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 ملخص:

 ي مختلف األمصار، وعلى مرالعلمية فاألحوال  ،كاديميةورسائلهم األ المنشورة في بحوثهم ،رصد كثير من الباحثين 

حيناً  باورد، أوما يُقال لها حيناً: إال أننا لم نجد دراسة سابقة سلّطت أضواءها على الحياة العلمية في مدينة أبيورد، أو  ،عصورال

على والشرقي من العالم اإلسالمي. ناح إقليم خراسان في الجالجزء الشمالي الشرقي من الواقعة في تلك المدينة أباورد،  أخرى:

ولية، تبعثرها في المصادر األو بهذه المدينة السياسية واالقتصادية والجغرافية والعلمية الخاصةالمعلومات كافة الرغم من ندرة 

، وتصنيفها، وتقييمها؛ للوقوف ما أمكن أشتات هذه المعلوماتض بع –استطاعت إلى ذلك سبيالً ما  -إلى جمع هدفت الدراسة فإن 

لذي تمّزق ، مثلها كمثل إقليم خراسان نفسه اعلى الحياة العلمية في تلك المدينة التاريخية والتي لم يعد لها وجود في وقتنا الحاضر

اجة إلى في الحالوصفية وتكمن أهمية هذه الدراسة   .في الوقت الحاضر بين ثالثة دول، وهي: تركمانستان، وأفغانستان، وإيران

بة المكت رفوف بالحضارة اإلسالمية، فضالً عن الحاجة إلى تزويد االرتقاءدوارهم في أإبراز و ،إضاءة جهود علماء هذه المدينة

يقنعوا  أبناء أبيورد لم أكثرن انتهت الدراسة إلى جملة من االستنتاجات، لعل من أهمها: أولقد .  العربية بما ينقصها في هذا الجانب

 إلى مكة، وبغداد، ودمشق، ونيسابور، ومرو، وغيرها من كبريات مدنضعنوا فولم يكتفوا بما تعلموه بها، بالبقاء في مدينتهم، 

حث ابحسب ما توصل إليه الب - المدينة هن هذُوجد أذلك، فقد  الوة علىعو  خ.؛ ليطلبوا العلم من مشاهير العلماء والمشاياإلسالم

قدم، وإلى جانب ما ت  رعوا في علم الحديث والفقه.بلم تُخّرج أحداً مهر وبهر في العلوم العقلية، ولكنها قدمت جمعاً من العلماء  –

، والذي مد األبيورديمحأدباًء يُشار إليهم بالبنان، ويأتي في مقدمتهم الشاعر واللغوي الكبير أبو المظفر لفيفاً من أبيورد  فقد أنجبت

ي وتوصي الدراسة أصحاب الهمم من الباحثين بتقص  .ال نبالغ في القول لو قلنا أن شهرته فاقت شهرة مدينته التي خرج من رحمها

، إضافة إلى ترجمة مثل هذه األعمال وتوفيرها ألبناء الحياة العلمية في مدن اإلسالم التي لم يسبق ألحد أن تعّرض لها بالبحث

     التليد. القديم ومجدهمعز أسالفهم راسان وغيرها من بلدان اإلسالم لتوعيتهم بخ

 .أبيورد، خراسان، العلماء، الحياة العلمية مفتاحية:الكلمات ال
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The Intellectual Movement in the City of Abiward from the Islamic Conquest until the fall 

of the Abbasid Caliphate (31 - 656 AH / 651 - 1258 AD) 

Abstract: 

Many researchers monitored, in their published research and academic letters, the scientific 

conditions in various regions, and throughout the ages, but we did not find a previous study that 

shed its light on the scientific life in the city of Abiward, or what is sometimes called: Baward, or 

Aaward, that city located in the northeastern part of Khorasan Province in the eastern wing of the 

Islamic world. Despite the scarcity of all political, economic, geographical and scientific 

information about this city and its dispersal in the primary sources, the study diligently sought to 

collect - as much as it could - some scraps of this information, classifying and evaluating it to find 

out as much as possible about the scientific life in that historical city, which no longer exists at the 

present time.  The study showed that many of the sons of Abiwoard were not content to remain in 

their city, so they went to Mecca, Baghdad, Damascus, Nishapur, Meru, and other major cities. To 

seek knowledge from famous scholars and sheikhs. It was found that this city - according to the 

findings of the research - did not graduate anyone skilled and dazzling in the rational sciences, but 

it presented a group of scholars who excelled in the science of hadith and jurisprudence. It is 

mentioned to Abiward that it gave birth to the great poet and linguist Abu Al-Muzaffar Muhammad 

Al-Abiwordi. The study recommends researchers of people of determination to investigate the 

scientific life in the cities of Islam that no one has ever been exposed to in research, in addition to 

translating such works and making them available to the people of Khorasan and other Islamic 

countries to make them aware of the glory of their ancient ancestors and their ancient glory. 
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 المقدمة: .1

واآلخرين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد األولين  

 سار على دربه، واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد:

ال يخفى على كل مسلم ما للعلم من شرف عظيم، وما للعلماء من فضل كبير؛ يدل على ذلك ما يحفل به القرآن الكريم 

يرفع هللا الذين {، وقال سبحانه: }(1)إنما يخشى هللا من عباده العلماءوالسنّة الشريفة من اآليات واألحاديث، قال هللا تعالى: }

{.  وجاء في (3)قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون{، وقال تعالى أيضاً: }(2)آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات

ستكون فتن يصبح الرجل "، وقال: "(4)ه في الدينمن يرد هللا به خيراً يفقهالحديث الشريف أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "

".  إن هذه اآليات واألحاديث المذكورة ليست سوى قليل من كثير، وغيض (5)فيها مؤمناً، ويمسي كافراً إال من أحياه هللا بالعلم

 ر.  من فيض، ولو استقصى المرء كل ما ورد من اآليات واألحاديث واآلثار لطال بنا المطال وشطَّ بنا المزا

لقد كان لمثل تلك التوجيهات القرآنية الكريمة والنبوية الشريفة الصريحة عظيم األثر في انكباب المسلمين على العلم 

مما أسهم في نبوغ علماء ال عد لهم وال حصر في ميادين المعرفة كافة؛ وهذا ما قاد المسلمين  ؛وإقبالهم عليه وتنافسهم في تحصيله

وشملت تلك النهضة العلمية بالد اإلسالم من مشرقه إلى مغربه، جعلتهم في صدارة األمم آنذاك.   إلى تشييد حضارة مرموقة

الواقعة في الجناح الشرقي من العالم اإلسالمي واحدة من أبرز األقاليم التي أزهرت فيها الحياة العلمية  (6)وكانت بالد خراسان

                                                           
 .82اآلية ( سورة فاطر: 1)

 .11( سورة المجادلة: اآلية 2)

 .9( سورة الزمر: اآلية 3)

 . تحقيق: نبيل هاشم آل باعلوي )بيروت: دار البشائر اإلسالمية،المسند الجامع، م(262هـ/822)ت  ( الدارمي، أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن4)

 .116م(، 8114هـ/1141

 .161، المسند( الدارمي، 5)

 ،كلْ  :ألن معنى ُخر ؛بضم الخاء وفتح الراء. قيل: ُخر اسم للشمس في الفارسية وأسان أصل الشيء ومكانه، وقيل: معناه كْل سهالً ( خراسان: 6)

اسع يحيط به من الشرق نواحي سجستان والهند، ومن الغرب مفازة غزية ونواحي جرجان، ومن الشمال ما وراء وسهل. وخراسان إقليم  :وأسان

بلد الترك، ومن الجنوب مفازة فارس وقومس. وأما كور خراسان فإن أعظمها: نيسابور، ومرو، وهراة، وبلخ.  وبخراسان كور النهر وشيء من 

سرخس، وبوشنج، وباذغيس، ومرو الروذ، وجوزجان، والباميان، وطخارستان.  فتح أبيورد، ودونها في الكبر، فمنها: قوهستان، وطوس، ونسا، و

 – 84م(، ثم أُعيد فتح اإلقليم في عهد الخليفة عثمان بن عفان )611 – 641هـ/84 – 14د الخليفة عمر بن الخطاب )المسلمون خراسان في عه

العباس أحمد بن يحيى بن  ام( لما شق أهل البالد عصا الطاعة.  وللمزيد من المعلومات عن خراسان، انظر مثالً: البالذري، أب626 – 611هـ/42

 ا؛ الطبري، أب271 – 267م(، 1927هـ/1117، تحقيق: عبدهللا أنيس الطباع )بيروت: مؤسسة المعارف، وح البلدانفتم(، 298هـ/879جابر )ت 

الرياض: بيت األفكار الدولية،  –، اعتنى به: أبو صهيب الكرمي )عّمان تاريخ األمم والملوكم(، 984هـ/411جعفر محمد بن جرير بن رستم )ت 

وما بعدها؛  824م(، 1987)ليدن: مطبعة بريل،  مسالك الممالكم(، 927هـ/416اق إبراهيم بن محمد )ت إسح ا؛ األصطخري، أب691د. ت(، 

، تحقيق: فريد الجندي )بيروت: دار الكتب العلمية، معجم البلدانم(، 1889هـ/686عبدهللا ياقوت بن عبدهللا الرومي )ت  اشهاب الدين أب الحموي،

، الروض المعطار في خبر األقطار م(،1192هـ/911عبد هللا محمد بن عبدهللا بن عبدالمنعم الحميري )ت  ا؛ الحميري، أب112 – 111: 8د. ت(، 

 .812 – 811م(، 1971تحقيق: إحسان عباس )بيروت: مكتبة لبنان، 
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تها صرف عنايتسنظراً إلى سعة هذا اإلقليم وكثرة مدنه؛ فإن هذه الدراسة و  .وأينعت قروناً، وخّرجت من الفقهاء والعلماء حشوداً 

 .دينة أبيوردفي مإلى استكناه األحوال العلمية 

افة إلى إض ،تلمس مالمح مدينة أبيورد الجغرافية والتاريخية ، وهما:أمرين اثنينهذه الدراسة تحقيق  تغياتأهداف الدراسة: . 1.1

 .واألدبية العلميةالتعريف بإسهاماتهم ئها ووأدباأبيورد بأبرز علماء تنويه ال

جهود علماء أبيورد في خدمة العلم.  لذا؛ تأتي هذه  رصدتعلى دراسة سابقة  -في حدود بحثي  –لم أقف  أهمية الدراسة:. 1.1

فإن هناك  يفيده.  زيادة على ذلك،وتوفير مادة علمية قد يجد فيها طالب العلم ما المكتبة العربية هذا النقص في الدراسة بقصد سد 

  إسهاماتهم في خدمة الحضارة اإلسالمية. بيان ة جهود علماء هذه المدينة وءضرورة في إضا

تتلخص صعوبات الدراسة وعوائقها في أمرين: أولهما: تعذر الوصول إلى المصادر الفارسية التي  صعوبات الدراسة:. 1.1

، ن والبلدانيينالمؤرخيالعامة عن مدينة أبيورد في كتب .  وثانيهما: ندرة المعلومات يهوتثر الموضوعضفي على يُعتقد أنها كانت ست

  وقلة اإلشارات إلى علمائها وتناثرها في بطون كتب التراجم والطبقات.

 ستستند الدراسة إلى المنهج الوصفي، القائم على جمع المادة العلمية من مصادرها التاريخية المتنوعة، منهج الدراسة:. 1.1

 ومن ثم تحليلها وتمحيصها ونقدها لتحقيق أهداف الدراسة.

وجهت الدراسة عنايتها إلى استقصاء الجهود العلمية فيما يتعلق باإلطار المكاني، فقد  اإلطار المكاني والزماني للدراسة:. 1.1

االلتزام بحصر علماء أبيورد خالل  أما اإلطار الزماني، فقد راعت الدراسةواألدبية ألبناء مدينة أبيورد وقراها والنازلين بها.  و

    م. 1822هـ/626المدة الممتدة بين الفتح اإلسالمي للمدينة في العصر الراشدي وسقوط الدولة العباسية سنة 

 لمحة جغرافية: .1

، خراسان أرضمشهورة في  وسكون الراء ودال مهملة(: مدينةواو فتح ال)بفتح أوله وكسر ثانيه وياء ساكنة و (7)أبيورد

 ،مع مرور الزمنجرى تحريف السمها ثم ، إليه نُِسبت، ف رد بن جودرزرجل من بالد فارس يقال له: باو –كما يُزعم  –بناها 

   .  (9)، أو أباوردي، والنسبة إليها: أبيوردي، أو باوردي(8)االسم األخير هو أكثرها شيوعاً (، وأبيورد)و )أباورد(، فأصبحت تُعرف بــ

                                                           
لم تعد موحدة كما كانت  بأسرها خراسانبالذكر، أن  قمينمما هو و.  في الوقت الحاضرأبيورد لم يعد لها وجود  مدينة مما يٌؤسف له أنإن ( 7)

 تركمانستان جمهوريةالجزء التابع لالواقعة في  أبيورددول، وهي: تركمانستان، وأفغانستان، وإيران.  وأما  بين ثالثتفتت عليه في الماضي، بل 

وغيرهما مدناً منسية  "مرو العظمىقصبة خراسان "فقد أصبحت هي و - تحاد السوفييتي"المما كان يُعرف بــ "ا ًءاكانت إلى عهد قريب جز -

المسلمون ؛ البار، محمد علي، 17م(، 1972هـ/1492)بيروت: المكتب اإلسالمي،  خراسان، محمود، مثالً: شاكرانظر   قابعة في زوايا النسيان.

      .471 – 468: 1م(، 1924هـ/1114)جدة: دار الشروق،  حاد السوفييتي عبر التاريخالتفي ا

 . 111: 1، معجم البلدان( الحموي، 8)

رتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى اإلكمال في رفع اال(، م1128هـ/172 )ت العجليعلي بن هبة هللا أبو نصر ( ابن ماكوال، 9)

(، هامش م1964هـ/1424، العثمانيةمجلس دائرة المعارف حيدر أباد: بن يحي المعلمي اليماني ونايف العباسي ) عبد الرحمن، تحقيق: واألنساب

 .176: 1(، 1رقم )
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بين  الشرقي من البالد،شمالي ، أو في الجزء ال(10)الربع الثاني منهفي تقع أبيورد أربعة أرباع، وتتألف خراسان من و

، (17)وكوفن ، (16)، وناس(15)، وطورق(14)، ومهينة(13)شبذ : نذكر منها، ويتبعها عدد من القرى، (12)وسرخس (11)نسامدينتي 

أمير خراسان عبدهللا بن طاهر بن الحسين ويُنسب بناؤها إلى من أبيورد،  (18)لى بعد ستة فراسخوتقع عأشهرها، هي واألخيرة 

 خرج منها جماعة من أهل العلم واألدب ممن سيأتي الحديث عن مشاهيرهم في حينه.   لقد ، و(19)م(211هـ/841)ت 

، (20)(ي حسنة الهواء، إال أن أهلها سفلة، كما نعتهم بذلك صاحب كتاب )حدود العالمتقع أبيورد بين جبل ومفازة، وه

أبيورد أعجب إليَّ من نسا، وأحر فوصفها بقوله: "و ،م(991هـ/421لقد مرَّ بها الرحالة والجغرافي شمس الدين المقدسي )ت و

 ".(21)...أرخى وأخصب، شربهم من نهر، والجامع بالسوق، قد خرب حصنهاوسوقاً، 

                                                           
، تحقيق: يوسف الهادي )بيروت: عالم الكتب، البلدانم(، 921هـ/411( ابن الفقيه، أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الهمذاني )ت نحو 10)

 .612م(، 1996هـ/1116

 ننسا )بفتح أوله(: مدينة بخراسان، بينها وبين سرخس يومان، وبينها وبين مرو خمسة أيام، والنسبة إليها نسائي.  ولقد خرج منها جماعة م (11)

 .   482: 2، معجم البلدانأعيان العلماء.  ياقوت، 

أرض سهلة، وهي نحو نصف مرو، عامرة، صحيحة سرخس )بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح الخاء الثانية(: مدينة بين نيسابور ومرو في  (12)

 .  471م(، 1998)بيروت: دار مكتبة الحياة،  صورة األرضم(، 977هـ/467القاسم محمد بن علي النصيبي )ت  وابن حوقل، أبالتربة.  

أنسابهم أسماء الرواة و توضيح المشتبه في ضبط(، م1142هـ/218القيسي الدمشقي )ت  عبد هللا( ابن ناصر الدين، شمس الدين محمد بن 13)

 . 191: 2م(، 1994هـ/1114، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي )بيروت: مؤسسة الرسالة، ألقابهم وكناهمو

، تحقيق: عبد الرحمن بن المعلمي اليماني )حيدر أباد: األنسابم(، 1166هـ/268السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور )ت  (14)

 .247: 18م(، 1977العثمانية، دائرة المعارف 

 . 22: 1، معجم البلدانياقوت، ( 15)

)بغداد: مكتبة المثنى،  اللباب في تهذيب األنسابم(، 1844هـ/641الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد )ت  وابن األثير، عز الدين أب (16)

 . 822: 4د. ت(، 

 . 227: 1، معجم البلدان( ياقوت، 17)

مة: كامل ، ترجالمكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادلها في النظام المتري( فرسخ: يعادل ثالثة أميال، أو نحو ستة كيلومترات. فالتر هنتس، 18)

 .91م(، 1971العسلي )عّمان: الجامعة األردنية، 

 192مراء بني طاهر بخراسان.  وكان الخليفة المأمون )بن طاهر بن الحسين: يُكنى بأبي العباس، وهو من أشهر قادة بني العباس وأ عبد هللا (19)

م( كثير الميل إليه واالعتماد عليه، وتنقل في األعمال الجليلة شرقاً وغرباً، تقلَّد أمر مصر والمغرب للمأمون، ثم واّله 244 – 214هـ/812 –

، وحسن الشعر.  انظر مثالً: ابن األثير، عز الدين أبا الحسن بن طاهر موصوفاً بالنبل، وعلو الهمة، والشهامة، والجود عبد هللاخراسان.  وكان 

تدمري )بيروت: دار الكتب العلمية،  عبد السالم، حققه واعتنى به: عمر الكامل في التاريخم(، 1844هـ/641علي بن أبي الكرم محمد بن محمد )ت 

، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي الوافي بالوفياتم(، 1464هـ/761)ت  عبد هللا؛ الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن 91: 6م(، 8118

 .112 – 116: 17م(، 8111هـ/1181مصطفى )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

 .78م(، 1999هـ/1119تحقيق: يوسف الهادي )القاهرة: الدار الثقافية للنشر، حدود العالم من المشرق إلى المغرب، ( مجهول، 20)

القاهرة: مكتبة ) 4، ط أحسن التقاسيم في معرفة األقاليمم(، 991هـ/421محمد بن أحمد بن أبي بكر )ت  عبد هللا( المقدسي، شمس الدين أبو 21)

 .  481م(، 1991هـ/1111مدبولي، 
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بعد  أبيورد لم يجد في م(1889هـ/686)ت  وإذا كانت أبيورد قد أثارت إعجاب المقدسي، فإن الرحالة ياقوت الحموي  

وبئة، رديئة الماء، يكثر : "وصفه لها بأنهاسوى عنها يستحق الذكر ما  هاما يربو على قرنين من الزمان من مرور المقدسي ب

أما الغريب  ،(23)من شرب من مائها يحدث به العرق المديني، فقال: "على ما قاله الحموي ، وزاد القزويني"(22)فيها خروج الِعْرق

إشارة  –حين أخذ يعدد آفات وأمراض المدن  –ابن فندق ونجد عند   ".(24)فال يفوته البتّة، وأما المقيم ففي أكثر أوقاته ُمبتلى به

   .(25)إلى أن أبيورد من البلدان التي يشكو أهلها من كثرة البعوض والدوالي

القز  :منها يرتفع، وأشهر ما (26)قائم على الزراعة؛ حيث تكثر فيها الحقول والمزارع ، فإنهأبيوردوأما ما يخص اقتصاد 

ابن الفقيه في كتابه )البلدان( أن  وورد عند  .(28)، وفراء الثعالب(27)الزنبقتيُقال لها: ثياب مطّرزة و، وثيابه، والسمسم ودهنه

بلغ سبعمائة م( 244 – 214هـ/812 – 192)خراج أبيورد عن سنتين زمن إمارة عبدهللا بن طاهر في خالفة المأمون العباسي 

    .(29)وأكثر من خراج جارتها األخرى سرخس ،ألف درهم، وهو أقل من خراج جارتها نسا

 لمحة تاريخية:. 1 

راسة؛ فكل مدة الدالحوادث ما يكفي لكتابة الخطوط العريضة لتاريخ أبيورد خالل الوقائع ومن  هيديبين يملك الباحث ال  

ن فجوات على ما بينها م أبرز محطاتها التاريخية بعضتضيء لنا قد تاريخية  تفنمجرد جده بين تضاعيف كتب المؤرخين يما 

قد صنَّف كتاباً  (30)م(1114هـ/217المظفر محمد األبيوردي )ت  ن أديب أبيورد الشهير أباأ، يحسن ذكره.  ومما واسعة زمنية

قدان ف ترتب عليهنفائس مخطوطات وعيون التراث اإلسالمي، وهو ما في تاريخ أبيورد ونسا، إال أنه ضاع في جملة ما ضاع من 

 كشف لنا المستور عن تاريخ أبيورد.له أن يكان ثمين مصدر 

                                                           
  . 111: 1، معجم البلدان( ياقوت، 22)

فصالً تناول فيه العرق المديني، وهذا تعريفه، كما ورد عنده: " هو أن  (القانون في الطب)( أفرد الشيخ الرئيس ابن سينا في سفره الضخم 23)

يحدث على بعض األعضاء من البدن بثرة، فتنتفخ، ثم تتنقط، ثم تتثقب، ثم يخرج منها شيء أحمر إلى السواد، وال يزال يطول ويطول، وربما 

دود حتى ظن بعضهم أنه حيوان يتولد وظن بعضهم أنه شبة من ليف العصب كانت له حركة دودية تحت الجلد كأنها حركة الحيوان، وكأنه بالحقيقة 

طب خفسد وغلظ، وأكثر ما يعرض في الساقين، وقد رأيته على اليدين وعلى الجنب، ويكثر في الصبيان على الجنبين، وإذا مد فانقطع، عظم فيه ال

، تحقيق: محمد أمين الضنّاوي القانون في الطب(، م1147هـ/182علي )ت  واأللم، بل يوجع مدة وإن لم ينقطع".  ابن سينا، أبو علي الحسين بن

 .  126: 4م(، 1999هـ/1181)بيروت: دار الكتب العلمية، 

 .  829)بيروت: دار صادر، د. ت(،  آثار البالد وأخبار العبادم(، 1824هـ/628( القزويني، زكريا بن محمد بن محمود )ت 24)

، ترجمة: يوسف الهادي تأريخ بيهقم(، 1171هـ/262الحسن علي بن زيد بن محمد البيهقي )ت  وظهير الدين أب( ابن فندق، فريد خراسان 25)

 .189م(، 8111هـ/1182)دمشق: دار اقرأ، 

 . 78، حدود العالم( مجهول، 26)

 . 481، أحسن التقاسيم( المقدسي، 27)

 .171م(، 1922)بيروت: مؤسسة الرسالة،  8وكوركيس عواد، ط ترجمة: بشير فرنسيس بلدان الخالفة الشرقية، ( لسترنج، كي، 28)

 .689، البلدان( ابن الفقيه، 29)

 ( سيأتي الحديث عنه ضمن أبرز أدباء أبيورد.30)
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ح عن فت.  وأما ويعذرنا على ما وقع من تقصير يقف القارئ على حقيقة الحالتلك كانت مقدمة قصيرة سقناها كي  

عامله على البصرة  أمرحين وذلك م( 626 – 611/هـ42 – 84أبيورد، فإنها قد دانت بالطاعة على أيام الخليفة عثمان بن عفان )

، وبثَّ العساكر في نواحيها، فما عتم أن أخذت مدن خراسان تتداعى ها ابن عامرفتولّج بالمسير إلى خراسان، (31)عبدهللا بن عامر

 .(32)منها أبيورد التي صالحه أهلها على أربعمائة ألف درهمطوعاً أو كرهاً، و

الخليفة األموي سليمان بن عبدالملك  زمن رفعوا راية العصيانقد  ،نسا وجرجان، ومثلها وعلى ما يبدو، فإن أبيورد 

   .  (34)وردهم إلى الطاعة هزمهمو( 33)أميره على خراسان يزيد بن المهلبتجّرَد لهم م(، ف717 – 712هـ/99 – 96)

ولما أخذ دعاة بني العباس يبثّون دعوتهم سراً في أكناف خراسان للقيام على الدولة األموية، انتظم في سلك تنظيمهم  

الية عأبيورد، أي: ما يعادل العشر منهم، وهي نسبة في السري المكون من سبعين نقيباً سبعة نقباء من أشراف العرب ورؤوسهم 

: عثمان بن نهيك العكي، وعيسى بن نهيك العكي، وأبو العباس على الحكم األموي، وتلك أسماؤهم نقمة أهالي المدينةلنا تظهر 

 ، وأبو الخطاب الهيثم بن معاويةاألزدي الفضل بن سليمان الطائي، وعبدالجبار بن عبدالرحمن األزدي، ويزيد بن عبدالرحمن

 – 146لبني العباس وبنى خليفتهم أبو جعفر المنصور ) ولما تم األمر.  (35)العكي، وزهير بن محمد األزدي ثم الغامدي

اد، يحُف ببغد م( بغداد، أقطع أحد النقباء السبعة المذكورين وهو زهير بن محمد األزدي ربضاً له وألصحابه771 – 721هـ/122

  .(36)يقال له: الفضل بن سليمان الطوسي من أهل أبيوردكذلك ربضاً لرجل على شرطة الخليفة وأقطع 

وفي منتصف القرن السادس كانت فتنة الُغّز بخراسان، وهم طائفة من الترك مسلمون في الظاهر، ساحوا في خراسان 

كالجراد المنتشر، فاجتاحوا المدن، وقتلوا الرجال، وسبوا الحريم واألطفال، ونهبوا المتاع واألموال، ونّكلوا بالعلماء والفقهاء، 

 . (37)هؤالء القومأفعال أبيورد من المدن التي اُبتليت ب تبدان، وكانوفعلوا من القبائح ما تقشعر له األ

                                                           
يسابور نعبدهللا بن عامر: بن كريز العبشمي، وهو ابن خال الخليفة عثمان.  تولى لعثمان ولمعاوية البصرة، وفتح خراسان، فسار معتمراً من  (31)

.  انظر ترجمته في: الذهبي، شمس الدين أبي عبدهللا م679هـ/29إلى مكة شكراً هلل.  والبن عامر السقايات بعرفة، وكان سخياً كريماً.  توفي سنة 

اهرة: دار الحديث، ، خّرج أحاديثه وقّدم له واعتنى به: محمد أيمن الشبراوي )القسير أعالم النبالءم(، 1412هـ/712محمد بن أحمد بن عثمان )ت 

 .      197 – 192: 1(، 882م(، ترجمة رقم )8116هـ/1187

 .269 ،فتوح البلدان( البالذري، 32)

، ثم عزله عمر بن عبدالعزيز وسجنه.  عبد الملكيزيد بن المهلب: أبو خالد، ُولّي المشرق بعد أبيه، ثم ُولّي العراق والمشرق لسليمان بن  (33)

م.  وكان شهماً يباري الريح 781هـ/118، فهزمه وقتله سنة عبد الملكثار يزيد بالعراق، فسار لحربه مسلمة بن  عبد الملكوفي خالفة يزيد بن 

 .       418 – 899: 2(، 262، ترجمة رقم )أعالم النبالءماً وجوداً.  انظر ترجمته في: الذهبي، كر

 . 199، تأريخ بيهقابن فندق، ( 34)

 . 812م(، 1971الدوري وعبدالجبار المطلبي )بيروت: دار الطليعة،  عبد العزيز، تحقيق: أخبار الدولة العباسية( مجهول، 35)

 .892، البلدان( ابن الفقيه، 36)

في تاريخ الدولة  راحة الصدور وآية السرورم(، 1817هـ/614( انظر مثالً: الراوندي، نجم الدين أبا بكر محمد بن علي بن سليمان )ت 37)

ن األثير، ؛ اب876 – 878م(، 8112، ترجمة: إبراهيم الشواربي، عبدالنعيم حسنين، فؤاد الصياد )القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، السلجوقية
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فما أبقوا بها مدراً وال شجراً، وال عيناً وال أثراً، ثم ارتحلوا عنها بعد أن وبعد نحو سبعة عقود من الزمان نزل المغول خراسان،  

 .   (38)من الخراب والبوار كلها جعلوها قاعاً صفصفاً، ولم تكن أبيورد بنجوة مما حلَّ بخراسان

 الحركة العلمية في أبيورد:. 1

موفوري الكرامة،  –على الدوام  –حظي علماء خراسان في العهد السلجوقي بمنزلة مرموقة تليق بمقامهم، وكانوا 

ة ها جنمرفوعي المكانة، جليلي الخطر في نفوس الجميع من الخواص والعوام.  وال عجب في ذلك؛ فلطالما ُعرفت خراسان أن

"أما العلم فهم ]أهل خراسان[ فرسانه وساداته وأعيانه، ومن أين لغيرهم مثل: محمد بن  العلماء.  يقول ياقوت الحموي:

إسماعيل البخاري، ومثل: مسلم بن الحجاج القشيري، وأبي عيسى الترمذي، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، وأبي 

، والحاكم أبي عبد هللا النيسابوري، وغيرهم من أهل الحديث والفقه، ومثل: األزهري، حامد الغّزالي، والجويني إمام الحرمين

فالسالطين والملوك واألمراء الذين تعاقبوا على ".  (39)والجوهري، وعبد هللا بن المبارك، وكان يعّد من أجواد الّزهاد واألدباء...

والفقهاء إليهم، وإكرامهم، والتبرك بهم، وتصريف األمور إليهم، على تقريب العلماء فيما بينهم حكم خراسان كانوا يتسابقون 

مكانة اجتماعية رفيعة ال يضاهيها أحد، خالل مدة الدراسة وبالمثل، فقد كان لعلماء خراسان   .واألخذ بآرائهم، والقضاء بفتاواهم

نمير علومهم، ويّذكروهم ويليّنوا قلوبهم، وموضع محبة وتقدير لدى عامة الناس؛ فالعلماء هم من يقصدهم الناس لكي ينهلوا من 

 ويستفتوهم في شؤون دينهم ودنياهم، ويحتكموا إليهم في خصوماتهم. 

 أماكن التعليم:

ت مضيئة ترسل أشعة العلم والدين إلى أنحاء ديار المسلمين، وكان اكانت مدن خراسان مراكز علمية مزدهرة، ومنار 

خّرجت جماً غفيراً من المقرئين والمفسرين والمحدثين والفقهاء واللغويين  ،ومختلفة في طبيعتها ،بها أماكن علمية كثيرة في عددها

تلك نبذة عن أبرز تلك األماكن أو المحاضن ، وواألدباء والشعراء وغيرهم من المبدعين في ميادين العلوم وأصناف الفنون األخرى

 :الثقافية نذكرها هنا على وجه االختصار

 :زاً صرحاً ثقافياً ومرك –بجانب دوره األصيل كموضع ألداء شعائر الدين وملتقى لجماعة المسلمين  –المسجد  كان المسجد

النواة األولى للمدرسة  في أن المسجد كانوال شك تعليمياً ومعهداً مفتوحاً يؤمه طالب العلم الباحثون عن انتهال المعارف.  

ية والتعليمة، والتي انبثق منها شعاع العلم والمعرفة منذ زمن النبي صلى هللا في حضارة اإلسالم، أو أولى المؤسسات التربو

 عليه وسلم، فمنه كانت انطالقة الدعوة لإلسالم، ومن حلقاته تخّرج ألوف مؤلفة من العلماء والفقهاء والفضالء. 

                                                           
 – 212.  ومن المراجع الحديثة، انظر مثالً: السعيد، خالد عبدهللا، "مذابح العلماء في فتنة الغز بخراسان 811 – 199: 9، الكامل في التاريخ

 وما بعدها. 27م(، 8181)إبريل  18. ، جامعة نواكشوط، عمجلة الدراسات التاريخية واالجتماعيةم"، 1127 – 1124هـ/228

)بيروت: دار النهضة العربية، د. ت(،  المغول في التاريخ؛ الصياد، فؤاد عبد المعطي، 181 - 119: 11، الكامل في التاريخابن األثير،  (38)

148. 

 . 111: 8، معجم البلدانياقوت،  (39)



 
 
  
 

 

 
 

IJRSP 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

 

زاحمتها للمساجد؛ فإن المساجد في بناء المدارس وم القرن الرابع الهجري/العاشر الميالدي في وعلى الرغم من التوسع في 

 .(40)خراسان ظلت محتفظة بمكانتها العلمية وريادتها الثقافية

 :تعد الكتاتيب من أهم األماكن العلمية، ليس في إقليم خراسان فحسب، بل في كل بالد اإلسالم، ويعتبر الُكتّاب أولى  الكتاتيب

خطوات التعليم، وأولى لبنات التأسيس، وهو أشبه بالمدرسة االبتدائية في وقتنا الحاضر، ومما شّجع على انتشارها قلة 

ع أن يتلقى الصبيان في الكتاتيب أصول الدين العامة، مثل: الصالة، وحفظ القرآن تكاليفها وسذاجة تجهيزها.  وكان من الشائ

 .(41) بواألدالكريم، ويتعلمون فيها مبادئ القراءة والكتابة، وربما زاد بعض المعلمين فدّرسوهم شيئاً من الحساب واللغة 

 :أن المناظرات العلمية :د في ثالث مسائل: أولهالّخَص أحد الباحثين األسباب وراء بناء المدارس إلى جوار المساج المدارس 

أن ساحة  :وما يصحبها في الغالب من ارتفاع األصوات والخروج عن حدود األدب أمر ال يليق بقدسية المسجد، وثانيها

أقطار شتى  تقاطر طلبة العلم من :الطب والكيمياء والفلك، وثالثها :مثل ،المسجد ليست مهيأة لتدريس بعض العلوم التطبيقية

ولقد حازت خراسان قصب السبق في بناء المدارس؛   .(42)مما يستلزم توفير مساكن لهم بدالً من استخدام المساجد مقراً للسكن

قف وإقباالً من األمراء والعلماء على تشييد المدارس و - من القرن الرابع الهجري/العاشر الميالدي ابدءً  -حيث شهدت البالد 

 .(43)األوقاف الدارة عليها

 :يُقصد بالرباط، وجمعه رباطات أو ُربُط أو أربطة، مالزمة ثغر العدو، وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين  األربطة

.  وبمرور السنين، أخذ مفهوم الرباط يتطور، فتحول (44)خيله، ثم صار لزوم الثغر رباطا، وربما سميت الخيل أنفسها رباطا

 مجاهدة العدو إلى مجاهدة النفس، من 

                                                           
 عبدهللا محمد بن محمد بن محمد العبدري اابن الحاج، أب ، انظر مثالً:في التاريخ اإلسالمي للمسجدالدور التعليمي ( للمزيد من المعلومات عن 40)

مجلة دراسات ؛ أمين، حسين، "المسجد وأثره في تطوير التعليم"، 22: 1)القاهرة: مكتبة دار التراث، د.ت(،  المدخلم(، 1446هـ/747)ت 

)بيروت: مؤسسة الرسالة،  1، ط د في اإلسالمرسالة المسج؛  اللميلم، عبدالعزيز محمد، 18م(: 1921)يوليو  2، جامعة دمشق، ع تاريخية

 .871 – 862م(، 8118هـ/1144)عّمان: دار المسيرة،  تاريخ النظم والحضارة اإلسالميةلنبراوي، فتحية عبدالفتاح، ؛ ا116م(، 1998هـ/1114

 – 411، "الحركة العلمية في مرو من بداية القرن الرابع الهجري حتى أوائل القرن السابع الهجري )عبد الفتاح( انظر مثالً: محمد، نجيب 41)

؛ القرشي، إيمان سعود، "الحياة العلمية في بلخ 441 – 441م(، 8117هـ/1182م("، )رسالة ماجستير، جامعة األزهر، 1881 – 914هـ/612

  .    127 – 126م(، 8114هـ/1141م("، )رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، 1881 – 281هـ/617 – 812)خالل المدة 

 ( األنسي، أحمد أحمد، "طبيعة المدارس األهلية التي أنشئت في خراسان وما وراء النهر في المدة ما بين القرن الثاني والخامس الهجري"،42)

 .  117م(: 8114ديسمبر  –)يوليو  16 .، ع2 .، مجمجلة الدراسات االجتماعية

، تحقيق: عبد الفتاح الحلو طبقات الشافعية الكبرىم(، 1471هـ/771السبكي، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبدالكافي )ت ( 43)

)بغداد: المجمع  دارس قبل النظاميةمعروف، ناجي، ؛ م414: 1(، 424ومحمود الطناحي )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د. ت(، ترجمة رقم )

م(، 1999هـ/1119)القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  نظام الملكمحمد،  عبد الهادي؛ محبوبة، 12 – 82م(، 1974هـ/1494العلمي العراقي، 

 وما بعدها. 466

)القاهرة: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، د.  لسان العربم(، 1411هـ/711الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت و أب ( ابن منظور،44)

 .  174: 9ت(، 
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ومن مقر ينزله المقاتلة لدفع شر العدو وحراسة تخوم دولة اإلسالم إلى مقر ينزله المتصوفة والمتفقهة وأبناء السبيل للعبادة 

فإلى جانب دور األربطة الديني، فإنها قّدمت إضافات علمية ملموسة، وأسهمت في إثراء   .(45)وترويض النفس وطلب العلم

الحركة العلمية ودفعها إلى األمام؛ إذ شهدت جلسات وعظ وتذكير وسماع وإمالء، وقامت فيها حركة نشطة في تأليف الكتب، 

 .وبخاصة أن أهل الخير قد وقفوا على هذه الرباطات ما تحتاج إليه من الكتب

 :المقريزي كلمة فارسية تقي الدين انكاة، وجمعها خوانق أو خوانك أو خانقاوات، وهي عند خمفردها خانقاة أو  الخوانق

األصل، وتعني البيت، أو الموضع الذي يأكل فيه الملك.  وبحسب المقريزي، فإن المسلمين لم يعرفوا الخوانق إال في حدود 

وكما هو    .(46)ا الصوفية بأنفسهم لعبادة هللّا تعالىالهجرة؛ حيث نُظر إليها على أنها أمكنة يختلي فيه سني األربعمئة من

شعاع ثقافي بما احتوته مكتباتها من الكتب المصنفة في مختلف العلوم إالحال مع األربطة، فقد أصبحت الخوانق مراكز 

 .   (47)والمعارف، ومعاهد علمية تخّرج فيها كثير من أهل الدين والعلم وأصحاب التصانيف

 إن بعضهم جعل داره ملتقى يغشاه  يكتِف علماء خراسان باجتماعاتهم في المساجد أو المدارس أو الربط، بللم : دور العلماء

أهل العلم والفضل، وينزلونها على الرحب والسعة؛ ليتدارسوا فيما بينهم؛ األمر الذي يبين مدى احتراق أولئك الفضالء بالعلم 

.  وكان من الشائع أن يستضيف أحدهم عالما أو طالب علم طوى (48)بينهموتعلقهم به، عالوة على عمق مشاعر المودة فيما 

 .(49)المسافات البعيدة؛ فيتلقاه بأحسن قبول، وينزله أجمل نزول

عني ن هذا ال يفإنقع على نص صريح يشير إلى أي من تلك األماكن العلمية في مدينة أبيورد،  موعلى الرغم من أننا ل

شهرتها إال واشتملت على جملة من المساجد والكتاتيب في قت أو ضارعت أبيورد في حجمها أو من مدينة فاا خلوها منها؛ فم

ممن سيرد ذكر بعضهم في  -من أبيورد جم غفير من العلماء  خروجوالمدارس واألربطة وغيرها.  عالوة على ما تقدم، فإن 

احتواء أبيورد على أماكن علمية تتلمذ فيها أبناؤها.  هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فقد  دليل إضافي على - الصفحات التالية

محالً للصالة،  -مثل غيره من الجوامع  - ، والذي ال نشك في أنه كان(50)أشار المقدسي في وصفه المختصر ألبيورد إلى جامعها

                                                           
القاهرة: دار الجيل ومكتبة النهضة المصرية،  –)بيروت  11، ط تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعيحسن، إبراهيم حسن، ( 45)

م"، )رسالة 1191 – 286هـ/121 – 818ي صقلية اإلسالمية ؛ الزهراني، علي محمد، "الحياة العلمية ف112 – 114 :1م(، 1996هـ/1116

 . 817م(، 1994هـ/1111دكتوراة، جامعة أم القرى، 

)بيروت: دار  المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثارم(، 1118هـ/212( المقريزي تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبدالقادر )ت 46)

 .111: 8صادر، د. ت(، 

.  وللمزيد من 111م(، 8181)عّمان: دار آمنة،  العلم والعلماء في طوس من القرن الرابع حتى القرن السابع( البياضي، سليمان عباس، 47)

 – 165خانقاوات الصوفية في مصر في العصرين األيوبي والمملوكي )المعلومات عن معنى الخانقاة ووظائفها، انظر: رزق، عاصم محمد، 

 .  84 – 81: 1م(، 1997هـ/1117)القاهرة: مكتبة مدبولي،  م(1115 – 1151هـ/311

، تحقيق: منيرة ناجي سالم التحبير في المعجم الكبيرم(، 1166هـ/268( انظر مثالً: السمعاني، أبا سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور )ت 48)

، ترجمة رقم طبقات الشافعية؛ السبكي، 99: 8(، 719) ؛ ترجمة رقم126: 1(، 161م(، ترجمة رقم )1972)بغداد: رئاسة ديوان األوقاف، 

(428 ،)1 .  

 . 811: 1(، 112ترجمة رقم ) التحبير،السمعاني،  (49)

 .  481، أحسن التقاسيم( المقدسي، 50)
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لك، فإن خراسان كانت أكثر البلدان عناية ببناء األربطة واإلنفاق إضافة إلى ذ  ومقراً للتشاور، وساحةً للقضاء، ومكاناً للتدريس.

تخلو مدينة أو قرية من رباط أو أكثر، وال داعي لتكرار القول بأن األربطة كانت روافد أسهمت في إثراء الحركة عليها؛ إذ ال تكاد 

 .(51)العلمية واالرتقاء بها

يقول ابن   .التزود بالعلوم النافعة وتهذيبها وتعميقهاور جليل في وإلى جانب ما سبق، فقد كان للرحلة في طلب العلم د

أن البشر يأخذون معارفهم وأخالقهم في فضل الرحلة في طلب العلم في مقدمته المشهورة: "...  م(1116هـ/212خلدون )ت 

وتلقيناً بالمباشرة.  إال أن حصول الملكات وما ينتحلونه به من المذاهب والفضائل: تارةً علماً وتعليماً وإلقاًء، وتارةً محاكاةً 

في طلب العلم الكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ  افالرحلة ال بد منه... عن المباشرة والتلقين أشد استحكاماً وأقوى رسوخاً 

 :بهذين البيتين ب العلملأحد العلماء السفر واالغتراب عن األوطان في طوامتدح   ".(52)ومباشرة الرجال

 فغّرب وال تجفل بفُرقة موطن          تفُز بالُمنى في كل ما شئت من حاج

ر ما حلَّ في التاج  (53)فلوال اغتراب المسك ما حل َمفِرقا          ولوال اغتراب الدُّ

يدة، لبعيتجشمون األسفار اأروع األمثلة في الصبر على طلب العلم والكد في تحصيله؛ فكانوا أبيورد ولقد سطَّر علماء 

سر الخبز كبن أحدهم قد يكتفي إحتى  ،لك من بعد الشقة وعظم المشقة وغول الطريقيكتنف ذعلى ما  طويلةالمسافات ال طوونيو

ومما   .واحد حديثبحثاً عن سماع مسألة من العلم، أو سعياً وراء علم، أو قاء العلماء واكتساب الطلباً للاليابس، ولبس خلق الثياب؛ 

أن نصف  ،غايتهم النبيلة تجرع مرارة الغربة، وتحملهم المشاق في سبيلاستعدادهم على يدلك على شغف علماء أبيورد بالعلم، و

وطافوا البلدان؛ ليأخذوا العلم من أفواه أكابر الشيوخ وينهلوا من قد نقّبوا في اآلفاق  -سنأتي على ذكرهم عما قليل ممن  -العلماء 

     الصافي.حياض علمهم 

 :أبيوردالنشاط العلمي واألدبي لعلماء . 1  

ى ثالثة أقسام إل هاميقس، فإنه يجوز تالعلوم النقليةفأما إن العلوم عند المسلمين على قسمين: علوم نقلية، وعلوم عقلية.  

فرعية، وهي: العلوم الشرعية، وعلوم اللغة العربية، والعلوم االجتماعية، وكل قسم من األقسام الثالثة ينضوي تحت لوائه أصناف 

: الفلسفة وعلم الكالم، والطب والصيدلة، والحساب –مثالً ال حصراً  –وأما العلوم العقلية، فيدخل تحتها  مختلفة من العلوم.

ها كانت قاصرة على العلوم سنجد أن -كما هو ظاهر أدناه - علماء أبيورد إسهاماتندسة، والفلك والتنجيم.  وحين ننظر إلى واله

  نتهى إليه البحث.االنقلية، وذلك بحسب ما 

                                                           
  .  182م(، 8111)عّمان: دار جليس الزمان،  الحركة الفكرية في إقليم خراسان في العصر العباسي األول( أحمد، غزوة شهاب، 51)

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم م(، 1116هـ/212( ابن خلدون، ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد )ت 52)

م(، 8114هـ/1141المكتبة العصرية، بيروت:  –، اعتنى به وراجعه: درويش الجويدي )صيدا والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر

1 :442 – 446. 

م(، 8118هـ/1144)بيروت: دار البشائر اإلسالمية،  11، ط صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل( أبو غدة، عبدالفتاح، 53)

19. 
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 :وم القرآنعل

فيف ت القرآن الكريم من تخهو علم بكيفيات أداء كلماوتشمل كالً من: علم القراءات وعلم التفسير.  فأما علم القراءات ف

.  وموضوع هذا العلم هو كلمات القرآن من حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها، (54)وتشديد، واختالف ألفاظ الوحي في الحروف

وأما علم .  (55)واستمداده من النقول الصحيحة المتواترة عن علماء القراءات الموصولة إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

التفسير، فموضوعه فهم كتاب هللا عزَّ وجل المنّزل على عبده ونبيه محمد صلى هللا عليه وسلم، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه 

وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والصرف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، كما أنه يحتاج إلى معرفة أسباب 

 ومن جملة الشيوخ األجالء واألكابر الفضالء الذين برزوا في هذا الفن، نذكر:.   (56)النزول، والناسخ والمنسوخ

 قرأ من أهل التصوف قدم بغداد وتوطنها،م(: 1111هـ/111عبدهللا محمد بن عبدهللا بن محمد األبيوردي )ت  اأب ،

 .)57(الثمانين، وتوفي بعد أن نيَّف على بالروايات بمكة، وقرأ عليه جماعة، وأفاد واستفاد

  اشتغل بالعطارة، ٌمحدث، حافظ، مفسر، له كتاب "تفسير م(: 1111هـ/111عبدالحق بن الفضل بن محمد األبيوردي )ت

 .(58)القرآن"

 علم الحديث:

هو علم بمجموع القواعد التي وضعها العلماء لحفظ حديث نبينا صلى هللا عليه وسلم من الدس والتزوير، والخطأ 

تتصل بضبط الحديث سنداً ومتناً، وبيان حال الراوي والمروي، ومعرفة المقبول والمردود، والصحيح والضعيف، والتغيير، وهي 

.  ويعد الحديث أغزر ينابيع التشريع في الحقوق والعبادات، وأقوم الطرق إلى فهم القرآن وتفصيل إجماله (59)والناسخ والمنسوخ

 يث من أهل أبيورد:نوا بالحدتعاوتقييد إطالقه.  ودونك بعض من 

  زاهد، روى عن جماعة من أهل الحديث، وروى عنه خلق، وهو عند م(: 161هـ/111محمد بن حماد األبيوردي )ت نحو

 .(60)علماء الجرح والتعديل ثقة

                                                           
 .17م(، 8111هـ/1188)عّمان: دار عمار،  مقدمات في علم القراءات( القضاة، محمد أحمد وأحمد شكري ومحمد منصور، 54)

 .12، مقدمات( القضاة، 55)

، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم )القاهرة: البرهان في علوم القرآنم(، 1498هـ/791( الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر )ت 56)

 .14: 1دار التراث، د. ت(، 

، تحقيق: بشار تاريخ اإلسالم ومشاهير الوفيات واألعالمم(، 1412هـ/712( الذهبي، شمس الدين أبو عبدهللا محمد بن أحمد بن عثمان )57)

 . 881: 11(، 117م(، ترجمة رقم )8114هـ/1181عواد معروف )بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 

، م(1922هـ/1119، مؤسسة نويهض الثقافيةبيروت: ) 4ط ، العصر الحاضرمعجم المفسرين من صدر اإلسالم وحتى ، لنويهض، عاد (58)

822. 

 .16 – 12م(، 8112هـ/1149)دمشق: دار ابن كثير،  8، ط الميسر في علم مصطلح الحديث( الغوري، سيد عبدالماجد، 59)

 . 1881: 2(، 111، ترجمة رقم )تاريخ اإلسالمالذهبي، ( 60)
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  فوق شيخ إمام في الحديث، حافظ صدوق، و: م(111هـ/151أبو محمد السَّري بن خزيمة بن معاوية األبيوردي )ت نحو

ما رأيت مجلساً أبهى من مجلس السَّري بن خزيمة، وال شيخاً فقال: "، (61)في نيسابورالثقة، وصف أحدهم مجلس إمالئه 

 .   (62)"على رؤوسهم الطير، وكان ال يُحّدث إال من أصل كتابه ماوكأن ،أبهى منه، كانوا يجلسون بين يديه

  ثقة، قدم بغداد وحّدَث بها عن جماعة، ُمحدث فقيه، : م(1113هـ/111أبو سعيد محمد بن حسنويه بن إبراهيم األشكيبي )ت

أبو سعيد وشغل  م( صاحب الكتاب الشهير )تاريخ بغداد(،1171هـ/164وكتب عنه اإلمام الحافظ الخطيب البغدادي )ت 

 . (64)حتى اصطفاه هللا إلى جواره وظل بها، (63)منصب القضاء بتستر

  اشتغل بالقضاء مدة، وتولى أمر البريد في عهد م(1111/هـ111محمد األبيوردي )ت أبو الفضل أحمد بن الغمر بن :

وأقام  .(66)، وسمع الحديث على جملة من العلماء في نيسابور وبغداد والكوفة(65)السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي

                                                           
يق ت( نيسابور )بفتح النون، وسكون الياء، وفتح السين، وضم الباء(: تقع نيسابور في الجزء الغربي من إقليم خراسان، ولها حدود واسعة ورسا61)

، عامرة، وكور كثيرة.  وكانت دار اإلمارة بخراسان في زمن الدولة الطاهرية.  وليس بخراسان مدينة أشد عمارة، وأدوم تجارة، وأكثر سابلة

ه توأعظم قافلة من نيسابور، ويرتفع منها من أصناف ثياب القطن واإلبرسيم ما يُنقل إلى أكثر بلدان اإلسالم وبعض بالد الشرك لكثرته وجود

معجم ؛ ياقوت، 416 – 411، أحسن التقاسيم؛ المقدسي، 464 – 868 صورة األرض،وإليثار الملوك والرؤساء لكسوته.  انظر مثالً: ابن حوقل، 

 . 181، بلدان الخالفة؛ لسترنج، 421 – 428: 2، لدانالب

 . 217: 6(، 192، ترجمة رقم )تاريخ اإلسالم( الذهبي، 62)

ض، على مكان مرتفع من األر مبنية تعريب شوشتر، وهياسمها )بالضم ثم السكون، وفتح الراء األخرى(: أعظم مدينة بخوزستان، و( تستر 63)

  .، وإليها يُنسب جماعة من أهل العلم والفضل، وبها تُعمل ثياب وعمائم فائقة الجودة–رضي هللا عنه  –وبتستر قبر الصحابي البراء بن مالك 

    .46 – 41: 4، معجم البلدانياقوت، 

دار الغرب )بيروت:  معروف تحقيق: بشار عواد، تاريخ بغداد، م(1171هـ/164( الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت )ت 64)

 . 181: 4(، 718م(، ترجمة رقم )8111هـ/1188اإلسالمي، 

ة، واشتهر به.  بيمين الدولة وأمين المل –لما تسلطن  –محمود بن سبكتكين: أبو القاسم، الملقب أوالً بسيف الدولة، ثم لقبه الخليفة القادر باهلل ( 65)

بالكامل، ثم وهو من عظماء ملوك اإلسالم وحزمائهم وعقالئهم وعلمائهم.  انتزع الملك من أخيه إسماعيل، وأزال دولة السامانيين وتملك خراسان 

ضم إليه سجستان. وكانت له في غزو الهند فصول ذكر تفصيلها يطول.  ومناقب السلطان محمود كثيرة، وسيرته من أحسن السير.  وُعرف عن 

ن أبي يابن خلكان، شمس الدالسلطان محمود أنه كان على مذهب أبي حنيفة، ثم تحول إلى المذهب الشافعي، وله ولع بالحديث.  انظر ترجمته في: 

، م(1977هـ/1497، تحقيق: إحسان عباس )بيروت: دار صادر، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانم(، 1828هـ/621العباس أحمد بن محمد )ت 

)الرياض: دار في عهد السلطان المجاهد محمود بن سبكتكين  الدولة الغزنوية؛ مفتاح، علي محمد فريد، 121 – 176: 2(، 714ترجمة رقم )

 .888 – 811م(، 8181هـ/1118اق، الوف

وقيل  م،642هـ/17العراق والمصر األعظم وقبة اإلسالم، وأول مدينة اختطها المسلمون بالعراق سنة سواد (: المدينة الكبرى ببالضم( الكوفة )66)

وًسميت بالكوفة لوجود جبل .  احلوهي على نهر الفرات ومنه شرب أهلها، والمسافة بينها وبين بغداد ثالثون فرسخاً، أو ثالث مرغير ذلك، 

 عنهم رضي هللا -.  نزلها علي بن أبي طالب وأوالده ، وقيل: الستدارتها، وقيل: الجتماع الناس بها، وقيل غير ذلكصغير بوسطها يقال له: كوفان

 227: 1، معجم البلدان.  انظر مثالً: الحموي، وعدد من الصحابة الكرام.  وللكوفة مزارع وضياع كثيرة، ومياهها عذبة، وأهلها مياسير –أجمعين 

 . 218 – 211، الروض المعطار؛ الحميري، 261 –



 
 
  
 

 

 
 

IJRSP 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

 

عن  جنفأعمال السلطنة، وغيّر الزي، ونه دخل في إقيل ببغداد، وتفقه بها، وُعقد له مجلس اإلمالء وكتب الناس عنه، ثم 

    .(67)اشتغل بالشرب، وهللا أعلم بحقيقة الحالزهد بالعلم، والطريق، و

  كان يتولى أمور مدرسة البيهقي بنيسابور، وكان م(1111هـ/131أبو بكر محمد بن مأمون بن علي األبيوردي )ت نحو :

 .   (68)وروى عنه جماعةفي أسالفه من يتولى األوقاف.  سمع بنيسابور الحديث، 

  يُعرف باأليوبي، إمام فاضل جليل، م(1111هـ/131أبو الحسن علي بن محمد بن علي األزهري األبيوردي )ت نحو :

  .(69)روى الحديث عن جماعة، وروى عنه آخرون

  نزيل نيسابور، عطار مشهور مستور، من المعمرين نيَّف (: م1111هـ/111أبو القاسم فضل هللا بن محمد األبيوردي )ت

عنهم الكثير، وبارك هللا له في سماعه  ىالعبادة.  سمع الحديث من المشايخ، وروزّجى عمره في الطاعة وعلى المئة، 

 .(70)وروايته، وأجاز ألبي سعد السمعاني

  من نسل خالد بن الوليد المخزومي م(: 1131هـ/131إبراهيم بن محمد الخالدي المنيعي )ت رشيد الدين أبو بكر أحمد بن

لحديث وعنايته به حتى حبه لولده وحفيده ورث عنه و: شيخ من شيوخ العلم، وإمام من أئمة الحديث، –رضي هللا عنه  –

 .  (71)األعناق ماب لهما القلوب، وتتطاول إليهئصارا ممن تشر

  التابعة  كوفنقرية صوفي، شافعي، أصله من م(: 1161هـ/661زين الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن أبي بكر )ت

.  نزل الشام وهو ابن أربعين سنة، ، وله فهم ومعرفة، وتيقظ ونباهة، من أهل الخير والصالح والدين والعفافألبيورد

وروى باليسير، وخّرَج معجماً فيه أسماء ه، وحّصَل جملة صالحة، واجتهد في طلب الحديث وكلف به، وبالغ في اإلكثار من

 . (72)بالقاهرة، وكانت وفاته قليلمشايخه الذين سمع منهم، ووقف كتبه وأجزاءه، وكان له شعر 

 علم الفقه وأصوله:

والكراهة  والحذر والندبمعرفة أحكام هللا تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب جاء عند ابن خلدون في تعريفه للفقه أنه: "

واإلباحة، وهي متلقاة من الكتاب والسنّة، وما نّصبه الشارع لمعرفتها من األدلة، فإذا اُستخرجت األحكام من تلك األدلة قيل 

".  وأما أصول الفقه فهو: علم بأصول، يُتوصل بها إلى استنباط األحكام الشرعية، الفرعية، العملية، عن أدلتها (73)لها: فقه

 .  وممن أشتهر من أهل أبيورد بالفقه:(74)لتفصيليةا

                                                           
، تحقيق: محمد أحمد المنتخب من السياق لتاريخ نيسابورم(، 1814هـ/611( الصريفيني، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن األزهر )ت 67)

 .211: 9(، 1، ترجمة رقم )تاريخ اإلسالم؛ الذهبي، 92(، 817، ترجمة رقم )م(1929هـ/1119عبدالعزيز )بيروت: دار الكتب العلمية، 

 .712: 11(، 119ترجمة رقم ) تاريخ اإلسالم،( الذهبي، 68)

 .722: 11(، 126، ترجمة رقم )تاريخ اإلسالم( الذهبي، 69)

  .44: 8(، 641رقم ) ، ترجمةالتحبير؛ السمعاني، 112(، 1118، ترجمة رقم )المنتخب من السياقالصريفيني، ( 70)

 . 191 – 191: 2، توضيح المشتبه؛ ابن ناصر الدين، 922: 18(، 1، ترجمة رقم )تاريخ اإلسالم( الذهبي، 71)

 .112 – 117: 12(، 821ترجمة رقم )تاريخ اإلسالم،  ( الذهبي،72)

 . 821: 1العبر ( ابن خلدون، 73)

 1م(، 8112هـ/1146)صنعاء: مكتبة بدر،  6ومتعلقاته، ط أصول الفقه: الحكم الشرعي ( المحطوري، المرتضى بن زيد الحسني، 74)
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  من صدور علماء خراسان، علماً وتوقد ذكاء، دّرس : (م1111/هـ111نحو أبو يعقوب يوسف بن محمد األبيوردي )ت

العلماء، تلقفه  ()المسائل في الفقهسّماه بــ  نفيس وله كتابالتصانيف السائرة، والكتب الفاتنة الساحرة،  وصنّف ،وأفتى

  .   (75)وتنافس فيه الفقهاء

 ( الحادي عشر الميالدي/من علماء القرن الخامس الهجريأبو سهل أحمد بن علي األبيوردي) : من أئمة الدنيا علماً إمام

في الرواية، قد طنّت بذكره البلدان، وغنّت بمدحه ويُوثق به في العلم، وممن يُفزع إليه وعمالً، من أساطين الشافعية، 

لوال أبو سهل األبيوردي، لما تركُت للشافعية بما : "قول أحد رؤوس الحنفية ألصحابه الركبان.  ومن أجمل ما قيل فيه

كثير االشتغال بحديث رسول  في الفقه،سعة اطالعه وطول باعه ".  وكان أبو سهل إلى جانب (76)وراء النهر مكشف رأس

       .(77)هللا صلى هللا عليه وسلم

 من فقهاء الشافعية، سكن بغداد، وتولى (: م1111هـ/111) أحمد بن محمد بن عبدالرحمن بن سعيد األبيوردي أبو العباس

القضاء بها، وكان يجلس للتدريس والفتوى.  وكان أبو العباس حسن االعتقاد، جميل الطريقة، زاهداً، مخشوشناً، ثابت القدم 

 .   (78)في العلم، فصيح اللسان، وينظم الشعر

  من علماء القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميالدي(: عبيد سهل بن أحمد بن محمد الطوسي ثم األبيوردي )أبو

  .(79)فقيه، فاضل، من أفاضل فقهاء الشافعية، توفي في حد الكهولة من بيت العلم والحديث والدين،

  عالم، تفقه على أمام الحرمين أبي المعالي فقيه فاضل م(: 1111هـ/111أبو القاسم هاشم بن علي بن إسحاق القاسم )ت

 ، وسمع بمكة وبغداد ونيسابور وغيرها من البالد، ومات عن سبعين سنة. (80)الجويني

                                                           
المهمات في شرح م(، 1471هـ/778؛ األسنوي، جمال الدين عبدالرحيم )ت 464 – 468(، 261، ترجمة رقم )طبقات الشافعية( السبكي، 75)

، دار ابن حزم –بيروت: مركز التراث الثقافي المغربي  –، تحقيق: أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي )الدار البيضاء الروضة والرافعي

 . 122: 1م(، 8119هـ/1141

 .14 :1(، 868، ترجمة رقم )طبقات الشافعيةالسبكي،  (76)

 .11 – 14: 1(، 868، ترجمة رقم )طبقات الشافعيةالسبكي،  (77)

 21: 1 (،877ترجمة رقم )، طبقات الشافعية؛ السبكي، 112: 1، األنساب( السمعاني، 78)

 . 498: 1(، 116، ترجمة رقم )طبقات الشافعية؛ السبكي، 811(، 772، ترجمة رقم )المنتخب من السياقالصريفيني،  (79)

 ( إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: عبدالملك بن يوسف الجويني: فخر اإلسالم، وإمام األئمة على اإلطالق، وشهرته تغني عن ذكره.  من80)

م له سلمُ  أهل نيسابور، بُنيت له مدرسة النظامية بنيسابور، وأُقعد للتدريس فيها، وبقي على ذلك قريباً من ثالثين سنة، غير ُمزاحم وال ُمدافع،

 المحراب والمنبر والخطابة والتدريس، ومجلس التذكير يوم الجمعة، وكان يحضر دروسه األكابر والجمع العظيم من الطلبة.  له تصانيف سارت

رجمة ، تطبقات الشافعيةم.  انظر مثالً: السبكي، 1122هـ/172توفي الجويني سنة  ، وغيرهما كثير. (الشامل)، و(غياث األمم)بها الركبان، مثل 

  وما بعدها 162: 2(، 172رقم )
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  من بيت العلم والحديث، من كوفن، وهو  أصلهم(: 1111هـ/111عبدالكريم بن بدر بن عبدهللا الكوفني )ت أبو المكارم

مع أخيه وتفقه بها مدة، ثم ارتحل إلى كوفن، وولي القضاء فيها، إال أنه لم يكن محمود السيرة.  سمع  (81)مرومدينة ورد 

 . (83)وولده (82)كبار العلماء، وسمع منه أبو سعد السمعاني

  كان ذكياً، جيد القريحة،  كوفن، كذلك منأصله  م(:1116هـ/111أبو محمد عبدهللا بن ميمون بن عبدهللا القاضي )ت

، ثم تولى التدريس بمرو مدة، وتخرج به جماعة، ثم انصرف إلى تفقه بمرو ونيسابورفقيهاً فاضالً مبرزاً، مناظراً فحالً، 

  .(84)بيوردأبيورد وشغل قضاءها، وما كان في خراسان في زمانه قاٍض أحسن منه، وكانت وفاته بأ

 علم الزهد والتصوف:  

هو العكوف على العبادة، واالنقطاع إلى هللا تعالى، واإلعراض عن زخرف الدنيا خلدون في تعريفه للتصوف: "قال ابن 

وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، واالنفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة، وكان ذلك عاماً في 

في القرن الثاني وما بعده، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا؛ اختص المقبلون الصحابة والسلف.  فلما فشا اإلقبال على الدنيا 

. ولما شرع المسلمون في مخالطة األمم األَُخر، واإلقبال على ثقافتهم، والنهل من (85)"على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة

كن من أمر، فالمتصوفة في أبيورد كانوا كثرة، أفكارهم؛ بدأ التصوف يفقد هويته القديمة وينحرف عن مساره األصلي.  ومهما ي

 نذكر منهم مثالً: 

  ُكان إماماً، ثقة، عابداً، فاضالً، نبيالً، زاهداً من م(: 1111هـ/115يل بن عياض بن مسعود التميمي )ت ضَ أبو علي ف

منَّ هللا فبين أبيورد وسرخس،  ويخيف السبيل في أول أمره شاطراً يقطع الطريقيل ضَ أبو علي فُ أرباب الصوفية.  وكان 

تاب  .  ولما، ويبكي ويُبكيهمأعالم الدين، يعظ الناس ويذكرهم ، حتى صار إماماً من أئمة المسلمين، وعلماً منعليه بتوبة

                                                           
( مرو )بفتح الميم، وسكون الراء(: ويقال لها مرو الشاهجان، أو مرو العظمى، وهي أشهر مدن خراسان وقصبتها.  ويقال لمن ينتسب إلى 81)

فرة، وسنجان، والطالقان، مرو: مروزي على غير قياس.  ومرو هي مقر معظم والة خراسان.  وتتبع مرو مدن وقرى كثيرة، مثل: خرق، وهرمز

الحمام، و ودندانقان، ومرو الروذ، وماهيان.  والمدينة طيبة، معتدلة الهواء، حسنة الثرى، كثيرة الخيرات، وافرة الغالت، كثيرة األعناب والحبوب

لبلدان.  انظر مثالً: المقدسي، أن بطيخهم يُقدد ويُحمل إلى معظم ا مرو واعتدال هوائهم وأسواقها من أنظف أسواق األمصار، ومن صحة تربة

 .       241 – 248 ،الروض المعطار؛ الحميري، 146 – 148: 2، معجم البلدان؛ ياقوت، 899 – 892، أحسن التقاسيم

أ ر( أبو سعد السمعاني: عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني التميمي، اإلمام ابن األئمة، مؤرخ ورحالة من أهل مرو.  اشتغل باألدب، وق82)

 في الخالف والمذهب، وتكلم في المناظرة، ثم اشتغل بالحديث، وجال في خراسان وغيرها من البلدان، ولقي فيها الرجال، ثم عاد إلى خراسان

ها من بلقى بها عصا الترحال.  وللسمعاني تصانيف غزيرة ومليحة، منها: )التحبير في المعجم الكبير(، و)معجم البلدان(، وهي البلدان التي سمع وأ

  . 876 – 871: 18(، 29، ترجمة رقم )تاريخ اإلسالممشايخه، و)اإلسفار عن األسفار(، وغيرها كثير.  انظر ترجمته مثالً في: الذهبي، 

، المنتخب من معجم شيوخ اإلمام الحافظ أبي سعد السمعانيم(، 1166هـ/268السمعاني، أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور )ت ( 83)

 .1111 – 1199: 8(، 622م(، ترجمة رقم )1996هـ/1117تحقيق: موفق عبدهللا عبدالقادر )الرياض: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

 .142: 7(، 246، ترجمة رقم )طبقات الشافعيةالسبكي،  ؛922 – 927: 8(، 284، ترجمة رقم )المنتخب من معجمالسمعاني،  (84)

 .872: 1، العبر( ابن خلدون، 85)
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ومن   .(86)حتى وافته المنية بهاسنيناً ، قدم الكوفة، فسمع بها الحديث، ثم ارتحل إلى مكة وجاور بها التوبة النصوحفَُضيل 

"، فقال: ما أزهدك!"م( قال له يوماً: 113 – 516هـ/131 – 151أن الخليفة هارون الرشيد )جميل ما يُروى عنه: 

"أنت أزهد مني!"، قال: "وكيف ذاك؟!"، قال: "ألني أزهد في الدنيا، وأنت تزهد في اآلخرة؛ والدنيا فانية، واآلخرة 

قف أن يمبسوطة في كتب التراجم لمن أراد تجدها مأثورة ال هأقوال، وجميع همن وأحسن الكالم مثل هذاولفَُضيل ".  (87)باقية

      .(88)عليها

  كان شيخاً صوفياً، عفيفاً، ورعاً، ديّناً، م(1111هـ/111أبو بكر الطيب بن محمد بن أحمد الغضائري األبيوردي )ت :

م صحب األئمة والمشايخ الكبار، وتحلّى بكريحسن األخالق، كثير العبادة والتهجد، تالياً للقرآن، ممدوح الخالل، متواضعاً، 

 .(89)سمع منه اإلمام أبو سعد السمعاني، وأثنى عليه ثناًء عطراً في معجم شيوخه  ، وجال في اآلفاق.شمائلهم وسمو أخالقهم

  سافر دم الفقراء، ا: شيخ صالح، متصوف، خ(م1111هـ/113أبو تميم محمد بن يحيى بن محمد األبيوردي )ت نحو

وأدرجه في معجم  ،الكثير، واحتمل المشاق، ودخل بالد الكفر ليفتدي أباه من األسر.  كتب عنه أبو سعد السمعاني

 .(90)شيوخه

 األدب: 

هذا العلم ال موضوع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيها، وإنما المقصود منه قال ابن خلدون في تعريفه لألدب: "

ثمرته، وهي اإلجادة في فني المنظوم والمنثور، على أساليب العرب ومناحيهم، فيجمعون لذلك من كالم العرب عند أهل اللسان 

".  ومن أمثلة من ذاع صيتهم ولمع نجمهم في (91)...ما عساه تحصل به الكلمة من شعر عالي الطبقة، وسجع متساٍو في اإلجادة

 سماء األدب:

                                                           
م(، 1118ه/211؛ ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي األنصاري )ت 918: 1(، 891، ترجمة رقم )تاريخ اإلسالم( الذهبي، 86)

 .866م(، 1991هـ/1112، تحقيق: نور الدين شريبة )القاهرة: مكتبة الخانجي، األولياءطبقات 

 . 862، طبقات األولياءابن الملقن، ( 87)

، إعداد: صالح أحمد تهذيب حلية األولياء وطبقات األصفياء(، م1142/ه141، أحمد بن عبدهللا بن أحمد )ت نعيم األصبهاني اأبانظر مثالً: ( 88)

الفرج عبدالرحمن بن  ا؛ ابن الجوزي، جمال الدين أبوما بعدها 4: 4(، 497م(، ترجمة رقم )1992هـ/1119)بيروت: المكتب اإلسالمي، الشامي 

م(، ترجمة رقم 8118هـ/1144، تحقيق: خالد مصطفى طرطوسي )بيروت: دار الكتاب العربي، صفوة الصفوةم(، 1811هـ/297علي )ت 

، تحقيق: ميزان االعتدال في نقد الرجالم(، 1412هـ/712عبدهللا محمد بن أحمد بن عثمان )ت  اشمس الدين أبلذهبي، ا؛ 491 – 426(، 812)

الفالح عبد الحي بن  اابن العماد، شهاب الدين أب؛ 461: 4(، 6762م(، ترجمة رقم )1964هـ/1428علي محمد البجاوي )بيروت: دار المعرفة، 

هـ(، 1994هـ/1111، تحقيق: محمود األرناؤوط )دمشق: دار ابن كثير، شذرات الذهب في أخبار من ذهبم(، 1672هـ/1129أحمد العكري )ت 

8 :499 – 111 . 

 .981 – 984: 8(، 121، ترجمة رقم )المنتخب من معجمالسمعاني، ( 89)

 .1612: 4(، 1112، ترجمة رقم )المنتخب من معجم( السمعاني، 90)

تاريخ األدب العربي من العصر الجاهلي إلى منتصف .  وللمزيد عن األدب وأقسامه، انظر: الزيات، أحمد حسن، 411: 1، العبر( ابن خلدون، 91)

 .11 – 49، 81 – 81، 2 – 4م(، 8119هـ/1111)القاهرة: دار التقوى،  القرن العشرين
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 (رالشعن )محاسوله كتاب  ،أديب أبيورد وشاعرها م(:351هـ/161)ت نحو  الهزيمي أبو النصر المعافى بن هزيم 

يعاود  ، ثمويخدم فضالء رؤسائها – (93)حاضرة السامانيين – (92)المقام ببخارى طيلي (، وكان الهزيميأحاسن المحاسن)و

 . (94)أبيورد وينقلب إلى معيشة صالحة

  اً كان كاتباً شاعراً ظريف )من أدباء القرن الرابع الهجري/العاشر الميالدي(: الظريفي األبيوردي الهزيمي أبو نصر علي

يكرمه وينادمه، فطلب  (95).  وكان أبو علي البلعميسادتهمالقوم و أكابربخارى، مخالطاً الختالف إلى كلقبه، وكان كثير ا

كأنه من وفيها أبلغ مدح إليه يوماً أن ينظم قصيدة على نهج المتقدمين في الجزالة والفخامة، فأتاه من الغد بقصيدة مدحه 

في أعمال البريد ببالد خراسان، فاختار بلده  خيّرهحسن موقعه لديه، وي، ومفحول شعراء الجاهلية، فُسرَّ بها ابن البلع

 ن مشهور سائر شعره قوله في بلدته أبيورد:وم.  أبيورد

 أرى وطني كعش لي ولكن          أسافر عنه في طلب المعاش

 )96(ولوال أن كسب القوت فرض          لما برح الطيور من العشاش

  من من أشهر شعراء زمانه، وهو م(: 1111هـ/115أبو المظفر محمد بن أحمد بن محمد األموي المعاوي األبيوردي )ت

ات ، وله مصنّففي معرفة اللغة واألنساب وفريد دهره كان أوحد عصرهونسل عنبسة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية، 

، نذكر منها: )تاريخ أبيورد ونسا(، و)نهزة الحافظ(، و)المجتبى من المجتنى(، و)كوكب المتأمل(، و)ما جليلة وعديدة

  .(97)مما لم يُسبق إليها )صهلة القارح(، وغيرها)طبقات كل فن(، وة(، واختلف وائتلف من أنساب العرب(، و)الدرة الثمين

يات، العراقيات، والنجد :، منهااً قّسم ديوان شعره أقسامقد وال يدانيه في ذلك أحد، ، بديعشعر نثر بليغ، ووألبي المظفر 

                                                           
مة طيبة، وٌعرفت بخارى بأنها مجمع الفقهاء ومعدن الفضالء، بخارى )بضم الباء، وفتح الخاء(: مدينة عظيمة مشهورة بما وراء النهر، قدي (92)

م(.  271هـ/826وكفى بها فخراً أنها أخرجت للدنيا إمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث وصاحب الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري )ت 

 . 211 – 219، آثار البالدانظر: القزويني، 

 861السامانيين في بالد ما وراء النهر في منتصف القرن الثالث الهجري، وأول حكامها هو نصر بن أحمد الساماني )قامت دولة  ( السامانيون:93)

م( أعظمهم شأناً 917 - 298هـ/892 - 879م(، وكانت سمرقند قاعدة ملكه.  ويعد األمير إسماعيل بن أحمد الساماني )298 – 271هـ/879 –

لدولة السامانية أقصى اتساعها، ونقل العاصمة من سمرقند إلى بخارى.  وخلف إسماعيل المذكور ثمانية أمراء، وأفخمهم أمراً، وفي عهده بلغت ا

، ترجمة وتحقيق: تاريخ بخارىم(، 929هـ/412بكر محمد بن جعفر )ت  ام.  انظر: النرشخي، أب999هـ/429وظلت دولتهم قائمة حتى سقطت سنة 

وما بعدها؛ النويري، شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب  111)القاهرة: دار المعارف، د.ت(،  4ر الطرازي، ط أمين عبدالمجيد بدوي ونصر هللا مبش

 وما بعدها.  811: 82، تحقيق: عبدالمجيد ترحيني )بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت(، نهاية األرب في فنون األدبم(، 1444هـ/744)ت 

، شرح وتحقيق: مفيد محمد يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرم(، 1142هـ/189محمد بن إسماعيل )ت ( الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن 94)

 .117م(، 1924هـ/1114قميحة )بيروت: دار الكتب العلمية، 

لى ع ( ابن البلعمي: أبو علي محمد البلعمي، من وزراء الدولة السامانية، وهو من نقل كتاب )تاريخ الطبري( من العربية إلى الفارسية؛ بناءً 95)

كشف الظنون عن أسامي الكتب م(، 1627هـ/1162حاجي خليفة، مصطفى بن عبدهللا الحلبي )ت طلب األمير منصور بن نوح الساماني.  

 .892: 1قيق: محمد شرف الدين يالتقايا )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت(، ، تحوالفنون

  .124، يتيمة الدهرالثعالبي،  (96)

 .44: 6، شذرات الذهب؛ ابن العماد، 66: 8(، 111، ترجمة رقم )الوافي بالوفيات( الصفدي، 97)
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معاصروه، وأليق ما ُوصف به بيت أبي العالء ، وضمَّ شعره معاٍن لم يسبقه إليها األوائل، وعجز عن مثلها (98)والوجديات

 المعري:

 (99)وإني وإن كنت األخير زمانه          آلت بما لم تستطعه األوائل

اً ال تلك القرية الصغيرة شوقل في أسفاره كان يحمل بين أضلعهو  .، ونشأ في أسرة ناعمة العيش، ُولد شاعرنا في كوفن   

 ، ومن ذلك قوله:شعره التي يبثُّ فيها لواعج حنينه إليهابذلك أبيات ؛ تشهد تنطفئ جمرته

 سقى هللا رملي كوفن صيب الحيا          وال برحا مستنَّ راع ورائد

 (100)فقد أوطنتها من أمية عصبة          غذوا بالمعالي في حجور الوالئد

ورواه،  وسمع الحديثفي نيسابور، وكان من تالمذة إمام الحرمين أبي المعالي الجويني النابهين، أبو المظفر األبيوردي درس و

فأقام بها  ،(101)ثم شخص إلى العراق، فأقام مدة، وعال قدره، وحصل له من السلطان مكانة ونعمة، ثم فارقها إلى همذان

 .  (103)مسموماً  (102)، ثم توفي بأصبهانيُدرس ويُفيد ويًصنّف

 تكبرفيه تيه و ه كانأنغير ، وافر العقل، كامل الفضل، لصورةجميل احسن العقيدة، السيرة،  بأنه طيبأبو المظفر صف وُ 

عبد ) يكتب العبشميفنسبه علو أرومته ونصاعة يفتخر بكان ، وكثيراً ما (104)أبية، تحدثه بالخالفة، وبأمور رفيعة ونفس

بل من ولد معاوية بن محمد بن عثمان بن عتبة  –رضي هللا عنهما  -المعاوي، ال أنه من ولد معاوية بن أبي سفيان  شمس(

دعا هللا تعالى أن يًملّكه مشارق األرض ومغاربها، ومن أبياته التي يتحسر فيها ختم صالته ، وإذا بن عنبسة بن أبي سفيان

   على زوال ملك أجداده:  

 البالد فأذعنت          لنا رغبة أو رهبة عظماؤهاملكنا أقاليم 

 فلما انتهت أيامنا علقت بنا          شدائد أيام قليل رخاؤها

                                                           
 .111: 11(، 192، ترجمة رقم )تاريخ اإلسالم( الذهبي، 98)

 21: 6(، 612، ترجمة رقم )طبقات الشافعية( السبكي، 99)

 .28)دمشق: دار اليقظة العربية، د.ت(، األبيوردي ممثل القرن الخامس في برلمان الفكر الغربي ( حقي، ممدوح، 100)

حسنة جليلة المقدار، لها أشجار همذان )بفتح الهاء والميم والذال(: مدينة قديمة، كبيرة للغاية، من مدن كور الجبل، في عراق العجم.  وهي  (101)

  ألهل الدينوغالّت وأنهار، رخيصة األسعار، كثيرة األغنام واأللبان واألجبان، إال أن شتاءها مفرط البرد.  وما زالت همذان محالً للملوك، ومعدناً 

 .    296، الروض المعطار؛ الحميري، 179 – 171: 2، معجم البلدان؛ ياقوت، 412، 416، صورة األرضوالفضل.  انظر: ابن حوقل، 

 ( أصبهان )بفتح الهمزة وهو األكثر، أو كسرها وهو األقل(: مدينة عظيمة مشهورة من أعالم المدن وأعيانها، وهي من نواحي إقليم الجبل. 102)

تراب األرض، ولُصنّاعها يد باسطة في تدقيق الصناعات،  وأصبهان صحيحة الهواء نفيسة الجو، عذبة المياه، خالية من جميع الهوام، وتربتها أصح

هاني، بوبها نهر زرنروذ، وهو موصوف بعذوبته ولطافته.  ومن نُسب من العلماء إلى أصبهان ال يُحصون كثرة، ومنهم الحافظ اإلمام أبو نعيم األص

 – 896، آثار البالد؛ القزويني، 819 – 811: 1، معجم البلدانصاحب التصانيف وأشهرها: "حلية األولياء"، وأبو بكر بن فورك.  انظر: ياقوت: 

899 . 

وللمزيد حول واقعة قتل   .21: 6(، 612، ترجمة رقم )طبقات الشافعية؛ السبكي، 111: 11(، 192، ترجمة رقم )تاريخ اإلسالم( الذهبي، 103)

 .28 – 21م(، 1921هـ/1111)بغداد: دار الحرية،  في شعر القومياألبيوردي: حياته. دراسة األبيوردي بالسم، انظر:  اآللوسي، نوري شاكر، 

 .  28: 6(، 612، ترجمة رقم )طبقات الشافعية( السبكي، 104)
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 (105)وكان إلينا في السرور ابتسامها          فصار علينا في الهموم بكاؤها

بل يعوزه عشرات الصفحات.  ولحسن الحظ، فإن  مجرد صفحة،كفيه يوفي الجملة، فإن الحديث عن أبي المظفر األبيوردي ال 

وضعوا بعض الباحثين المعاصرين، ف إليها اجتذبتالشعرية، والعلمية، والسياسية، والشخصية، قد  :سيرة الرجل، بأبعادها

 .حياته :( لممدوح حقي، و)األبيورديممثل القرن الخامس في برلمان الفكر الغربي )األبيوردي بعض الكتب، مثل:فيه 

و)المتنبي الصغير( لعمر األسعد، و)نجديات األبيوردي( لمحمد الربيع، إضافة ي اآللوسي، روندراسة في شعره القومي( ل

  إلى ما ُكتب عنه من مقاالت ورسائل جامعية.

  أمره، ثم هجره  مبتدأكان منكباً على العلم في أبيورد،  من م(:1151هـ/161 نحو )ت األنوريأوحد الدين علي بن إسحاق

 طرب لهاقصيدة في مدحه، ف ، وألقى بين يديه(106)لسلطان السلجوقي سنجراثم احتال في الدخول على ، إلى نظم الشعر

شاعر عاش الوحبه في رحالته، ويدنيه في مجالسه، ط، وقّرب األنوري إليه وأغدق عليه، وصار به كلفاً، يصجداً  السلطان

نوائب، ال سنجر جرت عليه وعلى السلطان، ورماه الزمان بسهامهوإلنه ما بعد الكمال إال النقصان، فقد   .في بلهنية ووفاق

منجماً ان وك -.  وكانت الطامة الكبرى حين تنبأ األنوري لإللماع بها المقام لنا ال يتسعوهي أمور ، وتتابعت عليهما الرزايا

، إال أن شيئاً من هذا لم لخراب والقحط والغالءالبالد في بحر من اغرق بهبوب ريح صرصر ست -  مشهوداً له بالبراعة

 يألقى عصاه فإلى أن تقلبت به البالد، السلطان، فترك لهم مرو، وثّربه يقع، فسخر منه حاسدوه، وعاتبه العظماء، و

ة اخترمته المنيى أن إلكاسف البال، مهيض الجناح ، وهجر حياة القصور واعتزل الناس، وعاش ما تبقى من حياته (107)بلخ

  .(108)من عمره أربى على السبعينوقد 

     

 

 

                                                           
 .66: 8(، 111، ترجمة رقم )الوافي بالوفيات( الصفدي، 105)

معز الدين، أبو الحارث، سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسالن.  سكن سنجر خراسان، واتخذ من مرو عاصمة له، وُخوطب  سنجر بن ملكشاه:( 106)

اً، وقورسنجر بالسلطان، واستقام أمره، وأطاعته السالطين، وُخطب له على أكثر منابر اإلسالم، ودام سلطاناً نحو أربعين عاماً.  وكان مهيباً، 

م، وكان عمره حين مات ثالثاً وسبعين 1127هـ/228الصفح، وكانت البالد آمنة في زمانه.  توفي سنجر سنة  ناصحاً، كثير كريماً، حيياً، شفوقاً،

م(، 1811هـ/297سنة، وُدفن في قبة بناها لنفسه بمرو وسماها دار اآلخرة.  انظر: ابن الجوزي، أبا الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت 

: 12م(، 1992)بيروت: دار الكتب العلمية،  8، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، ط وك واألممالمنتظم في تاريخ المل

 .827 – 826: 12(، 2817، ترجمة رقم )الوافي بالوفيات؛ الصفدي، 181

ويقال  المدينة من نهر جيحون عشرة فراسخ،بلخ )بفتح أوله، وسكون ثانيه(: تقع بلخ في الجزء الشمالي الشرقي من إقليم خراسان، وتبعد ( 107)

من أجّل مدن خراسان وأذكرها  بلخ، وهي في بساط من األرض، وبينها وبين أقرب الجبال إليها نحو أربعة فراسخ.  وبلخ لنهر جيحون: نهر

م واألرز والجوز واللوز والزبيب يرتفع الصابون والسمس وأكثرها خيراً وأوسعها غلة، تُحمل غلتها إلى جميع خراسان وإلى خوارزم، ومنها

؛ ياقوت، 418 – 411، أحسن التقاسيموالعنجد والسمن وعسل الشمسي من العنب والتين ولب الرمان وغيرها كثير من السلع.   انظر: المقدسي، 

 .   96، الروض المعطار؛ الحميري، 269 – 262: 1، معجم البلدان

 .412 – 441م(، 1972هـ/1492)الكويت: دار البحوث العلمية،  التاريخ والحضارةالسالجقة في ( حلمي، أحمد كمال الدين، 108)
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   الخاتمة والنتائج:. 6

 وفي نهاية هذه الدراسة المتواضعة يمكن لنا أن نوجز أهم النتائج التي كشفت عنها في النقاط اآلتية:  

  ؛ بريادتها العلمية وكثرة شيوخهافارق كثير من أبناء أبيورد أهاليهم ومرابع طفولتهم ومراتع شبابهم إلى مدن ُعرفت

 شغفًا بالعلم وحرًصا على نيله من مشايخها، وذلك بمجالستهم وأخذ الفوائد عنهم.

 هتمامات علماء أبيورد عن دائرة العلوم النقلية، وعلى وجه األخص الشرعية منها، فيما لم تجد العلوم العقلية لم تخرج ا

 من يهتم بها ويبرز فيها.

  في علوم القرآن.العلماء األفذاذ مشاهير من  – خالل ما يزيد على ستة قرون - أبيوردلم تخّرج 

  علم الحديث نصيبه من الرعاية التامة من علماء أبيورد الذين لم يألوا جهداً في جمع األحاديث وضبطها وروايتها.حاز 

 انة شهرة مستفيضة ومك همعلى المذهب الشافعي حتى نال بعض حرص عدد من أهل أبيورد على التوسع في دراسة الفقه

 منيفة.

 اهوقلة شهرتها بالمقارنة بنيسابور ومرو وغيرهما من مدن خراسان الكبرى، فإنة أبيورد على الرغم من صغر مساح 

 وري.وأوحد الدين علي األنقدمت كوكبة المعة من أهل األدب، ويأتي على رأسهم أبو المظفر محمد األبيوردي 

 التوصيات:. 1.6

  تى حالعلمية في مدن اإلسالم المختلفة والتي لم تجد ات من أجل استكشاف معالم الحركالتنقيب في بطون المصادر

، وهذه بال شك مهمة شاقة ينوء بحملها العصبة أولو القوة، إال أنها التفاتة جادة من جمهور الباحثينالوقت الحاضر 

 الجهد والوقت.تستحق ما يُبذل في سبيلها من 

  القيام بترجمة وتوفير مثل تلك الدراسات الحضارية ألبناء الشعوب اإلسالمية، ومسلمي ما كان يُعرف فيما مضى

؛ وذلك من أجل تذكيرهم بماضيهم المجيد، وتحفيزاً لهم لتقليد أجدادهم، وتوصيالً على وجه الخصوص بخراسان

 ن المسلمين في مشارق األرض ومغاربها.لما تهدم من الجسور بينهم وبين بقية إخوتهم م

 توفي الختام؛ أسأل المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه نافعاً لعباده إنه سميع قريب مجيب.  فإن ُوفق

فذلك من هللا تعالى فله الحمد أوالً وآخراً، وإن كان غير ذلك فمن نفسي، وحسبي فيه حسن النية، وآخر دعوانا أن الحمد 

   رب العالمين.هلل

 

 ثبت المصادر والمراجع:. 5

 المصادر:. 1.5

 حققه . الكامل في التاريخ .م(1844هـ/641الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد )ت  وابن األثير، عز الدين أب

 .م8118بيروت: دار الكتب العلمية، . تدمري عبد السالمواعتنى به: عمر 

 ------.  .بغداد: مكتبة المثنى، د. ت. اللباب في تهذيب األنساب 
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  الفضل  ي. تحقيق: أبالمهمات في شرح الروضة والرافعيم(. 1471هـ/778)ت  عبد الرحيماألسنوي، جمال الدين

 م.8119هـ/1141دار ابن حزم،  –بيروت: مركز التراث الثقافي المغربي  –الدمياطي أحمد بن علي. الدار البيضاء 

 م.1987ليدن: مطبعة بريل، مسالك الممالك. م(. 927هـ/416محمد )ت  األصطخري، أبو إسحاق إبراهيم بن 

 تحقيق: عبدهللا أنيس الطباع. بيروت: فتوح البلدانم(. 298هـ/879العباس أحمد بن يحيى بن جابر )ت  والبالذري، أب .

 م.1927هـ/1117مؤسسة المعارف، 

  شرح يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرم(. 1142هـ/189الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل )ت .

 م.1924هـ/1114وتحقيق: مفيد محمد قميحة. بيروت: دار الكتب العلمية، 

  لد مصطفى . تحقيق: خاصفوة الصفوةم(. 1811هـ/297ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي )ت

 م.8118هـ/1144طرطوسي. بيروت: دار الكتاب العربي، 

 ------ . .بيروت: دار 8تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا. ط المنتظم في تاريخ الملوك واألمم .

 م.1992الكتب العلمية، 

  القاهرة: مكتبة دار التراث، المدخل. م(. 1446هـ/747ابن الحاج، أبو عبدهللا محمد بن محمد بن محمد العبدري )ت

 د.ت.

  تحقيق: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونم(. 1627هـ/1162حاجي خليفة، مصطفى بن عبدهللا الحلبي )ت .

 محمد شرف الدين يالتقايا. بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت.

 ،تحقيق: فريد الجندي. معجم البلدانم(. 1889هـ/686 شهاب الدين أبو عبدهللا ياقوت بن عبدهللا الرومي )ت الحموي .

 بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت. 

  تحقيق: الروض المعطار في خبر األقطار.  م(.1192هـ/911الحميري، أبو عبد هللا محمد بن عبدهللا بن عبدالمنعم )ت

 م.1971إحسان عباس. بيروت: مكتبة لبنان، 

 م.  1998بيروت: دار مكتبة الحياة، صورة األرض. م(. 977هـ/467القاسم محمد بن علي النصيبي )ت  وابن حوقل، أب 

  تحقيق: بشار عواد معروف.  تاريخ بغداد.م(. 1171هـ/164الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت )ت

 م.8111هـ/1188بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 

 العبر وديوان المبتدأ والخبر في م(. 1116هـ/212يد عبد الرحمن بن محمد بن محمد )ت ابن خلدون، ولي الدين أبو ز

 –اعتنى به وراجعه: درويش الجويدي. صيدا أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر. 

 م. 8114هـ/1141بيروت: المكتبة العصرية، 

  تحقيق: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان. م(. 1828هـ/621ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد )ت

 م.1977هـ/1497إحسان عباس. بيروت: دار صادر، 

 تحقيق: نبيل هاشم آل باعلوي. بيروت: المسند الجامع(. م262هـ/822 الدارمي، أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن )ت .

 م.8114هـ/1141 ر البشائر اإلسالمية،دا
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 ( 1412هـ/712الذهبي، شمس الدين أبو عبدهللا محمد بن أحمد بن عثمان .)تاريخ اإلسالم ومشاهير الوفيات واألعالم. م

 م.8114هـ/1181تحقيق: بشار عواد معروف. بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 

 ------ .واعتنى به: محمد أيمن الشبراوي. القاهرة: دار الحديث، . خّرج أحاديثه وقّدم له سير أعالم النبالء

 م.8116هـ/1187

 ------ . .م. 1964هـ/1428تحقيق: علي محمد البجاوي. بيروت: دار المعرفة، ميزان االعتدال في نقد الرجال 

 في تاريخ راحة الصدور وآية السرور م(. 1817هـ/614بكر محمد بن علي بن سليمان )ت  والراوندي، نجم الدين أب

 م.8112. ترجمة: إبراهيم الشواربي، عبدالنعيم حسنين، فؤاد الصياد. القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، الدولة السلجوقية

  تحقيق: محمد أبو البرهان في علوم القرآن. م(. 1498هـ/791الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر )ت

 ث، د. ت.الفضل إبراهيم. القاهرة: دار الترا

  تحقيق: طبقات الشافعية الكبرى. م(. 1471هـ/771السبكي، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبدالكافي )ت

 عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د. ت.

  تحقيق: عبد الرحمن بن المعلمي األنسابم(. 1166هـ/268السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور )ت ،

 م.1977اليماني. حيدر أباد: دائرة المعارف العثمانية، 

 ------ .م.1972. تحقيق: منيرة ناجي سالم. بغداد: رئاسة ديوان األوقاف، التحبير في المعجم الكبير 

 ------ .عبدالقادر. الرياض: جامعة  . تحقيق: موفق عبدهللاالمنتخب من معجم شيوخ اإلمام الحافظ أبي سعد السمعاني

 م.1996هـ/1117اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

  تحقيق: محمد أمين الضنّاوي. بيروت: دار الكتب القانون في الطب. هـ/(. 182ابن سينا، أبو علي الحسين بن علي )ت

 م.1999هـ/1181العلمية، 

  تحقيق: المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور. م(. 1814هـ/611الصريفيني، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن األزهر )ت

 م.1929هـ/1119محمد أحمد عبدالعزيز. بيروت: دار الكتب العلمية، 

  ألرناؤوط وتركي . تحقيق: أحمد االوافي بالوفياتم(. 1464هـ/761الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبدهللا )ت

 م.8111هـ/1181مصطفى. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

  اعتنى به: أبو صهيب الكرمي. تاريخ األمم والملوكم(. 984هـ/411الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم )ت .

 الرياض: بيت األفكار الدولية، د. ت. –عّمان 

  شذرات الذهب في أخبار من م(.  1672هـ/1129بن أحمد العكري )ت ابن العماد، شهاب الدين أبو الفالح عبد الحي

 ه.1994هـ/1111. تحقيق: محمود األرناؤوط. دمشق: دار ابن كثير، ذهب

  تحقيق: يوسف الهادي. بيروت:  البلدان.م(. 921هـ/411ابن الفقيه، أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الهمذاني )ت نحو

 م.1996هـ/1116عالم الكتب، 

 تأريخ بيهقم(. 1171هـ/262الحسن علي بن زيد بن محمد البيهقي )ت  وابن فندق، فريد خراسان ظهير الدين أب .

 م.8111هـ/1182ترجمة: يوسف الهادي. دمشق: دار اقرأ، 
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  بيروت: دار صادر، د. ت.آثار البالد وأخبار العباد. م(. 1824هـ/628القزويني، زكريا بن محمد بن محمود )ت 

  رتياب عن المؤتلف والمختلف الاإلكمال في رفع ام(. 1128هـ/172ابن ماكوال، أبو نصر علي بن هبة هللا العجلي )ت

تحقيق: عبدالرحمن بن يحي المعلمي اليماني ونايف العباسي. حيدر أباد: مجلس دائرة في األسماء والكنى واألنساب. 

 م. 1964هـ/1424المعارف العثمانية، 

  .م.1971. تحقيق: عبدالعزيز الدوري وعبدالجبار المطلبي. بيروت: دار الطليعة، الدولة العباسيةأخبار مجهول 

  .م.1999هـ/1119تحقيق: يوسف الهادي. القاهرة: الدار الثقافية للنشر، حدود العالم من المشرق إلى المغرب. مجهول 

  ط  أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم.م(. 991ـ/ه421المقدسي، شمس الدين أبو عبدهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر )ت

 م.1991هـ/1111. القاهرة: مكتبة مدبولي، 4

  المواعظ واالعتبار بذكر الخطط م(. 1118هـ/212المقريزي تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبدالقادر )ت

 بيروت: دار صادر، د. ت.واآلثار. 

  تحقيق: نور الدين طبقات األولياءم(. 1118ه/211ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي األنصاري )ت .

 م.1991هـ/1112شريبة. القاهرة: مكتبة الخانجي، 

 ،القاهرة: وزارة األوقاف والشؤون لسان العرب. م(. 1411هـ/711الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت و أب ابن منظور

 مية، د. ت.اإلسال

  توضيح المشتبه في ضبط أسماء  .م(1142هـ/218ابن ناصر الدين، شمس الدين محمد بن عبدهللا القيسي الدمشقي )ت

 م.1994هـ/1114بيروت: مؤسسة الرسالة، . تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي. الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم

  ترجمة وتحقيق: أمين عبدالمجيد بدوي ونصر اريخ بخارىم(. ت929هـ/412النرشخي، أبو بكر محمد بن جعفر )ت .

 . القاهرة: دار المعارف، د.ت.4هللا مبشر الطرازي. ط 

  إعداد: تهذيب حلية األولياء وطبقات األصفياءم(. 1142ه/141أبو نعيم األصبهاني، أحمد بن عبدهللا بن أحمد )ت .

 م.1992هـ/1119صالح أحمد الشامي. بيروت: المكتب اإلسالمي، 

  تحقيق: عبدالمجيد نهاية األرب في فنون األدبم(. 1444هـ/744النويري، شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب )ت .

 ترحيني. بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت.

 المراجع:. 1.5

  .م.1921هـ/1111. بغداد: دار الحرية، األبيوردي: حياته. دراسة في شعر القومياآللوسي، نوري شاكر 

  .م.8111عّمان: دار جليس الزمان، الحركة الفكرية في إقليم خراسان في العصر العباسي األول. أحمد، غزوة شهاب 

  .م.  1921يوليو  2. جامعة دمشق. ع. مجلة دراسات تاريخيةأمين، حسين. المسجد وأثره في تطوير التعليم 

  األنسي، أحمد أحمد. طبيعة المدارس األهلية التي أنشئت في خراسان وما وراء النهر في المدة ما بين القرن الثاني

 .م8114ديسمبر  –يوليو . 16 .ع .2 .مجمجلة الدراسات االجتماعية. والخامس الهجري. 

  .م.1924هـ/1114روق، جدة: دار الشتحاد السوفييتي عبر التاريخ. الالمسلمون في االبار، محمد علي 
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  .م.8181عّمان: دار آمنة، العلم والعلماء في طوس من القرن الرابع حتى القرن السابع. البياضي، سليمان عباس 

  .القاهرة: دار الجيل  –. بيروت 11ط تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي. حسن، إبراهيم حسن

 م.1996هـ/1116ومكتبة النهضة المصرية، 

 حقي، ممدوح، األبيوردي ممثل القرن الخامس في برلمان الفكر الغربي )دمشق: دار اليقظة العربية، د.ت 

  .م.1972هـ/1492. الكويت: دار البحوث العلمية، السالجقة في التاريخ والحضارةحلمي، أحمد كمال الدين 

  .م(. 1115 – 1151هـ/311 – 165يوبي والمملوكي )خانقاوات الصوفية في مصر في العصرين األرزق، عاصم محمد

 م.1997هـ/1117القاهرة: مكتبة مدبولي، 

  م. رسالة دكتوراة، جامعة أم 1191 – 286هـ/121 – 818الزهراني، علي محمد. الحياة العلمية في صقلية اإلسالمية

 م.1994هـ/1111القرى، 

  .القاهرة: دار التقوى، تاريخ األدب العربي من العصر الجاهلي إلى منتصف القرن العشرين. الزيات، أحمد حسن

 م.8119هـ/1111

  مجلة الدراسات التاريخية م. 1127 – 1124هـ/228 – 212السعيد، خالد عبدهللا. مذابح العلماء في فتنة الغز بخراسان

 م.8181. إبريل 18. جامعة نواكشوط. ع. واالجتماعية

 ،م.1972هـ/1492بيروت: المكتب اإلسالمي، خراسان. محمود.  شاكر 

  .بيروت: دار النهضة العربية، د. ت.المغول في التاريخ. الصياد. فؤاد عبد المعطي 

  .بيروت: دار البشائر اإلسالمية، 11ط صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. أبو غدة، عبدالفتاح .

 م.8118هـ/1144

  ،م.8112هـ/1149. دمشق: دار ابن كثير، 8. ط الميسر في علم مصطلح الحديثسيد عبدالماجد. الغوري 

 ة، عّمان: الجامعة األردني. ترجمة: كامل العسلي. المكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادلها في النظام المتري .فالتر هنتس

 م.1971

 م(. رسالة ماجستير، جامعة أم 1881 – 281هـ/617 – 812) القرشي، إيمان سعود. الحياة العلمية في بلخ خالل المدة

 م.8114هـ/1141القرى، 

  ،م.8111هـ/1188)عّمان: دار عمار،  مقدمات في علم القراءاتالقضاة. محمد أحمد وأحمد شكري ومحمد منصور 

 م1922الرسالة، بيروت: مؤسسة . 8ط  .ترجمة: بشير فرنسيس وكوركيس عواد. بلدان الخالفة الشرقية .لسترنج، كي. 
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