػػػد أنيػػػػػي الرشػػػػػغرل ديكانػػػػػو ، يف كجنػػػػػكبييفعشػػػػػركف شػػػػػعبان ورريػػػػػان انقسػػػػػمكا إلػػػػػ  فػػػػػريقيف شػػػػػمالي

 –455طاف ألػػػػػػػب أرسػػػػػػػأف ـ كىػػػػػػػذا يعنػػػػػػػي أنػػػػػػػو أوػػػػػػػـ روابوػػػػػػػو إلػػػػػػػ  عيػػػػػػػد السػػػػػػػل1073ىػػػػػػػػ/466

كرػػػػاف أكؿ معجػػػػـ وررػػػػي عربػػػػي ، ـ كبدايػػػػة عيػػػػد ابنػػػػو السػػػػلطاف ملرشػػػػاه1072 –1063ىػػػػػ/465

ع في روابة يوحدث عف الورؾ باسوفاضة وجكؿ الراشغرم في رؿ اذقاليـ كالمقاطعات الوررية كجم

كرانػػت الغايػػة مػػف ىػػذا الروػػاب ىػػك ، لغػػات اذقػػكاـ كوكاريخيػػا كيرجػػع أاػػلو إلػػ  اذوػػراؾ القراخانيػػة

ليفػػة العباسػػي كقدمػػو إلػػ  الخ، كلقػػد أعلػػ  فيػػو مػػف شػػأف الوػػرؾ، وعلػػيـ اللغػػة الورريػػة ذبنػػاء العربيػػة

ؼ كخمسػػماةة كجمػػع فيػػو سػػبعة آال، ـ( فػػي بغػػداد1094 –1075ىػػػ/ 487 –467المقوػػدم بػػاهلل )

 .(1)رلمة وررية كىك أكؿ رواب ورري بخط عربي حيث طكعيا لو

                                                 

 .155، ص1رراوشركفسري: واريخ اذدب الجغرافي، جػ  (1)
 .84وررسواف، ص  (2)
ؤومر االقواػػادم، المسػػلمكف فػػي آسػػيا انظػػر: سػػنية ماػػطف  حسػػف: محمػػكد الرشػػغرم كروابػػو ديػػكاف الوػػرؾ مقػػاؿ بمجلػػة أبحػػاث المػػ  (1)

 .133 -99، ص6ـ، جػ1993الكسط  كالقكقاز، جامعة اذزىر، 
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كراف الرشغرم يجيد العربية إجادة وامػة رغػـ ركنػو ورريػان ينومػي إلػ  اذسػرة القراخانيػة الوػي 

كقػد سػافر ، القريبة مف بحيرة أيسيف رػكؿ (1)حرمت الوررسواف كراف ذبيو الة ما بمدينة برسخاف

يا الكسػػط  كجػػاؿ فػػي بلػػداف الوػػرؾ كأجػػاد وقريبػػان جميػػع الليجػػات الورريػػة بلسػػيا رثيػػران فػػي سػػيكؿ آسػػ

ـ مادة كفيرة عف الشػعب الوررػي كمػكاطف سػرف القباةػؿ الورريػة يقيميػا وفااػيؿ دفيك يق (2)الكسط 

ر الماػدر الجغرافػي كالوػاريخي فيػك يعوبػ، عديدة عف الجغرافية الواريخية للبلػداف الوػي يقيمػكف بيػا

بػؿ ، كالمنػاطؽ المواخمػة ليػا كال يعوبػر ديػكاف الوػرؾ ديكانػان لغكيػان فقػط، كؼ آسػيا الكسػط ـ لجيمال

كالوػاريخ كالجغرافيػا كاذدب الشػعبي ، يحمؿ افة المكسكعة الوي ولقػي الضػكء علػ  اذدب الوررػي

/ الحػادم عشػر المػيأدم اذوراؾ في القػرف الخػامس اليجػرم خااة كأف، كاذساطير قبؿ اإلسأـ

كرانػػت الدكلػػة القراخانيػػة كدكلػػة اذوػػراؾ السػػأجقة ، ت ليػػـ السػػيطرة علػػ  أغلػػب بػػأد المشػػرؽرانػػ

كراف داكد بف أحمد بف سعيد بف خلػؼ بػف داكد عثمػاف بػف عزيػزم الطبػي  (3)خير دليؿ عل  ذلؾ

ـ( مف أعياف الوجار كالنبأء الربار الجكاليف في اآلفػاؽ كرػاف 1220ىػ/617الكاسط  الواجر )ت

 .(4)حسف المحاضرة دخؿ سمرقند كبخارل كجاؿ في البلداف اإلسأمية طلبان للعلـ كالوجارة شيخان 

بيت اهلل الحراـ بنايب ربير في وشجيع المعرفة الجغرافية حيث راف مف   كساىـ الحب إل

، كاالنوقػػاؿأىػػـ العكامػػؿ الوػػي دفعػػت بالمسػػلميف مػػف رػػؿ فػػب عميػػؽ كعلػػ  رػػؿ ضػػامر إلػػ  الرحلػػة 

زاؿ يسػػوثير المسػػلميف مػػف مخولػػؼ أقطػػار الدكلػػة اإلسػػأمية لشػػد الرحلػػة إلػػ  مرػػة فرػػاف الحػػب كال

 .(1)رثيريف مف أىؿ العلـ إل  ودكيف مشاىداويـال شؾ أف حررة الونقؿ ىذه حفزت المررمة ك 

                                                 

، 1برسػػػخاف: بػػػالفوح، كضػػػـ السػػػيف الميملػػػة كخػػػاء معجمػػػة كالنسػػػبة إلييػػػا برخسػػػي قريػػػة قػػػرب بخػػػارل، يػػػاقكت: معجػػػـ البلػػػداف، جػػػػ  (1)
 .384، 383ص
 .85باروكلد: الوررسواف، ص  (2)
 .262، ص1واريخ اذدب الجغرافي، جػ رراوشركفسري:  (3)
 .3431، ص7ابف العديـ: بغية الطلب، جػ  (4)
 .318ـ، ص1954محمد الخضر حسيف: أثر الرحلة في الحياة العلمية كاذدبية، محاضرات المجمع العربي، دمشؽ،   (1)
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كرانت الرحلة في طلب العلـ مف أىـ مميزات الحررة العلميػة فػي مػدف إقلػيـ مػا كراء النيػر 

رمػػػػػاؿ المعرفػػػػػة، الرحلػػػػػة كسػػػػػيلويـ السػػػػػووماـ العلػػػػػـ فرػػػػػاف العلمػػػػػاء يوخػػػػػذكف كوبػػػػػادؿ الخيػػػػػرات ، كا 

كرػػاف طػػأب الحػػديث أنشػػط النػػاس للرحيػػؿ كأاػػبرىـ  (1)كاخويػػار اذفرػػار كالنظريػػات، كالمعلكمػػات

ـ رحػػؿ فػػي طلػػب 1049ىػػػ/ 441بػػف حمػػداف اكمػػف ربػػار الرحالػػة الحػػافظ بػػف علػػي  (2)علػػ  العنػػاء

كالحػػافظ الجػػكاؿ أبػػك الكليػػد الحسػػف بػػف محمػػد بػػف علػػي  (3)بكرالحػػديث إلػػ  سػػمرقند كبخػػارل كنيسػػا

كأبػػػك  (4)ـ( طػػػكؼ الػػػبأد كحاػػػؿ اذسػػػانيد كالغراةػػػب كوػػػكفي بسػػػمرقند1063ىػػػػ/ 456البلخػػػي )ت 

ـ( سػػافر الػػبأد 1112ىػػػ/ 506محمػػد القطػػكاني السػػمرقندم )ت  بػػف أيػػكب أبػػكامحمػػد بػػف محمػػد 

بػف محمػد ابػف إبػراىيـ ابػف شػريح بػف عمػر أحمػد  سػعيد ىػأؿ بػف عبػدالرحمف كأبك (5)كلقي الشيكخ

ـ( لػػو رحلػػة كاسػػعة شػػملت 1125ىػػػ/ 519)ت  بػػف سػػليماف بػػف بػػأؿ بػػف ربػػاح مػػؤذف الرسػػكؿ 

  .(6)كوكفي بسمرقند، معظـ البأد اإلسأمية

كراف بعض الحراـ المسلميف يكفدكف الرسؿ كالسفراء إل  غيػرىـ مػف الحرػاـ كاذمػراء فػدعا 

مف ذلؾ رحلة اذمير الحافظ أبػي  (7)القياـ برحأت إل  أاقاع ال يألفيا المسلمكفذلؾ أحيانان إل  

بػػف جعفػػر البغػػدادم الحػػافظ المعػػركؼ بػػابف اناػػر علػػي بػػف الػػكزير أبػػي القاسػػـ عبػػداهلل بػػف علػػي 

يقػػػاؿ لػػػو الخطيػػػب  حوػػػ ـ( رػػػاف عالمػػػان حافظػػػان ورشػػػح للحفػػػظ 1087ىػػػػ/ 480مػػػاركال )ت نيػػػؼ ك 

اإلرماؿ في رفع اذروياب عف المؤولؼ كالمخولػؼ فػي )كلو رواب ، قاـ ببغدادالثاني طاؼ البأد كأ

                                                 

 .63أحمد فؤاد اذىكاني: الوربية في اإلسأـ، ص  (1)
 .319رحلة، صمحمد الخضر حسيف: أثر ال  (2)
 .663، ص17الذىبي: سير أعأـ النبأء، جػ  (3)
 .437السيكطي: طبقات الحفاظ، ص  (4)
 .911، ص3الذىبي: وذررة الحفاظ، جػ  (5)
 .358السيكطي: طبقات الحفاظ، ص  (6)
 .135أحمد رمضاف: الرحالة، ص  (7)
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كضع اذمير روابو ىذا كفؽ منيب علمي مفيد كاوجو فػي واػنيفو نحػك عمػؿ ، (اذسماء كاذنساب

 .(1)أرسلو الخليفة المقودم باهلل رسكالن إل  سمرقند ذخذ البيعة لو، مكسكعي

ـ( 1126ىػ/520ف الزار، المعركؼ بابف الحلكاني )تسعيد يحي  بف علي بف الحسي كأبك 

كاػػنؼ روابػػان سػػماه ، الوحػػؽ باذةمػػة المنػػاظريف كبػػرع حوػػ ، قػػرأ المػػذىب علػػ  الشػػيخ أبػػي إسػػحاؽ

كدخػػؿ سػػمرقند رسػػكالن مػػف الخليفػػة كمػػات ، كدرس بالنظاميػػة ككلػػ  حسػػبة بغػػداد ثػػـ ورريػػا، الولػػكيح

ـ( 1128ىػػ/ 522الأمشػي السػمرقندم الحنفػي )تبف علي بف أبي القاسـ اكرذلؾ الحسيف  (2)بيا

كرػػػاف علػػػ  طريقػػػة ، كعلػػػـ الخػػػأؼ، رػػػاف إمامػػػان فاضػػػأن موػػػدينان يضػػػرب بػػػو المثػػػؿ فػػػي المنػػػاظرات

رػاف يػدخؿ علػ  الملػكؾ كيقػػكؿ ، السػلؼ مػف طػرح الورليػؼ كاذمػر بػالمعركؼ كالنيػي عػف المنرػر

؟ ىػذا لخأفػة فقيػؿ لػو إال وحػب عامػؾقػدـ رسػكالن مػف خاقػاف سػمرقند إلػ  دار ا، الحؽ فػي كجػكىيـ

 .(3)كعاد إل  بلده، فقاؿ ال أجعؿ الحب وبعان لرسالويـ

كاسػوفاد المؤلفػكف مػف إمرانػات السػفر الوػي سػادت رقعػة كاسػعة مػف العػالـ اإلسػأمي كىػي  

قامػػة المنػػاةر لي ، فأخػػذ الرحالػػة يشػػدكف يوػػدم بيػػا المسػػافركف كوػػكفير اذمػػفاوسػػاع شػػبرة الطػػرؽ كا 

، كرػانكا يشػعركف فػي أم بلػد يحلػكف فيػو كغربػان كشػماالن كجنكبػان كيطكفػكف فػي البلػداف شػرقان  الرحػاؿ

، عػف طريػؽ معلكمػات جديػدة عػف ممالػؾ اإلسػأـ رأنو بلدىـ فأمرف ليؤالء الجغرافييف أف يجمعػكا

لػ  أنفسػيـ فحسػب فػي جمػع ، كلػـ يعومػد ىػؤالء الروػاب عكاالسوفساراىدة الشخاية كالسؤاؿ المش

، كلعبػت الوجػارة دكران ميٌمػان فػي إغنػاء معلكمػاويـ إسػيامان عظيمػان  ، بػؿ سػاىـ الوجػار فػيلكماتالمع

   .(1)وطكر المعرفة الجغرافية لركاد ىذه المدرسة

                                                 

 .1203 -1201، ص4الذىبي: وذررة الحفاظ، جػ  (1)
 .402، ص2اللباب، جػابف اذثير:   (2)
 .671، ص5السمعاني: اذنساب، جػ  (3)
 .351رراوشركفسري: واريخ اذدب الجغرافي ، ص   (1)



 013 

اف علػ  ـ( رػ1166ىػػ/562الرريـ السػمعاني )تلقكؿ إف واج اإلسأـ أبا سعد عبدكيمرف ا

بػػأد خراسػػاف كأاػػبياف كبػػأد مػػا كراء  ، حيػػث اوسػػعت رحلوػػو فعمػػترأس ىػػذا الػػنمط مػػف الروابػػة

نيػر اػحب فػي رحلوػو إلػ  بػأد مػا كراء ال (1)النير كالعراؽ كالحجاز كحػب مػرويف كعػاد إلػ  كطنػو

نيػر الرحيـ كاسوغرقت رحلوو ثأث سنكات طاؼ بمخولػؼ مػدف مػا كراء المعو كلده أبا المظفر عبد

ت رحأوػو ولػؾ مػف كلمػا رانػ (2)ع كلػده، كسػمع بيػذه المكاضػع كأسػمفزار بخػارل كسػمرقند كررمينيػة

عديػػد مػػف المشػػايخ كالعلمػػاء الػػذيف وربػػد مشػػقة الرحلػػة كاػػعابيا مػػف أجػػؿ أجػػؿ العلػػـ، فقػػد الوقػػ  ب

 .(3)االلوقاء بيـ كالوعرؼ علييـ حو  ينيؿ مف مناىليـ كيروكم بمعارفيـ

ذسػفار كجمع السمعاني حايلة رحأوو الموعػددة فػي رثيػر مػف الماػنفات كمنيػا روػاب )ا 

 (4)، كروػػاب معجػػـ البلػػداف فػػي خمسػػيف مجلػػدان سػػفار( كيقػػع فػػي خمػػس كعشػػريف مجلػػدان عػػف حرػػـ اذ

كلعػػؿ أشػػير  (5)كروػػاب )وػػاريخ مػػرك( مسػػقط رأسػػو كمػػكطف أىلػػو كعشػػيروو كيقػػع فػػي عشػػريف مجلػػدان 

، ولػػؾ نفاوو علػػ  اإلطػػأؽ روػػاب "اذنسػػاب"، كأبػػرز مػػا وميػػز بػػو ىػػذا الروػػابروػػب السػػمعاني كماػػ

اجـ الوػػي جمعيػػا علػػ  حػػركؼ المعجػػـ كالوػػي عنػػي بنسػػبة رػػؿ كاحػػد مػػنيـ إلػػ  بلػػد أك قبيلػػة أك الوػػر 

لعػالـ كبالوالي مثؿ رواب اذنساب أىمية ربرل بالنسػبة لجغرافيػة ا (6)اناعة أك وجارة أك غير ذلؾ

، كلػو أيضػان )فضػاةؿ الشػاـ( كروػاب )نػزكع إلػ  اذكطػاف( يونػاكؿ اإلسأمي في العاػكر الكسػط 

 .(1)الحديث عف وأسيس مدينة سرخس فيو

                                                 

 .180، ص7، جػالسبري: طبقات الشافعية  (1)
 .646، ص1، جػـ1969.، بغدادعجمية في خراسافناجي معركؼ: عركبة العلماء المنسكبيف إل  البلداف اذ  (2)
 .344، ص مد: الحياة الثقافيةميرفت رضا أح  (3)
 .213، ص ـ: واج اإلسأـ أبك سعد السمعانيمنيرة ناجي سال  (4)
 .266، صأحمد رمضاف: الرحلة كالرحالة  (5)
 .69، 68ـ، ص1955، الكسط ، مروبة اذنجلك المارية زري محمد حسف الرحالة المسلمكف في العاكر  (6)
 .269، 268، ص حمد رمضاف أحمد: الرحلة كالرحالةأ  (1)
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ا منػػذ كبوفرػػؾ الدكلػػة اإلسػػأمية كانحأليػػا سياسػػيان فقػػدت المعرفػػة الجغرافيػػا الاػػرفة أاػػالوي 

أكاخر القرف السادس اليجرم/ الثاني عشر الميأدم، كوقلات رقعة الدكلػة اإلسػأمية، كانقسػمت 

الجغرافيػػة بالنسػػبة للحرػػاـ، كلػػـ  ، كلػػـ يعػػد ىنػػاؾ مػػف حاجػػة إلػػ  الروػػبإلػػ  إمػػارات شػػبو مسػػوقلة

يمػة االقوبػاس ، كاقواػركا علػ  مضيفكا أم جديد إلػ  علػـ الجغرافيػايسوطع الرواب الأحقكف أف ي

، كونكعت اذنمػاط الجغرافيػة ليػذه المرحلػة إال أف الورريػز رػاف علػ  المعػاجـ مف مؤلفات السابقيف

  .(1)الجغرافية كالمكسكعات كالرحأت

ف محمد بف محمد بف يحي  طاىر بف عثماف العكفي البخارم أحد ركادىا، كيعوبر نكر الدي

دم، كمنواػػؼ القػػرف السػػابع / الثػػاني عشػػر المػيأفضػػأء أكاخػر القػػرف السػػادس اليجػرمكىػك مػػف 

، رحػػؿ فػػي طلػػب العلػػـ كلقػػاء الشػػيكخ فطػػاؼ بػػأرثر بػػأد مػػا كراء اليجػػرم/ الثالػػث عشػػر المػػيأدم

النيػػر كقضػػ  أيػػاـ  لػػؾ الػػبأد كعػػاش فػػي خراسػػاف كبػػأد مػػا كراءالنيػػر كخراسػػاف كاواػػؿ بعلمػػاء و

، إل  أكاخر أياـ السلطاف محمد خكارزمشاه كنظران لأضطرابات السياسية كوكاور اباه في سمرقند

أخبػػػػار الغػػػػزك المغػػػػكلي ىػػػػاجر إلػػػػ  بػػػػأط سػػػػلطاف البنجػػػػاب )بػػػػنجأديش الحاليػػػػة( نااػػػػر الدكلػػػػة 

المؤلفيف لو رواب جكامع الحرايػات كلػكاةح الركايػات قبػؿ  كيعوبر محمد عكفي مف أشير .(2)قباجة

ـ كرمية المعلكمات الجغرافية فيو ربيػرة ، كفػازت بمعناىػا 1236ىػ/ 633ـ كأومو 1228ىػ/ 625

الكاسػػع بالبػػػابيف السػػادس عشػػػر كالسػػػابع عشػػر القسػػػـ الرابػػع، كوبػػػدك خػػػأؿ ذلػػؾ محػػػاكؿ ملحكظػػػة 

راه الجغػرافييف مػزكدة بمعلكمػات عػف بعػض الشػعكب لعرض المادة في اكرة منظمػة للعػالـ رمػا يػ

، فيوحدث عف الجغرافية الطبيعية ثـ يلػي ذلػؾ وقسػيـ العػالـ إلػ  سػبعة الوي وقطف اذقاليـ المخولفة

  .(1)أقاليـ

                                                 

 .58، صت: الجغرافية كالرحأت عند العرؼنقكالزيا  (1)
 .354,355، صالجغرافي اذدب: واريخ رراوشركفسري  (2)
 .355، ص: المرجع نفسورراوشركفسري  (1)
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يجدر بنا أف نوحدث عف أىـ الرحالة كالجغرافييف الاينييف الذيف احبكا جػيش خنريزخػاف 

ر ـ( مػػػػػف ربػػػػػا1243ىػػػػػػ/641، كيعػػػػػٌد ليكرجيكرشػػػػػام )تهشػػػػػاأثنػػػػػاء غػػػػػزكه لػػػػػبأد السػػػػػلطاف خكارم

، كرػػػػػػػاف قػػػػػػػد كقػػػػػػػع فػػػػػػػي أسػػػػػػػر جنريرخػػػػػػػاف عنػػػػػػػدما غػػػػػػػزا برػػػػػػػيف الجغػػػػػػػرافييف كالفلريػػػػػػػيف كالحرمػػػػػػػاء

، كلرػف اػؼ للػبأد كالمكاضػيع الوػي مػر بيػاـ( كخلػؼ لنػا ىػذا الرحالػة روابػان بػو ك 1219ىػ/612)

فيػة آسػيا الكسػط  مػع رسػـ اػكرة لسكء الحظ فيقد أاؿ الرواب ككجد ملخص لػو لياػؼ لنػا جغرا

 .(1)مشكقة لعبكر جيكش المغكؿ مف منغكليا إل  بأد ما كراء النير

رما وعد رحلة الناسؾ ريكشانب شكف مف بريف إل  بأد ما كراء النير مػف أىػـ الروػب الوػي 

، كرػػاف ىػػذا كالغراةػػب المكجػػكدة فػػي ولػػؾ الػػبأدكاػػفت الػػبأد كالمكاضػػع كأىػػـ العػػادات كالعجاةػػب 

لػ  بأطػو بعػد ، فأرسؿ إليو جنريز خاف يػدعكه ليحضػر إىب ذا ىيبة كمرانة عظيمة في بريفالرا

لػػدعكة جنريزخػػاف كوػػرؾ حيػػاة ، كاضػػطر الراىػػب رغػػـ أنفػػو إلػػ  االسػػوجابة ة عقلػػوحػػأف سػػمع برجا

، كعرض نفسو لمخاطر الرحلة الطكيلة إل  آسيا الكسط  ككاؿ إل  سػمرقند كقضػ  بيػا الونسؾ

 ،رحػػؿ إلػػ  معسػػرر جنريزخػػاف لمقابلوػػوثػػـ  (2)، كرػػاف ذلػػؾ بعػػد وحطػػيـ جنريزخػػاف ليػػالشػػواءفاػػؿ ا

  .(3)، كروبت وفاايؿ ىذه الرحلة بكاسطة أحد وأميذهكاسوغرقت ىذه الرحلة ثأث سنكات

كأىػػـ مػػا نسوخلاػػو ممػػا سػػبؽ أف ولػػؾ المؤلفػػات الجغرافيػػة رانػػت وػػنـ بالطػػابع اإلقليمػػي رمػػا 

، كأيضػػان دكر الرحالػػة فػػي وػػدكيف ككاػػؼ جغرافيػػة افيػػة بالوػػاريخ كالفلػػؾاط الجغر يوضػػح أيضػػان اروبػػ

، كالحجاج لذا راف لكاؼ الجغرافي إلقلػيـ مػا رأكه بأنفسيـ أك سمعكه مف الوجاراذقاليـ طبقان لما 

 .كراء النير كافان دقيقان مفاأن قاةمان عل  المشاىدة كالكاؼ

 

                                                 

 .356، ص: نفسورراوشركفسري  (1)
 .243، صالسيد الباز العرني، المغكؿ  (2)
 .359، صافيريخ اذدب الجغر رراوشركفسري: وا  (3)
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 عمم الفمسفة والمنطق وعمم الكالم: 

 :مم الفمسفةع :أوالً 

مف فيلك بمعن  محب  (1)الفلسفة رلمة يكنانية اذاؿ بمعن  إيثار الحرمة أك محبة الحرمة

يػث رما عرفيا ربػار الفأسػفة ىػك البحػث عػف الكجػكد مػف ح (2)أك اديؽ )اكفيا( بمعن  الحرمة

يعػة ، كبػ طأؽ مكضػكعيا وػدخؿ فييػا جميػع العلػـك مػف إلييػة كطبىك مكجكد بقدر الطاقة البشػرية

، أمػػػا معرفػػػة الحػػػؽ مػػػف رأم أك معوقػػػد فقػػػط كالغايػػػة مػػػف الفلسػػػفة النظريػػػة ىػػػي (3)كرياضػػػة كغيرىػػػا

ان فقػػط بػػؿ ىػػك الفلسػػفة العمليػػة فيػػي مػػا ال يرػػكف حاػػكؿ رأم االعوقػػاد بػػالمكجكدات غايػػة كغرضػػ

، إذان فيػػو ، ليطبػػؽ اإلنسػػاف فرػػره علػػ  ولػػؾ الفرػػرة كليروسػػب مػػا ىػػك الخيػػرحجػػة رأم كاػػكاب فرػػرة

 .(4)اية مف الفلسفة ىك الخير الذم يرمي إليو فعؿ اإلنسافالغ

، نويجة وشجيع الخلفاء العباسييف لحررة الفلسفية في بداية العار العباسيكازدىرت العلكـ 

إال أنػػو بمػػركر الكقػػت كمػػع وعاقػػب  (5)الورجمػػة الكاسػػعة للفلسػػفة اليكنانيػػة رفلسػػفة أرسػػطك جػػالينكس

، فلـ ورػف ىػذه عدـ وشجيع الحراـ كأىؿ السنة ليادراسات نويجة الدكيأت المسوقلة ضعفت ىذه ال

، ذلػػؾ الف أراء فقيػػاء ر رغيرىػػا مػػف مػػدف العػػالـ اإلسػػأميالعلػػكـ مرغكبػػة فػػي إقلػػيـ مػػا كراء النيػػ

                                                 

 .2، ص1الونكخي: نشكار المحاضرة، جػ  (1)
 فػػػػػي اإلليػػػػػاذة علػػػػػ ىػػػػػكميركس  أطلقيػػػػػاقػػػػػد  –الحرػػػػػيـ–ر رلمػػػػػة اػػػػػكفيا كحػػػػػدىا كرػػػػػاف اػػػػػكفكس رػػػػػاف المسػػػػػوعمؿ فػػػػػي أكؿ اذمػػػػػ  (2)
 "  فيلسػػػػػػػكؼ إالريمػػػػػػػان فرػػػػػػػانكا يسػػػػػػػمكنو اػػػػػػػديؽ الحرمػػػػػػػةحالعلمػػػػػػػاء أف يسػػػػػػػمك احػػػػػػػدىـ )اػػػػػػػكفز( " ، ثػػػػػػػـ اسػػػػػػػوعظمواالنجػػػػػػػاز البػػػػػػػارع 
 أكؿ مػػػػػػف سػػػػػم  الفلسػػػػػػفة بيػػػػػػذا ـ فيقػػػػػػاؿ انػػػػػوقػػػػػ503ب الػػػػػنفس حوػػػػػػ  جػػػػػاء فيثػػػػػػاغكرث ت أف ىػػػػػذا االسػػػػػػـ رػػػػػاف يػػػػػػدؿ أكالن علػػػػػ  ويػػػػػػذي 
 .16، صـ1962يخ الفرر العربي، بيركت، ، عمر فركخ: وار االسـ 

 .17، صـ1930: فأسفة الشيعة، بيركت، اهلل نعمةعبد  (3)
 .17، صـ1930عة، بيركت، اهلل نعمة: فأسفة الشيعبد  (4)
 .94 -70، صابف أبي أابيعة: عيكف اذبناء  (5)
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، كاويمػػكىـ بالزندقػػة كالخػػركج عػػف ه العلػػـك إنمػػا ىػػـ أىػػؿ بػػدع كأىػػكاءالػػديف وػػرل أف المشػػوغليف بيػػذ

 .(1)، كوأديبيـ عل  بدعيـعلييـ عقكبات رعدـ قبكؿ شيادويـ ، كأكقعكايـ اإلسأـوعال

ة مػػػػف السػػػػيطرة السياسػػػػية مػػػػف عباسػػػػية، كرػػػػاف لمػػػػركر إقلػػػػيـ مػػػػا كراء النيػػػػر بفوػػػػرات مخولفػػػػ

، ر أثػػػر فػػػي انوشػػػار رافػػػة العلػػػـك بيػػػا، أربػػػكطاىريػػػة، كسػػػامانية، كغزنكيػػػة، كسػػػأجقة، كخكازرميػػػة

اد لميليـ إلػ  الجػدؿ كالرػأـ كمػع ذلػؾ بػرز أسػماء كرانت العلكـ الفلسفية كعلماةيا مكضع اضطي

:الفأسفة في اإلقليـ في الجد ابف سينا الرةيس أبك الحسيف  يعوبر ؿ كالمناظرة كمف فأسفة خكارـز

ـ( مػػػػف أربػػػػر فأسػػػػفة المسػػػػلميف كأشػػػػيرىـ قبػػػػؿ قيػػػػاـ الدكلػػػػة 1036ىػػػػػ/ 428اهلل الحرػػػػيـ )تعبػػػػد

، الموفلسػؼ ثػـ وكجػو ابػف سػينا إلػ  خػكارـز فػي  النػاةليكقد قرأ الفلسفة عل  أبك عبػداهلل السلجكقية

لػػ  بػػف سػػينا إاثػػـ وكجػػو  (2)ـ(997– 990ىػػػ/ 387-380عاػػر خكارزمشػػاه مػػأمكف بػػف محمػػد )

  ، كرػػػاف أبػػػك الحسػػػف السػػػيلي كزيػػػر علػػػ  بػػػف مػػػأمكف خكازمشػػػاه الجرجانيػػػة عااػػػمة إقلػػػيـ خػػػكارـز

، كلقػػػػد اػػػػنؼ ابػػػػف سػػػػينا كىػػػػك لمػػػػاءـ( محبػػػػان للعلػػػػكـ مقربػػػػان للع1009 –997ىػػػػػ/ 399 – 387)

 .(3)، انفيا للرةيس ابف الحسف سيؿ بف محمد السيليـز )العقيدة المزدكجة( في المنطؽبخكار 

كمف فأسفة خكارـز في أكاةؿ العار السلجكقي محمد بف أحمد أبػك الريحػاف البيركنػي فقػد 

يػا إسػياـ إال أف إسػياماوو عد الفلسػفة مػف أىػـ ظػكاىر المدنيػة رمػا أكالىػا حظػان مػف عنايوػو كلػو في

النيكس" فػي المحػػرؾ جػ، ك روػاب فػي الوكسػػط بػيف أرسػطك طػػاليسكأىميػػا " (4)الفلسػفية مفقػكدة ومامػان 

ـ لو في الفلسفة بعنكاف "الشامؿ في المكجكدات المحسكسة كالمعقكلة " يم، كعثر عل  عمؿ اذكؿ

                                                 

ـ، 1980بيػركت،  كالنحػؿ، وحقيػؽ محمػد إبػراىيـ ناػر، دار الفرػر، كاذىػكاءف حػـز الفاػؿ فػي الملػؿ لمزيد مػف الوفااػيؿ راجػع ابػ  (1)
 .111، ص2جػ

 .6، ص3أبي أابيعة: عيكف اذبناء، جػ ابف   (2)
 .175، ص2، جػذعيافابف خلراف: كفيات ا  (3)
 .140، صت –بحكث في واريخ العلـك عند العرب، دار الثقافة، القاىرة، بدكف  يمن  طريؼ الخكلي:  (4)
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دبػاء الػذيف وػأثركا بعلػـ الفلسػػفة كمػف اذ .(1)كلرػف لػـ وثبػت بعػد نسػبوو إلػ  البيركنػي باػػكرة قاطعػة

ـ( كرػػاف مقربػػان مػػف محمػػد بػػف 1127ىػػػ/ 521اذديػب محمػػكد بػػف عزيػػز العارضػػي الخػػكارزمي )ت

ـ( كرػػاف العارضػػي ىػػذا أديبػػان لغكيػػان لرنػػو 1227 –1096ىػػػ/ 521 -490ريف خكارزمشػػاه )نكشػػو

كاروػػػبط علػػػـ  .(2)أسػػػفة، منػػاظران فقييػػػان علػػػ  مػػػذىب الفر مفوكنػػػان بيػػػاوخطػػا إلػػػ  علػػػـ الفلسػػػفة فاػػػا

الفلسػفة بمػذىب المعوزلػة فػي إقلػيـ خػكارـز خااػػة فػي العاػرييف السػلكجقي كالخػكرزمي فقػد دخػػؿ 

مذىب االعوزاؿ خكارـز في كقت انحسػر فيػو االعوػزاؿ فػي معظػـ اذقطػار اإلسػأمية بػؿ إف آخػر 

 .(3)ما نسمعو عف االعوزاؿ نسمعو في خكارـز

الرريـ بػف عبػداا في العاػر السػلجكقي محمػد يـ خكارـز كأقامك كمف الفأسفة الذيف دخلكا إقل

 ىػػػػ/548)ت ابػػػف أحمػػػد أبػػػك الفػػػوح بػػػف أبػػػي القاسػػػـ بػػػف أبػػػي برػػػر الشيرسػػػواني المػػػورلـ الفيلسػػػكؼ

، كرػاف )دخػؿ خػكارـز كاخػذ بيػا دار كسػرنيا (4)ـ( ااحب الواانيؼ يقكؿ يػاقكت الحمػكم1153

مػذاىب الفلسػفة كالػدفاع عػنيـ كخػرج مػف خػكارـز  بيننا محاكرات كمفاكضات فراف يبالم في ناػر

كلو مف علػـ الرػأـ  (5)كمف مانفاوو رواب )الملؿ كالنحؿ( في علـ الرأـ .ـ1116ىػ/ 510سنة 

( كرواب )المبدأ كالميعاد( وابو )غاية المراـ في علـ الرأـ، كر)نياية اذقداـ في علـ الرأـ( أيضا

لػػيـ خػػكارـز خػػأؿ كمػػف أسػػاوذة الفلسػػفة فػػي إق . (6)لطيفػػة كروػػاب شػػرح سػػكرة يكسػػؼ بعبػػارة فلسػػفية

ىػػػػ/ 626، يكسػػػؼ بػػػف أبػػػي برػػػر بػػػف محمػػػد ابػػػف علػػػي السػػػراري الخػػػكارزمي العاػػػر الخػػػكارزمي

                                                 

 .140يمن  الخكلي: بحكث، ص  (1)
 .489، ص5اقكت الحمكم: معجـ اذدباء، جػي  (2)
 .28الااكم: منيب الزمخشرم ، ص  (3)
 .5، ص3معجـ البلداف، جػ  (4)
 .149، ص4، جػشذرات الذىب، د الحنبليابف العما  (5)
 .167، ص5ياقكت، معجـ البلداف، جػ  (6)
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ىػػػػػػ/ 658كمػػػػػف وأميػػػػػذه فػػػػػي علػػػػػـ الفلسػػػػػفة اإلمػػػػػاـ مخوػػػػػار بػػػػػف محمػػػػػكد الزاىػػػػػدم )ت  (1)ـ1221

 .(2)ـ(1259

ـ( 1099ىػػػ/493كم قاضػػي سػػمرقند )تكمػػف فأسػػفة إقلػػيـ الاػػغد أبػػك اليسػػر محمػػد البػػزد

، ية مػػا روبػػو علمػػاء الفقػػو السػػابقكفدرس علػػ  ربػػار علمػػاء الحنفيػػة كدرس بجانػػب دراسػػاوو الشػػفك 

، مػا يحوػاج إليػو المشػرعكف كالفقيػاءكوعمؽ في دراسة أراء اذشعرم كالماوريػدم كحاػؿ مػف العلػـ 

، كممػا وجػدر مأحظوػو القػرآف الرػريـعل  أنو رػاف يجيػد  كاسوندا البزدكم إل  آيات رثيرة مما يدؿ

( المناقشات الفقييػة ليوعمػؽ فػي شػرح ا ما يورؾ في روابو )أاكؿ الديفعل  البزدكم أنو راف رثير 

كيمرػػػف وقسػػـ الروػػاب فػػػي  (3)الوفاػػيأت الفلسػػفية لػػػبعض اآليػػات القرآنيػػة المخولػػػؼ علػػ  وفسػػيرىا

، ىػػذا إلػػ  جانػػب علػػـ السياسػػية ؿ عقيديػػة كمباحػػث فػػيمجمكعػػو إلػػ  أسػػس فلسػػفية كوعػػاليـ أاػػك 

كيوعرض الوقسيـ إل  المسػاةؿ مػف ، كووخلؿ ىذه اذقساـ مشرأت فقييةمكضكعات فلسفية أخرل 

 .(4)عف الرأـ كأسبابو الفلسفية 10 –1

ىػػػ/ 536اهلل شػرؼ الزمػػاف محمػد بػػف يكسػؼ اذيأقػػي نزيػؿ سػػمرقند )كالسػيد اإلمػػاـ أبػك عبػػد

، اجومعػػت فيػػو الفضػػأء العلميػػة كالعمليػػة ف وأمػػذة ابػػف سػػيناشػػير الفأسػػفة مػػـ( رػػاف مػػف أ1141

بػف سػينا كرػاف ا، كوبنػ  أفرػار فية المنقكلة عف ابػف سػينا كطأبػوالفلس اآلراءكاسوكعب بشرؿ جيد 

، كاشوير بمخواػره علػ  روػاب ابػف سػينا )القػانكف( كلػو واػانيؼ لو دكران ربيران في شرحيا كنشرىا

، كلو روبػة عاليػة كرواب سلطاف ناما كرواب الحيكاف ،اب دكست ناماثؿ رواب اللكاحؽ كرورثيرة م

، كاناعة الاناعات رـ قاؿ رلماوو )إف الفلسفة علمان بالرؿ ، كمففي اإلفادة كاإلنااؼ كالومييز

                                                 

 .623، ص3القرش  الحنفي، الجكاىر المضيةة، جػ  (1)
 .641، ص3القرش  الحنفي، نفسو، جػ  (2)
 .12-11، ص ـ1946، نشر مروبة عيس  البابي الحلبي، القاىرة  البزدكم: رواب أاكؿ الديف  (3)
 .6، صالمادر نفسو البزدكم:  (4)
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كجػػػرت منػػػاظرات اذيأقػػػي  (1)ة(عػػػأميػػػر اذمػػػراء كالموفلسػػػؼ الموشػػػبث بالمبػػػادئ علػػػ  حسػػػب الطا

، الػذم رػاف حافظػان ذرثػر مؤلفػات ابػف سػينا فضػؿ عبػدالرازؽ الوررػيؼ محمد اذكالقاضي الفيلسك 

، كقوؿ اذيأقػي فػي مكقعػة قطػكاف بسػمرقند ي الورري إال لظكاىر روب بف سينافلـ يوعرض القاض

  .(2)ـ1141ىػ/536عل  يد الخطأ الرفار سنة 

 ـ( مػػػف ربػػػار1203ىػػػػ/ 600مػػػا رػػػاف شػػػمس الػػػديف بػػػف شػػػرؼ الحسػػػيني السػػػمرقندم )ت 

اذكلػ  فػي الواػكرات كالثانيػة : ، كلو رواب )قسطاس الميزاف( كىك علػ  مقدمػة كمقػالويفأسفةالف

كاإلمػػاـ  (3)، كىػػك شػػرح مبسػػكطب الاػػحاةؼ فػػي الرػػأـ كشػػرحو أيضػػان فػػي الواػػديقات كىػػك اػػاح

ـ( رػػاف مػػف ربػػار 1209ىػػػ/ 606حسػػيف الػػرازم )ت ااهلل محمػػد بػػف عمػػر بػػف فخػػر الػػديف أبػػك عبػػد

، رحػؿ فػي سػودالؿ العقلػي بارعػان فػي الفلسػفةلعلكـ الشرعية كالعقلية مػف أىػؿ االعلماء عاره في ا

علماةيػا الماوريػديف ، كدخؿ بخارل ك سمرقند كقامت بينػو كبػيف لب العلـ إل  بأد ما كراء النيرط

، كيوضػػػمف السياسػػػة ىميػػػا مكسػػػكعوو جػػػامع العلػػػـك كالحرػػػـ، كلػػػو ماػػػنفات رثيػػػرة أمنػػػاظرات قكيػػػة

، كرػاف يحػػاكؿ إثبػات أراء أرسػطك كالفػػارابي مػا عػػرض مشػارؿ اإلمامػة كحلػػكؿ ليػاركآداب الملػكؾ 

 .(4)كابف سينا في رواباوو

، اسػػعد الاػػديقي االسػػبرم جػػأؿ الػػديف، كلػػد بفرغانػػةكمػػف فأسػػفة إقلػػيـ فرغانػػة محمػػد بػػف 

، كلػو مؤلفػػات رثيػرة منيػػا كالػذم رػػاف مػف أشػػير فأسػفة فرغانػػة (5)ـ(1154ىػػػ/ 518كوػكف  سػنة )

، كأبػك حفػص الفرغػاني السػابؽ ذرػره، (6))وعريؼ العلـ( ك)إثبات الكاجب( ك)شرح ويػذيب المنطػؽ(

                                                 

يف، كالعلمػاء المسػلم اإلسػأمية كآخركف: مكسكعة العلـك يكنببكؿ غل؛ 126-125، ـ1932قي، وومة اكاف الحرمة، الىكر، البيي  (1)
 .51، صمؤسسة المعارؼ، بيركت، جػ

 .76، ص2: المرجع نفسو، جػيكنببكؿ غل  (2)
 .184، صعمر فركخ: واريخ الفرر اإلسأمي  (3)
، جلد ىشوـ، جانجانو نكبيار،  ،ثض  راكندم: واريخ اجوماعي إيرافمر   (4)  .232-231ص ،ىػ1374بخش دـك
 .32، ص6رلي: اإلعأـ، جػر الز   (5)
 .331، صابف القفطي: أبناء الركاة  (6)
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ـ( كطبقوػػػو، كأجػػػاد الفلسػػػفة 1209ىػػػػ/60فخػػػر الػػػرازم )تكرػػػاف قػػػد قػػػرأ المنطػػػؽ اليكنػػػاني علػػػ  ال

 كمػف علمػاء (1)، كأخذ عنو رثير مف طأب العلـ في بغدادس بالمدرسة المسونارية، كدر كالمنطؽ

، ـ1049ىػػ/ 441سػنة  بف أبي القاسـ الأمشي الفرغاني، كلد في فرغانة أبك علي الحسيفلجدؿ 

، كاواػؼ كراف مف أرثر المناظريف بفرغانة، كلو في الجدؿ باع طػكؿ ـ(1128ىػ/ 522كوكفي )

، كلجدلو كجرأوو اوخذه ملؾ فرغانة ديدة حو  إنو راف يجادؿ الملكؾ، كال يخش  بطشيـبالجرأة الش

كرػذلؾ أبػك المظفػر المشػطب بػف محمػد بػف أسػامة بػف زيػد بػف  (2)لدل حرػاـ الػبأد المجػاكرةرسكالن 

ىػػػػ/ 486ـ، كوػػػكفي ببغػػػداد سػػػنة 1023ىػػػػ/ 414ني كلػػػد بفرغانػػػة سػػػنة النعمػػػاف بػػػف سػػػفياف الفرغػػػا

كرػػاف مخولطػػان بالعسػػرر ال ، اظريف كلػػو مجػػالس فػػي النظػػر كالجػػدؿ، رػػاف مػػف فحػػكؿ المنػػـ1093

، ثػػـ ليـ كخػػالفيـ، كانوقػؿ إلػػ  أاػػفياف، كبخػػارل، كالػػرم، كبغػػدادؿ السػػنة كجػػاد، كنػػاظر أىػػيفػارقيـ

، اظر أةمويػػا كجػػرت بينػػو كبيػػنيـ قاػػص، كنػػزير نظػػاـ الملػػؾ إلػػ  نظاميػػة بغػػدادقػػدـ باػػحبة الػػك 

فراف مشيكران في الجدؿ ، أما علي بف عثماف االكش  الفرغاني (3)فراف مف أشير الفأسفة بفرغانة

كال يفكونا العأمة الربيػر برىػاف  (4)ؼ في علـ الرأـ كرسالة في العقيدة كالوكحيدكالمناظرة لو مان

كلػػو مجػػالس ، عالمػػان جامعػػان برػػؿ العلػػكـ، فقػػد رػػاف مػػف ربػػار المنػػاظريف بفرغانػػة، الػػديف المرغنيػػاني

كوكقػػدان فػػي ، ممػػا يزيػػد العػػالـ الػػديني قػػكة فػػي الحجػػب، مؤرػػدان قػػكؿ الرػػكثرم "جػػدؿ كخػػأؼ عديػػدة

االسػػوزادة مػػف العلػػـك ، ككضػػكحان فػػي البيػػاف، كغكاػػان فػػي المعػػاني، كاسػػوقامة فػػي النظػػر، يحػػةالقر 

كالمنقػكؿ ورػكف ، الركنية إل  جنب ما احوكاه مف العلـك الشرعية، فالعالـ الذم يجمػع بػيف المعقػكؿ

 لػػو المنزلػػة العليػػا بػػػيف العلمػػاء فػػي جميػػػع اذدكار بشػػرط أف يحػػافظ علػػ  الوػػػكازف فػػي معارفػػو فػػػي

                                                 

 .332، صابف القفطي: المادر نفسو  (1)
 .343، ص4السمعاني: اذنساب، جػ  (2)
 .كالافحةالسمعاني: المادر  نفسو،   (3)
 .161، ص7الزررلي: اذعأـ، جػ  (4)
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كىػذا مػا وػػكفر فػي برىػػاف  (1)المعقػكؿ كالمنقػكؿ بػػدكف أف يسػمح لطغيػاف احػػد العػالميف علػ  اآلخػػر"

 .الديف المرغيناني

 أؿاػػػػفكة القػػػػكؿ أف وقلاػػػػت الفلسػػػػفة كرسػػػػدت سػػػػكقيا فػػػػي مػػػػدف إقلػػػػيـ مػػػػا كراء النيػػػػر خػػػػ

ـك ، كذلػػؾ ذسػػباب موعػػددة منيػػا مكقػػؼ الفقيػػاء مػػف دراسػػة العلػػالعاػػريف السػػلجكقي كالخػػكارزمي

، كمقاكمػػة شػػديديف فرػػؿ فلسػػفية باإلضػػافة إلػػ  مكقػػؼ الحرػػاـ، كمػػف ثػػـ قكبلػػت دراسػػويا بوعاػػبال

، رػاف يعػد فػي نظػر الفقيػاء آنػذاؾ لجكء للعقؿ لحؿ المعضػأت الدينيػةألكاف البحث كاالسودالؿ كال

 ،ؽ ويمػػة الرفػػر كالزندقػػة بالفأسػػفةجسػػارة ربيػػرة خارجػػة عػػف حػػد المػػألكؼ بػػؿ أرثػػر مػػف ذلػػؾ إلاػػا

، كيمرػف القػػكؿ باػكرة عامػػة انػو ونكسػػيت الفلسػفة كوجمػػد ذا ضػػاع ركنػؽ الفأسػػفة كقػؿ ركاجيػػـليػ

، حيػػػث رػػػاف الػػػديف كالمػػػذىب ىمػػػا الغػػػرض اذاػػػلي رػػػاف يعػػػد مخالفػػػان للمػػػذىب كالسياسػػػةرػػػؿ مػػػا 

 .(2)كاليدؼ اذساسي الكحيد في ىذه الفورة

د مػػػف الحػػػدكد المعرفػػػة أمػػػا علػػػـ المنطػػػؽ الػػػذم ىػػػك قػػػكانيف يعػػػرؼ بيػػػا الاػػػحيح مػػػف الفاسػػػ

، كذلػػؾ أف اذاػػؿ فػػي اإلدراؾ ىػػك المحسكسػػات بػػالحكاس ىيػػات، كالحجػػب المغيػػرة للواػػديقاتللما

 :رمػػا يقػػاؿ ،فػػأف نطػػؽ أم ورلػػـ :أـ، فيقػػاؿكمػػف ناحيػػة اشػػوقاقيا اللغػػكم وػػدؿ علػػ  الرػػ (3)الخمػػس

ال ياحبو حرػـ  واكر أم إدراؾ ساذج: كالمنطؽ قسماف (4)فأف منطيؽ أم يجيد اناعة الرأـ

مػا نػػاؿ الفلسػػفة  -أم المنطػػؽ –فقػػد نالػو  (5)معػيف ثػػـ واػديؽ أم اقونػػاع بػأمر بعػػد ثبكوػػو بالبرىػاف

 في ىذه الفورة مف جمكد كاوياـ كراف رؿ الفأسفة السابؽ ذررىـ يعملكف بعلـ المنطؽ.

                                                 

 .423انظر: مقاالت الركثرم، المروبة الوكفيقية، القاىرة، د.ت، ص  (1)
 .365ميرفت رضا أحمد: الحياة الثقافية، ص  (2)
 .490-489ابف خلدكف: المقدمة، ص  (3)
 .4131، ص8جػ ،ابف منظكر: لساف العرب  (4)
 .7ـ، ص1974سلـ في علـ المنطؽ، دار الطباعة المحمدية، القاىرة، السوار ناار: المحمد عبد  (5)
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ر بيػػػا رثػػػرت وعريفػػػات المورلمػػػيف كالبػػػاحثيف ليػػػذا العلػػػـ كمنيػػػا أنػػػو ملرػػػة يقوػػػد: عمـــم الكـــالم

كوزييػػػؼ رػػػؿ مػػػا ، اإلنسػػػاف علػػػ  ناػػػرة اآلراء كاذفعػػػاؿ المحػػػدكدة الوػػػي اػػػرح بيػػػا اػػػاحب الملػػػة

كالػػػرد علػػػ  ، فيػػػك علػػػـ يوضػػػمف الحجػػػب مػػػف العقاةػػػد اإليمانيػػػة باذدلػػػة العقليػػػة، خالفيػػػا باذقاكيػػػؿ

يػا كمن ،(1)كسر ىذه العقاةد ىك الوكحيػد، المخرفيف مف االعوقادات عف مذاىب السلؼ كأىؿ السنة

كيوضمف ىذا  (2)أنو علـ يقودر بو عل  إثبات العقاةد الدينية ب يراد الحجب علييا ،كدفع الشبو عنيا

ف  الوعريؼ أف المورلـ يوخذ العقاةػد الدينيػة قضػايا مسػلمان بيػا ثػـ يسػودؿ علييػا بأدلػة العقػؿ حوػ  كا 

يػػة أك أاػػكؿ الػػديف فأىميػػا أمػػا العقاةػػد الدين أمرػػف االىوػػداء إلػػ  ىػػذه العقاةػػد بالعقػػؿ مسػػوقأن عنيػػا،

ةؿ كوػػدكر ىػػذه المسػػا، بػػاذحرل اإليمػػاف بػػاهلل كروبػػو كرسػػلو كمأةروػػو كاليػػـك اآلخػػر، الوكحيػد كالنبػػكة

كىك العلـ بالقكاعد الشرعية االعوقادية المروسب مف أدلويػا  (3)كأفعاالن  جميعان حكؿ اهلل ذاوان كافات

كسػمي أيضػان علػـ أاػكؿ  ،ك علػـ الوكحيػد كالاػفاتالوكحيػد أ كيسػم  علػـ الرػأـ بعلػـ .(4)اليقينية

الػػػديف ذنػػػو يوعلػػػؽ باذحرػػػاـ اذاػػػلية أك االعوقاديػػػة فػػػي مقابػػػؿ علػػػـ الفقػػػو الػػػذم يوعلػػػؽ باذحرػػػاـ 

اػػػػت ثػػػػـ خ ،لػػػػديف بأحرامػػػػو كعقاةػػػػده يسػػػػم  فقيػػػػان حيػػػػث رػػػػاف النظػػػػر فػػػػي ا الفرعيػػػػة أك العمليػػػػة،

رمػػا كسػػميت مباحػػث االعوقػػادات ، الفقػػو كخاػػت العمليػػات باسػػـ ،االعوقػػادات باسػػـ الفقػػو اذربػػر

أك علػـ الرػأـ ذنيػـ أىػـ مسػألة احوػد فييػا الجػدؿ بػيف العلمػاء ىػي  ،أسلفنا بعلـ الوكحيد كالافات

إذا وأملنػػا الوعريفػػات السػػابقة ف نػػو يمرننػػا  .(5)"ديـ أم القػػرآف أـ مخلػػكؽمسػػألة رػػأـ اهلل كىػػؿ ىػػك قػػ

كال  (6)ـ عل  إثبات العقاةد الدينية عف طريؽ اذدلة العقليةالقكؿ بأف علـ الرأـ ىك العلـ الذم يقك 

شػػؾ أف وعريػػؼ ابػػف خلػػدكف قااػػر علػػ  أداء المػػراد فػػ ف ىػػذا العلػػـ يػػدخؿ فيػػو رػػؿ حجػػاج باذدلػػة 
                                                 

، وحقيؽ عثماف أمية االنجلك المارية، القاىرة   (1)  .458ص، ابنخلدكف المقدمة ؛2107ـ، ص1986الفارابي: إحااء العلـك
 .1503، ص2حاجي خليفة: رشؼ الظنكف، جػ  (2)
 .10، 9ـ، ص1978فيف ذداء الفرؽ اإلسأمية في أاكؿ الديف، اإلسرندرية، أحمد محمكد ابحي: في علـ الرأـ دراسة فلس  (3)
 .85ـ، ص993المنعـ الحفني مكسكعة الفرؽ، مطبعة اإلرشاد، القاىرة، عبد  (4)
 .10ص، أحمد محمكد ابحي: في علـ الرأـ  (5)
 .11ص ،ـ1986، القاىرة، وكفيؽ النمكذجيةالفواح المغربي: الفرؽ الرأمية اإلسأمية، دار العلي عبد  (6)
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بأنػو  (2)كعرفػو الغزالػي (1)العقلية عل  إثبات العقاةػد الدينيػة سػكاء رانػت اػحيحة أك غيػر اػحيحة

 دقة ككضكحان".، يؤيده العقؿ ،حو  وركف في درجة العلـ الرياضي أدراؾ الحقيقة الدينية إدراران 

كىػػػذا العلػػػـ يبحػػػث فػػػي مسػػػاةؿ عقيديػػػة دقيقػػػة مثػػػؿ حقػػػاةؽ الاػػػفات اإللييػػػة كالقػػػدر، كالشػػػر 

 كرػػادت نػػكاة علػػـ الرػػأـ ونشػػأ فػػي حيػػاة الرسػػكؿ  (3)كأعمػػاؿ العبػػاد كالحيػػاة اآلخػػرة كحقيقػػة النبػػكة

ككجييػـ الكجيػة السػليمة كمػف ، عػف الخػكض فػي مسػاةؿ الغيػب كني  أوباعػو، كلرنو قض  علييا

ثـ راف الاحابة كالوابعكف راسخي اإليماف برواب اهلل كرسكلو ،يوحرجكف مف الخكض في موشػابو 

 .(4)العقاةد كالسنة وحاشيان للزلؿ كالخطأ

لرػػػف بابوعػػػاد عاػػػر النبػػػكة كمػػػكت رثيػػػر مػػػف الاػػػحابة "رضػػػي اهلل عػػػنيـ" كرثػػػرة الفوكحػػػات 

كمػػا وروػػب عليػػو مػػف إثػػارة ىػػؤالء  ،يف بغيػػرىـ مػػف أىػػؿ العقاةػػد اذخػػرلكاخػػوأط المسػػلم، أميةاإلسػػ

اضػػطر علمػػاء المسػػلميف إلػػ  الػػرد علػػييـ بمثػػؿ مػػنطقيـ  ،عػػض الشػػبية حػػكؿ العقيػػدة اإلسػػأميةب

 .(5)للدفاع عف العقيدة

بالعقػؿ كوحمػؿ كىك أف يسػودؿ علػ  اإليمػاف  ،ره دكران حوميان في وطكر العقيدةكراف ذلؾ بدك 

لوابعيف كمػف عنو كراف طبيعيان أنيـ لقكا إعراضان مف ا المعوزلة كزر الخكض عما ني  الرسكؿ 

ىرػػذا نشػػأ علػػـ الرػػأـ غيػػر معوػػرؼ بػػو رعلػػـ مػػف علػػـك الػػديف لػػدل علمػػاء  ،الفقيػػاء كأىػػؿ الحػػديث

 ،واسػع الميأديػيفرييف، الثػامف كالالمسلميف طكاؿ عاػر المعوزلػة أم القػرنيف الثػاني كالثالػث اليجػ

 .(6)كلرف لـ يحؿ عدـ االعوراؼ دكف نشأة ىذا العلـ

                                                 

 .21ىػ، ص1413سليماف بف علي الغاف: مكقؼ المورلميف مف االسودالؿ بناكص الرواب كالسنة، الرياض   (1)
 .55ـ، ص1978ويافت الفأسفة، وحقيؽ سليماف دنيا، دار المعارؼ، القاىرة،   (2)
 .23سليماف الغاف: المرجع السابؽ، ص  (3)
 .188سليماف الغاف، نفس، ص  (4)
 .407أحمد محمكد ابحي، في علـ الرأـ، ص  (5)
 .407، ص1جػ، أحمد محمكد ابحي، في علـ الرأـ  (6)
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علػ  أنػػو أاػػبح كاضػػحان رػػؿ الكضػػكح إبػػاف القػرف الرابػػع لليجػػرة أال مفػػر مػػف بعػػض الوسػػليـ 

كأاػػبحت الحاجػػة ماسػػة إلػػ  وعزيػػز قكاعػػد الػػديف ، بمػػا ذىػػب إليػػو المعوزلػػة إذ وبلبلػػت أفرػػار النػػاس

اةعة كأضػػلعو بيػػذا اذمػػر رجػػأف عالمػػاف رػػاف ليمػػا الفضػػؿ فػػي مػػف جديػػد علػػ  ضػػكء الفلسػػفة الشػػ

كأبػك  (2)ـ(935ىػػ/ 324الشػافعي مػف بغػداد )ت  (1)كىما أبك الحسف اذشػعرم، وأسيس علـ الرأـ

كقػػػد ظيػػػرا علػػػ  أنيمػػػا مؤسسػػػا  (3)ـ(944ىػػػػ/ 333مناػػػكر الماوريػػػدم الحنفػػػي مػػػف سػػػمرقند )ت 

نما حراا وماـ الحرص رما حرص أوباع رػؿ  ،أمَّ ، كال عل  أنيما ر مذىب جديد في علـ الرأـ كا 

منيما عل  أف يظيركه أنو للاحابة كالوابعيف أك باذحرل ذىؿ السنة فاسوطاعكا بذلؾ أف يميدكا 

بؿ يحسف للعلماء الخكض فيو فأزاال بذلؾ ، لأعوراؼ بعلـ الرأـ كاف يجعلكا منو أحد علـك الديف

 .(4)الحرج عف الوعرض لجليؿ الرأـ

، جػػدير بالػػذرر أنػػو لػػيس بػػيف اذشػػاعرة كالماوريديػػة خػػأؼ إال فػػي بعػػض المسػػاةؿ اليسػػيرة

         كىػػي مسػػاةؿ  (5)كمعنػػ  القضػػاء كالقػػدر، كاػػفة السػػمع كالباػػر كالرػػأـ النفسػػي ،رمفيػػـك اإليمػػاف

لفظيػػة كمعنكيػػة ال وكجػػب وبػػديعاى فاإلمامػػاف اذشػػعرم كالماوريػػدم موفقػػاف فػػي أاػػؿ  –الخػػأؼ –

                                                 

مكس  بف بػأؿ بػف بػردة ابػف  اهلل بفإسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف عبدأبك الحسف اذشعرم: ىك علي بف إسماعيؿ بف أبي بشر   (1)
رىطػػان  اذشػػعر مػػف أكالد سػػبأ الػػذيف رػػانكا بػػاليمف ثػػـ بعػػث النبػػي  ،لدوػػو كىػػك أشػػعرشػػعرم ذف كالدوػػو ك مكسػػ  اذشػػعرم، كقيػػؿ سػػمي اذ

إلػػ  الحبشػػة، كنشػػأ اذشػػعرم فػػي االعوػػزاؿ ثػػـ ىػػداه اهلل إلػػ  الحػػؽ، فقػػاـ بالػػدفاع عػػف معوقػػد أىػػؿ  مػػنيـ كعلػػ  رأسػػيـ أبػػك مكسػػ  اذشػػعرم
اذشػػعرم الشػػافعي بمػػنيب  وقص بيػػا آراءىػػـ كحجميػػـ كجػػاء مػػذىبالسػػنة فيعيػػد اسػػوعماؿ المعوزلػػة، مسػػوخدمان أدلػػة خاػػكمة المعوزلػػة لينػػ

نمػاكسط فأ ىك أىم للػنص منزلوػو الأةقػة بػو، كجعػؿ للعقػؿ كظيفوػو فػي إدراؾ الػنص كفيمػو، انظػر أبػك  ؿ العقؿ، كال ىك عطؿ الػنص، كا 
 .11-9، صـ1977فكقية حسيف محمكد، دار المناكر، القاىرة  اذشعرم، اإلبانة عف أاكؿ الديانة، وحقيؽ

 .153، ص3السبري: طبقات الشافعية، جػ  (2)
لميػدم لػو ماػنفات رثيػرة  أبك مناكر الماوريدم ىك محمد بف محمد بػف محمػكد السػمرقندم رػاف مػف ربػار العلمػاء، رػاف يقػاؿ ليػا  (3)

المسػػلميف وفقػػو علػ  يػػد أبػػي برػػر المورلمػػيف كماػػحح عقاةػد  منيػا روػػاب الوكحيػػد كروػاب المقػػاالت كروػػاب أكاةػؿ اذدلػػة الرعبػػي، كىػػك إمػاـ
ف نو انطلؽ مف المأثكر عف أبػي حنيفػة فػي العقاةػد ككقػؼ مكقفػان عقليػان مبسػطان، فقػاـ  وكعف مذىبالجكزجاني كوفقو عليو الحريـ السمرقندم 

نمػا اوخػذ لنفسػو سػبيأن كسػطان  ب ثبات قضايا الشرع باذدلػة العقليػة كبػالبراىيف الدافعػة، كلرنػو لػـ يبػالم فػي قيمػة العقػؿ رمػا فعػؿ المعوزلػة، كا 
ذلػؾ انػػو يأخػػذ بحرػػـ العقػػؿ فيمػا ال يخػػالؼ الشػػرع، فػػ ذا خػػالؼ الشػرع كجػػب الخضػػكع  لحرػػـ الشػػرع كحػده، الماوريػػدم: شػػرح الفقػػو اذربػػر، 

 .5ص ىػ،1321مطبعة داةرة المعارؼ النظامية، حيدر آباد 
 .408-407، ص1أحمد محمكد ابحي، في علـ الرأـ، ط  (4)
 .411نفسو، ص :أحمد محمكد ابحي  (5)
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فيػي  ،بعػض المسػاةؿ ال يطعػف فػي عقيػدويا كأف الخػأؼ بينيمػا فػي، يدة أىؿ السنة كالجماعػةعق

، كمما ال شؾ فيو أف الخأؼ بينيما ال يكجب الفساد، أمكر فرعية ومت إل  الفركع دكف اذاكؿ

لػ  كربما ورجع الخأفات القليلة بيف اذشػعرم الماوريػدم إ ،الوفاؽ بينيما يسكد أرثر المساةؿكأف ا

 .(1)الخأفات اللفظية بيف الشافعي كأبي حنيفة في أاكليا

مػا كراء النيػر  كيعد أبك مناكر الماوريدم المؤسس لأوجاه الرأمػي فػي المػذىب فػي بػأد

كاموػدت آثػاره فػي أنحػاء عديػدة مػف الػبأد اإلسػأمية ، كولق  عل  يده الرثير مف الوأميػذ كاذوبػاع

كراف عل  ىذا المػذىب جميػع سػراف مػا ، انوشار المذىب الحنفي كانوشر مذىب الماوريدم مكاربان 

 .(2)كراء النير إل  أقا  ثغكر الورؾ كمرك كبلخ

كبما أف لرؿ مذىب قكة وحميػو كوجعلػو يسػكد كيزدىػر فقػد حمػ  السػأجقة المػذىبيف كذنيػـ 

لػػذلؾ رػػاف  ،اءررػػكا مسػػاةؿ النظػر كالفرػػر للػػكزر فػػ نيـ و، بػدك اعونقػػكا اإلسػػأـ علػػ  المػذىب الحنفػػي

مػػػف الطبيعػػػي أف يخولػػػؼ السػػػأجقة مػػػف مخػػػالفييـ فػػػي داخػػػؿ الػػػداةرة السػػػنية بػػػاخوأؼ اوجاىػػػات 

كزراةيػػـ كمػػف ثػػـ نسػػوطيع أف نميػػز فػػي المكقػػؼ السػػلجكقي مػػف ىػػذه الناحيػػة بػػيف عيػػديف لػػكزيريف 

يان حنف مخولفيف أكليما عميد الملؾ الرندرم )الحنفي( الذم كزر لطغرلبؾ كراف أشير كزراءه كراف

حو  أنو أمر بلعنيـ عل  المنػابر مػع  ،عاب عل  الشافعية كخااة اذشاعرةشديد الو (3)موعابان 

كثانييمػػػا الػػػكزير الشػػػافعي نظػػػاـ الملػػػؾ  (4)بعػػػد مػػػا سػػػمع سػػػيدة طغرليػػػؾ يػػػذميـ، الػػػراكفض الشػػػيعة

قاةمػػة الطكسػػي الػػذم رػػاف شػػافعيان موعاػػبان أيضػػان ليػػـ ككزر ذلػػب أرسػػأف كملرشػػاه كظلػػت الفونػػة 

ـ 1063ىػػػ/ 455حوػػ  وػػكفي طغرلبػػؾ سػػنة  (5)كعلمػػاء اذشػػعرية الشػػافعية مشػػرديف عػػف أكطػػانيـ

                                                 

 .280ص ،ـ1991الحميد مكس : نشأة اذشعرية كوطكرىا، نشر للرواب اذزىرية، سنةجأؿ محمد عبد  (1)
 .289الحميد مكس : المرجع نفسو، ص جأؿ عبد  (2)
 .109العظيـ: السأجقة، ص؛ محمد عبد12البندارم: آؿ سلجكؽ، ص   (3)
 .218بركاف: واريخ اذدب، ص ؛156مو، صنظاـ الملؾ: سياسة نا  (4)
 .235، ص2ابف خلراف: كفيات اذعياف، جػ  (5)
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فػأرـر اذشػاعرة كأحسػف إلػييـ كأمػر ب سػقاط ، كوكل  ابف أخيو ألب أرسأف كاوخذ نظاـ الملؾ كزيران 

 .(1)المساجد كالمدارس النظامية ليـ كبنيذررىـ مف السب كقوؿ الرندرم 

فأخػذت ، ية بقكة سياسية مرنويا مػف إحػراز الفػكز النيػاةي علػ  خاػكمياعمت اذشعر دفقد 

ان في نشر اآلراء االعوقاديػة فالمػذىب يكال شؾ أف للمذاىب الفقيية دكران رةيس، وزداد خطكة بالنجاح

بينمػػا شػػاعت آراء الماوريديػػة علػػ  يػػد ، اذشػػعرم قػػد ناػػره مػػذىباف فقييػػاف ىمػػا المالريػػة كالشػػافعية

ىرػػػذا رػػػكف فرػػػر  (2)كمػػػف ثػػػـ لػػػـ ينػػػؿ الماوريػػػدم شػػػيرة اذشػػػعرم، الحنفػػػي فحسػػػب علمػػػاء المػػػذىب

اذشاعرة كالماوريدية مذىب أىؿ السػنة كالجماعػة فػي أاػكؿ العقاةػد كعػرؼ أوبػاع المػذىبيف بأىػؿ 

رػػذلؾ رػػاف للماوريػػدم ، كرمػػا قػػدر لألشػػعرم أف يرػػكف لػػو وأميػػذ كمريػػدكف يناػػركف مذىبػػو، السػػنة

 .(3)ف عملكا عل  ناروووأميذه كأوباعو الذي

الرريـ أبػك اليسػر محمػػد بػف الحسػيف بػف عبػػدكمػف أعػأـ المدرسػة الماوريديػة اػػدر اإلسػأـ 

كفييػا قػاـ بنشػاطو ، كقض  بيا معظـ سنيف حياوػو، ـ( قاضي سمرقند1100ىػ/ 493البزدكم )ت

أقػػػػدر كعػػػػرؼ بأنػػػػو  ،كقػػػػاـ بوػػػػدريس الفقػػػػو ،كفييػػػػا أملػػػػ  معظػػػػـ مؤلفاوػػػػو كمؤلػػػػؼ، اذربػػػػر رأسػػػػواذ

كانويت إليو رةاسة الحنفية في بأد ما كراء النير، كراف قد ولقػ  وعليمػو اذكلػ  علػ  ، المساجليف

الرريـ الذم ولقاىا بدكره عف أبي مناكر الماوريدم ثـ درس أبػك د أبيو الذم لقنو وعاليـ جده عبدي

 .(4)اليسر عل  ربار علماء الحنفية كبعدىا انوقؿ إل  أةمة آخريف

كأشار بعلمو رؿ مػف روبػكا عنػو أك  ،ف طريؽ وأميذه شيروو بمؤلفاووة البزدكم عفاقت شير 

كرػػاف إمػػاـ  ،كرػػاف شػػيخ أاػػحابنا بمػػا كراء النيػػر" (5)عااػػره كقػػاؿ عمػػر النسػػفي فػػي روابػػو القنػػد

                                                 

 .218بركاف: المرجع السابؽ، ص؛ 478السيكطي: واريخ الخلفاء، ص   (1)
 .43ـ، ص1989بلقاس الغالي: أبك مناكر الماوريدم حياوو كآراؤه العلمية، وكنس،   (2)
 .111لسني، صالمجيد بدكم: واريخ المذىب اعبد  (3)
 .49، ص19الذىبي سير إعأـ النبأء، جػ  (4)
 .706ص ،نفسو  (5)
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مػػأل المشػػرؽ كالمغػػرب بواػػانيفو فػػي اذاػػكؿ  ،كالمكفػػكد إليػػو مػػف اآلفػػاؽ ،اذةمػػة علػػ  اإلطػػأؽ

ـ( 1114ىػ/508ي )تأبك المعيف ميمكف بف محمد بف محمد بف مرحكؿ النفس رما راف الفركع".

مػف نااػركا المػذىب نزيؿ سمرقند راف مف أربر شخايات المدرسػة الماوريديػة م ،مف أةمة الرأـ

لػو ماػنفات جليلػة فػي علػـ الرػأـ ، كىػك إمػاـ فاضػؿ جػامع اذاػكؿ كعػالـ بػارع ،الماوريدم بقػكة

كروػاب العمػدة فػي أاػكؿ الػديف كروػاب ، كرواب وباػرة اذدلػة، د الوكحيدمنيا رواب الومييد لقكاع

ىك أسواذم راف بسمرقند كسرف بخارل يغورؼ علمػاء الشػرؽ كالغػرب " (1)قاؿ النسفي، بحر الرأـ

 مف بحاره كيسوضيةكف بأنكاره".

 بف زيد بػفاخالد  رذلؾ يعد الشيخ القاضي اإلماـ أبك الحسف علي بف الحسف بف علي بف 

كىػػػك سػػػبط شػػػيخ اإلسػػػأـ أبػػػي ، ـ( مػػػف أةمػػػة علمػػػاء الرػػػأـ1117ىػػػػ/ 511ت )رليػػػب الماوريػػػدم 

 .(2)كراف بارعان في علـ الرأـ، مناكر الماوريدم وفقو عل  جده ذمو

ـ( رػػاف مػػف ربػػار 1142ىػػػ/ 537كالعأمػػة اإلمػػاـ أبػػك جعفػػر عمػػر النسػػفي السػػمرقندم )ت

 ،الحػديث كالفقػو كالوفسػير كالرػأـ ألػؼ فػي، اػاحب فنػكف المورلميف إمامػان فاضػأن أاػكليان مورلمػان 

لو رواب العقاةد النسفية فػي علػـ الوكحيػد كىػك بمثابػة ملخػص  (3)كراف موبحران في رؿ علكـ عاره

للعقيػػدة الماوريديػػة بػػو ثمػػاني كخمسػػكف مسػػألة عقيديػػة كىػػك مػػف أشػػير مػػا كضػػع عػػف الفقػػو لمػػذىب 

ـ( نزيػػػؿ 1144ىػػػػ/ 539بػػػف أبػػػي أحمػػػد السػػػمرقندم )ت كأبػػػك أحمػػػد محمػػػد بػػػف أحمػػػد (4)الماوريػػػدم

كأبػػػك الفػػػوح محمػػػد بػػػػف  (5)كاذاػػػكؿ كاذحرػػػاـ، بخػػػارل رػػػاف إمامػػػان فاضػػػأن فػػػي الفوػػػكل كالمنػػػػاظرة

ـ( راف مف 1157ىػ/ 552بف الحسيف بف حمزة اذسمندم السمنرقندم )تاعبدالحميد بف الحسف 

                                                 

 .709القند، ص   (1)
 .553، ص2ابف أبي الكفا: الجكاىر المضية، جػ  (2)
 .115، ص4عماد كالحنبلي: شذرات الذىب، جػ؛ ابف 452، ص2ر، جػيفي خبر مف غ برالذىبي: الع  (3)
 .20ماوريدم، صبلقاس الغالي: أبك مناكر ال  (4)
 .84، ص2الوحبير، جػ :السمعاني  (5)
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وولمذ علػ  ، مكا بنارة الماوريدم ككضح آراءهفحكؿ الفقياء كأشير علماء الرأـ البارزيف ممف قا

، كونػػاكؿ فػػي روابػػو البدايػػة فػػي أاػػكؿ الػػديف، أبػي المعػػيف النسػػفي كقػػرأ علػػييـ روػػاب وباػػرة اذدلػة

أاػػكؿ العقيػػدة الماوريديػػة كدافػػع عػػف مذىبػػو بػػ خأص حينمػػا عظػػـ الخػػأؼ بينػػو كبػػيف اذشػػاعرة 

، ان كانعقػػدت منػاظرات بػيف اذشػاعرة كالماوريديػػةخااػة عنػدما دخػؿ الػرازم بػػأد مػا كراء النيػر زاةػر 

كىػػػػي وجسػػػػيـ نقػػػػاط  ،اء كالورليػػػػؼ بمػػػػا ال يطػػػػاؽ كالرػػػػأـكدارت المنػػػػاظرات حػػػػكؿ الورػػػػكيف كالبقػػػػ

  .(1)االخوأؼ بيف فرعي أىؿ السنة

كممػػا سػػبؽ يوضػػح لنػػا أف االحورػػاؾ الفرػػرم بػػيف أىػػؿ السػػنة كبػػيف اذشػػاعرة كالماوريديػػة فػػي 

رػػاف لػػو أثػػره الجلػػي فػػي ازديػػاد الحررػػة العلميػػة نشػػاطان كازدىػػاران فرثػػرت ، النيػػر مػػدف إقلػػيـ مػػا كراء

ممػا رػػاف لػػو أثػػره اإليجػابي فػػي ازدىػػار الثقافػػة  ،المؤلفػػات الوػػي كضػعت فػػي ىػػذا العلػػـالماػنفات ك 

 .كالحياة العلمية في اإلقليـ

 الغزو المغولي إلقميم ما وراء النير: 

عديػػد اذاػػلي فقػد ورػػرر ذلػػؾ فػػي  ، كمػػكطنيـبػػاةليـلوعريػػؼ بأاػػؿ المغػكؿ كقلسػنا باػػدد ا

، زك المغػكلي إلقلػػيـ مػػا كراء النيػػركمػػا يعنينػا ىػػك الغػػ (2)مػف الماػػادر كالمراجػػع كالدراسػات العلميػػة

، فػػاذثر نعرسػػت بػػدكرىا علػػ  الحيػػاة الفرريػػةكمػػا خلفػػو ىػػذا الغػػزك مػػف آثػػار سياسػػية كاقواػػادية كا

الخكارزميػػة إلػػ  الدكلػػة المغكليػػة رػػـ فػػي اإلقلػػيـ مػػف الدكلػػة السياسػػي ومثػػؿ فػػي انوقػػاؿ السػػيادة كالح

واػػادم ومثػػؿ اذثػػر االقواػػادم فػػي وػػدمير كوخريػػب إقلػػيـ مػػا كراء النيػػر، كوحكيلػػو مػػف مررػػز اق

                                                 

 .21بلقاس الغالي: أبك مناكر الماوريدم، ص  (1)
 ، وػػػػػاريخ34ة رقػػػػػـ ، القػػػػػاىر طػػػػػكط بػػػػػدار الروػػػػػب كالكثػػػػػاةؽ القكميػػػػػة، وػػػػػاريخ عػػػػػالـ ريػػػػػر )مخانظػػػػػر علػػػػػ  سػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ: مجيػػػػػكؿ  (2)
د. السػػػباعي محمػػػػد  (، ورجمػػػةمحمػػػد عبػػػػدالكىاب القزكينػػػي كواػػػحيح، جيػػػػاف رشػػػام )وحقيػػػؽ ، الجػػػكيني30-1طلعػػػت فارسػػػي، كرقػػػة  

فػػػي معرفػػػة الوػػػكاريخ  اذلبػػػاب أكلػػػي، ركضػػػة ، البنػػػالي106-74ـ، ص2007السػػػباعي، المررػػػز القػػػكمي للورجمػػػة، االكبػػػرا، القػػػاىرة، سػػػنة 
فػؤاد الاػياد: ؛ 379-371، صـ2000الثقافيػة للنشػر، القػاىرة ،  ، الػدار. محمػكد عبػدالرريـ نشػأت كآخػركف،ورجمػة كوعليػؽ د كاذنساب
، بػدالكىاب علػكب، المجمػع الثقػافيع.، ورجمػة دـ، عبػاس إقبػاؿ: وػاريخ المغػكؿ1980، بيػركت ،فػي الوػاريخ، دار النيضػة العربيػةالمغكؿ 

 .31-3ـ، ص2000أبكظبي، سنة 
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،   الػرغـ مػف أىميػة الجانػب السياسػي، كاالقواػادم، كعلمزدىر إل  مكضع رساد كرركد، كدمار

، إال أننػا سػنروفي بعػرض اذثػر العلمػي مخولفػة فػي اإلقلػيـيػاة الكوأثير رأن منيما علػ  منػاحي الح

 .كالفررم الذم خلفو الغزك عل  اإلقليـ كىذا ما سكؼ نكضحو بالوفايؿ

ـ علػػػ  يػػػد حػػػارـ مدينػػػة أوػػػرار )فػػػارب أك 1217/ىػػػػ614رانػػػت مذبحػػػة الوجػػػار المغػػػكؿ عػػػاـ

كراء النيػر الػذم رػاف طراز( ىي السػبب المباشػر الػذم اوخػذه المغػكؿ ذريعػة للغػزك علػ  إقلػيـ مػا 

 .(1)يحرمو الخكارزمييف

كبػػدأ احورػػاؾ المغػػكؿ بػػبأد مػػا كراء النيػػر بعػػدما اسػػوكل  جنريزخػػاف علػػ  الاػػيف فجػػاكر  

، فعقػػػػد الطرفػػػػاف فيمػػػػا بيػػػػنيـ اوفاقػػػػان وجاريػػػػان كعمػػػػؿ الخكارزميػػػػة بػػػػبأد مػػػػا كراء النيػػػػر بػػػػذلؾ الدكلػػػػة

، كوسػلبيـ اةػؿ الوػي رانػت ويػاجـ ىػذه القكافػؿجنريزخاف عل  وػأميف القكافػؿ الوجاريػة ب خضػاع القب

، مػػف قػػاـ ثأثػػة مػػف الوجػػار الخػػكارزمييف، ظػػؿ ىػػذه الحالػػة مػػف اليػػدكء كاذمػػف كفػػي .(2)مػػا معيػػـ

ياب الحريرية ، كحملكا معيـ البضاةع الثمينة مف الثل برحلة وجارية إل  ممالؾ المغكؿسراف بخار 

، كعػرض الوػاجر اذكؿ الكا إل  بأط جنريز خػافكك  (3)، كالمأبس القطنيةالمطرزة بقطع الذىب

 ممػػػابضػػػاعوو عليػػػو كعنػػػدما سػػػألو عنيػػػا طلػػػب الوػػػاجر ثمنػػػان مروفعػػػان عػػػف القيمػػػة اذاػػػلية للثيػػػاب 

كعنػدما  (4)كسػلب مػا معػو مػف بضػاةع ،ر حراسػو بػالقبض علػ  الوػاجر الجشػعفػأم ،أغضػب الخػاف

الػػثمف  ذعظػػـ للمغػػكؿ سػػأليما عػػفيف اآلخػػريف كعرضػػا مػػا معيمػػا علػػ  الخػػاف اجػػاء دكر الوػػاجر 

أميمػا مػف فكقػع ر (5)كقاال: لقد أحضرنا ىذه الثياب ىدية باسـ الخػاف ،فامونعا عف وقدير ثمف ليا

                                                 

 .59-49، ص فؤاد الاياد: المغكؿ  (1)
كرقػة  -عربػي  - 22880رقػـ  ،القػاىرة، طكط بدار الروب كالكثػاةؽ القكميػة")مخ ، "واريخ الغازانيالرشيد الطيب، واريخ جنريز خاف  (2)
10-14. 
 .103، 102، ص؛ فؤاد الاياد: واريخ المغكؿ107، ص1الجكيني: جياف رشام، جػ  (3)
 .107ص ،1جػ ،اف رشامجي :الجكيني  (4)
 ـ،1983 ،دار الراةػػػد اللبنػػػاني، بيػػػركت ،سػػػكعيكفيرسػػػو اذب أنطػػػكف اػػػالحي الياػػػححو  مخواػػػر وػػػاريخ الػػػدكؿ، :ابػػػف العبػػػرم  (5)
 .339ص
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كفضػة مقابػؿ رػؿ ثػكبيف  ،ذىبان رثيران مقابؿ رؿ ثػكب ذىبػي كأعطاىما ،جنريز خاف مكضع القبكؿ

 ،كعفػا عنػو ،جريف الثالػث مػف السػجفميليمػا الوػاكلـ يقؼ عند ىذا الحد بؿ اسودع  ز  ،مف القطف

لمػا ك  (1)كأرػـر الوجػار الثأثػة كمػنحيـ ىػدايا قيمػة ،مجزيػان لمػا رػاف يحملػو مػف بضػاةع كأعطػاه ثمنػان 

رأل جنريػػػز خػػػاف إرسػػػاؿ كفػػػد وجػػػارم معيػػػـ فاخوػػػار رػػػؿ أميػػػر  ،عػػػـز ىػػػؤالء الوجػػػار علػػػ  الرحيػػػؿ

وجاريػػػػة حملػػػػت معيػػػػا البضػػػػاةع  كوركنػػػػت قافلػػػػة ،ـمغػػػػكلي كرػػػػؿ قاةػػػػد كاحػػػػدان أك أرثػػػػر مػػػػف أوبػػػػاعي

كاػحبت ىػذه القافلػة الوجػار الثأثػة ، ليبيعكا كيشوركا مف ممالػؾ الخػكارزمييف، المونكعة، كاذمكاؿ

 (2)إلػػػ  ممالػػػؾ السػػػلطاف الخػػػكارزمي لونشػػػيط حررػػػة الوبػػػادؿ الوجػػػارم الموفػػػؽ علييػػػا بػػػيف الجػػػانبيف

 ،عيػػػػـ الػػػػذىب كالفضػػػػة كالحريػػػػرحملػػػػكا مك  ،رجػػػػأن كورػػػػكف الكفػػػػد المغػػػػكلي مػػػػف أربعماةػػػػة كخمسػػػػيف 

  .(3)كالمسؾ كاذحجار الرريمة كاذقمشة،

"إف  :كرلؼ الخاف أحد ىؤالء الوجار بحمؿ رسالة خااة إل  السلطاف الخكارزمي قاؿ فييػا

الوجار كالكا إلينا كقد أعدناىـ إل  مأمنيـ سالميف غانميف ،كقد سيرنا معيـ جماعة مػف غلماننػا 

ذطػػراؼ ،فينبغػػي أف يعػػكدكا إلينػػا آمنػػيف ليوأرػػد الكفػػاؽ بػػيف الجػػانبيف ليحاػػلكا مػػف طراةػػؼ ولػػؾ ا

فلما كالت القافلة إل  مدينة أورار كراف حارميػا ىػك إينػاؿ  (4)كونحسـ مكاد النفاؽ في ذات البيف"

كرػػاف موعجرفػػان مغػػركران عنػػدما كقػػع باػػره علػػ  مػػا رػػاف يحملػػو وجػػار المغػػكؿ مػػف نفػػاةس  (5)خػػاف

-596فمػا رػاف منػو إال أف راوػب السػلطاف عػأء الػديف خكارزمشػاه )، اليـكطمع في أمػك  كأمكاؿ،

، ـ( كأدخػؿ فػي ركعػو أف ىػؤالء الوجػار مػا ىػـ إال جكاسػيس فػي زم وجػار1220-1199ىػ/617

                                                 

 .102ص ،المغكؿ :فؤاد الاياد  (1)
 .61ص ،واريخ المغكؿ عباس إقباؿ:  (2)
 .367ص ـ،1996بيركت  ،ربيدار إحياء الوراث الع ،وحقيؽ محمد عبدالمنعـ العرياف ف بطكطة: الرحلة،اب  (3)
 .342ص مخوار واريخ الدكؿ، :ابف العبرم  (4)
مػف الكفػد   ابػف شػقيؽ وررػاف خػاوكف كالػدة السػلطاف عػأء خكارزشػاه كلقػب إينػاؿ دغػاير خػاف كقيػؿ إف رجػأن  يدع  إيناؿ جػكؽ كىػك  (5)

غيظو كرػاف ذلػؾ مػف أسػباب   كليذا اشود المغكلي راف يعرفو مف قبؿ فناداه باسمو الذم عرفو بو "إيناؿ جكؽ" كوجاىؿ لقب )غاير خاف(
 .109-108ص ،1جػ ،جياف رشاف ،انظر الجكني افة إل  طمعو كجشعو،معيـ باإلضقوؿ الوجار كسلب ما 
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كلرػف إينػاؿ خػاف  (1)كطلب إليو أف يراقبيـ كيأخذ منيـ حذره حو  يرل فييـ رأيو، فادقو السلطاف

ان اسػوطاع أف يفػر مػف ىػذه إال أف شخاػان كاحػد،   أموعويـ كأمكاليـقوؿ ىؤالء الوجار كاسوكل  عل

كحػاكؿ جنريػز  .(2)كيحمؿ نبأ ولؾ الحادثة المشؤكمة إل  جنريز خاف الذم اشػود غضػبو ،المذبحة

خاف حسـ اذمر مع الخكارزمييف بطريقة سلمية ،حيث أرسؿ إل  السػلطاف عػأء الػديف خكارزشػاه 

مف المسلميف يحملكف رسالة يعوػرض فييػا الخػاف بشػدة علػ  واػرؼ سفارة مؤلفة مف ثأثة رجاؿ 

إال أف السػلطاف الخػكارزمي   (3)كيطلب وسليـ حارـ أوػرار ليلقػ  جػزاءه، السلطاف إزاء وجار المغكؿ

رفػػض ىػػذا االحوجػػاج، كرفػػض وسػػليـ إينػػاؿ خػػاف بػػؿ كأمػػر بقوػػؿ رسػػكؿ الخػػاف أك علػػ  اذقػػؿ قوػػؿ 

الحػرب بػيف الطػرفيف أمػران ال كأاػبحت  ،الوفاىـ مع المغػكؿ أمؿ ممرف في أحدىـ، فقطع ذلؾ رؿ

كالػػػدمار رمػػػا قػػػاؿ ، كبػػػذلؾ جػػػر السػػػلطاف علػػػ  نفسػػػو كعلػػػ  العػػػالـ اإلسػػػأمي الخػػػراب (4)منػػػو مفػػػر

فأضػحكا بػأ مػأكل أك طعػاـ كقطعػت ، "إف غاير خػاف شػوت شػمؿ العػالـ كشػرد الخلػؽ :(5)الجكيني

كاار قااص رؿ ، عف رؿ قطرة دـ أريقت منيـ أكااليـ كجرت بحار رثيرة مف دماةيـ عكضان 

شػػعرة كاحػػدة مػػف رؤكسػػيـ مةػػات اذلػػكؼ مػػف الػػرؤكس اػػرع  مبعثػػرة علػػ  مفػػارؽ الطػػرؽ ،كدفػػع 

 مقابؿ رؿ دينار قنطار".

كممػػػا سػػػبؽ يوضػػػح أف الوػػػاريخ يحمػػػؿ إينػػػاؿ كالسػػػلطاف عػػػأء الػػػديف مسػػػةكلية دمػػػار العػػػالـ 

إال أنو ، وارؼ مع المغكؿ بسبب وعجرفيـ كطمعيـ اإلسأمي عل  يد المغكؿ بما أبدكه مف سكء

فالغزك المغكلي ذماار العالـ اإلسأمي راف أمػران ال ، مف اإلنااؼ أال نحمليـ المسؤكلية راملة
                                                 

كأف عػػأء  ،ر يػػذرر أف إينػػاؿ رػػذب علػػ  السػػلطافاخولػػؼ المؤرخػػكف مػػف مكقػػؼ السػػلطاف عػػأء الػػديف مػػف ىػػؤالء الوجػػار فػػابف اذثيػػ  (1)
كقػػوليـ، كقوػػؿ مػػنيـ، كقطػػع   اؿ واػػرؼ مػػف ولقػاء نفسػػوبػؿ أمػػر بالحػػذر مػػنيـ حوػػ  يوػػدبر فػي أمػػرىـ كأف إينػػ ،جػػارالػديف لػػـ يػػأمر بقوػػؿ الو

ابػػف بطكطػػة كالجػػكيني قػػد ذرػػر أف حادثػػة قوػػؿ   إال أف ،331، ص9اء نفسػػو، انظػػر الرامػػؿ، جػػػأعضػػاءىـ أم أف إينػػاؿ واػػرؼ مػػف ولقػػ
 .109ص ،جػ ،جياف رشام ؛367ص انظر الرحلة، ،جار رانت بأمر السلطاف الخكارزميالو

 .578ص ،وررسواف باروكلد:  (2)
 .82ص  المغكؿ، :فؤاد الاياد  (3)
 .109ص ،1جػ ،الجكيني: جياف رشام  (4)
 .نفسو  (5)
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كرػاف الغػزك المغػكلي سػيوـ ، حػد دمفر منو عاجأن أك أجأن فأطماع جنريز خاف لػـ ورػف لوقػؼ عنػ

المغكؿ لـ يرف ليػـ أف يروفػكا بمررػزىـ فػي آسػيا الكسػط  في أم لحظة كلك لـ وقع ىذه الحادثة، ف

كالقػػػراةف وؤيػػػد ذلػػػؾ فرػػػاف غػػػزكه إلقلػػػيـ مػػػا كراء النيػػػر ال بػػػد أف يحػػػدث لرػػػي يغػػػزك اليضػػػبة ، فقػػػط

 كمررز الخأفة العباسية )بغداد(.، اإليرانية

ك عجػػػؿ بػػػالغز ، كرانػػػت مذبحػػػة الوجػػػار فػػػي أوػػػرار مػػػا ىػػػي إال مبػػػرران كسػػػببان ظاىريػػػان مباشػػػران 

كمػػا يؤرػػد ، إلخفػػاء أطمػاعيـ كمخططيػػـ الػػذم يرمػػكف إليػػو ، كسػػوارالمغػكلي ذقػػاليـ مػػا كراء النيػػر

بغػزك أوػرار كحػدىا  ذلؾ ىك أنو لك رانت مذبحة الوجػار ىػي السػبب الكحيػد للغػزك الروفػ  المغػكؿ

شاـ كمار الوي كلرف عمؿ عل  ضـ رؿ بلداف المشرؽ اإلسأمي حو  بغداد كال ،كوأديب أميرىا

فػػأ يعقػػؿ أف يرػػكف ثمػػف حيػػاة مجمكعػػة وجػػار ىػػك غػػزك كخػػراب بلػػداف المشػػرؽ  ،فشػػؿ فػػي غزكىػػا

رليا، كلرف اذغراض الرامنة داخؿ جنريز خاف بوركيف إمبراطكريػة مغكليػة موراميػة اذطػراؼ ىػك 

كضػػع جنريػػز خػػاف خطػػة محرمػػة لغػػزك الممالػػؾ الخكارزميػػة وػػولخص فػػي وقسػػيـ  .السػػبب الحقيقػػي

كحػػدد الخػػاف لرػػؿ مػػنيـ كجيوػػو الوػػي رلػػؼ  (1)منيػػا قاةػػد فػػرؽ عسػػررية يػػرأس رػػأن  قكاوػػو إلػػ  أربػػع

كالفرقػة ، كميمويػا فػوح أوػرار، الفرقة اذكل  بقيادة ابنيو جغوام كأكروام بغزكىا عل  النحك اآلوي:

 -الثانيػػة بقيػػادة ابنػػو اذربػػر )جػػكجي( كميموػػو فػػوح الػػبأد الكاقعػػة علػػ  نيػػر سػػيحكف )أشركسػػنو 

كسػروـك وقػام( كميموػو فػوح مػدينوي ، لشاش(، أما الفرقة الثالثة فرانت بقيادة )أكالغ نكياففرغانة ا

أمػا  (2)كفححيث وعٌد ىذه المدف الفرغانيػة مػف أىػـ المنافػذ علػ  نيػر سػي، بنارت كخجنده كمرغياف

 رما سار معو ،، كراف عل  رأسيا جنريز خاف نفسوالفرقة الرابعة فووركف مف أغلب قكات المغكؿ

 .(3)لكخااة بخار  ،قاادان كسط إقليـ ما كراء النير ابنو وكلكل

                                                 

 .65-64ص ،واريخ المغكؿ :عباس إقواؿ  (1)
 .113ص المغكؿ، :فؤاد الاياد  (2)
 .368 الرحلة، :ابف بطكطة  (3)
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علػػ  أبػػكاب قلعػػة ، كاػػلت جيػػكش جنريػػز خػػاف ـ(1219ىػػػ/616كفػػي شػػير رجػػب عػػاـ )

كأرسؿ السػلطاف الخػكارزمي إمػدادات إلػ  إينػاؿ  (1)كحاارت المدينة خمسة شيكر موكاالة، أورار

كقاـ جنريز خاف بوعذيبو  ،قبض عل  إيناؿ خاف، كالإال أف المعررة انويت بانواار المغكؿ، خاف

كعل  أثر دخكؿ المغكؿ أورار  (2)كأذنيو حو  مات ،ر أف واير الفضة كسربيا في عينيوحيث أم

)طراز( لـ يبقكا علػ  شػخص كاحػد، كىػـ مػدفكعكف بالحقػد الػدفيف الػذم أكرثوػو فػي نفكسػيـ حادثػة 

رمػا نيبػكا ممولرػات  ،جعلػو طعامػان لسػيكفيـ ه في طػريقيـفراف رؿ مف كجدك ، مقوؿ الوجار المغكؿ

كضػمكىـ إلػ  الجػيش ثػـ أسػرعكا للحػاؽ بجػيش جنريػز  ،كأسػركا عػددان ربيػران مػنيـ ،ىؤالء الضػحايا

كاسػػوطاعت المجمكعػػة  (3)خػاف الػػذم رػػاف مشػغكالن بفػػوح المنػػاطؽ الكسػط  مػػف إقلػػيـ مػا كراء النيػػر

، خكارزمشػاه كىربػكا ا جنػكد السػلطاف عػأء الػديفالوػي ورريػ (4)الثانية االسويأء عل  مدينة خجنػده

كسقطت المدينة في ، كورركا أمر الدفاع عنيا لسرانيا الذيف لـ يسوطيعكا الامكد في كجو المغكؿ

كرغـ ما بذلو السلطاف كمف جاء بعده مف سأطيف الخكارزمييف في مكاجية المغكؿ إال  .(5)أيدييـ

كسػقط إقلػيـ فرغانػة براملػو علػ  يػد المجمكعػة الثالثػة  (6)أنيـ اسوكلكا عل  راشغر كمقاطعة قكلجة

حيػث وكجػو "اكالغ  (7)ـ( بفوح بنارػت1219ىػ/616كىي اوجيت لغزك إقليـ فرغانة الذم بدأ عاـ )

رىػػا إيولرػػك ملػػؾ( كمعػػو جػػيش كرػػاف أمي ،وقػػام مػػع خمسػػة آالؼ رجػػؿ إلػػ  بنارػػتكسػػرنكا ، نكيػػاف

حوػ  حسػـ القوػاؿ فػي ، لػـ يحػرز المغػكؿ فييػا أم وقػدـ اشوبؾ الطرفػاف ثأثػة أيػاـ موكااػلةربير ك 

إال أف المغػػػكؿ ، كخرجػػػكا مسوسػػػلميف ،كطلػػػب أىػػػؿ بنارػػػت اذمػػػاف ،اليػػػـك الرابػػػع بانواػػػار المغػػػكؿ
                                                 

 .1990ص ،12جػ البداية كالنياية، :ابف رثير  (1)
 .114ص ،المغكؿ :فؤاد الاياد  (2)
 .114ص المغكؿ، :فؤاد الاياد  (3)
مػا بػأد الوػرؾ م  اسػـ مدينػة عظيمػة فػي بػأد الوررسػواف ،بينيػا كبػيف خػكارـز عشػرة أيػاـ ولقػاء ،كداؿ ميمػة ،جند: بالفوح ثـ السػركف  (4)

 .168ص ،2جػ ،ياقكت معجـ البلداف ،كراء النير قريب مف نير سيحكف
 .115ص ،المغكؿ :فؤاد الاياد  (5)
 .573وررسواف، ص باروكلد:  (6)
 .285-284ص أخبار الدكؿ كآثار الدكؿ، دار السداد بغداد، د.ت، :القرماني  (7)
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ثـ  ،ل  عشرات ،كمةات كعينكىـ لخدمويـكقسمكا أرباب الحرؼ إ ،، كقولكا جميع الجنكدغدركا بيـ

كرػػػاف ملريػػػا ىػػػك ، كوكجيػػػكا بعػػػدىا إلػػػ  خجنػػػدة (1)أخػػػذكا الشػػػباب كضػػػمكىـ إلػػػ  الجػػػيش اذمػػػامي

كوحاػػف مػػع  ،شػػجاعة فوػػرؾ المدينػػة لسػػيكلة غزكىػػا)ويمػػكر ملػػؾ( الػػذم رػػاف يواػػؼ بػػالجرأة كال

فرقوو الوي راف يحارب بيا في القلعة المكجكدة خارج المدينة في منطقة ناةية كىي عبارة مجمكعة 

فاع عف المدينة مف قلعوو الوػي رانػت بعيػدة كاسومر الد مف الجزر المحاطة بالماء مف رؿ جانب،

كظػػػؿ يحػػػارب المغػػػكؿ بفرقوػػػو الاػػػغيرة البػػػالم ، بػػػالقرب مػػػف خجنػػػدة، عػػػف سػػػياـ المغػػػكؿ كرمػػػاحيـ

عددىا ألؼن جندم كقد كاؿ عدد قكات المغكؿ إل  خمسيف ألفان مف اذسػرل مػف الػبأد المفوكحػة 

دان أمػاـ المغػكؿ الػذيف حػاكلكا الكاػكؿ كظػؿ ويمػكر اػام، رخجندة كأورار كعشريف ألفان مف المغكؿ

كألقكىػػا فػػي النيػػر لينشػػةكا طريقػػان يكاػػليـ ، فأحضػػركا اذحجػػار مػػف الجبػػاؿ المجػػاكرة، بطػػرؽ شػػو 

إذ رػػاف يرسػػؿ سػػفنو رػػؿ يػػـك لمغػػارة علػػػ  ، إال أف ويمػػكر ملػػؾ رػػاف يفسػػد خططيػػـ، إلػػ  القلعػػة

فضػأن عػف الضػربات ، اػد أعػداءه كاسػوطاع بولػؾ الحيلػة، المغكؿ الذيف يعملكف فػي ىػذا الطريػؽ

كفػي المقابػؿ رانػت ، كا فػي النفػاذؤ كالجنػكد بػد، إال أف اذسػلحة (2)الشديدة الوي راف ينزليػا بػالمغكؿ

ر كلػػـ يبػػؽ مػػع ويمػػك ، ممػػا أدل إلػػ  قوػػؿ رثيػػر مػػف النػػاس، اإلمػػدادات العسػػررية ووكااػػؿ للمغػػكؿ

كلي رػػػاف قريبػػػان منػػو ثػػػـ أمػػػر مرافقيػػػو ا بػػػأ أسػػناف ففقػػػأ عػػػيف مغػػالملػػؾ إال ثأثػػػة رمػػػاح رػػاف أحػػػدى

فحشػػد لػػو  (3)كمنيػػا إلػػ  جنػػد، كاوجػػو إلػػ  بنارػػت، كاسػػوقؿ زكرقػػان اػػغيران ، بالمغػػادرة لينجػػكا بنفسػػيما

، كوكجػػو للسػػاحؿ، كسػػدكا عليػػو نيػػر سػػيحكف بقنطػػرة مػػف السػػفف فوػػرؾ النيػػر، المغػػكؿ قػػكات ربيػػرة

فػي  اؾ الوحػؽ بالسػلطاف الخػكارزميكمػف ىنػ ،ه كأخػذ يقاوػؿ حوػ  كاػؿ إلػ  خػكارـزكاموط  جكاد

                                                 

 .67-66ـ، ص1981السأـ فيمي: واريخ الدكلة المغكلية في إيراف، دار المعارؼ، القاىرة عبد  (1)
 .121-118ص ،1جػ ،جياف رشام :الجكيني  (2)
 .  115السأـ فيمي، واريخ الدكلة المغكلية، صعبد ،368صابف بطكطة: الرحلة،   (3)
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كمػػػػػػا إف جػػػػػػاء عػػػػػػاـ ، كىرػػػػػػذا سػػػػػػقطت خجنػػػػػػدة فػػػػػػي أيػػػػػػدم المغػػػػػػكؿ كوبعيػػػػػػا مرغنيػػػػػػاف (1)خػػػػػػكارـز

 .(2)ـ إال كراف إقليـ فرغانة برؿ مدنو كقراه وحت السيطرة المغكلية1221ىػ/618

ثػػـ قامػػت المجمكعػػة الربعػػة بغػػزك إقلػػيـ الاػػغد برػػؿ مدنػػو بخػػارل كسػػمرقند كنسػػؼ كبيرنػػد 

ـ بعػد أف ثقبػت المغػكؿ السػدكد لأسػويأء 1220ىػػ/617ثػـ وػـ غػزك إقلػيـ خػكارـز سػنة  (3)يرىاكغ

علػ  أررػنب بعػد أف حااػػرويا خمسػة أشػير فغمػػرت ميػاه جيحػكف كفركعػو ىػػذه المدينػة كمنػذ ذلػػؾ 

كلقػػد عمػػت الميػػاه  (4)الحػػيف أخػػذت مياىيػػا وجػػرم مػػف شػػرؽ ىػػذه المدينػػة فػػي غيػػر مجارييػػا اذكلػػ 

 .(5)رليا سطح البأد

كلػـ ورػف مذبحػة الوجػار فػػي ، كىرػذا سػقطت رػؿ أقػاليـ مػا كراء النيػر وحػت جحافػؿ المغػكؿ

فيذه الحادثة ما ىي إال الشرارة الوػي ، أورار إال شماعة علؽ علييا جنريز خاف رؿ غزكاوو لمقليـ

 طراؼ.عجلت باشوعاؿ اذغراض الرامنة بقلب جنريز خاف كىي وركيف إمبراطكريوو المورامية اذ

 :أثر الغزو المغولي عمى الحياة الفكرية إلقميم ما وراء النير

قضػ  ، بؿ راف غزكان فرريان ، عسرريان فحسب إلقليـ ما كراء النير مجرد غزكان  لـ يرف الغزك

كالعلـ في اإلقليـ الذم راف مف الحكاضر اإلسػأمية خػرج منػو علمػاء فػي رافػة ، عل  معالـ الفرر

كدمػػار فخربػػت رػػؿ مػػدف اإلقلػػيـ كأاػػبحت خاكيػػة علػػ  ، قليػػة كقػػد أاػػبح خػػرابالعلػػـك العقليػػة كالن

                                                 

 ،358-256ص ،2جػػ ـ،2000 ،القػاىرة ،اد ،كآخػركف الػدار الثقافيػة للنشػررشيد الديف اليمداني: جامع الوكاريخ، ورجمة فؤاد الاػي  (1)
ثػـ اوجػو  ،عػاد إلييػا كمرػث بيػا بضػع سػنكاتف يات العسررية كحف للعكدة لفرغانػة،كمرث ويمكر ملؾ الشاـ فورة طكيلة إل  أف انويت العمل

كوعػرؼ إليػو  ،إليػو أمػأؾ أبيػو كمقونياوػو كاا سلم، رمأقطاعاتالمغكؿ فأعطاه قد ربر  ،جندة ليرل ابنو الذم وررو رضيعان بعدىا إل  بلده خ
طلػب منػو السػماح مغػكلي لرػي يال كاوجػو إلػ  بػأط الحػارـ ،كاضػحة ،علػ  ذلػؾ ات كالشػكاىد مػا يػدؿمػلعأابنو باعكبة بعد أف قػدـ مػف ا

اذمير المغكلي الذم راف قد فقأ ويمكر عينو مف قبػؿ، فلمػا رأل المغػكلي قػاـ بقولػو علػ  الفػكر  وعرؼ عليو  كفي طريقو ،باإلقامة مع ابنو
 .358ص ،1جػ ،جامع الوكاريخ :اليمداني ،ذا انويت حياة ىذا الملؾ الشجاعكىر
 .195 -192، ص2جػ ،؛ ابف رثير البداية كالنياية346-339ص ،1جػ ،الرامؿ ابف اذثير:  (2)
 .71-70ص ،واريخ الدكلة المغكلية :أـ فيميالسعبد  (3)
 .499ص ،لسورنب: بلداف الخأفة لي  (4)
 .462ص ،ياقكت: معجـ البلداف  (5)
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ككاػػػؼ مػػػا وعػػػرض لػػػو ، الػػػذم شػػػاىد ىػػػذه الحػػػكادث (1)كقػػػد عبػػػر عػػػف ذلػػػؾ ابػػػف اذثيػػػر، عركشػػػيا

المسلمكف في اذقاليـ اإلسأمية مف أثػر الغػزك المغػكلي بقكلػو )لقػد بقيػت عػدة سػنيف معرضػان عػف 

خر أخرل فمف الذم يسيؿ عليو افأنا أقدـ رجأن كأك ، رارىان لذررىا، ذرر ىذه الحادثة اسوعظامان ليا

يػػا ليػػت أمػػي لػػـ ولػػدني قبػػؿ  كمػػف الػػذم ييػػكف عليػػو ذرػػر ذلػػؾ، أف يروػػب نعػػي اإلسػػأـ كالمسػػلميف

ثـ رأيت ، كأنا موكقؼ ،ي جماعة مف اذادقاء عل  وسطيرىاإل  أف حثن، كرنت نسيان منسيان ، ىذا

، يوضػػمف ذرػػر الحادثػػة العظمػػ  كالماػػيبة الربػػرل، فنقػػكؿ ىػػذا العمػؿ أف وػرؾ ذلػػؾ ال يجػػدم نفعػػاى 

بمثليػػا لرػػاف  ياػػبمػػف آدـ إلػػ  اآلف لػػـ   إف العػػالـ منػػذ خلػػؽ اهلل سػػبحانو كوعػػال :فلػػك قػػاؿ قاةػػؿ

 .اادقان ،ف ف الوكاريخ لـ ووضمف ما يقربيا كال ما يدانييا(

لـ يدخلكا بلدان إال كقولػكا جميػع مػف ما فعلو المغكؿ بقكلو )كبالجملة ف (2)رما لخص ابف رثير

كأولفػػكا مػػا فيػػو بالنيػػب إف احوػػاجكا إليػػو، ، كرثيػػران مػػف النسػػاء كاذطفػػاؿ، فيػػو مػػف المقاولػػة كالرجػػاؿ

، رػانكا يجمعػكف الحريػر الرثيػر الػذم يعجػزكف عػف حملػو أنيػـكبػالحريؽ إف لػـ يحوػاجكا إليػو حوػ  

، كمػا عجػزكا عػف وخريبػو أحرقػكه، خربػكف المنػازؿكي، فيطلقكف فيو النار فيحورؽ كىـ ينظركف إليػو

 ،كأرثػػػػر مػػػػا يحرقػػػػكف المسػػػػاجد كالجكامػػػػع كرػػػػانكا يأخػػػػذكف اذسػػػػرل مػػػػف المسػػػػلميف فيقػػػػاولكف بيػػػػـ

ف لـ ينفعكا في القواؿ قولكىـ كيحااركف بيـ،  ".كا 

 كشيدت مدف إقليـ ما كراء النير كقراه آثاران ربيرة مف الغزك المغكلي كمف ىذه اآلثار ودمير

كالمػػدارس كالبيمارسػػوانات كاذربطػػة كالزكايػػا ، كالمسػػاجد، كالمؤسسػػات العلميػػة رالرواويػػب، المرارػػز

 .كدمركا النواج العلمي الذم راف نواج قركف طكيلة رما مر بنا، كقولكا كأسركا العلماء، كغيرىا

                                                 

 .339-332، ص10الرامؿ، جػ  (1)
 .1992، ص12البداية كالنياية، جػ  (2)
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كؿ مػػا فػػأ ،و مثيػػؿ مػػف قبػػؿرمػا شػػيد اإلقلػػيـ آثػػاران مدكيػػة مػػف أثػػر الغػػزك المغػػكلي لػػـ يسػػبؽ لػػ

ولؾ المسػاجد الوػي رانػت مػف  (1)دخلكا المساجد بخيكليـ –بمدنو كقراه  –فعلكه بعد دخكليـ اإلقليـ 

كجلسػػػكا علػػػ  منػػػابر الاػػػأة كأمػػػارف العبػػػادة كالػػػدركس يشػػػربكف ، أىػػػـ المؤسسػػػات العلميػػػة آنػػػذاؾ

فنػػػاء جػػػكدة بالمسػػػاجد فػػػي الك كألقػػػكا بالروػػػب كالماػػػاحؼ الم ،، كيسػػػومعكف للغنػػػاء كالػػػرقصالخمػػػر

كخػػػػػزاةف الروػػػػػب كالماػػػػػاحؼ مكضػػػػػعان لعلػػػػػؼ ، كجعلػػػػػكا مػػػػػف اػػػػػناديؽ، كوػػػػػدانت حػػػػػكافر خيػػػػػكليـ

 .(2)خيكليـ

كالػربط كالزكايػا كمنػازؿ ، رما ىدمكا رثيران مف المساجد اذخػرل كأشػعلكا النيػراف فػي المػدارس

، ؤسساووكضربكا اذراضي الزراعية الوي رانت أرثرىا وكقؼ لمنفاؽ عل  مرارز العلـ كم، العلماء

رمػػػا ، الحكاضػػر اإلسػػأمية بمؤسسػػاويا العلميػػة كعلماةيػػا  فخجنػػدة الوػػي رانػػت يكمػػان مػػا مػػف أزىػػػ

 كربػػػػػط كزكايػػػػػا كبيمارسػػػػػوانات كغيرىػػػػػا مػػػػػف، كرواويػػػػػب، كمػػػػػدارس، ازدىػػػػػرت بيػػػػػا مسػػػػػاجد للوعلػػػػػيـ

 (4)كخربػػت أخسػيرث الوػػي اوخػذىا حفيػػد حنريػز خػػاف أنموػال )أقطػػام( قاػبة فرغانػػة (3)المؤسسػات

 كرػػػػذلؾ بخػػػػارل الوػػػػي سػػػػقطت سػػػػنة: ت سػػػػمرقند بمسػػػػاجدىا كمدارسػػػػيا كمأمحيػػػػا العلميػػػػةكخربػػػػ

كفػػي طػػػريقيـ مػػف بخػػػارل إلػػ  سػػػمرقند سػػاؽ المغػػػكؿ معيػػـ أعػػػدادان ربيػػرة مػػػف اذسػػػرل  (5)ـ1220

المسػػلميف كالػػذيف رانػػت نيػػايويـ مأسػػاكية مػػف العلمػػاء كالزىػػاد كرػػاف القوػػؿ ناػػيب رػػؿ مػػف أعيػػاه 

ىذا الجمع الغفير مف اآلدمييف عند حد اذسر مف أىؿ المػدف كحػدىـ بػؿ  كلـ يقؼ (6)السير معيـ

كعلػػ  مػػدل المػػدف الوػػي مػػر بيػػا المغػػكؿ فػػ نيـ رػػانكا  (7)وجػػاكزىـ بػػأ ريػػب إلػػ  بػػأد الريػػؼ رػػذلؾ

                                                 

 .1992ص ،12ية كالنياية، جػالبدا ابف رثير:  (1)
 .285-284ص ،آثار الدكؿ :القرحاني  (2)
 .116ص ،عباس إقباؿ: المغكؿ  (3)
 .911ص ،بلداف الخأفة :نبلسور   (4)
 .239ص ،12جػ ،الرامؿ :ابف اذثير  (5)
 .ابف اذثير نفسو  (6)
 .585ص ،وررسواف :باروكلد  (7)
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ممػػا أدل إلػػ  وخريػػب اذراضػػي  (1)يسػػكقكف الفأحػػيف قسػػران مػػف القػػرل المجػػاكرة للعمػػؿ فػػي الحاػػاد

 .الزراعية كبكارىا

مرقند قػاـ المغػكؿ المحااػركف بمذبحػة شػػنيعة بلغػت خسػاةر سػرانيا منيػا سػبعيف ألػػؼ كبسػ

، كرالعػػادة فقػػد وػػـ إجػػأء اذىػػالي عػػف مػػدينويـ فػػي بخػػارل كسػػمرقند الوػػي اسوسػػلمت للنيػػب (2)قويػػؿ

كقوؿ اآلالؼ مػف العلمػاء كالفقيػاء كاذدبػاء كالشػعراء رغػـ لجػكةيـ إلػ  الجػامع كلرػنيـ قولػكا جميعػان 

كجمػػع المغػػكؿ ثأثػػيف ألفػػان يمثلػػكف  (3)جميػػع قػػكادىـ كمػػف بيػػنيـ طغػػام خػػاف حػػارـ بخػػارل كمعيػػـ

أربػػاب الاػػناعات كالحػػرؼ ضػػمكا إلػػ  بنػػاء جنريػػز خػػاف كأىػػؿ بيوػػو رمػػا أف عػػددان يقػػرب مػػف ذلػػؾ 

ا فػػػػي يػػػػكأاػػػػبحت سػػػػمرقند وضػػػػـ ربػػػػع سػػػػرانيا الػػػػذيف رػػػػانكا ب (4)سػػػػيؽ إلػػػػ  العمػػػػؿ فػػػػي الحاػػػػار

يجدكف السير في "لـ يوعرضكا في سيرىـ لشيء ال بنيب كقوؿ بؿ : (6)ثيريقكؿ ابف اذ (5)ماضيال

إمػا باليػدـ أك الحػرؽ، أك السػلب أك  كدمػر المغػكؿ رػؿ معلػـ علمػي فػي اإلقلػيـ ".طلبو كال يميلكنػو

، أك اإلغػػراؽ بفػػوح قنػػكات الميػػاه مػػف فػػركع اذنيػػار الربيػػرة الوػػي ووخلػػؿ المػػدف كالقػػرل داخػػؿ النيػػب

اذنيار الوي رانت مف قبؿ أحػد أسػباب نيضػة الحيػاة الفرريػة بيػا حيػث إنيػا ربطػت  ولؾ (7)اإلقليـ

، عض كسػػػػيلت حررػػػػة انوقػػػػاؿ طػػػػأب العلػػػػـ، كعلمػػػػاةيـ مػػػػف مدينػػػػة إلػػػػ  أخػػػػرلالمػػػػدف بعضػػػػيا بػػػػب

كأابحت بعد ذلؾ مف كساةؿ الدمار الوي اسػوخدميا المغػكؿ فػي إغػراؽ المرارػز العلميػة بمػا فييػا 

كالحريػر الػذم رػاف مػف أسػباب االزدىػار االقواػادم  (8)كد علماء اإلقلػيـمف نواج علمي وررـ بجي

                                                 

 .240-239ص ،12جػ ،الرامؿ ابف اذثير:  (1)
 .341، ص12ابف اذثير: الرامؿ، جػ  (2)
 .311، ص4: ابح اذعش ، جػالقلقشندل  (3)
 .588، صباروكلد: وررسواف  (4)
 .70-66، ص2الجكيني: جياف رشام، ؾ  (5)
 .241ص ،12الرامؿ ، جػ  (6)
 .522، صلسورنب: بلداف الخأفة  (7)
 .144، صبيركت، د ت مية كالمغكؿ، دار الفرر،حافظ حمدم: الدكلة الخكارز   (8)
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كمرغينػػاف الوػػي  (1)، كالمؤسسػػات العلميػػة بأرمليػػابح شػػعلة نػػار وسػػوخدـ إلحػػراؽ الروػػببػػاإلقليـ أاػػ

اشويرت برثرة علماةيا الذيف أسيمكا في البنػاء الفرػرم كالحضػارم لػذلؾ اإلقلػيـ كغيرىػا مػف المػدف 

 ،العلميػػػة أاػػػبحت خاكيػػػة علػػػ  عركشػػػيا، كامػػػوألت اذنيػػػار بالػػػدماء مؤسسػػػاتالوػػػي رثػػػر بيػػػا ال

، كضاعت رثير مف رنكز الوراث اإلسأمي السػيما كأف المغػكؿ كأحرقت الرثير مف مساجد اإلقليـ

ؤلفػات، عبثكا عمدان بالمؤلفات العلمية الفوقػارىـ إلػ  الحضػارة كالثقافػة كعػدـ معػرفويـ قيمػة ىػذه الم

كقيػؿ إنيػـ بنػكا بيػا جسػران مػف الطػيف كالمػاء بػدالن مػف  (2)أك شػعر، ، أك أدبمف علػـكقيمة ما فييا 

، ممػػا دفػػع رثيػػر مػػف كراء النيػػر مػػف أثػػر الغػػزك المغػػكليكحلػػت المجاعػػة بأىػػؿ إقلػػيـ مػػا  (3)اآلجػػر

، إلطعػاـ أكالدىػـإل  بيع مػا سػلـ مػف روػبيـ  -ممف نجكا مف بطش المغكؿ كنالكا العفك -العلماء 

ذلؾ أف انوشرت روب مروبات اإلقليـ الوي بقيت مع غيرىا مف المدف الوي لػـ وسػلـ ىػي كنوب عف 

 .(4)اذخرل مف غدر المغكؿ

، أنيػػػـ حكلػػػكا معظػػػـ اذربطػػػة الوػػػي رانػػػت الػػػدمار الوػػػي ألحقيػػػا المغػػػكؿ أيضػػػان كمػػػف أمثلػػػة 

روػػب ، كالمخطكطػػات كالالؼ المجلػػدات، كدمػػركا آميػػة زاىػػرة، إلػػ  إسػػطبأت لخيػػكليـمؤسسػػات عل

 .(5)، كويذيبيا لسنكات طكاؿ  وأليفيا، كورجمويا، كوجليدىاالنفيسة الوي انرب علماء اإلقليـ عل

أثػر بشػرؿ مباشػر علػ   كمما زاد اذمر سكء أنيـ قامكا بودمير حكانيت الػكراقيف كنيبيػا بمػا

احولػكا  رمػا (6)، كضػربكا القاػكر الوػي رانػت وعقػد بيػا المجػالس العلميػة كالمنػاظراتاناعة الكرؽ

، ولؾ القأع الوي احوكت علػ  عديػد مػف المروبػات العلميػة كالوػي انرػب فييػا طلبػة القأع كنيبكىا

، بػؿ كف فييا، كيسػوفيدكف منيػا، كيضػيفكف إلييػاؤ درس يقر العلـ عل  الروب كالوأليؼ كالمراجعة كال
                                                 

 .123-122، ص 1الجكيني، جياف رشام، جػ  (1)
 .135، صأـ فيمي: واريخ الدكلة المغكليةالس؛ عبد231، ص12، جػابف اذثير: الرامؿ  (2)
 .260ص  ،1جػ ،ع الوكاريخاليماني: جام  (3)
 .116، صعباس إقباؿ: واريخ المغكؿ  (4)
 .116، ص: واريخ المغكؿؿعباس إقبا  (5)
 .413-412، صاذلباب أكليالبناروي: ركضة   (6)



 082 

النيػر مجػرد غػزك دكلػة  كراء كلـ يرف الغػزك المغػكلي إلقلػيـ مػا (1)إنيـ قامكا بوخريب القرل العامرة

، ية، ال وعػػرؼ إال الػػدمار كالخػػراب، بػػؿ غػػزك حضػػارة لحضػػارة حضػػارة بربريػػة موخلفػػة كحشػػلدكلػػة

وعػرؼ ، كوعرر افك مياه اذنيار بالػدماء دكف حسػاب ال وحكؿ اذخضر إل  اليابس في لحظات

فػػػة را ، غػػػزت حضػػػارة كاػػػلت إلػػػ  درجػػػات موقدمػػػة للغايػػػة فػػػيمعنػػػ  حضػػػارة أك علػػػـ أك ثقافػػػة

مقاػػدان للطػػأب ، كأاػػبحت رت فػػي بلػػداف المشػػرؽ اإلسػػأمي رلػػو، كأثػػالمجػػاالت العلميػػة كالفرريػػة

، كنػػاؿ اإلقلػػيـ رلػػو رمػػا نالػػت خػػكارـز كخراسػػاف كالعلمػػاء كالوجػػارة، رػػؿ ذلػػؾ ذىػػب كأاػػبح أطػػأالن 

             كالعػػػػػػراؽ كالشػػػػػػاـ الماػػػػػػير نفسػػػػػػو لػػػػػػك ال أف اهلل قػػػػػػيض للمسػػػػػػلميف أبطػػػػػػاالن عظمػػػػػػاء فػػػػػػي ماػػػػػػر

         المملكريػػػة كىػػػـ المماليػػػؾ بقيػػػادة السػػػلطاف قطػػػز كالػػػػذم ىػػػزميـ كأكقػػػؼ زحفيػػػـ فػػػي معررػػػة عػػػػيف 

 .(2)جالكت الشييرة

رمػػا قػػامكا  (3)، كالعبػػادكلػػـ يرػػف لكحشػػية المغػػكؿ مػػف حػػد، فقػػد قػػامكا بقوػػؿ العلمػػاء، كالزىػػاد

، أىػػػانويـاء فقػػػد وعمػػػدكا ايخ كالفقيػػػ، كمػػػا ييمنػػػا ىػػػك مػػػكقفيـ مػػػف العلمػػػاء كالمشػػػ(4)بأفعػػػاؿ شػػػنيعة

حوػػ  إنيػػـ رػػانكا يربطػػكف ىػػؤالء العلمػػاء كالربػػراء بحبػػاؿ  (5)كوعػػذيبيـ مخولػػؼ أنػػكاع العػػذاب كالػػذؿ

كيعلقكنيػػا بأرجػػؿ الخيػػؿ الوػػي وجػػرىـ دفعػػان علػػ  اذرض فأاػػبح أعػػزة القػػكـ أذلػػة علػػ  يػػد ىػػؤالء 

اهلل بػف لميف الفقيػو الربيػر عبػدلماء المسكممف قوؿ عل  أيدم ىؤالء الرفرة المغكؿ مف ع (6)المغكؿ

       كلػػػػو واػػػػانيؼ رثيػػػػرة منيػػػػا  ،كىػػػػك مػػػػف أرػػػػابر فقيػػػػاء الحنفيػػػػة (7)أبػػػػي برػػػػر الفرغػػػػاني المرغينػػػػاني

                                                 

 .521، صلسورنب: بلداف الخأفة  (1)
 .165-151، ص1981المماليري، دار النيضة المارية،  عنيا انظر: سعيد عاشكر: العار  (2)
 .128، 127، ص 2ار، جػأبك الفداء: المخو  (3)
 .256، ص1د الديف اليمداني: جامع الوكاريخ، جػرشي  (4)
 .286- 285، ص القرماني: أخبار الدكؿ  (5)
 .117-116، ص؛ عباس إقباؿ: واريخ المغكؿ405، صالبناروي: ركضة أكلي اذلباب  (6)
 .543، ص2رضا رحالة: معجـ المؤلفيف، جػ عمر  (7)
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 ك)وومػػة الفوػػاكل( ،أربػػع مجلػػدات كىػػك خمسػػة أجػػزاء كالمحػػيط البرىػػاني فػػي الفقػػو( ،الفوػػاكل")زخيػػرة 

 .(1)ك"الوجريد" ر للشيباني(" )كشرح الجامع الاغيكالطريقة البرىانية ك)الكاقعات(

كمنيـ اإلماـ عأء الديف أبك برر بف مسعكد بف أحمد الراساني الفقيو الحنفػي كلػد براسػاف 

 .(2)إحدل مدف فرغانة ثـ انوقؿ إل  بخارل كرانت زكجوو فاطمة فقيية

اهلل بػػف علػػي اػػاحب الفرغػػاني المرغينػػاني وػػكفي بعػػد إلمػػاـ الحنفػػي الربيػػر أبػػك برػػر عبػػدكا

كنكادر العار رامػؿ ، كراف مف أفراد الدىر (3)ـ عل  يد المغكؿ قاؿ عنو أبك الكفا1203ػ/ى600

 الافات بعيد المثؿ قؿ أف ولد النساء مثلو.

كىنػػاؾ اآلالؼ مػػف علمػػاء مػػا كراء النيػػر الػػذيف قولػػكا علػػ  أيػػدم المغػػكؿ إال أف الماػػادر 

 .ـ إال بالنذر اليسيرالمواحة لدينا اروفت بذرر مقوليـ جملة دكف وفايؿ ذسماةي

يػػا، كلقػػػي نممػػا سػػبؽ يوضػػػح لنػػا أف عنػػػؼ المغػػكؿ رػػػاف شػػديدان مػػع الػػػبأد الوػػي رػػػانكا يغزك 

علماء اإلقليـ نكعان آخر مف العذاب، إذا نجكا مف القوؿ، كىك إجبارىـ علػ  مغػادرة البلػد موجػرديف 

 (4)عػػنيـ أعػػيف المغػػكؿ مػػف مػػاليـ، كروػػبيـ، كأحيانػػان أكالدىػػـ كزكجػػاويـ أك ىػػركبيـ سػػران إذا غفلػػت

كلرف لحظيـ العاسر رانكا ييربكف مف المكت إل  المكت فنظران لحمػأت المغػكؿ الموأحقػة كالوػي 

رانت في كقت كاحد عل  أقاليـ عٌدة ف ف ىربكا مف المغكؿ في فرغانة كذىبكا إل  بخارل يجدكنيـ 

غػكؿ بعػض العلمػاء، فاخوػاركا رمػا أسػر الم (5)ىناؾ فيحػؿ بيػـ العػذاب الػذم ىربػكا منػو فػي فرغانػة

منيـ أاحاب الحرؼ فكجيكىـ إل  مػا يوقنػكه ليسػوفيدكا مػنيـ فػي اذعمػاؿ الحرفيػة لخػدمويـ كمػف 

                                                 

 .796، ص3جػ ،رحالة، معجـ المؤلفيف رضي؛ عمر 411، ص4أبي الكفا: الجكاىر المضية، جػابف   (1)
 .243، ص3ـ، جػ1983 ،اح الحلك، دار الرافعي، الرياضالفوية في وراجـ الحنفية، وحقيؽ عبدوقي الغزم: الطبقات السنال  (2)
 .324، ص2، جػالجكاىر المعنية  (3)
 .125، 124ص ،؛ عباس إقباؿ: واريخ المغكؿ279، 278باروكلد: وررسواف، ص  (4)
 .532، 531، ص12، جػ: الرامؿاذثيرابف   (5)
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كمف لديو الاحة كالقدرة كجيكه إل  الجيش  (1)كجدكه ااحب ماؿ كأمأؾ جردكه مف رؿ ما يملؾ

طلبػة العلػـ ذىػب أرثػرىـ بػيف  المغكلي لمشاررة في فوح اذقاليـ اذخرل رغمان عنيـ، كالشػباب مػف

قويػػؿ كجػػريح، كأسػػير، كجنػػدم فػػي الجػػيش المغػػكلي، بعػػض علمػػاء اإلقلػػيـ نػػالكا العفػػك مػػف المغػػكؿ 

، كمػػف أمثلػػة (2)فػػي بلػػدانيـ أك االنوقػػاؿ إلػػ  البلػػد الػػذم يريػػدكف االنوقػػاؿ إليػػو باإلقامػػةكالسػػماح ليػػـ 

د الػذم كلػد بالملوػاف بالينػد، كسػافر إلػ  ىؤالء شيخ اإلسأـ زرريا بف محمد الملوػاني القرشػي اذسػ

، كانويػػ  (3)ـ(1220ىػػػ/617بخػػارل كسػػمرقند كرػػاف ينفػػؽ علػػ  أىػػؿ العلػػـ مػػف مالػػو الخػػاص )ت

الغزك المغكلي لبأد ما كراء النير بسقكط الدكلة الخكارزميػة كقوػؿ السػلطاف جػأؿ الػديف منربرنػي 

  .(4)(1230-1220ىػ/617-628)

لمغكلي إلقليـ مػا كراء النيػر رػاف مػف أربػر العكامػؿ الوػي قضػت ف ف الغزك ا خالصة القول

كالنواج العلمي إل  بقايا ، عل  وراث حضارم وركف عل  مدار قركف طكيلة فحكؿ المرارز العلمية

، الوي اعومدت عل  النواج العلمي لمقليـ، مدمرة يبحث عف أخبارىـ بيف ثنايا )المؤلفات( اذخرل

كلرػف سػػبحاف اهلل ، علػػ  جميػع مجػػاالت الحيػاة فػي إقلػػيـ مػا كراء النيػػر كانعرسػت آثػار ىػػذا الغػزك

نػكا ممالػؾ ليػـ فػي ك كدافعػكا عػف اإلسػأـ بشػدة كر، لقد أسلـ المغكؿ بعد ىزيمويـ في عيف جالكت

يراف كاليند    .فارس كا 

 

 

 

 
                                                 

 .286ص ،القرماني: أخبار الدكؿ  (1)
 .123، ص1، جػالجكيني: جياف رشام  (2)
 .386، 381، صالنسكم: سيرة السلطاف جأؿ الديف  (3)
 .386ص ،النسكم: سيرة السلطاف جأؿ الديف  (4)
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  كبعد فقد وكالت إل  نواةب عٌدة كوكايات راف مف أىميا:

 كاإلطار الجغرافي لمقلػيـ كالوػي ونقسػـ إلػ   أكضحت الدراسة أىمية مكقع بأ ما كراء النير

قلػػيـ الخوػػؿ كالاػػغانياف، ثػػـ إقلػػيـ قلػػيـ الاػػغد، كا  ، كا   أشركسػػنو سػػوة إقلػػيـ ىػػي إقلػػيـ خػػكارـز

قليـ فرغانة ثـ إقليـ الشاش.  كا 

  د الوررسػػػواف )مػػػكطف ، أك بػػػأالػػػبأد سػػػميت بػػػبأد مػػػا كراء النيػػػرأشػػػارت الدراسػػػة أف ىػػػذه

أمكداريػا(  ) آسيا الكسط  كىػي المنطقػة الخاػبة المحاػكرة بػيف نيػرم جيحػكف اذوراؾ( أك

 كسيحكف )سيردريا(.

  أبرزت الدراسة أىـ المدف كالقرل الوػي رػاف وورػكف منيػا أقػاليـ مػا كراء النيػر كحػددت مكقػع

 .كبعده قبؿ اإلسأـ كأحكالو السياسية كالدينية ،غناه كثركاوو كحكاضرهرؿ إقليـ ك 

  إقليـ بأد ما كراء النير الواريخية قبيؿ اإلسأـ كالػذم قامػت فيػو  أحكاؿ أشارت الدراسة إل

ثػـ  ة مثؿ مملرة طخارسػواف، كاػغانياف، كمملرػة الاػغد، كمملرػة خػكارـزعدة ممالؾ ورري

 .الؾمملرة أشركسنو الوي لـ ورف ليا حدكد ثابوة كرانت الحركب داةمة بيف ىذه المم

  أكضػػحت الدراسػػة أف بػػأد مػػا كراء النيػػر وسػػم  وررسػػواف الغربيػػة كىػػي ومثػػؿ الجميكريػػات

، كجميكرية قيرغيزيا ية في آسيا الكسط  كىي أكزبرسواف، كطاجرسواف، وررمنسوافاإلسأم

يراف كاليند كأفغانسواف   .كأفغانسواف كىي الوي وجاكر سيبيريا كا 

 لػبأد بػيف لػذم زاد قبيػؿ الفػوح العربػي اإلسػأمي ليػذه اأشارت الدراسػة إلػ  الاػراع القبلػي ا

، رمػػػا كجػػػدت بيػػػذه الػػػبأد دكلوػػػاف قكيوػػػاف لألوػػػراؾ انفاػػػؿ أورارػػػو العامػػػة كطبقػػػة الػػػدىاقيف

 .الشرقيكف عف الغربٌييف

  أبػػرزت الدراسػػة اذحػػكاؿ الدينيػػة إلقلػػيـ مػػا كراء النيػػر حيػػث عبػػد اذوػػراؾ الطبيعػػة بمػػا فييػػا

لوػػػي جلبكىػػػا مػػػف جيػػػرانيـ رالزرداشػػػية كالبكذيػػػة، كالمانكيػػػة ثػػػـ الييكديػػػة كدخلػػكا فػػػي العقاةػػػد ا
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كالمسيحية رمػا عبػدكا السػماء كاذرض ممػا دفػع العػرب المسػلميف لفوحيػا كعبػادة اهلل الكاحػد 

 اذحد.

  أرػػػدت الدراسػػػة علػػػ  أف فػػػوح خراسػػػاف رػػػاف البكابػػػة الثغريػػػة الوػػػي انطلقػػػت فييػػػا الفوكحػػػات

 .اء النيرإل  بأد ما كر  اإلسأمية

 مػا كراء النيػر كمػف قػبليـ الخلفػاء الراشػدكف  أكضحت الدراسة جيكد بني أمية في فوح إقلػيـ

كىك ما يسم  بػالفوح غيػر المسػوقر لمقلػيـ فقػد رػاف العػرب يدخلكنػو ثػـ يعػكدكف مػرة أخػرل 

 .بسبب البرد القارص كىجمات اذوراؾ

  لنير بدأ عل  يد القاةد المسلـ قويبة بف أف الفوح المنظـ إلقليـ ما كراء ا أشارت الدراسة إل

ـ كاسومر لعشر سنكات اسوطاع فييػا قويبػة فػوح اإلقلػيـ رلػو 705ىػػ/ 86مسلـ الباىلي سنة 

 .حو  كاؿ إل  حدكد الايف

  أكضػػحت الدراسػػة مجيػػكدات قويبػػة بػػف مسػػلـ فػػي نشػػر اإلسػػأـ كاللغػػة العربيػػة بػػيف اذوػػراؾ

 .العلمية في اإلقليـكالوي رانت سببان في ازدىار الحياة 

  خلاػػت الدراسػػة إلػػ  جيػػكد بنػػي أميػػة فػػي وثبيػػت اإلسػػأـ كاسػػورماؿ الفوكحػػات فػػي اإلقلػػيـ

فخاضكا معررة السيادة العربية كالدفاع عف المراسب الوي أحرزىا قويبة أبف مسػلـ فػي بػأد 

 .ما كراء النير رليا كالومريف للنفكذ اإلسأمي في ىذه البأد

  جيكد العباسػييف فػي اإلقلػيـ حيػث رػاف اإلقلػيـ مررػزان مػف مرارػز الػدعكة  أشارت الدراسة إل

 .العباسية حيث اىوـ بيا رؿ خلفاء العار العباسي اذكؿ

 كاالنقسػػاـ السياسػػي مػػف الضػػركرم أف ياػػحبو انحطػػاط فرػػرمأثبوػػت الدراسػػة أف الضػػعؼ ، 

رػػػاف مػػػف أربػػػر ، كانقسػػػاـ الدكلػػػة إلػػػ  دكيػػػأت مسػػػوقلة بػػػدليؿ أف ضػػػعؼ الخأفػػػة العباسػػػية
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، رػػػػؿ دكيلػػػػة مسػػػػوقلة باجوػػػػذاب العلمػػػػاءالعكامػػػػؿ فػػػػي النيضػػػػة الفرريػػػػة لمقلػػػػيـ كذلػػػػؾ لقيػػػػاـ 

 .كوشجيعيـ للمفاخرة عل  الدكيأت اذخرل

 رػػػ قليـمػػػا كراء النيػػػر رانػػػت مرارػػػز علميػػػة  أكضػػػحت الدراسػػػة أف رػػػكر كمػػػدف كقػػػرل إقلػػػيـ 

قليـ الاغد كمدنػو بخػار  يرنػد ل كسػمرقند كرػش كنسػؼ كبخكارـز كمدنو الجرجانية كراث، كا 

قليمأشركسنو كمدنو قلػيـ فرغانػة كمدنػو  كغيرىا كا  مثؿ بنجرث، كبجرث، كزاميف، كسػاباط، كا 

قلػػيـ الشػػاش كمدنػػو مثػػؿ بنجرػػث كبخارػػث، كخرشػػرث  رأخسػػيرث كخجنػػدة، كاكش، كقيػػا، كا 

 كغيرىػػػا ثػػػـ إقلػػػيـ الخوػػػؿ كالاػػػغانياف، حيػػػث اىػػػوـ سػػػأطيف السػػػأجقة كالخػػػكارزمييف ببنػػػاء

المسػػاجد كالمػػدارس، كالزكايػػا، كالػػربط، كنظمػػكا اذسػػكاؽ الوػػي رثيػػران مػػا عقػػدت فييػػا حلقػػات 

 العلـ.

  أشػػػار البحػػػث إلػػػ  ثػػػراء إقلػػػيـ بػػػأد مػػػا كراء النيػػػر اقواػػػاديان فيػػػك مػػػف أنػػػزه أقػػػاليـ اذرض

كأخاػػبيا كأكسػػعيا خيػػران، ممػػا سػػاعد علػػ  غنػػاه كثػػراءه اذمػػر الػػذم أدل إلػػ  نيضػػة فرريػػة 

 اإلقليـ. ربيرة في

  ارزمييف فػػي وشػػجيع أكضػػح البحػػث دكر سػػأطيف ككزراء رػػؿ مػػف سػػأطيف السػػأجقة كالخػػك

، ككقػػؼ اذكقػػاؼ علػػ  مؤسسػػاويـ حراػػيـ علػػ  اسػػوقطاب ىػػؤالء العلمػػاء، ك العلػػـ كالعلمػػاء

 العلمية مما أدل إل  ازدىار الحياة العلمية في اإلقليـ.

 ان فػي ة فيما يوعلؽ بأييـ راف أرثر دكر أثار البحث مجمكعة مف المشرأت الموضاربة خاا

، أـ غػػػة جديػػػدة فرضػػػويا الظػػػركؼ السياسػػػيةرل –، اللغػػػة العربيػػػة الوػػػأثير فػػػي الحيػػػاة الفرريػػػة

الشػػػعكبية الوػػػي ومثلػػػت فػػػي اعوػػػزاز القكميػػػات الورريػػػة كالفارسػػػية بلغػػػاويـ اذاػػػلية كمحاكلػػػة 

حياةيا في مكاجية الوعريب.  النيكض بيا كا 
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 يػب للغػة الغربيػة قػد وغلغلػت فػي المجومػع الوررػي علػ  الػرغـ مػف أف وعر أثبوت الدراسػة أف ا

لمقلػػػيـ  ، كعلػػػ  الػػػرغـ مػػػف أف بقػػػاء الوػػػرؾ فػػػي الحرػػػـ الػػػداخلياإلقلػػػيـ لػػػـ يرػػػف وعريبػػػان وامػػػان 

، كيوضح ذلؾ مف الرػـ الياةػؿ لعربية أثبوت كجكدىاأف اللغة ا ، إالرالسأجقة كالخكارزمييف

، كاػبغوو بالاػبغة اإلقلػيـ الوػي اػبغوو بلغػة عربيػة اػحيحة مف المؤلفات العلميػة لعلمػاء

، كوكحيػد ما يدؿ عل  وحقيػؽ نػكع مػف الوعػايش، كىذا إف دؿ عل  شيء ف نأيضان  اإلسأمية

 .الثقافة ررد فعؿ للظركؼ السياسية لمقليـ

  السني، كالسني الشيعي رػاف مػف أربػر  –رما أكضحت الدراسة أف الاراع المذىبي السني

ازدىار الحياة الفررية في إقليـ ما كراء النير، فقد أدل إل  نشاط علمػي ربيػر ومثػؿ عكامؿ 

في أف فقياء رؿ مػذىب، كفرقػو اػنفكا الروػب، كعملػكا جاىػديف علػ  نشػر مػذىبيـ كآراةيػـ 

عف طريؽ الوأليؼ كالمناظرة، بؿ إنيـ أنشأكا مدارس لخدمة مذاىبيـ الفقيية رما فعؿ نظػاـ 

المػػدارس النظاميػػة مػػف أجػػؿ خدمػػة المػػذىب الشػػافعي كخااػػة  يبنػػ الملػػؾ الطكسػػي عنػػدما

 اذشعرم.

  أف الػرحأت العلميػة رػاف ليػا أثػر ربيػر فػي ازدىػار الحيػاة العلميػة إلػ   أشارت الدراسة إلػ

جانب اذكقاؼ الوػي أكقفيػا سػأطيف السػأجقة كالخػكارزمييف علػ  طػأب العلػـ كمؤسسػاوو 

 .إل  جانب اذكقاؼ اذىلية

  مؤسسػػة علميػػة مػػا كراء النيػػر لػػـ وخػػؿ مػػف  أف رػػؿ رػػكر كمػػدف إقلػػيـ الدراسػػة إلػػ خلاػػت

ؿ كاحدة منيا مف علماء في الحديث، أك الفقو، أك الوفسير أك ، كلـ وخرالرواويب، كالمساجد

 .كغيرىا مف المدف، ....، أك اللغةالنحك
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  يػا وػػأثير ربيػر فػػي أف المػدارس النظاميػػة الوػي بناىػػا نظػاـ الملػؾ رػػاف ل أشػارت الدراسػة إلػػ

الحيػاة العلميػػة فػػي اإلقلػػيـ فقػػد قاػػدىا طػػأب العلػـ كوعلمػػكا بيػػا كنػػاؿ علمػػاء مػػا كراء النيػػر 

 .مرانة ربيرة بالودريس فييا خااة الشافعية

 مػػػا كراء النيػػػر لػػػـ يبخلػػػكا بعلميػػػـ علػػػ  غيػػػرىـ فقػػػد اروحلػػػكا  أثبوػػػت الدراسػػػة أف علمػػػاء إقلػػػيـ

، كيوعلمػكف مػنيـ فيفيػدكنيـ كيسػوفيدكف فرػانكا اذخػرل ةيعلمكف غيرىـ فػي البلػداف اإلسػأمي

.  رحالة في طلب العلـ لـ وعكقيـ حدكد أك رسـك

 مػػا كراء النيػػػر رانػػت بػػو الرثيػػػر مػػف المؤسسػػػات الوعليمػػة كخااػػػة  أثبوػػت الدراسػػة إف إقلػػػيـ

، كالوػػي أسػػيمت بػػدكر ربيػػر فػػي النيضػػة العلميػػة ي رثػػر بناؤىػػا فػػي مدنػػو كقػػراهالمسػػاجد الوػػ

، كالمروبات اذثر اذىػـ فػي زكايا كالخكانؽ، كالبيمارسواناتدريس فييا رما راف للربط كالبالو

 نيضة اإلقليـ الوعليمية.

 اؿ العلػػـك مػػا كراء النيػػر رػػاف عظيمػػان فػػي مجػػ أثبوػػت الدراسػػة أف النوػػاج العلمػػي لعلمػػاء إقلػػيـ

ؿ االىوماـ رأف يركف ، فمف الطبيعي في بلد إسأمي جديد الوطبيقية النقلية عنو في العلكـ

، حو  يوقنكىا ثػـ كفيمو فيمان احيحان ، ىذا الديف الحنيؼ، للوعرؼ عليو منابان عل  علكـ

 .يوكجيكا إل  العلـك العقلية الوي وحواج إل  اإلبداع كاإلوقاف

  أرثػػػر علمػػػاء مػػػا كراء النيػػػر قػػػد اوجيػػػكا فػػػي رحأويػػػـ العلميػػػة إلػػػ   أف أفػػػادت الدراسػػػة إلػػػ

، ذلؾ الكقػت رمػرك كنيسػابكر كبغػداد، كبػأد العػراؽ كالشػاـ كماػر ية فيالحكاضر اإلسأم

مػا كراء النيػر فػي  ، كسػابقة علػ  إقلػيـحكاضر قد مثلت مرارز علميػة ربيػرةحيث إف ىذه ال

 .، كخااة النظاميةرـ السأطيف، كرثرة المدارس بياالوقدـ الفررم لقربيا مف حكاضر ح
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  النير قد وميػز بشخاػية مسػوقلة فػي مجػاؿ الدراسػات  ما كراء إقليـ أف خلات الدراسة إل

، ليأخػذكا مػف ؾ انرػب عليػو علمػاء الػبأد اذخػرل، كلػذلرعية كالدراسات اللغكية كالنحكيةالش

 .علكمو الوي يبرع فييا علماؤه

  مػػا كراء النيػر قػد ومٌيػزكا برثػرة الرحلػة فػي طلػػب  أف علمػاء إقلػيـ رمػا أكضػحت الدراسػة إلػ

، كمػا ذلػؾ إال سػمة علمػاء ذلػؾ وجد عالمان مف علماةيا إال كخرج لطلب العلـراد العلـ فأ و

 .العار في المشرؽ كالمغرب اإلسأمي

 مػػا كراء النيػػر بالركايػػة المسػػندة فػػي الدراسػػات  رمػػا أرػػدت الدراسػػة علػػ  اىومػػاـ علمػػاء إقلػػيـ

مػكا بػالفوكل رما اىو ، كوحركا في ركاية الحديث خكفان مف الرذب عل  رسكؿ اهلل عيةالشر 

 .، كرانت مساجد اإلقليـ مليةة بولؾ المجالسفقياةيا جلسكا للفوكل كالمناظرة أغلب فنجد أف

 مػا كراء النيػر برعػكا فػي علػكـ عديػدة دكف وخاػص فػي  رما أثبوت الدراسة أف علماء إقليـ

 ،أحػػػدىـ عالمػػػان بػػػالقراءات، كالنحػػػك، كاللغػػػة، كاذدب فػػػي آف، كآخػػػر فقييػػػون علػػـ معػػػيف فنجػػػد 

ا اإلقليـ، كحبو للعلػـ، ، كىذا يدؿ عل  ثراء العقؿ في ىذان ، كفيلسكفان كشاعر  ،ان ، كطبيبان كمحدث

، كبػػذؿ رػػؿ غػػاؿ كثمػػيف فػػي مقابػػؿ االسػػوزادة مػػف كالاػػبر، كالمثػػابرة علػػ  طلبػػو كوحاػػيلو

 .كما ذلؾ إال سمة علماء ىذا العار بكجو عاـ العلـ كاإلنواج الفررم،

  اف اذخػرل ما كراء النيػر كعلمػاء البلػد راسأت بيف علماء إقليـأف الم كخلات الدراسة إل

، كمار، رانت ومثؿ جانبان مػف جكانػب الحررػة الفرريػة خااة خراساف، كالعراؽ، كاذندلس

 .في اإلقليـ

 كوخاػص علمػاؤه فػي فركعيػا مػا كراء النيػر أرد البحث بزكغ نجـ العلـك النقلية فػي إقلػيـ ،

أف اجويػػػاداويـ لػػػـ وخػػػرج عػػػف المػػػألكؼ فػػػي المجػػػاؿ  رة إالرافػػػة كشػػػيدت نيضػػػة فرريػػػة ربيػػػ

، الرػػريـ المعركفػػة آنػػذاؾ كودريسػػيا الموػػاح لػػدييـ فقػػد حراػػكا علػػ  اإللمػػاـ بقػػراءات القػػرآف
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ف اخولفػػت سػػناد فػػي الحػػديث، كاإلر رػػأن كفػػؽ مذىبػػو كأراةػػو الفقييػػةكالوأكيػػؿ فػػي الوفسػػي ، كا 

لفقيية حكؿ رد رؿ فريؽ عل  الفريؽ اآلخػر أسانيدىـ باخوأؼ مذاىبيـ، كدارت المؤلفات ا

 .إيراد الحجب كاذسانيد الوي ودعـ أفرارىـ

 ما كراء النيػر فػي العلػـك اللغكيػة راللغػة كالنحػك كرػذلؾ  أكضحت الدراسة براعة علماء إقليـ

.  اذدبية رالنثر كالشعر كالعركض كغيرىا مف ىذه العلـك كرثرة مؤلفاويـ في ىذه العلـك

  إلػػ  آالؼ المؤلفػػات فػػي أنػػكاع العلػػـك النقليػػة المخولفػػة كالوػػي خلفيػػا لنػػا علمػػاء أشػػار البحػػث

قلػػيـ الوػػي رانػػت ىػػي الراػػيد الػػذم وررػػو علمػػاء اإلقلػػيـ رػػذخيرة لمػػف جػػاء مػػا كراء النيػػر  كا 

 بعدىـ.

 قليػة ىػػي السػػمة الوجريبيػػة اسوخلاػت الدراسػػة أف السػػمة العامػػة الوػي غلبػػت علػػ  العلػػـك الع

اليكنػانييف كالسػريانييف، وند علػ  الوجريػب العلمػي للنظريػات المورجمػة عػف ، الوي وسالعلمية

مػػا كراء النيػػر فػػي الفلػػؾ كالطػػب كالرياضػػيات  ، كوجلػػ  ذلػػؾ فػػي نوػػاج علمػػاء إقلػػيـكغيػػرىـ

رجمػة رمػا ىػي دكف ، فلـ يقبلكا ىذه النظريات الموفرليا قامت عل  الوجربة العلمية كغيرىا،

براعػػة الفرػػر فػي ىػػذا اإلقلػػيـ كأعمالػو للكاػػكؿ إلػػ  حقػػاةؽ  ، كىنػا وجلػػتالوأرػد مػػف اػػحويا

 .اذشياء

   فقػػد انوشػػر فػػي معظػػـ أنحػػاء العػػالـ مػػا كراء النيػػر فػػي إقلػػيـ أىميػػة العػػالـأرػػد البحػػث علػػ ،

إلػػ  بػأد اذنػػدلس، مػػا  اإلسػأمي شػػرقان كغربػان بػػؿ اموػػد أثػره خػػارج حػػدكد المشػرؽ اإلسػػأمي

فػػػي أقػػػاليـ  ، النوشػػػرالنوػػػاج الػػػذم لػػػكال الغػػػزك المغػػػكلي ىػػػذا رػػػاف لػػػو أربػػػر أثػػػر فػػػي اسػػػومرار

 .المشرؽ اإلسأمي
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 ما  كانويت الدراسة إل  نويجة ىامة كىي ضياع آالؼ المخطكطات الوي خطيا علماء إقليـ

، كلػػكال ىػذا الغػزك لرػاف لعلمػػاء ، نويجػػة للغػزك المغػكلي عليػوكراء النيػر فػي شػو  المجػاالت

، كحوػ  الموبقػي مػف ىػػذا النوػاج ميمػؿ ال يػػزاؿ ىػك عليػػو اآلفأثػر أربػر كأعمػػؽ ممػا اإلقلػيـ 

 .معظمو مخطكط لـ وقورب إليو يد الوحقيؽ حو  يمرف االسوفادة منو بشرؿ أربر

  أف الغػػزك المغػػكلي لػػبأد مػػا كراء النيػػر لػػـ يرػػف غػػزكان ثقافيػػان حضػػاريان  خلاػػت الدراسػػة إلػػ

ف المغػكؿ اسػوكعبكا ىػذا الػديف الجديػد عل  الرغـ مف ودمير المروبػات كقوػؿ العلمػاء بػدليؿ أ

 .كدخلكا فيو أفكاجان فيما بعد

 نوػػاجيـ  يـأرػػدت الدراسػػة إلػػ  أنػػو علػػ  الػػرغـ مػػف ضػػياع جيػػكد علمػػاء إقلػػ مػػا كراء النيػػر كا 

ض آثارىػػا ال أف بعػػ ، كوػػدمير مؤسسػػاويا إالالمغػػكلي ليػػا، كالفرػػرم مػػف جػػراء الغػػزك العلمػػي

 .عة ىذا الشعب الذم امود أثره خارج اإلقليـ، وشيد عل  برازالت باقية حو  اآلف

  فػي رػؿ  وكاي الدراسة بقراءة جيدة كموأنية للنواج الفررم للمسلميف جميعان الػذم رػاف كفيػران

، كوعليمػو للنشػئ اإلسػأمي لوؤرػد أف المسػلميف برعػكا فػي رػؿ العلػـك بلػدانيـ كأبػرازه كوأريػده

 .في بلدانيـ

 ضػعؼ كالػكىف ريخ اإلسػأـ كالمسػلميف كخااػة فوػرات الرما وكاي الدراسة بقراءة جيدة لوػا

، مثلمػػػا حػػػدث ليػػػا أثنػػػاء الغػػػزك المغػػػكلي فقػػػد دمػػػر المغػػػكؿ أغلػػػب الوػػػي ووعػػػرض ليػػػا اذمػػػة

ات، فيػؿ كقولػكا العلمػاء كالفضػأء كأحرقػكا المسػاجد كالمروبػ حضارة بأد المشػرؽ اإلسػأمي

            .قياـ الساعة ، قامت مف جديد كسوظؿ قاةمة إل ماوت اذمة، ال، ثـ ال
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 أواًل: القر ن الكريم 

 ثانيًا: المخطوطات 

 ـ(1246ىػػ/ 744حساـ الديف محمد بف عمر )ت: االخسيكي : 

 أاكؿ فقو. 62رقـ ، القاىرة، شرح المنار، مخطكط بدار الروب كالكثاةؽ القكمية -

 ـ(1850ىػ/ 1266بف محمد )ت  أحمد بف االح: السباعي : 

علـك  24القاىرة رقـ ، مخطكط بالمروبة اذزىرية، المبادئ اللدينة في العلكـ النقلية كالعقلية -

  .مونكعة

 ـ1316ىػ/ 716الرشيد أفضؿ اهلل بف أبي النمير، ت: الطيب.  

رقػػػـ  القػػػاىرة، وػػػاريخ الفػػػازاني مخطػػػكط بػػػدار الروػػػب كالكثػػػاةؽ القكميػػػة، وػػػاريخ جنريػػػز خػػػاف -

  .عربي 22880

 ـ(1179ىػ/ 575اذكشي سراج الديف علي بف عثماف )ت، الفرغاني : 

، القػػاىرة، ناػاب اذخبػػار لوػػذرره اذخيػػار، مخطػػكط بػدار الروػػب الماػػرية كالكثػػاةؽ القكميػػة -

 .33816حديث ميرركفيلـ  1523ـ رق

ميرػػركفيلـ ، حيػػدوك  663رقػـ ، القػػاىرة، مخطػكط بػػدار الروػػب كالكثػاةؽ القكميػػة، بػدء اذمػػالي -

 .39615رقـ 

 ( وػػاريخ ميرػػركفيلـ 93-92مخطػػكط بعيػػد المخطكطػػات العربيػػة )، طبقػػات الحنفيػػة: القــاري

1787 . 

 ـ(1195ىػ/ 592)فجر الديف حسيف بف مناكر بف محمكد ت قاضي خان االوزجندي : 

، مخطػػكط بالمروبػػة اذزىريػػة، شػػرح قاضػػي خػػاف علػػي الزيػػادات لمحمػػد بػػف حسػػف الشػػيباني -

  ./ فقو حنفي292اىرة رقـ الق
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  ./ فقو حنفي1032فواكم قاضي خاف، مخطكط بدار الروب كالكثاةؽ القكمية رقـ  -

 2089رقػـ  روػاب وػاريخ المغػازم كالسػير، مخطػكط بػدار الروػب كالكثػاةؽ القكميػة: مجيول 

  .13004ميرركفيلـ رقـ ، واريخ/ طلعت

 ـ(1179ىػ/ 593)ت  جليؿالعبدبرىاف الديف عليـ بف أبي برر بف : المرغيناني : 

فقػػػو  903رقػػػـ ، القػػػاىرة، الوجنػػػيس كالمزايػػػدة عليػػػو، مخطػػػكط بػػػدار الروػػػب كالكثػػػاةؽ القكميػػػة -

  .9337ميرركفيلـ ، حنفي

 ـ(1790ىػ/ 1205الوميمي )ت الكىاب بف سليماف: محمد عبدالنجدي: 

 .241290رقـ ، رواب جليؿ في علـ الوكحيد، مخطكط بالمروبة اذزىرية، القاىرة -

 ثالثًا: المصادر العربية:

 ىػػ/ 688ت  بػف خليفػة السػعدن مكفؽ الديف أبك العبػاس أحمػد بػف القاسػـ :ابن أبي أصبيعة

 .ـ1269

  .ـ1981اء في طبقات اذطباء، دار الثقافة، بيركت، بنعيكف اذ -

 القادر بف محمد بف نار اهلل ابف سالـ القرشي محي الديف أبي محمد عبد :الوفاء ابن أبي

 ـ. 1373ىػ/775في تالحن

الفواح محمػػػػد الحلػػػػك، دار ىػػػػاجر، ، وحقيػػػػؽ د. عبػػػػدالجػػػػكاىر المضػػػػية فػػػػي طبقػػػػات الحنفيػػػػة -

 ـ. 1993ىػ/1401، القاىرة

 الرريـ الشػػػيبانيف أبػػػي الرػػػـر محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػدأبػػػي الحسػػػف علػػػي بػػػ :ابـــن األثيـــر 

 .ـ1232ىػ/630ت

، بيػػركت، الروػػب العلميػػة الرامػػؿ فػػي الوػػاريخ، راجعػػة كاػػححو محمػػد يكسػػؼ الػػدقاؽ، دار -

 .ـ1987
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 ـ.      1981ىػ/ 1401، بيركت، دار الروب العلمية، اللباب في ويذيب اذنساب -

 النياية في غريب الحديث، بيركت، )د.ت(.  -

 ـ1327ىػ/ 729، ت محمد بف محمد بف أحمد القرشي :ابن األخوة. 

  .)د.ت(، القاىرة، مروبة الموني، معالـ القربة في أحراـ الحسبة -

 ـ926ىػ/314، تاعثـ الركفي فأبي محمد احمد ب :ابن أعثم الكوفي: 

  .ىػ1389، اليند، حيدر أباء الررف، الفوكح وحقيؽ محمد المعيد خاف -

 ـ1203ىػ/ 600، ت عبداهلل بف عبدالرحمف المقدسي :ابن بسام. 

 ،بغػػػػداد، دار المعرفػػػػة، وحقيػػػػؽ حسػػػػاـ الػػػػديف السػػػػامران ، نيايػػػػة الروبػػػػة فػػػػي طلػػػػب الحسػػػػبة -

  .ـ1968

 ـ1377ىػ/ 779، ت عبداهلل محمد ابف إبراىيـ اللكاوي أبك :ابن بطوطة. 

الرحلػػة وحقيػػؽ رحلػػة ابػػف بطكطػػة، وحفػػة اذنضػػار فػػي غراةػػب اذماػػار كعجاةػػب اذسػػفار،  -

 ـ. 1996، بيركت، دار إحياء الوراث العربي، المنعـمحمد عبد

 ـ.1469ىػ/884ت ،يالديف أبك المحاسف يكسؼ اذوابرجماؿ  :ابن تغري بردي 

 ـ.1982، الييةة المارية العامة للرواب، القاىرة، النجـك الزاىرة في ملكؾ مار كالقاىرة -

 ابن تيمية: 

 .ـ1984، بيركت، وحقيؽ مكس  محمد علي، علـ الحديث -

 ـ1429ىػ/833، تشمس الديف أبي الخير محمد بف محمد :ابن الجزري. 

 .ـ1933القاىرة ، سعادةمطبعة ال، غاية النياية في طبقات القراء -

 .النشر في القراءات العشر، وحقيؽ محمد علي الاباغ، المروبة الوجارية، مار)د.ت( -
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 ـ1200ىػ/ 597ت ، الرحمف علي البغدادم، جماؿ الديف أبك الفرج عبد:ابن الجوزي.  

دار الروػػػػب ، القادر عطػػػػا كزميلػػػػو، وحقيػػػػؽ محمػػػػد عبػػػػدكاذمػػػػـ، المنػػػػوظـ فػػػػي وػػػػاريخ الملػػػػكؾ -

 .ـ1995، بيركت، ةالعلمي

 .بيركت )د.ت(، ولبيس إبليس، وحقيؽ السيد الجميلي -

  .ـ1988، دمشؽ، وحقيؽ محمد الاباغ، رواب القااص كالمذرريف -

 ـ. 1222ىػ/ 614أبك الحسف محمد بف أحمد الرناني اذندلسي، ت :ابن جبير 

، القػػاىرةط ، وحقيػؽ حسػػف رمضػاف، وػػذررة باذخبػار عػػف اوفاقػات اذسػػفار بػػف جبيػرا ،رحلػة -

  .ـ1964

 ىػػػػػ/ 1333، دمشػػػػؽ، ـ ركضػػػػة الشػػػػاـ1098ىػػػػػ/ 492ت ، يحيػػػػ  بػػػػف جزلػػػػة :ابــــن جزلــــة

 .ـ1914

 ـ1332ىػ/ 733إسحاؽ إبراىيـ بف السيد العارؼ الرواني ت  أبك :ابن جماعة. 

كالمػػورلـ فػػي أدب العػػالـ كالمػػوعلـ، حققػػو محمػػد ىاشػػـ البػػدكم، دار المعػػارؼ، وػػذررة السػػامع  -

 .ـ1998، بيركت

 ن الحاجاب: 

 .ـ1929، إل  الشرع الشريؼ عل  المذاىب، القاىرة المدخؿ -

 ـ1063ىػ/ 426أبك محمد بف علي أحمد الظاىرم، ت : ابن حزم. 

 ـ.1980، اذىكاء كالنحؿ، وحقيؽ إبراىيـ نار، دار الفرر، بيركت ؿالفاؿ في المل -

 ـ977ىػ/ 376، ت أبك القاسـ محمد بف حكقؿ البغدادم: ابن حوقل. 

 .، )د.ت(، ط دار الرواب اإلسأمي، القاىرة1873نة ، ط ليدف ساذرضاكرة  -
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 ـ1406ىػ/  808بف محمد بف جابر ت  الرحمفعبد :ابن خمدون. 

 ـ.1992، بيركت المقدمة، ط مروبة لبناف -

 .ـ1998، بيركت بودأ كالخبر، دار الروب العلميةالعبر كديكاف الم -

 :ابن دحية 

 ـ.1949حقيؽ عباس العزاكم، بغداد، النبراس في واريخ بني العباس، و -

 ـ.1282ىػ/  681أبك العباس شمس الديف أحمد بف أبي برر ت  :ابن خمكان 

 .ـ1977، عباس، بيركت إحساف، وحقيؽ الزمافكفيات اذعياف كأنباء أبناء  -

 ـ1329ىػ/ 795الرحمف ت زيف الديف أبي الفرج عبد :ابن رجب الحنبمي. 

 ، )د.ت(ر إحياء الروب العربية، القاىرةالذيؿ عل  طبقات الحنابلة، دا -

 ـ903ىػ/ 290بك علي أحمد بف عمر ت أ :ابن رستو. 

 ـ.1906اذعأـ النفيسة، ط ليكف،  -

 ابن سعيد المغربي: 

 .ـ1985ة محيط ررديماس، المغرب، ، مطبعالطكؿ كالعرض، وحقيؽ خكاف قرنيط  -

 ـ.1244/ ىػ643، ت رزكردمأبك عمر عثماف بف الاأح الشي :ابن الصالح 

البشػاةر اإلسػأمية، بيػركت، ، دار فعية، وحقيؽ محي الديف علػي نجيػبطبقات الفقياء الشا -

 .ـ1992

 .، )د.ت(مقدمة ابف الاأح في علـك الحديث، مروبة المونبي، القاىرة -

 ـــن ظـــافر األزدي ، الحسػػػف علػػػي بػػػف مناػػػكر بػػػف ظػػػافر بػػػف حسػػػيف جمػػػاؿ الػػػديف أبػػػك :اب

  .ـ1326ىػ/ 613ت

 ـ.2001، المنقطعة، وحقيؽ د، علي عمر، مروبة النعاـ، القاىرةكؿ أخبار الد -
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 ـ1678ىػ/ 1084، ت أبك الفأح عبدالحي بف علي بف محمد: ابن العماد الحنبمي. 

: وحقيػػػػؽ د ماػػػػطف  عبػػػػدالقادر عطػػػػا، دار الروػػػػب شػػػػذرات الػػػػذىب فػػػػي أخبػػػػار مػػػػف ذىػػػػب -

 .، )د.ت(القاىرة ، كمروبة القدسـ1998: ، بيركتالعلمية

 ـ1071ىػ/ 463يف أبك عمر يكسؼ، ت جماؿ الد :البر القرطبيدابن عب. 

 .ـ1983، ، وحقيؽ مسعكد السعدني، دار الروب العلمية، بيركتجامع بياف العلـ -

 ـ1473ىػ/ 878، ت جماؿ الديف محمد بف علي الحسيني :ابن عنبو. 

 الجػؼطالقػاني،  ، عن  بواػحيحو محمػد حسػف آؿمدة الطالب في أنساب آؿ أبي طالبع -

 .ـ1960 ،اذشرؼ

 ـ روػػػاب 1008ىػػػػ/ 399أبػػػك الحسػػػف طػػػاىر عبػػػدالمنعـ عبػػػداهلل الحلبػػػي، ت  :ابـــن غمبـــون

 .ـ1991، بحيرم، الزىراء لمعأـ العربي، القاىرة الفواحالوذررة في القراءات، وحقيؽ عبد

 ـ1065ىػ/ 458، ت أبي يعل  بف الحسيف :ابن الفراء الحنبمي. 

 .ـ1983، فقي، دار الروب العلمية، بيركتد حامد الوحقيؽ محم، السلطانية اذحراـ -

 ـ1398ىػ/ 801ت  ،ااح البغدادمفأبي القاسـ علي بف عثماف ال :اصح العذريفابن ال: 

 .ـ1943، يي، المروبة الوجارية، القاىرةسراج القارئ المبودأ القارئ المنو -

 ـ973ىػ/365، ت أبك برر أحمد بف معد اليمذاني :ابن الفقيو اليمذاني. 

 .ـ1988، دار إحياء الوراث العربي، بيركت، مخوار واريخ البلداف -

 ابن فضل اهلل العمري: 

 ـ.1977، دار الفرر العربي، القاىرة، مسالؾ اإلباار في ممالؾ اذماار -

 :ابن القاضي شيبة 

 .ـ1987، اة كاللغكييف، دار المعارؼ بمارطبقات النح -
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  :ق.879قطلكبفا، ت الديف أبك العدؿ قاسـ ابف زيفابن قطموبفا 

 ـ.1992واج الوراجـ في طبقات الجنفية، وحقيؽ محمد خير رمضاف، دار العلـ، دمشؽ،  -

 ـ1248ىػ/ 646، ت ي ابف أبي الحسف علي بف يكسؼجماؿ الديف عل :ابن القفطى. 

، ، وحقيػػػؽ محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ إبػػػراىيـ، دار الروػػػب الماػػػريةأنبػػػاء الػػػركاة علػػػ  أنبػػػاء النحػػػاة -

 .ـ1952

 ـ1372ىػ/ 774قي، ت عماد الديف إسماعيؿ بف عمر أبك الفدا الدمش :يرابن كث. 

 .ـ1998ىػ/ 1418، دار الحديث، القاىرة، بداية كالنياية، وحقيؽ أحمد عبدالكىاب فويحال -

 ىػػػػ/ 771ت  ،يف محمػػػد بػػػف مرػػػـر اإلفريقػػػي الماػػػرمأبػػػك الفضػػػؿ جمػػػاؿ الػػػد :ابـــن منظـــور

 .ـ1311

 .ـ1982، لساف العرب، دار اادر، بيركت -

 ـ1030ىػ/ 421، تأحمد بف محمد :ابن مسكويو. 

، القػػػاىرة، لجنػػػة الوػػػأليؼ كالورجمػػػة كالنشػػػر، ، نشػػػر د/ أحمػػػد يمػػػيف كآخػػػراليكامػػػؿ كالشػػػكامؿ -

 .ـ1951

 ـ995ىػ/ 380ت  ،عقكب إسحاؽ المعركؼ بابف النديـأبك الفرج محمد ابف ي: ابن النديم. 

 .ـ1996، روب العلمية، بيركتطكيؿ كزميلة، دار الوحقيؽ يكسؼ علي ال: الفيرست -

 ـ828ىػ/ 213ت  الملؾ بف ىشاـ ابف أيكب الحميرم البحرم: أبك محمد عبدابن ىشام. 

 .ـ1995، القاىرة ، النبكية، وحقيؽ محمد محي الديف السيرة -

 ـ920ىػ/ 308، ت الحسيف بف إسحاؽ بف إبراىيـ: ابن وىب. 

 ـ.1969، وبة الشباب، القاىرةالبرىاف في كجكه البياف، وحقيؽ حنفي محمد شرؼ، مر -
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 ـ1362ىػ/ 764، تاأح الديف بف خليؿ بف أيبؾ: ابن  يبك الصفدي. 

، وحقيػػػػؽ أحمػػػػد اذرنػػػػاكط كوررػػػػي ماػػػػطف ، دار إحيػػػػاء الوػػػػراث العربػػػػي، بالكفيػػػػاتالػػػػكافي  -

 .ـ2000بيركت، 

  بكر االجريأبو: 

، للبنانيػػػة، القػػػاىرةلػػػدار الماػػرية ا، ا2: وحقيػػؽ أحمػػػد عبػػػدالرحيـ السػػايح، طأخػػأؽ العلمػػػاء -

 ـ.1993

 ـ1216ىػ/ 660، ت رماؿ الديف عمر بف أحمد: جرادة أبو. 

 ، بيركت )د.ت(. سييؿ زرار، دار الفرروحقيؽ د، بغية الطلب في واريخ حلب -

 أبو الحسن األشعري: 

 .ـ1977القاىرة،  ،لديانة، وحقيؽ فكقية حسيف محمكد، دار المناكراإلبانة عف أاكؿ ا -

 ويأبو الطيب المغ: 

 .ـ1974القاىرة،  ،لفاؿ إبراىيـ، دار الفرر العربي، وحقيؽ محمد أبك امراوب اللغكييف -

 ـ1057ىػ/ 449، تأحمد بف عبد بف سليماف: أبو العالء المعري. 

، ف، الييةػػػػة الماػػػػرية العامػػػػة للروػػػػاب، القػػػػاىرةيالزنػػػػد، وحقيػػػػؽ ماػػػػطف  أسػػػػد كآخػػػػر  سػػػػقط -

 .ـ1986

  ـــو ـــداهلل أب بػػػف عبػػػداليادم الدمشػػػقي الحػػػالي أبػػػك عبػػػداهلل، محمػػػد بػػػف أحمػػػد  :الدمشـــقيعب

 ق.744ت

 .ـ1996، البكشي كآخر، بيركت أرـر، وحقيؽ طبقات علماء الحديث -

 ـ1331ىػ/732ت  ،اد الديف إسماعيؿ بف محمد بف عمرالملؾ المؤيد عم: الفداء أبو.  

 .، بيركت، )د.ت(ار البشر، وحقيؽ د أحمد الحطيبي، دار الجبؿالمخوار في أخب -
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 سػػػراج الػػػديف أبػػػك يعقػػػكب يكسػػػؼ بػػػف أبػػػي برػػػر محمػػػد بػػػف علػػػي،  :يعقـــوب الســـكاكي أبـــو

 ـ. 1229ق/626ت

 .ـ1990، القاىرة ، حلبيط عيس  البابي ال، مفواح العلكـ -

 ـ1074ىػ/ 478، ت الحسف علي بف أبي الطيب الباخرزمعلي بف  :الباحرزي. 

 .ـ1971د، بغدا، ، وحقيؽ كنشر محمد الوكنجيدمية القار كعارة أىؿ العار -

 ق. 482علي بف محمد بف الحسيف بف عبدالرريـ بف مكس ، ت :ويزدالب 

 ـ.1964، رواب أاكؿ الديف، نشر مروبة عيس  البابي الحلبي، القاىرة -

 ـ1197ىػ/ 593، تعلي بف أبي برر الفرغاني :برىان الدين المرغيناني. 

 .ـ2000لقاىرة ، ائ، وحقيؽ محمد وامر كحافظ عاشكر، شرح بداية المبوداليداية -

 ـ1070ىػ/ 463برر أحمد بف علي ت  أبك: البغدادي. 

 .ـ1975، الرحلة في طلب الحديث، وحقيؽ نكر الديف عنور، بيركت -

 .ـ1992، بيركت لفيف كآثار المانفيف، دار الروب العلميةىداية العارفيف في أسماء المؤ  -

 ـ1335ىػ/ 739: افي الديف عبدالمؤمف بف عبدالحؽ، ت البغدادي. 

يػػػؽ علػػػي محمػػػد البجػػػاكم، دار الجيػػػؿ، ، وحقطػػػأع علػػػ  أسػػػماء اذمرنػػػة كالبقػػػاعمرااػػػد اال -

 .ـ1991، بيركت

 ـ1245ىػ/ 643الفوح بف علي البندارل اذافياني ت : البنداري.  

 ـ.1980ىػ/1400، ، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت3، طواريخ دكلة آؿ سلجكؽ -

 ـ892ىػ/ 279ت ، رأبك العباس أحمد بف يحي  بف جاب :البالذري. 

 .ـ1986، القاىرة ، فوكح البلداف، مروبة القلـ -
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 شػػػػػػافعي، شػػػػػػياب الػػػػػػديف أحمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد الشػػػػػػيير بػػػػػػابف البنػػػػػػاء الػػػػػػدمياطي الالبنــــــاء، 

 .ـ1704ىػ/1116ت

ء البشػػر فػػي القػػراءات اذربعػػة عشػػر، كضػػع حكاشػػيو أنػػس ميػػرة، دار الروػػب إوحػػاؼ فضػػأ -

 .ـ2001، العلمية، بيركت

 ـ1084ىػ/ 440ف محمد بف أحمد، ت الريحا أبك: البيروني. 

 .، بيركتف القركف الخالية، مروبة المثن ، القاىرةاآلثار الباقية ع -

 التيانوي : 

، عبدالبػػػػديع، الييةػػػػة الماػػػػرية العامػػػػة للروػػػػابوحقيػػػػؽ لطفػػػػي ، رشػػػػؼ ااػػػػطأحات الفنػػػػكف -

 .ـ1972القاىرة، 

 اليجرم ادم عشر، مف علماء القرف الحدنو كمأحمد بف محمد اذ :دنو وياأل. 

 ، سػػػنةة العلػػػـك كالحرػػػـ المدينػػػة المنػػػكرة، ط مروبػػػقػػػات المفسػػػريف، وحقيػػػؽ اػػػالح الخػػػزمطب -

 ـ.1989

 ـ1083ىػ/ 429، ت لؾ محمد بف إسماعيؿالم: أبك مناكر عبدالثعالبي. 

 .ـ1473، ، دار الفرر، بيركت2يويمة الدىر في محاسف أىؿ العار، ط  -

، العربيػػػة، ماػػػػر ، دار إحيػػػاء الروػػػبكآخػػػريفبيػػػػارم لطػػػاةؼ المعػػػارؼ، وحقيػػػؽ إبػػػراىيـ اذ -

 .ـ1960

 ـ868ىػ/ 255ك بف بحر الجاحظ، ت أبك عثماف عمر : الجاحظ: 

، فػػػػي مناقػػػػب الوػػػػرؾ، شػػػػرح كوحقيػػػػؽ عبدالسػػػػأـ ىػػػػاركف، مروبػػػػة الخػػػػانجيرسػػػاةؿ الجػػػػاحظ  -

 .ـ1964القاىرة، 
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 حاجي خميفة: 

 .ـ1966، القاىرة ، ؼ الظنكف عف أسامي الروب كالفنكفرش -

 ـ.1225ىػ/ 622، ت أبك الحسف علي ناار بف علي لديف،الحسيني ادر ا 

باؿ، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، ، اعون  بواحيحو محمد إقرواب أخبار الدكلة السلجكقية -

 .، المعركؼ يزيدة الوكاريخـ1964

 مف علماء القرف الثامف اليجرممحمد بف عبدالمنعـ :الحميري ،. 

، بيػركت، ذقطار، وحقيؽ إحساف عباس، مؤسسة ناار للثقافةالركض المعطار في خبر ا -

 ـ.1980

 ـ.976ىػ/366، تالراوب محمد ابف أحمد بف يكسؼعبداهلل أبك  :الخوارزمي 

 .ـ1981ىػ/ 1401، منشكرات مروبة الرليات اذزىرية، القاىرة ،2مفاويح العلكـ، ط -

 ـ.1898ىػ/ 1313، محمد باقر زيف الديف االافياني ت نساريالخوا 

، نػػػػػات فػػػػػي أحػػػػػكاؿ العلمػػػػػاء كالسػػػػػادات كوحقيػػػػػؽ أسػػػػػد اهلل إسػػػػػماعيلياف، إيػػػػػرافركضػػػػػات الج -

 .ـ1391

 ـ1347ىػ/ 748ت، الفضؿ رماؿ الديف جعفر بف وغلب أبك :األدفوي المصري. 

، المػػػػكفي بمعرفػػػػة الواػػػػكؼ كالاػػػػكفي، وحقيػػػػؽ محمػػػػد عيسػػػػ  اػػػػالحية، مروبػػػػة العركبػػػػة -

 ـ.1988الركيت، 

  ـ1537ىػ/ 945، ت الديف محمد بف علي بف أحمدالحافظ شمس  :يدالداوو. 

 .ـ1995، بيركت وب العلمية، دار الرالمفسريف وحقيؽ علي بف محمد عمر طبقات -

 ـ1326ىػ/ 727، تشيخ الربكة شمس الديف أبي عبداهلل بف أبي طالب :الدمشقي. 

 .ـ1923، نخبة الدىر في عجاةب البر كالبحر، ط، يبذج -
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 ىػػػػ/ 842، تعبػػػداهلل بػػػف محمػػػد القيسػػػي الدمشػػػقيمحمػػػد بػػػف ابػػػف نااػػػر الػػػديف  :الدمشـــقي

  .ـ1498

د. محمػػد نعػػيـ  ، وحقيػػؽالػػركاة كأنسػػابيـ كألقػػابيـ كرنػػاىـوكضػػيح المشػػوبو فػػي ضػػبط أسػػماء  -

 .ـ1999، العرقسكسي، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف

 الديار بكري: 

 .ـ1988، واريخ الخميس في أحكاؿ أنفس نفيس، بيركت -

 ـ895ىػ/ 282ت ، حنيفة أحمد بف داكدأبك  :ورينيالد. 

ىػػػ/ 1421، بيػػركت، ، دار الروػػب العلميػػةاـ محمػػد الحػػاج، وحقيػػؽ د. عاػػاذخبػػار الطػػكاؿ -

 .ـ2001

 ـ1348ىػ/ 748، ت الديف أبك محمد بف أحمد بف عثمافشمس  :الذىبي. 

 ، )د.ت( دار إحياء الوراث العربي، بيركت ،وذررة الحفاظ، واحيح عبدالرحمف المعل  -

 .ـ1962، حقيؽ محمد علي البجاكم، القاىرة، والمشوبة في الرجاؿ -

الروػػب ، دار راء الربػػار علػػ  الطبقػػات كاذماػػار، وحقيػػؽ محمػػد سػػيد جػػاد الحػػؽمعرفػػة القػػ -

 .الحديثة، القاىرة، )د.ت(

 .ىػ1232 ،واريخ اإلسأـ، حيدر أباد الدرف -

 ـ.1961، في خبر مف غبر، وحقيؽ فؤاد سيد، الركيت العبر -

 .ـ1990ىػ/ 1420، سير أعأـ النبأء، مؤسسة الرسالة، بيركتيب ويذ -

 ـ1482ىػ/ 893، ت أبك العباس أحمد :الزبيدي. 

 .ـ1986، لسوار أحمد فراج، كزارة اإلعأـ، الركيتاواج العركس، وحقيؽ عبد -
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 ـ.1489ىػ/ 794ت عبداهلل بدر الديف محمد بف  :الزركشي 

ركت، ، بيػػػأبػػػك الفضػػػؿ إبػػراىيـ، المروبػػػة العاػػػرية البرىػػاف فػػػي علػػػـك القػػػرآف، وحقيػػؽ محمػػػد -

 .)د.ت(

 خير الديف الزررلي :الزركمي: 

 .)د.ت(، ، الكشوانسوكر كشرراه2وراجـ، ط ،قامكس ،اذعأـ -

 ق.538أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، ت :الزمخشري 

، 6أبػك برػر محمػد، ط ، أسػماءكاعظ كالخطػب، وحقيػؽ كشػرح كوعليػؽأطكاؽ الػذىب فػي المػ -

 .ـ1994، دار الروب العلمية، بيركت

 ق.591، تاإلماـ برىاف اإلسأـ :الزرنوجي 

 ـ.1212، عليـ الموعلـ طرؽ الوعلـ، المروبة اذزىرية للوراث، القاىرةو -

 ـ1370ىػ/ 772، ت جماؿ الديف عبدالرحيـ :االسنوي. 

 .ـ1996، ات الشافعية، دار الفرر، بيركتطبق -

 ـ1474ىػ/ 879الكىاب وقي الديف ت بدواج الديف أبي نار ع :السبكي. 

 ـ.1966، طبقات الشافعية الربرل، وحقيؽ محمد الطناحي، كعبدالفواح الحلك، القاىرة -

 ابػػف الملقػػف سػػراج الػػديف أبػػك حفػػص عمػػر بػػف علػػي بػػف  :ســراج الــدين أبــو جعفــر المصــري

 ق. 804أحمد، ت

 .ـ1986ركت، ، بي، دار المعرفة2ذكلياء، وحقيؽ نكر الديف شربية، ططبقات ا -

 ـ1090ىػ/ 483محمد سييؿ الحنفي ت أبك برر  :السرخسي. 

، دار المعرفػػػة، بيػػػركت، ح الشػػػيخ محمػػػد راضػػػي الحنفػػػي كآخػػػريف، واػػػحيروػػػاب المبسػػػكط -

 .ـ1989
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 ـ1021ىػ/ 412الرحمف السلمي ت أبي عبد: السممي. 

 .ـ1986ىػ/ 1406، الاكفية، وحقيؽ نكر الديف شريبة، مروبة الخانجي، القاىرةطبقات  -

، ذرػػر النسػػكة الموعبػػدات الاػػكفيات، وحقيػػؽ د. محمػػد الطنػػاحي، مروبػػة الخػػانجي، القػػاىرة -

 .ـ1999

 ىػػػػػ/ 562ت  الرريـ بػػػػف محمػػػػد بػػػػف مناػػػػكر أبػػػػك المظفػػػػر الشػػػػافعيم عبػػػػدك أبػػػػ :الســــمعاني

 .ـ1166

 ـ.1975، يؽ/ د. مثيرة ناجي سالـ، بغداد، وحقالوجبير في المعجـ الربير -

 .ـ1998، كدم، دار الفرر، بيركت، لبناف البار اهللاذنساب، وحقيؽ عبد -

 .، )د.ت(أدب اإلمأء كاالسومأء، دار الروب العلمية، بيركت -

 ق.673، ت، محمد بف أبي بررالسمرقندي 

 .، )د.ت(وعليؽ سيد محمد منكربنار، دليي ،إل  دار السأـ عة اإلسأـشر  -

 ؿ الػػػديف مشػػػيكر بجػػػأالرحمف بػػػف إرمػػػاؿ أبػػػي برػػػر بػػػف محمػػػد الخضػػػرم العبػػػد :الســـيوطي

 .ـ1505ىػ/ 911السيكطي ت 

 .ـ1925، ، القاىرة2اإلوقاف في علـك القرآف، ط -

 .ـ1963، د. محمد محمكد عبدالحميد، القاىرة ، وحقيؽ /اريخ الخلفاءو -

 .ـ1973، وحقيؽ / علي محمد عمر، القاىرة ،طبقات الحفاظ -

، بػػػػػات كالمراسػػػػػأت، القػػػػػاىرةس كالفوػػػػػكل كالمراواذشػػػػػباه كالنظػػػػػاةر فػػػػػي المنػػػػػاظرات كالمجػػػػػال -

 .ـ1964

 .ىػ1299، مطبعة إدارة الكطف بمار، في أخبار مار كالقاىرة ةف الحاضر حس -
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يؼ، دار الروػػب اللطعبػػد الكىابكوحقيػػؽ عبػػد 2كم، طاح وقريػػب النػػك وػػدريب الػػراكم فػػي شػػر  -

 .ـ1996، الحديثة، القاىرة

 ىػػػػػ/ 632ي ت اهلل الوميمػػػػب الػػػػديف أبػػػػي حفػػػػص عمػػػػر بػػػػف محمػػػػد عبػػػػدشػػػػيا :الســــيروردي

  .ـ1234

 ـ.1973، عكارؼ المعارؼ، وحقيؽ عبدالعزيز الخالدم -

 ـ988ىػ/ 378، تنار عبداهلل بف علي الطكسي أبك :السراج الطوسي. 

، ، د. عبػػدالحليـ محمػػكد كآخػػركف، دار الروػػب الحديثػػة، حققػػو كقػػدـ لػػواللمػػع فػػي الواػػكؼ -

 ـ.1960ر، مروبة المثن ، بغداد، ما

 ق.507ي برر محمد بف أحمد، ت: سيؼ الديف أبالشاشي 

 .ـ1988، العلماء في معرفة مذاىب الفقياء، وحقيؽ ياسيف أحمد إبراىيـ، بيركت حلية -

 ىػػػػ/ 381ت أبػػػك جعفػػر محمػػػد بػػف علػػػي بػػف الحسػػػيني بػػف بابكيػػػة القمػػي :الشــيخ الصـــدوق

 .ـ991

ات نشػر اإلسػػأمي للدراسػػ، مؤسسػػة الالنعمػػة، وحقيػؽ علػػي أربػػر الغفػارمرمػاؿ الػػديف كومػاـ  -

  .ىػ1405سنة  ، إيرافبعة لجماعة المدرسيف بقـ المشرفة، الوااإلسأمية

 ـ1517ىػ/ 923ديف أحمد بف محمد ت شياب ال :شياب الدين القسطالني. 

الاػػبكر ك كد عبد ، وحقيػػؽ كوعليػػؽ الشػػيخ مػػاىر عثمػػافلطػػاةؼ اإلشػػارات لفنػػكف القػػراءات -

 .ـ1972، يف، لجنة إحياء الوراث اإلسأمي، القاىرةشاى

 ـ.1291ق/ 690ت :شمس الدين السمرقندي  

 .ـ2005، أشراؿ الوأسيس في اليند، مروبة الثقافة الدينية، القاىرة -
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 ـ. 1834ق/ 1250محمد بف علي بف محمد، ت :الشوكاني 

، 2الركاية كالدراية في علػـ الوفسػير، راجعػو يكسػؼ الغكشػي، طفوح القدير الجامع بيف فني  -

 .ـ1996، دار المعرفة، بيركت

 ـ1153ىػ/ 548ت ، الرريـ بف أبي برر أحمدعبدأبك الفوح محمد بف  :الشيرستاني. 

 .ـ1976، ي، القاىرة، مطبعة ماطف  البابي الحلبالملؿ كالنحؿ، وحقيؽ سيد ريأني -

 ـ1193ىػ/ 589ر ت ناالرحمف بف عبد :الشيزري. 

  .ني، بيركت )د.ت(، د. السيد الباز العرية في طلب الحسبة، وحقيؽ كمراجعةنياية الروب -

 ـ951ىػ/ 309ت  ابف إسحاؽ إبراىيـ بف محمد الفارسي المعركؼ بالررخي :االصطخري.  

 .ـ1961، ، وحقيؽ محمد جابر عبدالعاؿ، القاىرةالمسالؾ كالممالؾ -

 ـ1201ىػ/ 597عماد الديف اذافياني ت  :األصفياني. 

 ،دار العركبػػة، الركيػػت خريػػدة القاػػر كجريػػدة العاػػر، وحقيػػؽ سػػامي مرػػي العػػاني، مروبػػة -

 .ـ1985ىػ/ 1905

  :الصنعاني 

مالؾ اذباار كعجاةب اذخبار كمحاسف اإلعسار كعيكف اآلثار، وحقيؽ علػي بػف الحسػف  -

 ـ.1985االركع، انعاء، 

 ـ932ىػ/ 310ت ، أبك جعفر محمد جرير :الطبري. 

 .ـ1975إبراىيـ، دار المعارؼ،  ، وحقيؽ محمد أبك الفضؿواريخ الرسؿ كالملكؾ -

 ق. 696، ت جماؿ الديف الحنفي :الطاىر 

 ـ.1999، ي، السعكديةماز حمشيخة ابف البخارم، وحقيؽ عكض عوقي ال -
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 العطار الياروني: 

النافعػة لألبػػداف، وحقيػؽ حسػػف منيػاج الػدراف كدسػػوكر اذعيػاف فػػي إعمػاؿ كورريػب اذدكيػػة  -

 ـ.1992، عااي، دار المناىؿ، بيركت

 أحمد بف علي يحسن :العباس: 

 ـ.2000، اذساس في أنساب بني العباس، القاىرة -

 ـ1111ىػ/ 505امد محمد بف محمد ت أبك ح :الغزالي. 

 .، القاىرة )د.ت(الديف، مطبعة اذنكار المحمدية إحياء علكـ -

 ـ1451ىػ/ 855كد بف أحمد بف مكس  محم بدر الديف أبك محمد :العيني. 

، دم( حقػؽ كقػدـ لػو فيػيـ محمػد شػلوكتسيرة الملؾ المؤيػد )شػيخ المحمػك السيؼ الميند في  -

 ، القاىرة )د.ت(. الراةد العربي، وكزيع دار ررابيدار 

 ـ1601ىػ/ 1010، توقي الديف بف عبدالقادر الوميمي: الغزي. 

، ، الريػػػػاضالفواح الحلػػػػك دار الرافعػػػػيية فػػػػي وػػػػراجـ الحنفيػػػػة، وحقيػػػػؽ عبػػػػدالطبقػػػػات السػػػػن -

 .ـ1983

 ـ. 950ق/ 339ت : أبك النار محمد بف محمد،الفارابي 

 ـ.1968، إحااء العلكـ، وحقيؽ عثماف أمية، اذنجلك المارية، القاىرة -

  :ق.403أبك الحسيف علي بف محمد بف خلؽ المعافرم القباسي، تالقابسي  

الرسالة المفضػلة ذحػكاؿ الموعلمػيف كأحرػاـ المعلمػيف كالموعلمػيف، وحقيػؽ أحمػد خالػد، نشػر  -

 ـ. 1986الشررة الوكنسية للوكزيع، 

 ـ1600ىػ/ 1019، تأحمد بف يكسؼ القرماني :القرماني: 

   .، )د.ت(الدكؿ كآثار اذكؿ، دار السداد، بغداد أخبار -
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 ـ948ىػ/ 337، ت الفرج قدامة البغدادم أبك :ة بن جعفرمقدا. 

  .ـ1889، ليدف، بريؿ، د ل غكيؿ، الخراج كانعة الروابة -

 ـ1283ىػ/ 682، تزرريا محمد :القزويني: 

  .)د.ت(، دار اادر، بيركت، البأد كأخبار العبادآثار  -

 القالنسي السمرقندي:  

 .ـ1983، حلب، وحقيؽ محمد زىير اللباب، أقرباذيف السمرقندم -

 ـ1418ىػ/ 821أبك العباس أحمد بف علي ت :القمقشندي.  

 .ابح اذعش  في اناعة اإلنشاء، القاىرة، )د.ت( -

 ف محمد االدريسي.عبدالحي بيف عبدالربير بمحمد  :الكتاني 

 .)د.ت(، بيركت، دار الرواب العربي، الخالدمعبداهلل د ، وحقيؽ، اإلداريةالوراويب  -

 ـ.1020ق/ 410أبك برر محمد بف الحسف الحاسب الركخي، ت :الكرخي 

 ـ.1986الرافي في الحساب، وحقيؽ سامي شلوكت، حلب،  -

 ـ. 1371الشيخ محمد زاىد، ت :الكوثري 

 .(د.ت)، القاىرة، روبة الوكفيقيةالم، مقاالت الركثرم -

 ـ1058ىػ/ 450لي بف محمد حبيبا ت أبك الحسف ع :الماوردي. 

، القػػػاىرة، ط البػػػابي الحلبػػػي، 5ط، حققػػػو كعلػػػؽ عليػػػو ماػػػطف  السػػػقا، الػػػديفأدب الػػػدنيا ك  -

 .ـ1980ىػ/ 1406

 .ـ1973، القاىرة، عيس  البابي الحلبي، 3ط، اذحراـ السلطانية كالكاليات الدينية -
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 مجيول:  

، منشػػكرات الػػدار الثقافيػػػة، وحقيػػؽ يكسػػؼ اليػػادم، المغػػػرب حػػدكد العػػالـ مػػف المشػػرؽ إلػػ  -

  .ـ1999، القاىرة

 مجيول:  

عمػػدة الطبيػػب فػػي معرفػػة النبػػات كاذغذيػػة كاذدكيػػة عنػػد مػػؤلفي الغػػرب اإلسػػأمي وحقيػػؽ،  -

 ـ. 1990محمد العربي الخطابي، دار العرب اإلسأمي، بيركت، 

  ق. 742ابف الزري، ت الديف جماؿ :يالمز 

، مؤسسػػة الرسػػالة بيػػػركت، معػػركؼ فػػكاد وحقيػػػؽ بشػػار، الرجػػاؿ ويػػذيب الرمػػاؿ فػػي أسػػماء -

 .ـ1992

 ـ. 1380ق/ 782عبداهلل بف يكسؼ بف رضكاف، ت :المالقي 

الػػػػدار  ،ة، وحقيػػػػؽ علػػػػ  سػػػػامي النشػػػػار، دار الثقافيػػػػةةقػػػػافالشػػػػيب الأمعػػػػة فػػػػي السياسػػػػة ال -

  .ـ1984 البيضاء،

 ـ956ىػ/ 346ت ، أبك الحسف مف علي :وديالمسع. 

 .ـ1965ىػ/ 1325مركج الذىب كمعادف الجكىر، دار اذندلس، بيركت  -

 ق. 632ؽ، تالحسف بف رش :المالكي 

  .ـ2001اإلمارات ، وحقيؽ محمد غزالي عمر جابي، لباب المحاكؿ في علـ اذاكؿ -

 ـ990ىػ/ 380مد بف أحمد البشار، تمحعبداهلل أبك  :المقدسي. 

 .ـ1906، ليبيف، أحسف الوقاسيـ في معرفة اذقاليـ -

 ـ1441ىػ/ 845، توقي الديف بف أحمد :المقريزي. 

 ـ. 1270القاىرة،  ،بكالؽ، حزيراف المكاعظ كاالعوبار بذرر الخطط كاآلثار، -
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 ـ1142ىػ/ 537، تنجـ الديف عمر بف محمد بف أحمد النسقي :النسفي. 

 .ـ1999ىػ/ 1420طيراف ، د. يكسؼ اليادم ،وحقيؽ، القند في ذرر علماء سمرقند -

 ـ1520ىػ/ 927، تعبدالقادر بف محمد النعيمي الدمشقي: النعيمي. 

 .ـ1988، بيركت، وحقيؽ جعفر الحسني، الدارس في واريخ المدارس -

 ـ1244ىػ/ 642، تمحمد بف أحمد :النسوى. 

، العربػػػػي دار الفرػػػػر، وحقيػػػػؽ حػػػػافظ أحمػػػػد حمػػػػدم، سػػػػيرة السػػػػلطاف جػػػػأؿ الػػػػديف منريروػػػػي -

  .ـ1953، القاىرة

 ـ1322ىػ/ 733ت، الكىاب النكيرمشياب الديف أحمد بف عبد :النويري. 

، الييةػة الماػرية العامػة للروػاب، في فنكف اذدب، وحقيػؽ محمػد فػكزم الغثيػؿ اذربنياية  -

 ـ. 1985، القاىرة

 ـ1366ىػ/ 867، ت علي المريبف محمد عبداهلل بف أسعد  أبك :اليافعي. 

  .ىػ1236ط  حسيف آباد الدرف ، كعبرة اليقظاف فيما يعوبر مف حدكث الزماف لجنافامرآة  -

 ـ1228ىػ/ 622، تالحمكمعبداهلل ياقكت بف عبداهلل  :ياقوت الحموي. 

  .ـ1999، دار اادر، بيركت، معجـ البلداف -

 .ـ1991ىػ/ 1411، بيركت، دار الروب العلمية، معجـ اذدباء -

 .ـ1987نساب، وحقيؽ ناجي حسف، الدار العربية، المقوضب مف رواب، جميرة اذ -

 ـ1358ىػ/ 759، ت بف يحيبف محمد   عماد الديف مكس :اليوسفي. 

 .ىػ1412، القاىرة، دار عيس  الحلبي، الفقو البدر الأمع كشرح الجكاىر في أاكؿ -

 الشيخ محمد قكاـ الديف القمي :الوشندي.  

        .ـ2002، قاىرةال، دار الوقريب بيف المذىب، حديث الثقليف -
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 رابعًا: المراجع العربية:

 .ـ1995وكنس ، الشررة الوكنسية للوكزيع، واريخ الوربية بوكنس، إبراىيم التوزوري -

 ،دار المعػارؼ، واريخ اذدب العربي في العاػر العباسػي الثػاني، إبراىيم عمي أبو الخشب -

 .ـ1979

 .ـ2006مروبة المثن  بغداد، ، لعرببحكث في واريخ الطب كالايدلة عند ا، إبراىيم مراد -

 .1966، القاىرة، الدار القكمية للنشر، مف أعأـ الطب العربي، أبو الفتوح التونسي -

 .ـ1988، القاىرة، الحضارة اإلسأمية، أبو زيد شمبي -

 .ـ1988، القاىرة، آداب طالب العلـ، محمود سعيد بن رسالنعبداهلل أبو  -

ـــر - إدارة ورجمػػػة جماعػػػة الحسػػػبة ، 2ط، ع فػػػرؽ كوػػػاريخالشػػػيعة كالوشػػػي، إحســـان  ليـــى ظيي

 .ـ1984، الىكر

 .ـ1999، اذردف، الجغرافية الواريخية لمدينة بخارل، إحسان زنون التامري -

 .ـ1964، القاىرة، لجنة الوأليؼ كالورجمة كالنشر 2ط، فجر اإلسأـ، أحمد أمين -

 .ـ1988، القاىرة، الييةة المارية العامة للرواب، ضح  اإلسأـ -

فػي اذدب القػديـ كأدب العاػكر ، قاة اذدب فػي العػالـ، أحمد أمين وزكي نجيب محمود -

 .ـ2002، القاىرة، 2ط، الكسط 

 .ـ1986، بغداد، الوقف والوصايا، أحمد الخطيب -

 .(د.ت)، بمار، دار المعارؼ، البيركني، أحمد السعيد الدمرداش -

دار اإلاػػػأح اإلحسػػػػاء ، كؿالدكلػػػػة اإلسػػػأمية فػػػػي العاػػػر العباسػػػػي اذ، أحمـــد الشــــامي -

 .ـ1983
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 .ـ1970، دمشؽ، واريخ الطب كآدابو كأعأمو، أحمد الشطي -

 .ـ1931بغداد ، مطبعة دار السأـ، عمر الخياـ، أحمد حامد الصراف -

، دار الروػػػاب، الرحلػػػة كالرحالػػػة المسػػػلمكف فػػػي العاػػػكر الكسػػػط ، أحمـــد رمضـــان أحمـــد -

 .ـ1994، القاىرة

 .ـ1997، القاىرة، مروبة سعيد رأفت ،حضارة الدكلة العباسية -

 .ـ1978، القاىرة، مروبة النيضة المارية، 6ط، الوربية اإلسأمية، أحمد شمبي -

، دار الفرػر العربػي، الحضارة اإلسأمية في العاكر العلـك العقلية، الرازق أحمدأحمد عبد -

  .ـ1991القاىرة 

 .ـ1988، اىرةالق، دار النيضة العربية، كساةؿ الوسلية عند المسلميف -

رليػة ، الجميكريات اإلسأمية في كسط آسيا الحاضػر كالمسػوقبؿ، القادر الشاذليأحمد عبد -

 .ـ1994المنكفية ، اآلداب

 .ـ1970، القاىرة، القامكس اإلسأمي، أحمد عطية اهلل -

 .ـ1981، القاىرة، واريخ البيمارسوانات في اإلسأـ، أحمد عيسى -

ـ دراسػػة فلسػػفية آلراء الفػػرؽ اإلسػػأمية فػػي أاػػكؿ فػػي علػػـك الرػػأ، أحمــد محمــود صــبحي -

 .ـ1987، الديف اإلسرندرية

القػاىرة ، مطبعػة االعومػاد، علكـ العرب الرياضية كانوقاليػا إلػ  أكربػا، أحمد فيمي أبوالخير -

 .ـ1930

 .(د.ت)، دار المعارؼ، الوربية في اإلسأـ، أحمد فؤاد األىواني -
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مروبػػة دار العركبػػة الركيػػت مروبػػة ، عاػػره كبيةوػػوعمػػر الخيػػاـ ، أحمــد كمــال الــدين حممــي -

   .ـ1994ىػ/ 1414، القاىرة، الخانجي

 .ـ1975الركيت ، دار البحث العلمي، السأجقة في الواريخ كالحضارة -

 .ـ1998، الرياض، دار عالـ الروب، دكيأت المشرؽ اإلسأمي، أحمد محمد عدوان -

حضػػػاروو ذركة عاػػػر السػػػأجقة أضػػػكاء علػػػ  وػػػاريخ الشػػػرؽ اإلسػػػأمي ك ، أحمـــد معـــوض -

 ـ.1983ىػ/ 1404، القاىرة، العظاـ )طغرلبؾ( الدار العربية للنشر

 .ـ1973، بغداد، مطبعة اإلرشاد، عطار نامو، أحمد ناجي العنييسي -

 .ـ1935، القاىرة، مطبعة دار الروب، المعلـ الفلري، أمين ميند المعموف -

، وحقيػؽ أحمػد زرػي، للممالػؾ اإلسػأميةمعجـ الخريطػة الواريخيػة ، الفيرست، أمين واصف -

 .ـ1916، القاىرة، مطبعة الفجالة

، القػػػاىرة، مروبػػػة النيضػػػة الماػػػرية، العأقػػػات بػػػيف العػػػرب كالاػػػيف، بـــدر الـــدين الصـــيني -

 .ـ1950

 ـ.1989، وكنس، أبك مناكر الماوريدم حياوو كأراءه العلمية، بمقاس الغالي -

ــل - ــق الطوي ، المجلػػس الػػكطني للثقافػػة كالفنػػكف كاآلداب، ميفػػي وراثنػػا العربػػي كاإلسػػأ، توفي

 .د. ت، القاىرة

 .ـ1998ىػ/ 1419، مار، مباحث في علـك الشعر، الزقازيؽ، ثناء عمي مخيمر -

 .ـ1991، شر المروبات اذزىريةن، نشأة اذشعرية كوطكرىا، جالل الدين موسى -

 .القاىرة )د.ت(، دار الفرر العربي، الدكلة الخكارزمية كالمغكؿ، حافظ أحمد حمدي -

 .ـ1986، بغداد، الجلكد كالرقكؽ كالطككس، حبيب الزيات -
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 .ـ1971، دمشؽ، المؤسسات اإلدارية في الدكلة العباسية، حسام الدين السامرائي -

مروبػة النيضػة ، واريخ اإلسأـ السياسي كالديني كالثقافي كاالجوماعي، حسن إبراىيم حسن -

 .ـ1965، القاىرة، المارية

لعػػالـ اإلسػػأمي فػػي العاػػر العباسػػي، دار ، ا، أحمػػد إبػػراىيـ الشػػريؼحمــودحســن أحمــد م -

 .ـ1977 ،الفرر العربي، القاىرة

، الييةػػػة اإلسػػػأـ فػػػي أسػػػيا الكسػػػط  بػػػيف الفوحػػػيف العربػػػي كالوررػػػي، حســـن أحمـــد محمـــود -

 .ـ1972، المارية العامة للرواب

 .ـ1971، ربي، القاىرةكلة العباسية، دار الفرر العدراسة في واريخ الد، حسن الباشا -

 .ـ1986، اإلسرندرية ،لمكف علماء كحرماء، دار المعرفةالمس، حسن محمد الشرقاوي -

 .ـ1965، لجكقي، المروبة اذىلية، بغدادواريخ العراؽ في العار الس، حسين أمين -

، ؾ كالفػػرس  مروبػػة اذنجلػػك الماػػػريةاػػأت بػػيف العػػرب كالوػػر ، حســين مجيــب المصــري -

 .ـ1971القاىرة ، 

 .ـ1977، رة اإلسأـ، عالـ الروب، بيركتأثر الفرس في حضا -

 .ـ1991، ـك عند العرب، القاىرةدراسات في واريخ العل، الرحمنحكمت نجيب عبد -

 .ـ2003، حضارم كالمعمارم للمدف اإلسأمية، القاىرةالوراث ال، خالد عزب -

 .ـ1999، ، الحضارة العربية اإلسأمية، طرابلس، عكاطؼ سنقاركرجب كاظم -

ىػػ/ 1418، يي، مرػة المررمػةيخأؿ العاػر البػك ، ، الحياة العلمية في العراؽرشاد معتوق -

 .ـ1997

مية كأثرىػا فػي الحضػارة اذكربيػة، منشػكرات جامعػة الحضارة العربية اإلسأ، رشيد الجميمي -

 .ـ1982، قاريكنس
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، القاىرة، انجييؽ الوراث بيف القدام  كالمحدثيف، مروبة الخمنياج وحق: التوابرمضان عبد -

 .ـ1986

 .ـ1996، علـك القرآف، دار الفرر، بيركتمناىؿ العرفاف في : الزرقاني -

 .(د.ت)، ، بأد الورؾ في العاكر الكسط ، دار الفرر العربي، القاىرةزبيدة عطا -

، الكسػػط ، مروبػػة اذنجلػػك الماػػرية الرحالػػة المسػػلمكف فػػي العاػػكر، زكــي محمــد حســن -

 .ـ1955

، الرياض، في العلكـ اذساسية كالوطبيقية كاإلسأميةـ الحضارة العربية أعأ، زىير حميدان -

 ـ.1930

 .ـ1992، في اللغة كاذدب كالعلـ، بيركت معجـ اذلكاف، زيد الخوسكي -

، اآلداب، القػػػاىرة ، مروبػػػة رليػػػة، نشػػػأة علػػػـ الحػػػديث كوطكرىػػػاســـاجدة الـــرحمن الخربـــوطمي -

 .ـ2009ىػ/ 1425

 .ـ1972القاىرة ، عالـ المروبات، ريخ الوربية كالوعليـوا، سعد مرسي أحمد و خرون -

، مؤسسػػػة الرسػػػالة، أنػػػكاع المروبػػػات فػػػي العػػػالميف العربػػػي كاإلسػػػأمي، ســـعيد أحمـــد حســـن -

 .ـ1997، بيركت

 .ـ1986، القاىرة، دار الفرر العربي، معاىد الوربية اإلسأمية، سعيد إسماعيل عمي -

 .ـ1986، القاىرة، دار الفرر العربي، إلسأميةالعأقات العربية الوررية ا، سعيد عاشور -

 .ـ1981، دار النيضة المارية، العار المماليري

، الريػاض، كالسػنة بناػكص الروػاب مكقؼ المورلمػيف مػف القػكؿ، سميمان بن عمي الغصن -

 .ىػ1412

 .(د.ت)، بيركت، دار القلـ، مدخؿ إل  واريخ الحركب الاليبية، سييل زكار -
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، وحقيػؽ نػذير محمػد مروبػي، البأغػة فػي أاػكؿ اللغػة، القنوجي السيد صديق حسن خان -

 .ـ1988، بيركت، دار البشاةر اإلسأمية

الوػاريخ كالمؤرخػػكف ، ـ1969، العاػػر العباسػي اذكؿ اإلسػرندرية، العزيز سـالمالسـيد عبـد -

 .(د.ت)، مؤسسة شباب الجامعة اإلسرندرية، العرب

، القػاىرة، مروبة مركة للطباعػة، حراف، إلسأميالمرشد في الفقو ا، العزيز عدويالسيد عبد -

 .ـ2001ىػ/ 1421

، ـ1978، بيػػػػػركت، دار العلػػػػػـ للمأيػػػػػيف، الوػػػػػاريخ العربػػػػي كالمؤرخػػػػػكف، شـــــاكر مصـــــطفى -

 .ـ2003، مار، الزقازيؽ، الداعي للطباعة، النقد اذدبي القديـ، الشحات العمرم

وػاريخ الاػيدلة كالعقػاقير ، ـ1977القػاىرة ، دار المعػارؼ، وػاريخ الاػيدلة، شـحات قنـواتي -

 .ـ1951، القاىرة ،دار المعارؼ، في العار القديـ كالعار الكسيط

 ،دار الوعػػػػاكف للنشػػػػر، مسػػػػلمك وررسػػػػواف كالغػػػػزك كالسػػػػكفيوي، المنعم حســــانينشــــرين عبــــد -

 ـ.1985، القاىرة

 .ـ1976، دار المعارؼ، العار العباسي الثاني، شوقي ضيف -

 .ىػ1421، بيركت، ادةمفواح السع، طاش ربرم زادة -

 .ـ1988، بيركت، دار العلـ، المساجد في اإلسأـ، طو الولي -

 .ـ2003، القاىرة، إل  اهلل الواكؼ اإلسأمي، الخالقعادل محمود عبد -

وػاريخ الفلػؾ فػي العػراؽ كعأقاوػو باذقطػار اإلسػأمية كالعربيػة فػي العيػكد ، عباس العـزاوي -

 .ـ1958، ملي العراقيالمجمع الع، الوالية أياـ العباسييف

ـــد - ـــودعب خراسػػػاف كمػػػا كراء النيػػػر بػػػأد أضػػػاءت العػػػالـ باإلسػػػأـ دار ريػػػاض ، الباري محم

 .ـ1994، القاىرة، الاالحيف
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 ـ.1981، القاىرة، النشر الفني، الحكيم بميغعبد -

، القػاىرة، دار الشرؽ العربػي، الواكؼ اإلسأمي شخايات كناكص، الحميم محمودعبد -

 .(د.ت)

 ـ.1977، القاىرة، دار المعارؼ، مكجز واريخ الايدلة، منتصر الحميمعبد -

، القػػاىرة، دار الطباعػػة المحمكديػة، 2ط، الكسػػيط فػي الفقػػو اإلسػأمي، الرحمن العــدويعبـد -

 .ـ2000

ـــد - ـــدةعب ، دار الفرػػػر ،2ط، إعػػػأـ الجغػػػرافييف العػػػرب كمقوطفػػػات مػػػف آثػػػارىـ، الرحمن حمي

 ـ.1980، دمشؽ

 .ىػ1418الرياض، ، مروبة نزار ماطف  الباز، ر الكقكؼويسي، الرؤوف الماناويعبد -

 .ـ1981، القاىرة ،دار المعارؼ، واريخ الدكلة المغكلية في إيراف، السالم فيميعبد -

، ، القػػػػاىرة3ط ، العػػػالـ اإلسػػػأمي فػػػػي العاػػػر اذمػػػكم، المطيفعبدالشـــافي محمـــد عبــــد -

 ـ.1993

آنية مع مقدمػة مػف القػراءات كأشػير معجـ القراءات القر ، العال سالم وأحمد مختار عمرعبد -

 .ـ1982، مطبكعات جامعة الركيت، القراء

 .ـ1986، دار الطليعة بيركت، 4ط، الجذكر الواريخية للشعكبية، العزيز الدوريعبد -

 .ـ1945، الجمعية الخيرية الوررسوانية ، وررسواف قلب آسياالعزيز جنكيز خانعبد -

ز في واريخ الطب كالايدلة عند العرب مكجز ، المكجالعميم منتصرعبدالعظيم حنفي وعبد -

 .(تد.)، القاىرة، واريخ الايدلة

لمسػلمكف فػي جميكريػات آسػيا الكسػط ، دار اذمػيف، اإلسػأـ كا، الفتاح مقمـد الغنيمـيعبد -

 .ـ1996، القاىرة
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ر الطػػػرزم بمررػػػز ، ميػػػداة إلػػػ  مروبػػػة مبشػػػ، مكسػػػكعة علمػػػاء آسػػػيا الكسػػػط ســـعدعبـــداهلل  -

 .، )د.ت(القاىرة الدراسات الشرقية،

 ـ.1987، لمأييف، بيركت، دار العلـ ل، الوربية عبر الواريخعبداهلل عبدالدايم -

الكسػػيط، دار  ، كالعقػػاقير فػػي العيػػد القػػديـ كالعاػػر، مػػكجز وػػاريخ الاػػيدلةمنتصــرعبــداهلل  -

 .ـ1951، المعارؼ، القاىرة

لدكلػة إلػ  سػقكط ا أميأشركسػنو مػف الفػوح اإلسػ اذحكاؿ الحضارية في إقلػيـ، نوحعبداهلل  -

 .ـ2013، السامانية، دار ابف خلدكف، القاىرة

 ـ.1992، اإلسأـ، دار اليجرة ، القاىرة المجددكف في، عبدالمتعال الصعيدي -

ــد بــدوي - ، يخ السياسػػي كالفرػػرم للمػػذىب السػػني، ط، دار الكفػػاء، المناػػكرةالوػػار ، عبدالمجي

 ـ.1988

 ـ.1985، دثيف، مروبة الزىراء، القاىرة، المدرسة الفقيية للمحعبدالمجيد محمود -

ىػػػػ/ 1385، 2كالعػػػراؽ، مروبػػػة النيضػػػة الماػػػرية، ط سػػػأجقة إيػػػراف، عبـــدالمنعم حســـانين -

 .ـ1970

، ، شػػاعر الفاػػيلة، عاػػره، بيةوػػو، شػػعره، ط مروبػػة الخػػانجي، القػػاىرةنظػػاـ الرنجػػكم -

 .ـ1945

 ـ.1978، ، واريخ الحضارة اإلسأمية، القاىرةالمنعم ماجدعبد -

ـــدع - ـــةب ، الػػػدار الماػػػرية ء فػػػي الدكلػػػة اإلسػػػأميةنظػػػاـ الملػػػؾ ربيػػػر الػػػكزرا، اليادي محبوب

 ـ.1991للرواب، 

 .ـ1980، دب كالفنكف، دار الفرر، بيركتاذ، عزالدين إسماعيل -
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، ء المسػػػػلميف علػػػػ  الحضػػػػارة اذكربيػػػػة، دار الفرػػػػر، القػػػػاىرةفضػػػػؿ العلمػػػػا، الــــدين فــــراجعز  -

 .ـ1979

، العربػي، القػػاىرة ، دار الفرػرد الينػػد فػي العاػر اإلسػػأمي، بػأالرؤوفعصـام الــدين عبـد -

 .ـ1990

 .ـ1988، واريخ الفرر اإلسأمي، دار الفرر العربي، القاىرة -

 .ـ1987، المسوقلة في المشرؽ، دار الفرر، بيركت الدكؿ اإلسأمية -

 .ـ1991، ذنكاء في الوراث، مروبة الكفاء، المناكرةالفلؾ كا ،عبده عمي إبراىيم -

 .ـ1983، لعرب المسلميف في الطب، مؤسسة الرسالة، بيركتأعأـ ا، ي الرفاعيعم -

اع الوػػػي يػػػرد ذررىػػػا فػػي روػػػب الفوػػػكح، مطبعػػػة الوقػػػدـ، قػػػامكس اذمرنػػػة كالبقػػ، عمـــي بيجـــت -

 .ـ1966، القاىرة

، ة اإلسػػػأمية، نشػػػر مروبػػػة الخػػػانجي، القػػػاىرةالحضػػػارة العربيػػػ، عمـــي حســـني الخربـــوطمي -

 .(د.ت)

، ماػػػر، المجومػػػع اإلسػػػأمي، دار المعػػػارؼ المسػػػجد كأثػػػره فػػػي، م محمـــودالحميعمـــي عبـــد -

 .(د.ت)

، ، الفػػػرؽ الرأميػػػة اإلسػػػأمية، دار الوكفيػػػؽ النمكذجيػػػة، القػػػاىرةالفتاح المغربـــيعمـــي عبـــد -

 .ـ1986

، ابػػم علمػػاء المسػػلميف فػػي الرياضػػيات، دار الراةػػد العربػػي، القػػاىرةنك ، الــدفاععبــداهلل عمــي  -

 .ـ1985

ىػػػػ/ 1417، ي اػػػقلية اإلسػػػأمية، مرػػػة المررمػػػةالحيػػػاة العلميػػػة فػػػ، لزىرانـــيعمـــي محمـــد ا -

 .ـ1996
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ـ، 14-9ىػػ/ 8-3لعربيػة اإلسػأمية، وػاريخ طػب العيػكف فػي الحضػارة ا، عمي محمـد سـعد -

 .ـ2008، منشكرات جامعة قاريكنس

 .ـ1992، القاىرة ،، المؤسسات الوربكية في اإلسأـ، دار الراةد العربيعمر احمد الغنام -

 .ـ1993، لمؤلفيف، مؤسسة الرسالة، بيركت، معجـ اعمر رضا كحالة -

 .ـ1959، العرب كاإلسأـ، مؤسسة الرسالة، بيركت أعأـ النساء في عالمي -

غرافيػػػة كالػػػرحأت، مؤسسػػػة الرسػػػالة، معجػػػـ ماػػػنفي الروػػػب العربيػػػة فػػػي الوػػػاريخ كالج -

 .ـ1986، بيركت

 .ـ1962، بي، بيركتواريخ الفرر العر ، عمر فروخ -

 .ـ1990، ند العرب، مروبة النيضة العربية، بيركتواريخ العلـك ع، عمر فروخ و خرون -

 .ـ1990، ، قويبة بف مسلـ الباىلي، بغدادغانم ىاشم السمطاني -

رؽ اإلسػأمي، عػيف ظيكر روب اإلقليـ كالمدف رظاىرة منيجية فػي المشػ، سيف فتحي أبو -

 .(د.ت)، شمس، القاىرة

 .ـ1941، دار الرشاؼ للنشر، بيركتلعرب، واريخ ا، فميب حتى -

 .ـ1947، ، الريمياء كالريماةيكف، اإلسرندريةفيمي فتحي إسحاق -

 .ـ1981، ، اإلسأـ في الايف، عالـ المعرفة، الركيت، عدد يكليكفيمي ىويدي -

 .ـ1980، يخ، دار النيضة العربية، بيركتالمغكؿ في الوار ، فؤاد الصياد -

 .ـ1972، دار البحيرم، بيركت النكركز كأثره في اذدب العربي،

 .ـ1990، ، أرباع خراساف النييرة، البارةقحطان الحديثي -

، ، دار القلػـ، القػاىرة3لعػرب العلمػي فػي الرياضػيات كالفلػؾ، جػػوػراث ا، قدري حافظ طوقـان -

 .ـ1963
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، مػػػنيب المفسػػػريف فيػػػو، مرػػػة المررمػػػةالوفسػػػير المػػػأثكر ك ، محمـــود أبـــو النـــور أبـــو الحديـــد -

 .ـ1983

 .ـ1988، ، واريخ المذاىب اإلسأمية، دار الفجر، القاىرةزىرة أبو محمد -

 .ـ1992، ادر اإلسأـ، دار الفرر العربي، القاىرة بخارل في، محمد أحمد محمد -

 ـ.1978، بيركت ،، أةمة المذاىب اذربعة، دار الفررمإسماعيل إبراىيمحمد  -

ـــد - ـــد الحســـيني عب ، سػػػأمية، دار الفرػػػر العربػػػيلػػػة اإلالحيػػػاة العلميػػػة فػػػي الدك ، العزيزمحم

 .ـ1971القاىرة، 

، كاذدبيػػػة محاضػػػرات المجمػػػع العربػػػي أثػػػر الدكلػػػة فػػػي الحيػػػاة العلميػػػة، منيـــر الـــدين أحمـــد -

 .ـ1954دمشؽ، 

 .ـ1983، لنسيب في الشعر اإليراني المعاار، القاىرةالرؤية كا، المؤمنمحمد السعيد عبد -

، كالوكزيػع، الريػاض المعػارؼ للنشػر ، مروبػة9، ويسػير ماػطلح الحػديث، طمحمد الطحـان -

 .ـ1996

وعلػػيـ اإلسػػأمي، مجلػػة دعػػكة الحػػؽ، نػػاظر القػػؼ كوعاملػػو مػػع حررػػة ال، اهللمحمــد بــن عبــد -

 .ـ1989، كزارة اذكقاؼ، المغرب

 .ـ1950، ، الثقافة اإلسأمية، حلبمحمد راتب الطباخ -

الثػاني  عاػر العباسػيالثقافية بيف العػراؽ كبػأد المغػرب فػي ال تالاأ، محمد سعيد رضا -

 .ـ1991، ، بغدادمف خأؿ الرحأت العلمية

  .(د.ت)، ، دار المعارؼ، القاىرة2، نشأة النحك كواريخ أشير النحاة، طمحمد طنطاوي -

، لمحمديػػػة، القػػػاىرة، دار الطباعػػػة ا، السػػػلـ فػػػي علػػػـ المنطػػػؽالســـتار رمضـــانمحمـــد عبد -

 .ـ1974
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 .(د.ت) ،، آداب الزقازيؽحضارة اإلسأمية، المحوكيات في الالسالم إبراىيممحمد عبد -

يـ فػػي آسػػيا الكسػػط  كبػػأد القكقػػاز، وػػاريخ المسػػلميف كحضػػارو، العظيم يوســفمحمــد عبــد -

 .ـ2009، شررة نكابم الفرر، القاىرة

 .ـ1999، آداب الزقازيؽواريخ الدكلة العباسية كالدكيأت المسوقلة  -

 .ـ2003، ف، القاىرة، دار عي2سأجقة واريخيـ السياسي كالعسررم، طال -

    .ـ2006، ماادر كمناىب البحث، آداب الزقازيؽ -

 .ـ1979، ، دراسات في الوراث العربي، القاىرةالقادر أحمدمحمد عبد -

 .ـ1992، القاىرة ،لحاضرالجميكريات اإلسأمية في االوحاد السكفيوي بيف الماضي كا -

ر كالوكزيػػػع، بيػػػركت، ث، دار الفرػػػر للطباعػػػة للنشػػػلحػػػديأاػػػكؿ ا، محمـــد عجـــاج الخطيـــب -

 ـ. 2006

اإلسػػػأمية، كزارة  ، المجلػػػس اذعلػػ  للشػػػؤكف، الوربيػػة فػػػي اإلسػػأـمحمــد عطيـــة األبراشـــي -

 .ـ1961ىػ/ 1380، اذكقاؼ بمار

، الحضػػػػػارة اإلسػػػػػأمية، دار السػػػػػأـ، القػػػػػاىرة قػػػػػامكس الماػػػػػطلحات فػػػػػي، محمـــــد عمـــــارة -

 .ـ2009

كالطب،  في العلـك الطبيعية كاإلسأمية عباقرة علماء الحضارة العربية، محمد غريب حودة -

 .ـ2004، مروبة اذسرة، القاىرة

 ـ.1971، ف العشريف، مجلد الخامس، بيركتداةرة معارؼ القر ، محمد فريد -

 .ـ1972، ذلفاظ الحديث النبكم، القاىرة المعجـ المفيرس، الباقيمحمد فؤاد عبد -

، ، ليبيػػػادلة عنػػػد العػػػربي وػػػاريخ الطػػػب كالاػػػيالمػػػكجز فػػػ، محمـــد كامـــل حســـين و خـــرون -

 .(د.ت)
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، علميػػػػة، مطبعػػػػة دار الروػػػػب الماػػػػرية، القػػػػاىرةاإلسػػػػأـ كالحضػػػػارة ال، محمــــد كــــرد عمــــي -

 .ـ1936

 .ـ1978، ، بيركت2، المروبات في اإلسأـ، طمحمد ماىر حمادة -

 .ـ1986، ة، بيركت، مؤسسة الرسال2علـ المروبات كالمعلكمات، ط -

، قي سػػػػنجر كعاػػػػره، مروبػػػػة الثقافػػػػة، القػػػػاىرةجك السػػػػلطاف السػػػػل، محمــــد محمــــود إدريــــس -

 .ـ1982

 .ـ1984، ، الرياض2جغرافي في اإلسأـ  طالوراث ال، محمد محمود محمدين -

، 2عره الجػػػاد، دراسػػػة وعليليػػػة نقديػػػة، ط السػػػكزم السػػػمرقندم كشػػػ، محمـــد محمـــود يـــونس -

 .ـ1989القاىرة، 

، سسػػػة الرسػػػالة، بيػػػركتلعباسػػػية، مؤ نظػػػاـ الػػػكزراء فػػػي الدكلػػػة ا، محمـــد مســـفر الزىرانـــي -

 .ـ1980

ـــي - ـــب المطيع ـــد نجي ، مروبػػػة المعػػػارؼ للنشػػػر كالوكزيػػػع، 9، وبسػػػيط علػػػـك الحػػػديث، طمحم

 .ـ1996، الرياض

دار  ،الفارسػي فػي القػرف الخػامس اليجػرم دراسات في الشعر، المنعممحمد نور الدين عبد -

 ـ.1976 القاىرة، ،الثقافة

ىػػػػ/ 1409،  ، مروبػػػة الفػػػأح، الركيػػػت، اذدارسػػػة فػػػي المغػػػرب اذقاػػػمحمـــود إســـماعيل -

  .ـ1980

الػػػدار  ،نظيػػػر( طػػػكر الورػػػكيف، دار الثقافػػػةمحاكلػػػة وسكسػػػيكلكجيا الفرػػػر اإلسػػػأمي ) -

 .ـ1980، البيضاء

 .ـ2000، ، القاىرةطكر االزدىار( دار سيناءسكسيكلكجيا الفرر اإلسأمي ) -
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، دار اذنػػدلس 1ط أمي فػػي بػػأد مػػا كراء النيػػر،قػػادة الفػػوح اإلسػػ، محمــود شــيت خطــاب -

، بيركتاسعكدية، نشر دار ، الالخضراء  ـ.1998ىػ/1418، بف حـز

 .ـ1976 ،، القاىرة، المدخؿ إل  علـ اللغة، دار الثقافةمحمود فيمي حجازي -

بػػة الطالػػب ، مروميػػة فػػي العػػراؽ فػػي العاػػر السػػلجكقيالحيػػاة العل، مريــزن ســعيد عســيري -

 .ـ1987، 1الجامعي، مرة المررمة، ط

، دار 3إعجػػازه، ط مػػنيب الزمخشػػرم فػػي وفسػػير القػػرآف كبيػػاف، الصــاوي الجــويني مصــطفى -

 .(د.ت) ،المعارؼ بمار

 .ـ1967، ، الريمياء عند العرب، دار الروابالغنيمصطفى لبيب عبد -

ىػػػ/ 1417، ، دار النيضػػة العربيػػة، القػػاىرةاذدب الاػػكفي مػػدخؿ إلػػ ، ممكــة عمــي التركــي -

 .ـ1997

، ، نشػػػػػػػر مروبػػػػػػػة كىبػػػػػػػة، القػػػػػػػاىرة10علػػػػػػػـك القػػػػػػػرآف، جػػػػػػػػ، مباحػػػػػػػث فػػػػػػػي منـــــــاع القطـــــــان -

 .ـ1997ىػ/1417

الخػػامس اليجػػرم ورجمػػة سػػلم  وػػاريخ الوعلػػيـ عنػػد المسػػلميف فػػي القػػرف ، منيــر الــدين أحمــد -

 .ـ1989، الاقار، السعكدية

الحيػػاة الثقافيػػة فػػي إقلػػيـ الاػػغد منػػذ قيػػاـ الدكلػػة السػػلجكقية مػػف الغػػزك ، ميرفــت رضــا أحمــد -

 .ـ2014، سنة ة الثقافة الدينيةالمغكلي، مروب

 ـ.1995، ب فريقية في العار الكسيط، وكنسالرباطات البحرية ، ناجي جمول -

 ـ.1975 ،3، ط، أاالة الحضارة العربية، دار الثقافة، بيركتناجي معروف -

 .ـ1969، لداف اذعجمية في خراساف، بغدادعركبة العلماء المنسكبيف إل  الب -
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 .ـ1967، اد في العار العباسي، دار الجميكرية، بغدادفلرية في بغدالمرااد ال -

 .ـ1969، مدارس ما قبؿ النظامية، بغداد -

 .ـ1975، ، خأفة بني أمية، دار الفرر، دمشؽنبيو عاقل -

 .(د.ت)، ، الجغرافية كالرحأت عند العرب، مؤسسة الرسالة، بيركتنقوال زيادة -

 .ـ1978، ، دار الثقافة، القاىرةغة كاذدب الفارسيدركس في الل، نور الدين  ل عمي -

 .ـ1965، واريخ علماء المسونارية، مطبعة العاني، بغداد -

 .ـ2009، ، القاىرة، دار عيفاسيالكرؽ كالكراقيف في العار العب، ىالة شاكر -

 .ـ2013، المروبات في المشرؽ اإلسأمي، دار عيف، القاىرة -

، ة الخيػػرزاف، مروبػػة الػػرقيـ، بغػػدادجيػػراف النعمػػاف فػػي مقبػػر أعيػػاف الزمػػاف ك ، وليــد األعظمــي -

 .ـ2001

 .ـ1988، ، دار الشرؽ، بيركت2، الحضارة العباسية، طوليم الخازن -

كث ، مررػػػز الملػػػؾ فياػػػؿ للبحػػػقػػػكؼ كبنيػػػة المروبػػػة العربيػػػةالك ، يحيـــى محمـــود الســـاعاتي -

 .ىػ1408، كالدراسات اإلسأمية، الرياض

 .ـ1980، ر، آسيا اإلسأمية، دار المعارؼ بمايسري الجوىري -

 .(د.ت)القاىرة،  ،، بحث في واريخ العلـك عف العرب، دار الثقافةيمنى طريف الخولي -

، د العػػراؽ كالشػػاـ فػػي العاػػر الكسػػيطدكر الروػػب العامػػة كشػػبو العامػػة لػػبأ، يوســف العــش -

    .ـ1991، الفرنسية نزار أباظة كمحمد اباح، دار الفرر المعاار، بيركت ورجمة عف
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 ادر والمراجع الفارسية:خامسًا: المص

 ـ1329ىػ/ 730، تالفضؿ محمد ابف محمد الملؾ أبك: ابن البمخي: 

، القػػػاىرة، الػػػدار الثقافيػػػة للنشػػػر، حققػػػو كورجمػػػو عػػػف الفارسػػػية يكسػػػؼ اليػػػادم، فػػػارس نامػػػو -

 .ـ1999

 ق. 730أبك سليماف داكد ابف أبي الفضؿ محمد، ت: البناكتي 

 علي الرريـ ، ورجمة كوعليؽ د محمكد عبدكاذنساب ركضة أكلي اذلباب في معرفة الوكاريخ -

 .ـ2000، القاىرة، الدار الثقافية للنشر، كآخريف

 ـ1077ىػ/ 470أبك الفضؿ محمد بف حسيف البييقي ت : البييقي. 

دار النيضػة ، كاػادؽ نشػأت، الخشػاب يحيػ  ورجمػة د/، افاةح مسعكدم، واريخ البييقي -

 ، بيركت. العربية

 ق.750القركسيني، ت : اهلل المستوفيحمد 

 ق. ش.1339 -1336،ػ ورجمة عبدالحسيف نكاةي، ظيراف، واريخ رزيدة -

 ـ1535ىػ/ 942ت ، يغياث الديف بف ىماـ الحسين: خواندمير.   

 .ش1333، ويراف، 1جػ، 3جلد ، حبيب  السير في أخبار أفراد البشر -

 ـ1980، ة للروػػابالييةػػة الماػػرية العامػػ، ورجمػػة حربػػي أمػػيف سػػلمياف، دسػػوكر الػػكزراء. 

 ق. 521محمد بف عبدالملؾ اليمذاني، ت: رشيد الدين اليمذاني

 .ـ2000، القاىرة، الدار الثقافية للنشر، ورجمة فؤاد الاياد كآخريف، جامع الوكاريخ -

 ـ1019ىػ/ 599ت، محمد بف علي بف سليماف: الرواندي : 

المجلس اذعل  لرعايػة ، كآخركفنقلو للعربية إبراىيـ الشكاربي ، راحة الادكر كآية السركر -

 .ـ1960، القاىرة، الفنكف كاآلداب
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 ق. 683عأء الديف عطا اهلل ابف بيا الديف، ت: عطا ممك الجويني 

 .ـ1985، بيركت، دار المأح للطباعة، ورجمة محمد الوكنجي، نرشامواريخ جيا -

 ـ1048ىػ/ 440ت، ررديزم بف محمكد ضحاؾإبف  يالح: أبك سعيد عبدالكرديزي.  

 .ـ1982القاىرة ، ورجمة عفاف السيد زيداف، زيف اذخبار -

 ـ1588ىػ/ 481ك علكم قبادياني خسر  :ناصر: 

 .ـ1993الييةة المارية العامة للرواب ، 2ط، يحي  الخشاب ، ورجمة / سفر نامة  -

 ـ955ىػ/ 348ت  النرشخي، برر محمد بف جعفر أبك: النرشخي: 

كناػر اهلل الطػرازم ، المجيػد بػدكملػو/ د. أمػيف عبد الفارسػية كقػدـ عربو عف، واريخ بخارم -

 ـ.1965، القاىرة، دار المعارؼ

 ـ1368ىػ/ 550ت أبك الحسف نجـ الديف أحمد بف عمر، : نظام العروضي السمرقندي. 

الكىاب عزاـ كيحي  الخشاب، نشر لجنػة الوػأليؼ ذربع( ورجمة عبدالت ااجيار مقالة )المق -

 .ـ1989، القاىرة، كالورجمة

 ـ1092ىػ/ 485ت ، ابف علي الحسف بف إسحاؽ الطكسي: نظام الممك: 

وكزيػع دار ، دار الراةػد العربػي، الناشر، د السيد محمد العزاكم، ورجمة كوعليؽ، سياسة نامو -

 .بدكف، ررابي

 سيؼ الديف حاجي بف نظاـ عقيلي.: نظام عقيمي 

 .ـ1958، طيراف، واحيح كوعليؽ مير جأؿ الديف حسني، آثار الكزراء -

 ـ1342ىػ/ 734، ت محمد بف أحمد بف النظاـ الحسيني: اليزدي: 

جامعػة ، النعيـ حسػانيف كحسػيف أمػيف، ورجمػة كوحقيػؽ عبػدالعراضة فػي الحرايػة السػلجكقية -

 .ـ1979، بغداد
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 المراجع الفارسية:

 ـ. 1939: وذرره الشعراء، واحيح محمد إقباؿ، طيراف، دولتشان -

 .ش2536، ويراف، ياسي كاجوماعيخأاة واريخ س: ذبيح اهلل صفا -

 .ويراف، جاب درازدىـ، لد دكـج، دار إيراف، واريخ أدبيات                      

مجلو أوناشماره سػيزدىـ، ، ينياجباف فارس زباناف درومدف ز ـ ، سيرضا مصطفى سيزواري -

 .ىػ1372 ،ساؿ سكؿ

 ىػ.1373، ويراف، جلد أكؿ، ديف دكلت در إيراف عيد المغكؿ: شيرين بياتي -

 ، جاب نجـ.3افكية، جلد واريخ ده سالة إيراف از غزنكياف وا انقراض: العظيم رضىعبد -

 ىػ.1373 ،، ويرافكغزدر ررماف، وعليؽ باسواني باريذم فجكقياسل: كرماني -

 .ىػ1274، ويراف، ـ، بانجانوشش دكـ، جلد ىق: واريخ اجوماعي، إيراف، نمرتضى رواندي -

 ىػ.1373 ،يذيب كولخيص عباس زرياب، ويرافو ،: ركضة الافاميرخواند -

 .(أدبيوماعي، ، اج: أكروو آسيا واريخي )سياسي، دينيميركاساني -

 سادسًا: المراجع المعربة والمترجمة:

، خػػركف، مطبعػػة عيسػػ  البػػابي الحلبػػي، القػػاىرة، ورجمػػة محمػػد رنػػاس كآ: وػػراث فػػارسأبــري -

 .ـ1969

 ،حمػػػػد عيسػػػػ ، دار المعػػػػارؼ، القػػػػاىرة: الينػػػػد اإلسػػػػأمي، ورجمػػػػة/ أحمػػػػد مأرنســــت كــــول -

 .ـ1958

 .ـ1987، اسوانبكؿ ،رؾ كعماةرىـ، ورجمة / أحمد عيس ، فنكف الو: ااأف آبادأوقطاي -

 .ـ1977، القاىرة ،رير، ورجمة / أحمد محمكدطريؽ الح :إيرين فرانك وديفيد برستون -
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أحمػػد السػػعيد : وػػاريخ الوػػرؾ فػػي آسػػيا الكسػػط ، ورجمػػة فاســيمي فالدبميــر وخــيش بارتولــد -

 .ـ1985 القاىرة، ، الييةة المارية العامة للرواب،سليماف

عثمػػاف  ، نقػػؿ عػػف الركسػػية اػػأح الػػديفالفػػوح العربػػي إلػػ  الغػػزك المغػػكلي وررسػػواف مػػف

 .ـ1996، الركيت المجلس الكطني للثقافة، ىاشـ،

، دد سػػػػػليماف، مطبعػػػػػة العػػػػػاني، بغػػػػػدا، ورجمػػػػػة داك ب العربػػػػػيالطػػػػػ :إدوارد جرنفيـــــل نوابـــــر  -

 ـ.1964

 ـ. 1996واريخ اذدب في إيراف، ورجمة كوعليؽ أحمد رماؿ الديف حلمي، الركيت، 

ط دار الزىػػػراء  ،، ورجمػػػة د. السػػػباعي محمػػػد السػػػباعيفػػػي إيػػػراف اإلسػػػأـ: فســـكيبطروش -

 .ـ1993ىػ/ 1412، للنشر

 لمسػلميف، مؤسسػة المعػارؼ،مكسكعة العلكـ اإلسػأمية كالعلمػاء ا: ي و خرونجبول غميون -

 .(د.ت)، بيركت

حسػاف اػدقي ، ور كرليفػكرد بػكزكرث، وػراث اإلسػأـ :جوزيف شـاخت - جمػة حسػيف مػؤنس كا 

 .ـ1998، ظبي ، أبكالعمد، منشكرات المجلس الكطني للثقافة

 ـ.1978: أكزراف الشعر الفارسي، ورجمة محمد نكر الديف عبدالمنعـ، القاىرة، خاسفري  -

كف المطبكعات الجامعية، ، ديفوحي عثماف : حضارة العرب، ورجمة محمدجوستاف لويون -

 .ـ1982، الجزاةر

ـــر - ـــد ولب ، ، القػػػاىرة7حسػػػيف، ط المنعـ أحمػػػديػػػراف ماضػػػييا كحاضػػػرىا، ورجمػػػة عبػػػدإ: دونال

 .ـ1985

 .ـ1958القاىرة،  ،: الفنكف اإلسأمية، ورجمة أحمد محمد عيس ، دار المعارؼديماند -
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، البدايػة حوػ  القػرف الواسػع اليجػرمة مػف الشػيعة فػي إيػراف دراسػة واريخيػ: رسول جعفريان -

 .ـ1378ىػ/ 1420، عريب علي ىاشـ اذسرمو

 .ـ1983، بيركت، د المسلميف، ورجمة االح العماشيعلـ الواريخ عن: روزنتال -

بيضػكف، رمػاؿ الدسػكقي، فػاركؽ  ، ورجمػة: شمس العرب وسطع عل  العػربزيغريد ىونكو -

 .ـ1982ىػ/ 1399، ع، بيركتلوجارم للطباعة كالوكزي، نشر المروب ا3ط

 اف، ورجمػػػػػة محمػػػػػد فوحػػػػػي عثمػػػػػاف، ديػػػػػك : المسػػػػػلمكف فػػػػػي وػػػػػاريخ الحضػػػػػارةســـــتا نودولـــــب -

 .ـ1982، المطبكعات الجامعية، الجزاةر

 .ـ1954الركيت،  ،ورجمة رماؿ الديف حلمي، الكزراء في عيد السأجقة: عباس إقبال -

 .ـ2000، أبك ظبي، الثقافي المجمع، الكىاب علكبواريخ المغكؿ ورجمة عبد  -

د ، ورجمػػة أحمػػنػػذ أقػػدـ العاػػكر حوػػ  العاػػر الحاضػػروػػاريخ بخػػارل م: ارمينــوس فــامبري -

 .(د.ت)، روبة نيضة الشرؽ، جامعة القاىرة، ممحمكد الساداو ، كيحي  الخشاب

حمػد نػاجي، أك  ،نشػأتدؽ اػا لفارسيةورجمة عف ا اإلسأـواريخ الواكؼ في : قاسم غني -

 .ـ1970، القاىرةمروبة النيضة المارية، 

، : وػػاريخ اذدب العربػػي، ورجمػػة عبػػدالحليـ النجػػار، دار المعػػارؼ، القػػاىرةكــارل بروكممــان -

 .ـ1998

ربيػػػة/ د. اػػػأح وػػػاريخ اذدب الجغرافػػػي العربػػػي نقلػػػو إلػػػ  الع: ي الفـــاطيوسكراتشكوفســـك -

 ـ.1996 ،الثقافية، جامعة الدكؿ العربية ، منشكرات اإلدارةالديف عثماف ىاشـ

ــ - ــوروث وردكميف بػػف اكراء النيػػر، دار اذسػػرات الحارمػػة فػػي الوػػاريخ اإلسػػأمي لػػبأد مػػا : ب

، بيركت  .ـ1998، حـز
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، ، ورجمػػة بشػػير فرنسػػيس كرػػكريس عػػكاد، مؤسسػػة الرسػػالة: بلػػداف الخأفػػة الشػػرقيةلســترن  -

 .ـ1958، بيركت

. علػػي كراجعػػو/ د ، ورجمػػة / د. فوحػػي عثمػػافجيػػكد المسػػلميف فػػي الجغرافيػػة :نفــيس أحمــد -

 .(د.ت)، أدىـ، دار القلـ

، ، ورجمػة أحمػد محمػد رمضػافي الشرؽ اذدن  في العاكر الكسط واريخ الوجارة ف: ىايد -

 .ـ1994، الييةة المارية العامة للرواب، القاىرة

 سابعًا: الدوريات والرسائل العممية:

، بحػث أـ ىنػاؾكراء النير كانوشار اإلسالفوح اإلسأمي لبأد ما : المطيفأحمد توني عبد -

الكسػػػط  كالقكقػػػاز(، جامعػػػة  المسػػػلمكف فػػػي آسػػػياالمػػػؤومر الػػػدكلي ) أبحػػػاثنشػػػكر ضػػػمف م

 .ـ1993، اذزىر

 آسػػيا الكسػػط ، نػػدكة اآلثػػارلوػػأثيرات الفنيػػة بػػيف عمػػاةر ماػػر ك ا: الرحيم إبــراىيمجمــال عبــد -

 .ـ1988اإلسأمية في شرؽ العالـ اإلسأمي، 

، 2، جػػ1سػكمر، جػػ ، مقػاؿ منشػكر بمجلػةسػلجكقي: نظػـ الحرػـ فػي العاػر الحسين أمـين -

 .ـ1964، المجلد العشركف، بغداد

مقالػة مجلػة رليػة الوربيػة ببغػداد،  ،ببغػداد المدرسة النظامية مف مظاىر الحضارة اإلسػأمية

 .ـ1962ىػ/1380، المجلد العاشر

 طكطػات، معيػد المخكرؽ كالراغد في إفريقية الوكنسػيةالبردم كال: الوىابحسن حسني عبد -

 .ـ1956، ، القاىرة3العربية، مب

ـــل عبد - ـــادةخمي ـــد زي ، مػػػؤومر ، ماضػػػييا كحاضػػػرىا: جميكريػػػة طاجرسػػػواف اإلسػػػأميةالمجي

 .ـ1993، المسلميف في آسيا الكسط ، العدد سبومبر
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 .ـ1963اإلسرندرية،  ، مجلة آداب: الورؾ كالمجومعات الورريةالحميدسعد زغمول عبد -

كروابػػو )ديػػكاف لغػػات الوػػرؾ( مقػػاؿ نشػػر بمجلػػة أبحػػاث  محمػػكد الراشػػغرم :ســنية مصــطفى -

 .ـ1993، ، جامعة اذزىر6ف في آسيا الكسط  كالقكقاز، جػالمؤومر الدكلي المسلمك 

رسػػػػالة ماجسػػػوير غيػػػػر ، وررسػػػواف فػػػي العاػػػػر العباسػػػي اذكؿ: شـــربات أحمــــد مصــــطفي -

 .ـ2005، مار، آداب قنا، منشكرة

م االسػػػػأمي، مػػػػؤومر المؤرخػػػػكف العػػػػرب، الخانقػػػػات فػػػػي الوػػػػراث الحضػػػػار  شــــوقي شــــعث: -

 ـ. 2001الشارقة، 

ة، مجلػػة المجمػػع العلمػػي ألػػكاف المأبػػس العربيػػة فػػي العيػػكد اإلسػػأمي: صــالح أحمــد العمــي -

 .ـ1976، 37الجغرافي، مب 

ــــدين المنجــــد - ر جديػػػػدة عػػػػف وػػػػاريخ الطػػػػب عنػػػػد العػػػػرب، مجلػػػػة معيػػػػد ماػػػػاد: صــــالح ال

 .ـ1959، المخطكطات العربية، مجلد

ـ، 1994: المسػػػجد كالقاػػػص كالمػػػذرركف، مجلػػػة عػػػالـ الفرػػػر، الركيػػػت، لحكيم بميـــغاعبـــد -

 ـ.1987، 12عدد

ييف كالفػاطمييف مػف ظيػكر السػأجقة، حكليػات مكقؼ البيزنط: الغنيعبدالرحمن محمد عبد -

 .97حكلية رقـ ، ـ1994، رلية اآلداب الركيت

ضػػمف نػػدكة رأس الخيمػػة ، بحػػث منشػػكر يػػةعلػػـ الحػػديث فػػي آسػػيا المررز : عواتــوفعبــداهلل  -

 .ـ1999، خية كبلداف آسيا الكسط  كالقكقازالواري

، ، الشػارقة70العػدد  ،: المخطكط العربػي فػي عاػر الػكراقيف، مجلػد الرافػدالمجيد بركوعبد -

 .ـ2003
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، بحث نشر ضمف ندكة العأقات الواريخيػة : العرب في االوحاد السكفيويغوارم تشيكوفاني -

 .ـ1999، ف آسيا الكسط لخليب العربي كبلدابيف ا

الكثػػاةؽ كالمخطكطػػات مجلػػة ، دكر الرناشػػات فػػي الروابػػة الواريخيػػة المغربيػػة: محمــد رزون -

 .ـ1990، العدد الرابع

 ، بحػػث منشػػكر فػػي مجلػػة: مرارػػز الوجػػارة فػػي آسػػيا الكسػػط النصــر محمــد عبــدالعظيم أبــو -

 .ـ2000، د الثامفالعد ،اوحاد المؤرخيف العرب، القاىرة

، اذكؿشكر ضمف حكليو الدراسات اآلسيكية، العدد ، بحث منسأمي إلقليـ الاغدالفوح اإل -

 .ـ1997، الزقازيؽ

العأقات الثقافية بػيف عػرب الجزيػرة كشػعكب آسػيا الكسػط  بحػث ضػمف : محمد عمي الفرا -

 .ـ1999ندكة العأقات الواريخية بيف الخليب العربي كبلداف آسيا الكسط ، 

، 4مػػا كراء النيػػر، مجلػػة المجمػػع العلمػػي العراقػػي، بغػػداد، جػػػ: بػػأد محمــود شــيت خطــاب -

 .ـ1982، 33مجلد 

، 9، مػب2بغػداد، جػػ : المدرسة النظامية ببغػداد، مقػاؿ منشػكر بمجلػة سػكمر،مصطفى جواد -

 ـ.1953

: المعوزلػة فػي بػأد المغػرب، رسػالة ماجسػوير غيػر منشػكرة، آداب عػيف مني حسن محمـود -

 .ـ2007شمس، 

، بحػػػث مسػػػوخرج مػػػف مجلػػػة رليػػػة اللغػػػة ظػػػاـ الملػػػؾ كالمػػػدارس النظاميػػػة: نيحيـــى الخشـــاب -

، امعػػػػػة اإلمػػػػاـ محمػػػػػد سػػػػػعكد اإلسػػػػػأمية، جالعػػػػدد الخػػػػػامس العلػػػػػكـ االجوماعيػػػػػة،العربيػػػػة ك 

  .ـ1975ىػ/ 1395الرياض، 
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 (1) ممحق رقم

 خمفاء بني العباس في العصرين السمجوقي والخوارزمي
 .ـ(1074 – 1030ىػ/ 467 – 422ة القاةـ بأمر اهلل )الخليف -

 .ـ(1094 – 1074ىػ/ 487 – 467الخليفة المقودم بأمر اهلل ) -

 .ـ(1118– 1094ىػ/ 512 – 487الخليفة المسوظير باهلل ) -

 .ـ(1134 – 1118ىػ/ 529 – 512الخليفة المسورشد باهلل ) -

 .ـ(1134 – 1134ىػ/ 532 – 529الخليفة الراشد باهلل ) -

 .ـ(1160 – 1137ىػ/ 555 – 532الخليفة المقوفي ذمر اهلل ) -

 .ـ(1170 – 1160ىػ/ 566 – 555الخليفة المسونجد باهلل ) -

 ـ( 1179 – 1170ىػ/ 575 – 556الخليفة المسوضيء بأمر اهلل ) -

 .ـ(1225– 1179ىػ/ 622 – 575الخليفة الناار لديف اهلل ) -

 .ـ(1226 – 1225ىػ/ 623 – 622الخليفة الظاىر بأمر اهلل ) -

  .ـ(1242 – 1226ىػ/ 640 – 623الخليفة المسونار باهلل ) -
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 (2ممحق رقم )

 سالطين السالجقة
 .ـ(1063 – 1037ىػ/ 455 – 429السلطاف طغرلبؾ ) -

 .ـ(1072 – 1063ىػ/ 465 – 455السلطاف ألب أرسأف ) -

 .ـ(1092 – 1072ىػ/ 485 – 465السلطاف ملرشاه بف ألب أرسأف ) -

 .ـ(1104 – 1095ىػ/ 498 – 489ف بررياؽ بف ملرشاه )السلطا -

 .ـ(1117 – 1095ىػ/ 511 – 498السلطاف محمد بف ملرشاه ) -

 .ـ(1157 – 1117ىػ/ 552 – 511السلطاف سنجر بف ملرشاه ) -

 .ـ(1130 – 1117ىػ/ 525 – 511السلطاف محمكد بف ملرشاه ) -

 .ـ(1134 – 1131ىػ/ 529 – 526السلطاف طغرؿ بف محمد بف ملرشاه ) -

 .ـ(1152 – 1134ىػ/ 547 – 529السلطاف مسعكد بف محمد بف ملرشاه ) -

 .ـ(1153 – 1152ىػ/ 548 – 547السلطاف ملرشاه بف محمكد بف محمد ) -

 .ـ(1159– 1153ىػ/ 554 – 548السلطاف محمد بف محمكد بف محمد ) -

 .ـ(1160 – 1159ىػ/ 556 – 554السلطاف سليماف شاه بف محمد ملرشاه ) -

 .ـ(1175 – 1160ىػ/ 571 – 556طاف أرسأف بف طغرؿ بف محمد ملرشاه )السل -

 .ـ(1193 – 1175ىػ/ 590 – 571السلطاف طغرؿ بف أرسأف بف طغرؿ ) -
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 (3ممحق رقم )

 سالطين الدولة الخوارزمية
 

 .ـ(1096 – 1077ىػ/ 490 – 470نكشوريف خكارزمشاه ) -

 .ـ(1127 – 1096ىػ/ 521 – 490محمد بف نكشوريف خكارزمشاه ) -

 .ـ(1156 – 1127ىػ/ 551 – 521آوسزيف محمد بف نكشوريف خكارزمشاه ) -

 ـ(.1172 – 1156ىػ/ 568 –551إيؿ أرسأف بف أوسزيف محمد خكارزمشاه ) -

 .ـ(119 – 1193ىػ/ 596 – 589ورش بف إيؿ أرسأف خكارزمشاه ) -

 .ـ(1220 – 1199ىػ/ 617 – 596عأء الديف محمد بف ورش خكارزمشاه ) -

 –1220ىػػػػػػ/ 628 –617جػػػػػأؿ الػػػػػديف منربروػػػػػي بػػػػػف عػػػػػأء الػػػػػديف محمػػػػػد خكارزمشػػػػػاه ) -

 .ـ(1230
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 (4ممحق رقم )

 وصف إقميم ما وراء النير
 

ىػػك أجػػؿ اذقػػاليـ كأرثرىػػا أجلػػة كعلمػػاء كمعػػدف الخيػػر كمسػػوقر العلػػـ كررػػف اإلسػػأـ المحرػػـ 

كاسػـ ، بػأس شػديد كرأم سػديد  قػـك أكلػ، كحانو اذعظـ ملكرػو أجػؿ الملػكؾ كجنػده خيػر الجنػكد

ملوفػػة  ان كخيػػر كفػػوح كناػػر عظػػيـ وػػرل بػػو رسػػاويؽ جليلػػة كقػػرل نفيسػػة كأشػػجار ، كمػػاؿ مديػػد، ربيػػر

ىػك سػد الوػرؾ كوػرس الغػز كىػكؿ الػرـك ، كأنياران جارية كنعمان ظاىرة كنكاحي كاسعة كدينػان مسػوقيمان 

 .كمفخر المسلميف

، كرغبة في العلـ كاسوقامة في الديف، كفقيان كعمارةكأرثرىا خيران   كىك أخاب بأد اهلل وعال

أحسف ، .. ينظر المقدسي.كأشد بأسان كأغلظ رقابان كأدكـ جيادان كأسلـ ادكران كأرغب في الجماعات

  .311، 310ص، الوقاسيـ
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 (1خريطة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1خريطة رقـ )

 .219، صاإلسأـواريخ  أطلسحسف مؤنس: 
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 219ص، أطمس تاريخ اإلسالم: حسين مؤنس

 (2رقم )خريطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .220، صاإلسأـواريخ  أطلسؤنس: حسف م

 (2خريطة رقـ )
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 220ص، أطمس تاريخ اإلسالم: حسين مؤنس

 (3خريطة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .221، صاإلسأـواريخ  أطلسحسف مؤنس: 

 (3خريطة رقـ )



 828 

 

 

 

 

 

 

 

 

 221ص، أطمس تاريخ اإلسالم: حسين مؤنس

 (4خريطة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .222، صاإلسأـواريخ  أطلسحسف مؤنس: 

 (4خريطة رقـ )
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 222ص، أطمس تاريخ اإلسالم: حسين مؤنس

 (4تابع خريطة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .222، صاإلسأـواريخ  أطلسحسف مؤنس: 

 (4خريطة رقـ )وابع 
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Abstract 

Intellectual life in the region beyond the river in the Saljuk and algorithm times 

(460-622 Hijri/1067-1221) 

The letter consists of 479 pages and consists of an introduction and includes the 

importance of the topic, the aims and reasons for its choice, the difficulties 

encountered by the researcher, the approach to the study, a critical study of the most 

important sources, the preface, five chapters and conclusion, a list of prosecutions, 

maps and other sources and references. 

The preface is entitled The Historical geographical framework of a region 

beyond the river. 

The first chapter dealt with the political conditions in the Mesopotamia of the 

Islamic conquest until the Mongol invasion and included the unregulated and orderly 

opening and political development of the territory until the algorithm era. 

Chapter II addresses the factors that have helped to promote the flourishing of 

intellectual life, the nature of the territory, the rich, the interest and the encouragement 

of the Sultans and ministers with knowledge, scholars, sectarian strife, scientific 

excursions and waqfs. 

The third chapter is entitled Educational Institutions in a region beyond the 

river, such as Catalan, mosques, schools, ligaments, libraries and others. 

Chapter IV carried the title of Scientific and Literary Productions (transport 

Sciences), which are legal, linguistic and literary. 

He dealt with the fifth and final chapter (mental sciences), such as medicine, 

pharmacy, Chemistry, Astronomy, history and geography, and spoke of the Mongol 

invasion of the country beyond the river and its impact on intellectual life. 

The conclusion summarized the main findings of the study. 
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