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 دور العلماء فى إنضاج الوعً الثقافً  بخراسان

 م333ـ 850هـ / 983ـ  502
 
 

 عطوة أحمد احمد مجدي

 
 

 الملخص
 
 

 

لعب العلماء دوًرا هاًما فى المجتمع الخراسانً خبلل المرنٌٌن الثالث والرابع       
نضاج الوعً بعد الهجرة / التاسع والعاشر بعد المٌبلد ، مما كان له أكبر األثر فى إ

 الثمافً بالمجتمع الخراسانً .
ومن المبلحظ أن الموروث الثمافً ألهل خراسان سابك فى المدم ، حٌث كانت مدن 
خراسان واحات علمٌة ومراكز للعلم والعمارة  فً وسط آسٌا، ولم تزل كذلن حتى 

ان واصلت ازدهارها بعد اإلسبلم خاصة بعد تبعٌة خراسان للدوٌبلت المستملة بخراس
 فى المرنٌٌن الثالث والرابع بعد الهجرة / التاسع والعاشر بعد المٌبلد. 

وهذا البحث محاولة لبٌان دور العلماء فى إنضاج الوعً الثمافً بخراسان ، من 
خبلل عرض ألسباب ازدهار الحٌاة الثمافٌة بخراسان خبلل هذه الفترة ، ومنها حب 

لماء برعاٌة أدبٌة من السلطة الحاكمة أهل خراسان للعلم وشغفهم به ، وتمتع الع
بخراسان خبلل هذه الفترة ؛ باإلضافة إلى رواج حوانٌت الورالٌن  مما ساهم فى 

ازدهار الحٌاة الثمافٌة ، وبرز دور العلماء فى إنضاج الوعً الثمافً من خبلل عمد  
مجالس المناظرات ، والتً عرفت بمجالس البحث ، وكذلن دور العلم المتعددة 
كالكتاتٌب ، والمساجد ، والمدارس ، وأظهر ذلن وجود  عبللة لوٌة بٌن التمدم 
الثمافً واإلصبلح السٌاسً ،  فكبلهما ٌمود إلً األخر ،  فمد كان للنهضة الثمافٌة فً 
المجتمع الخراسانً  آثارها فً األخذ بالمجتمع إلً اإلصبلح  الذي شمل جمٌع 

المعرفة بنشر الوعً ، ولٌم األخبلق ،  أرجابه حٌث صنع هذا اإلصبلح مجتمع
 وكان العلماء هم رواد ذلن .
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The Role of Khorasan Scientists in Developing Cultural 

Awareness  205 – 389 AH  / 820 –999 AD. 

 

Ahmed Magdy Atwh Ahmed 

 

Abstract 

 
Scientists have  played an important role in Khorasan  society  

during the third and fourth  AH  / ninth and tenth  AD , they had the 
greatest impact in the maturation  of  cultural  awareness  Khorasan  
community. 

This research attempt to describe the role of scientists in the 
maturation of cultural awareness Khorasan, through the presentation 
of the causes of the prosperity of the cultural life Khorasan during this 
period, including the love of the people of Khorasan for science and 
passion for it, and enjoy the scientists under the auspices of literary 
ruling authority Khorasan during this period; addition to books shops 
Aloracan which contributed to the prosperity of cultural life، 

 a cultural renaissance in Khorasani effects in the community 
taking to reform society, which included all the delayed reform, where 
the making of this knowledge-based society by spreading awareness, 
values and scientists are pioneers. 
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 المقدمة : 
الحمد هلل بجمٌع المحامد على جمٌع النعم ، اللهم أنى أعجز عن حمدن 
وشكرن والصبلة والسبلم على خٌر من  حمد وشكر  النبً المصطفى وعلى أله 

 وصحبه وسلم تسلًٌما  كثًٌرا طٌباً مبارًكا فٌه ، أما بعد : 
عادات والتمالٌد الثمافة هً كل ما تمتلكه الجماعة اإلنسانٌة من المعارف وال

والموانٌن والمهارات وآداب السلون وغٌر ذلن ، وإذا لارنا ذلن بالمجتمع الخراسانً 
خبلل هذه الفترة نجد أنه تمتع بأساسٌات ـ عمومٌاتـ ثمافٌة ، أبرزت خصوصٌات ، 
ومتغٌرات ، جعلت من مدنه حواضر ثمافٌة تضاهً مثٌبلتها فً العالم اإلسبلمً ، 

ا فً وسط آسٌا .بل جعل من خراسا  ن مركًزا ثمافًٌّا مهمًّ
ونتٌجة بروز أهمٌة موضوع الوعً الثمافً ، فمد وجدت فى تارٌخنا 
اإلسبلمً العرٌك نماذج مشرفة لعدد من العلماء الخراسانٌٌن ساهموا فى تنمٌة 

، على الرغم من االنمسام السٌاسً فً العالم اإلسبلمً فً هذه الفترة مجتمعهم 
ن لثبلث دوٌبلت مستملة فً هذه الفترة ، فإن ذلن لم ٌمنع من التمدم وتبعٌة خراسا

العلمً ، حٌث ساعد ذلن على التنافس بٌن حواضر الدول المستملة ؛ ألنهم اتفموا 
جمٌعًا على نشر العلم ، وتشجٌع الحٌاة الثمافٌة ، فلم ٌدرسوا علًما واحدًا ، ولكن 

 (.2) دبً أو النهضة األدبٌة اإلللٌمٌة، ومهد ذلن لبلستمبلل األ( 1)تعددت العلوم
ولد اتبعت فً كتابة هذا البحث "المنهج االستمرابً" وذلن من خبلل 

حدوث استمراء األحداث التارٌخٌة وتحلٌلها واستنتاج أهم األسباب التً أدت إلى 
، وتعرضت فى هذا البحث لمسابل متعددة سنراها ،  علٌه ، والنتابج المترتبةالحدث 
 فى البحث .وأسأل هللا العلى المدٌر أن ٌهدٌنا إلى الصواب والرشاد .مفصلة 

********* 

أن شهرة مدن خراسان الثمافٌة لدٌمة ترجع لبل خمسة آالف من المعلوم 
، ولبل  (3)عام ، حٌث كانت واحات علمٌة ، ومراكز للعمارة والعلم فً وسط آسٌا 

عً الثمافً بخراسان نلمً الو إنضاجالخوض فً الحدٌث عن دور العلماء فً 
الفترة ،  الحٌاة الثمافٌة فى خراسان فى هذه  ازدهارإطبللة سرٌعة على أهم أسباب 

 ومن أهمها : 

 : ـ حب أهل خراسان للعلم وشغفهم بمجالس العلماء 1
انطبللًا من ؛  اإلسبلمًألبل أهل خراسان على مجالس العلماء منذ الفتح 

، إضافة لتراثهم  لما تمتعوا به من همم طامحة ،(4)دعوة اإلسبلم لطلب العلم
 ،(5)الحضاري العرٌك، خاصة وأن مدن خراسان عدت دٌار العلم على اختبلف فنونه
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، وامتزج ذلن  وشغفهم بطلب العلم، وعرف عن سكان خراسان حبهم  
 . (6)بحبهم ألوطانهم 

واتخذت  ، ووجدت بخراسان العدٌد من البٌوتات العلمٌة التً توارثت العلم
، ، مما مكن لها مكانة اجتماعٌة  ، وأسهمت بعطابها الحضاري ذلن رسالة لها

، وأسرة  ( 8)أسرة المراب:  (7) ، ومن هذه البٌوتات العلمٌة  وسٌاسٌة مهمة بخراسان
 .(12)أسرة ٌحٌى بن منصورو ،(11)وأسرة المغفلً،(10) المكٌالٌةاألسرة ، و(9)الحٌري

 تمتع بها علماء خراسان:ـ الرعاٌة األدبٌة التً 2
، فبسط  ، بٌنما تمتع األمراء بسلطان الموة تمتع العلماء بسلطان الحجة

؛ ولذلن كانت الحجة  واألرواح، والعمول ، علماء خراسان سلطانهم على الملوب 
ولما تفهم األمراء ذلن حاولوا تمرٌب العلماء إلٌهم بشتى ، أبمى من سلطان الموة، 

وأسهمت الرعاٌة األدبٌة التً حظً بها علماء ، والعطاٌا ،  الطرق خاصة بالمنح
، (13)، من تشجٌع السلطة الحاكمة فً خراسان للعلماء بالمنح والعطاٌا خراسان

ازدهار الحٌاة  ، على واإلرشاد فً مجالسهم، والتمرٌب لهم باالستشارة والنصح 
غداد الذٌن حملوا علً ؛ وذلن تملٌدًا للخلفاء العباسٌٌن فً ب الثمافٌة فً خراسان

، وترجع هذه الرعاٌة إلى المٌول العلمٌة (14) والعلوم، عاتمهم رعاٌة اآلداب والفنون 
؛ وهو ما   والعمال فً خراسان خبلل هذه الفترة، والوزراء ، لدي بعض األمراء 

، أظهر الببلطات الصغرى للدوٌبلت المستملة التً راعت أهل العلم بالرعاٌة 
 .(15) وأهل العلم، واألدباء ، أسهم فً اجتذاب العلماء  والتشجٌع مما

،  علٌهم بالمنح ٌتعهدون العلماء وٌنعمون الطاهرٌون ولد كان األمراء
، ومن ذلن الماسم بن  ، وكان العلماء ٌهدون كتبهم التً صنفوها إلٌهم (16) والعطاٌا

ر فمال أبن ، أهداه إلى عبدهللا بن طاه"  غرٌب الحدٌث سبلم لما صنف كتاب "
إن عمبلً بعث صاحبه على عمل هذا الكتاب ؛ لحمٌك أال ٌحوج إلى  : "(17)طاهر
الُسنة الحسنة بعد عهد  ، واستمرت هذه ، وأجرى له فً كل شهر معاًشا " معاش

، فأجراها إسحاق بن إبراهٌم من ماله ، ولما مات الماسم بن سبلم  طاهر بن الحسٌن
 .(18)ولد الماسمم( أجراها علً 857هـ/553عام )

وكان من تشجٌع الطاهرٌٌن استمدام العلماء إلى نٌسابور لٌكونوا من 
خاصتهم وندمابهم والكتابة بنٌسابور، كما كانوا ٌلبون مطالبهم، مثل الحسٌن بن 
الفضل الذي ألدمه عبدهللا بن طاهر معه إلى نٌسابور، فلما سأله حاجه، فرد 

 : "ممضٌه"(19)علٌه
، وتعهدوهم علً الرغم من كثرة  ارٌون العلماءوشجع األمراء الصف

: "وصلنً من اللٌثٌة سبع (20)، لال أبى عبد هللا البوشنجً عصرهماالضطرابات فً 
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 ، ولما انمضت دولتهم أكرمه األمٌر إسماعٌل بن أحمد ببخارى.  مابة ألف درهم"
ً فى تعاملهم معهم حٌث السامانٌضرب و ، أنعم األمراء  ون مثبلً رابعا

، مثل األمٌر إسماعٌل بن أحمد،  ولربوهم إلٌهم، والوالة على العلماء ، الوزراء و
، وٌصله  درهم آالفالذي كان ٌصل اإلمام دمحم بن نصر المروزي فً السنة بأربعة 

، وورد إلٌه أبً عاصم بن (21) أخوه إسحاق بمثلها، وٌصله أهل سمرلند بمثلها
مٌر نصر بن أحمد العلماء فً عصره، ، وشجع األ(22)عاصم المروزي وأنعم علٌه

، مثل أبو الطٌب المصعبً، الذي غلب على األمٌر (23)وتمرٌبهم إلٌه،  بحفاوته بهم
 ، فاتخذه وزًٌرا مع منادمته له منالبه وولور،  ، ومحاسنه بكثرة مدحه

(24)
، وختم  

علً ٌدي اإلمام أحمد بن العباس الممرئ  ختمهنوح بن نصر المرآن الكرٌم 
(25)م(562هـ/422)ت

(26)، ووصله بأموال وعطاٌا 
، ولم تكن الرعاٌة ممصورة  

؛ وكانت لهم اهتمامات  ، بل شجع وزراء السامانٌٌن العلم والعلماء علً األمراء فمط
 هللا المزنً أحمد بن عبداإلمام  ، أبى علً البلعمً الذي صلى على علمٌة كبٌرة مثل

بن  إبراهٌممثل  امات العمال والوالة، وكان لعلماء خراسان نصٌب من اهتم (27)
، وكان بعض العلماء  (28) وسٌاسة الدٌن، ، الذي جمع بٌن هٌبة الملن  سٌمجور

، صاحب  ٌنزل فً خراسان على ضٌافة رجال الجٌش مثل أبً نصر بن لراتكٌن
  .(29)الجٌش الخراسانً 

 ـ انتشار حوانٌت الوراقٌن:3
؛ ألنها  تشار حوانٌت الورالٌنأسهمت النهضة الثمافٌة بخراسان فً ان

صٌانة للعلم، وممٌدة له من النسٌان، كما أن تعدد الكتاب فً دواوٌن السلطة الحاكمة 
، وكانت صناعة الورق معروفة لدى (30)بخراسان أسهم فً تمدم صناعة الورالة

الفرس، حٌث نملت من الصٌن ، وانتملت إلى مدن العالم اإلسبلمً فً خراسان ، 
 .(31)وغٌرهم نٌسابور مثل هرات،

وساهم العلماء بدور رٌادي فى المجتمع الخراسانً فى جمٌع المجاالت ؛ 
هم  مكانة مرمولة فً جمٌع المجاالت ؛ فوجد منهم بخراسان بوأثمر ذلن عن تبو

خبلل هذه الفترة ، مجموعة من العلماء الوزراء العظام ، وشغلوا منصب دٌوان 
واوٌن السلطة الحاكمة فً خراسان خبلل هذه الفترة الرسابل ، وتوارثوا العمل فً د

،وصار هذا المنصب بمثابة معراج للعدٌد من المناصب األعلى فً السلن اإلداري 
بخراسان ،هذا باإلضافة إلى منصب المضاء والحسبة والخراج وغٌرهم من 
الوظابف اإلدارٌة ، والخبلصة أنهم جمعوا بٌن وظابف السٌف والملم ودافعوا من 
خبلل موالعهم عن العلم والعلماء بالسنان واللسان ؛ فدانت لهم أركان السٌادة فً 

،مما عمل على ازدهار الحٌاة الثمافٌة بخراسان خبلل هذه الفترة،وفٌما ٌلً  المجتمع
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 : وتم لهم ذلن من خبلل الوعً الثمافً ، إنضاج نتناول دورهم فً

 :(32)ـ عقد  مجالس المناظرات1
إثراء الحٌاة  ىت المختلفة التً شارن فٌها علماء خراسان فأسهمت المناظرا

، سواء داخل أو خارج خراسان، و حاول علماء  الثمافٌة فً كل مكان نزلوا به
اتباع الفرق  وآراءخراسان تفنٌد أراء المضلٌن من خبلل هذه المنالشات الساخنة ، 

 .(33)لول المضلٌن ، وذكر عمابد أهل الحك حتى ٌرجع الناظر عن بخراسان الضالة
، ولصور ومجالس الخلفاء  (34)وكانت هذه المناظرات تعمد فً المساجد
، ومنازل (36)والبٌمارستانات (35)والوزراء، وبٌوت الوالة وكبار المواد بخراسان

،  (38)والثغور، ، واألربطة  (37)ودكاكٌن الورالٌن، واألدباء وفً األسواق ، العلماء 
 غٌرها.و

،  كان لها عدة آداب منها، و (39)ت"بعلم آداب البحث"ولد عرفت المناظرا
، ووضع أصول ٌرجع إلٌها  ، وعدم الضجر عند التمصٌر عدم المكابرة أمام الحجة

، وٌورث التفرلة بعد  ألنه ٌغٌر للوب األخوان؛ ، والبعد عن المراء  عند الخبلف
خبلل هذه  اتوكان من أسباب عمد هذه المناظر، (40)والوحشة بعد األنس، األلفة 
 : الفترة
والمذاهب ، والمعتمدات ، الملل  وبالتالً تعددت، األممً  طبٌعة مجتمع خراسانأ ـــ 

، والباطنٌة  ، والصوفٌة والمعتزلة، والخوارج، والشٌعة ، والفكرٌة، كالسنة، الدٌنٌة 
التً  والفكرٌة، واألدبٌة ، إضافة إلى االختبلفات المذهبٌة  ، وغٌرهم ،  والكرامٌة، 

 .(41)خبلل هذه الفترة  سادت بٌن علماء خراسان
ب ــ تشجٌع الخلفاء ، واألمراء ، والسلطة الحاكمة فً خراسان للعلماء ؛ لعمد هذه 
المجالس العلمٌة ؛ للذب عن آرابهم المنتمدة من الرعٌة ، وترسٌخ أفكارهم ، وآرابهم 

 لعمد ؛ تشجٌعًا لهم ؛ الخلفاء ٌمبلها البعض بطرٌمة علنٌة ، كما كانت جوابز  التً ال
 .(42)هذه المجالس العلمٌة

ج. انتشار المذهب الحنفً فً عدد من المدن الخراسانٌة، والذي عمل على كثرة  
 .(43)مباحث العلماء، وتألٌفهم فً الخبلفٌات

اهرٌون لعمد مثل هذه المجالس طلا ، شجع األمراء اهريطوفً العصر ال
، ومن أشهر المتناظرٌن فً (44)ان مشهورا بمناظراتهمثل عبدهللا بن طاهر الذي ك

، الذي كان ٌعجب (45)م( 721هـ/546تالعصر الطاهري، أبً الصلت الهروي)
من مناظراته فجعله من خاصته، وكان ٌجمع بٌنه وبٌن بشر  الخلٌفة المأمون

: "ناظرته فلم أره (47)، فاستظهر، ٌمول أحمد بن سٌار(46)(م745هـ/507تالمرٌسً)
ورأٌته ٌمدم أبا بكر، وال ٌذكر الصحابة إال بالجمٌل، وٌمول هذا مذهبً  ٌغلو،

 ودٌنً".
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فً العصر الطاهري، إسحاق بن راهوٌه  ومن المتناظرٌن
( الذي تناظر مع اإلمام الشافعً فً حضور اإلمام أحمد م725هـ/ 547تالنٌسابوري)

، (49)بٌوت أهل مكةكراء  ، وكذلن تناظرا فً(48)فً جلود المٌتة إذا دبغت بن حنبل
، وٌدعً "بن  وتناظر فً مجلس األمٌر عبدهللا بن طاهر فً وجود أحد المبتدعٌن

أبً صالح"، فسأله عن أخبار النزول فسردها بن راهوٌه، فمال بن أبً 
صالح:"كفرت برب ٌنزل من سماء إلى سماء، فمال بن راهوٌه:آمنت برب ٌفعل ما 

 .(50)ٌشاء
المرء هل هو حٌض  ىمع اإلمام الشافعً ف رويوتناظر الماسم بن سبلم اله

و شجع األمٌر دمحم بن ،  (51)، إلى أن رجع كل منهم إلى ما لاله اآلخر؟  أم طهر
والكوفٌٌن ، البصرٌٌن  ، وكان ٌجمع بٌن لعمد المناظرات؛ عبدهللا بن طاهر العلماء 

المبرد  مع (52)(م513هـ/ 550ت، وتناظر فً حضرته أبو العباس ثعلب ) للمناظرة
:﴿ لد ٌعلم هللا الذٌن (54)وذلن فً لوله تعالً ؛ كلمة لواذا ىف (53) م(758هـ/572)ت 

 ٌتسللون منكم لواذا﴾.
ونتٌجة النهضة الثمافٌة فً العصر السامانً زادت المناظرات نتٌجة تشجٌع 
األمراء ، والوزراء السامانٌٌن للعلماء ، فكانت تعمد بصورة منتظمة عشٌة جمع 

كان األمٌر ٌعرض مسألة ما ، ثم ٌتكلم العلماء فٌها ، وٌتناظرون فٌها رمضان، و
وأصبح مجال المناظرات فسًٌحا من الناحٌة العلمٌة، حٌث شمل مجاالت متعددة  (،55)

والبرهان علً أصحاب المذاهب المخالفة ، ؛ فعمدت ألسباب سٌاسٌة ؛ إلثبات الحجة 
وناظر رؤساء ، مع الفمهاء كما حدث فً عصر األمٌر نوح بن نصر، الذي ج

، ولتلهم  ، ، وألام الحجة علٌهم وأتباعهم لمواجهة طغٌان مد الباطنٌة، الباطنٌة 
، كما كانت المناظرات تعمد ألسباب شرعٌة وفمهٌة لمنالشة  (56) ومزلهم شر ممزق

، أو ما عرف "بتحلٌل  تحلٌل الخمر ، ومن ذلن مسألة االختبلفات حول مسألة ما
، وهو ما دار حوله نماش  ، واللوز، والتٌن والكشمش  التمر، والعنب وأنبذة " األنبذة

  والوزراء، ومجالس األمراء ، والمتكلمٌن فً ببلط الخبلفة ، عدد الفمهاء  كبٌر بٌن
     .(57)وغٌرهم، 

ومن أشهر ما ورد فً ذلن فً العصر السامانً ما ذكره الحاكم أبو الفضل 
مجلس الوزٌر البلعمً، مع أبً  ى(من تباحثه فم555 هـ/477تالحدادي المروزي)

فأعجب الوزٌر  ؛ حول مسألة تحلٌل الخمر (58)(م542هـ/453تالحسن البٌهمً )
 . (59) ، وأمر أن تشترى لً بمرو ضٌاع ثمٌنة بألف دٌنار بحدٌثً فأمر لً

وكان ألبمة المعتزلة والمتكلمٌن دور فً مواجهه المتكلمٌن أمثالهم، 
، والذي اشتهر  (م531هـ/455ت) "بالكعبً" لهم، مثل، أبو الماسم البلخً والمخالفٌن
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من نظراء أبً  (60)، كما كان حارث الوراق مع أبً علً الجبابً بمناظراته ببغداد
عبدالماهر  ،ومن علماء خراسان المتناظرٌن للدفاع عن السنة ،  (61)الجبابً أًٌضا

، وكان أبو  ( 62)فً األسماء والصفات( ٌرد المتكلمٌن هـ0148هـ/ 355تالبغدادي )
 مواجهه ىوالبرهان ف، ( ٌستخدم فً مناظراته الجدل م0135هـ/343تذر الهروي )

 .  (63) والكرامٌة ،  والمعتزلة، والرافضة ، رؤساء الشٌعة 
وكانت المناظرات األدبٌة من أكثر المناظرات أهمٌة فً العصر السامانً، 

 ى، والت الهمذانً الهروي ابوري، مع بدٌع الزمانالنٌس خاصة مناظرات الخوارزمً
، توضح شغف العامة ، أدبٌة فرٌدة  ، ووثٌمة تعد نموذًجا فرٌدًا من األدب العالً

 ، والمضاة وولعهم لحضور هذه المناظرات التً كان ٌحضرها الوزراء،  والخاصة
ظرة فً لصر لد جرت هذه المنا، و (64) رجال الدولة السامانٌة ، وكبار ، واألبمة

، ولال البدٌع الهمذانً فً حمه لصٌدة افتتحها  (65)السٌد األجل أبً علً زبارة
 : (66)بموله

 معشًرا ضرب العالُء علً معرسهم خٌامه ٌا
وشملت هذه المناظرة موضوعات أدبٌة مختلفة ، استطاع فٌها الهمذانً 

دت على بسرعة بدٌهته ، ونضاره صباه أن ٌجذب إلٌه أنظار الحاضرٌن ، فب
ما ألوم هذا  : "( 67)الخوارزمً عبلمات الضعف ، وعبر الهمذانً عما جرى بموله

 " .حتواه ؛ ولكنً ألومه علً ما نواهالفاضل على بساط أنس طواه ، ومولد حرب ا
، مناظرات  أًٌضا ومن المناظرات األدبٌة بخراسان خبلل العصر السامانً

 ، رابد (68)(م546هـ/452تالشهٌد البلخً )
، ولامت بٌنه وبٌن  ومتكلًما أًٌضا، الشعر الفارسً، والذي كان فٌلسوفًا

مناظرات فً المسابل الفلسفٌة  (69)بن زكرٌا الرازي دمحم الكبٌر العالم والفٌلسوف
وألف كل منهم ، والعملٌة العلمٌة ، وكان كل منهم ٌرد رأٌه إلى األدلة الفلسفٌة 

 (.70)رسابل فً هذا الصدد للرد على ذلن

أنه من الطبٌعً ولد ضمت خراسان نخبة من العلماء فً شتى المجاالت  والخالصة
، وكانت هذه المناظرات مجالس  أن تثار لضاٌا خبلفٌة مستحدثة فً مجاالت عدة

علمٌة ثرٌة لعلماء خراسان، برز خبللها محدثوها، فأثروا الحٌاة الثمافٌة بنوادر 
الثمافات العربٌة والفارسٌة وغٌرها، مما  جدٌدة أمدت الثمافة اإلسبلمٌة بروافد من

  ساعد على التأثٌر والتأثر بٌن اآلداب العربٌة خاصة، واآلداب المختلفة عامة .

 ـ تعدد دور العلم والمجالس العلمٌة فً خراسان:2
،  والمجالس العلمٌة المختلفة، أسهم علماء خراسان من خبلل دور العلم 
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 ، والشعر، ومجالس التذكٌر مبلء للحدٌث، واألدب، ومجالس اإل سواء مجالس النظر
، وأهم  ، فً خراسان خبلل هذه الفترة فى إنضاج الوعً الثمافً وغٌرهم ، والوعظ

 : والمجالس، هذه الدور 

 جد:ـالمس.أ
المؤسسة الوحٌدة التً استوعبت أنشطة المسلمٌن المتعددة، سواء  المسجد

الثمافٌة وغٌرها، ولعب  السٌاسٌة، أو دٌة،أوااللتصا أو ، الجتماعٌةو اأ ، الدٌنٌة
بخراسان، ففً مجالس علمابه دونت  الثمافٌة المسجد دوًرا كبًٌرا فً ازدهار الحٌاة

، وفً أرولته تلمت  ، واللغة ، والفمه ، والحدٌث الشرٌف علوم المرآن الكرٌم
ازدهار ، وأسهم فً  (71)اختبلف مجاالتها جماهٌر المسلمٌن العلم والمعرفة على

واتخذ عدد ،  (72)واألغنٌاء،  الدور الثمافً للمسجد األولاف المتعددة للعلماء واألمراء
 م(576هـ/486من العلماء المساجد لهم داًرا مثل أبو عمرو بن حمدان الحٌرى )ت

بل زهدًا،  ، ولم ٌكن ذلن لفمرهم (73)الذي اتخذ المسجد فراًشا نٌفًا وثبلثٌن سنة
 وعبادة.

مدن خراسان دور ثمافً مهم، فمثبلً كان مسجد هرات أعمر  وكان لمساجد
، وكانت تعمد مجالس (74)به مساجد خراسان، وكان العلماء ٌمضون أغلب أولاتهم

، ومجالس  ، مثل مجالس اإلمبلء بأسمابهم وتسمى،  العلماء لهم بهذه المساجد
ه وصف الخوارزمً هذو،  (75)، وكانت لهم بها آداب خاصة الحدٌث وغٌرها

،  ، ومجلس صاعد بن سٌار ، مثل مجلس الدارمً (76)بمجالس األخٌار" المجالس"
عمدت  ، كما (78)ومجالس منصور بن عمار،  (77) ومجلس السري بن خزٌمة

مجالس أبً الطٌب  ، مثل (79) مجالس اإلمبلء بمساجد نٌسابور بالعشٌات من كل ٌوم
م( للتحدٌث فً 558هـ/ 478طاهر الخزٌمً )ت  ، ومجلس أبً(80)الصعلوكً

 .(81)رمضان بنٌسابور
واعتاد أمراء خراسان على حضور دروس هذه المجالس، ومنهم عبدهللا بن 
              طاهر الذي كان ٌحضر متنكًرا دروس عبدالرحمن بشر العبدي النٌسابوري 

ٌتضح لنا أن المسجد أسهم بشكل كبٌر فً  ، ولصارى المول(82)م( 784هـ/561)ت 

خراسان حٌث كان أهم مؤسسة ، وأسلم مكان انطلك منها  ٌاة الثمافٌة فًازدهار الح
ولذلن كان المسجد هو المكان الذي ٌصدر  ؛ لتوجٌه الناس؛ العلماء وطبلب العلم 

 . ودنٌاهم، منه كل أمر ذي بال ٌهم المسلمٌن فً دٌنهم 

 :()ب.الُكتـاب
هار الحٌاة الثمافٌةة فةً والتً أسهمت فً ازد، من أشهر المؤسسات التعلٌمٌة   

؛ ألنةةه أصةةل التعلةةٌم  ، وُعةةد الكتةةاب أول مراحةةل التعلةةٌم الفتةةرة خراسةةان خةةبلل هةةذه
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ألنةه  ؛ تبنى علٌه ما ٌحصل من الملكات حٌث ٌتعلم فٌه التبلمٌةذ المةرآن الكةرٌم والذي

، باإلضةافة إلةى أصةول الحسةاب  (83) والعلةوم، ومنبع الدٌن ، ورأسه ،  أصل التعلٌم 

 . (84) ، ورواٌة األشعار بادئ الدٌن اإلسبلمًوم، 

كما اهتموا بتعلٌم الصبٌان الخط، حٌث ٌزٌد ُحسن الخط الحك وضةوًحا، لةال 

أو مةا علمةت أن ُحسةن  " (:85)عبدهللا بن طاهر لصاحب رسالة ُرفعةت إلٌةه بخةط لبةٌح

 ، وٌوضح الحجة، وٌمكنه من درن البغٌة". الخط ٌناضل عن صاحبه

لةةخ لهةةا شةةهرة كبٌةةرة منةةذ المةةرن األول الهجري/السةةابع بعةةد وكانةةت كتاتٌةةب ب

م(الةةذي كةةان ٌضةةم  851هةةـ/015المةةٌبلد، مثةةل ُكتةةاب الضةةحان بةةن مةةزاحم البلخةةً )ت

، (86)علةً غلمانةه ٌةدور بةه حوالً ثبلثة آالف غبلم وسبعمابة جارٌة، وكان له حمةار

ذاء الصةبٌان وٌستدل من ذلن أن هةذه الكتاتٌةب كانةت منفصةلة عةن المسةاجد؛لتجنب إٌة

 متصلة بالمساجد.  للمصلٌن، فً حٌن كانت نشأتها

لةد دخلهةا شةًء مةن التنظةٌم فةً  الكتاتٌب فً خراسان ومن الراجح أًٌضا أن

، عةةن ذي لبةةل، حٌةةث كةةان مةةن عةةادة أهةةل  المةةرن الرابةةع الهجةةري/ العاشةةر المةةٌبلدي

، كمةا  نعومه أظافرهمأبنابهم إلى الكتاتٌب  ؛ لٌتعلموا العلم الدٌنً منذ  خراسان توجٌه

 ، (87)ومسةةالكها، ، وارتٌةةاد الجبةةال  والخٌةةل، كةةانوا ٌعلمةةونهم كٌةةف ٌسوسةةون اإلبةةل 

ونتٌجة دور هذه الكتاتٌب فمد تسابك األغنٌةاء والمحسةنون علةً ولةف أمةوالهم إلنشةاء 

، وكان "حً بنً عمار"من األمةاكن التةً ٌجلةس فٌهةا الصةبٌان  (88)مثل هذه الكتاتٌب

 (.89)وا العلم بخراسانصغاًرا لٌسمع

وكةةان اآلبةةةاء حٌنمةةا ٌةةةرون النجابةةةة علةةى أبنةةةابهم ٌعهةةةدون بهةةم إلةةةى "معلةةةم 

( م8 57هةةـ/ 553تالهةةروي) والةةد أبةةو الماسةةم بةةن سةةبلم الصةةبٌان"أو"المؤدب"، ومةةنهم

ل الماسةم  " ، علمً الماسم فإنهةا كٌسةة " : (90)الذي عهد به إلى مؤدبه فمال له ٌُرٌةد أول

 نه أهل لذلن .عناٌتن وتعلٌمه فإ

إال  (91)وعلى الرغم من أن مهنة المؤدب ذات أصول لدٌمة عند الساسانٌٌن
، ( 92)العامة ، وعرف عن المؤدبٌن لول الشعر جاسًٌا لدى أنها كانت محتمرة خاصة 

عبٌد الماسم بن سبلم الذي  ومن أشهر المؤدبٌن فً خراسان خبلل هذه الفترة ، أبو
، ( 93)بناء األمراء فً خراسان ، وبغداد مثل آل هرثمة كان نعم المعلم ، والمؤدب أل

واصطحب األمٌر عبدهللا بن طاهر معه إلى نٌسابور عٌٌنة بن عبد الرحمن المهلبً 
 .(94)، أبو المنهال اللغوي ؛ ألنه كان مؤدبًا له 

عبد هللا  لولد مؤدبًا (95)م(  723هـ/531تفً حٌن كان الشاعر أبو العمٌثل )
ان ، وٌذكر أنه كانت له شوارب ، فمبل ٌوًما ولد عبد هللا بن طاهر بن طاهر بخراس
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، فجزع ، ولال مازحا : " خدشت ٌدي بخشونه شاربن " فمال أبو العمٌثل : " إن 
، وكان  (96) فأعجبه لوله ، وأمر له بجابزة سنٌة  " ، األسد  ٌؤلم  شون المنفذ ال

انً ، أبو العباس دمحم بن أحمد ممن اشتغل بالتدرٌس ، والتأدٌب فً العصر السام
 (.97) المأمونً

 ( المعروف "بالعالم" للخلٌفة المادرم571هـ/481ت) ودرس أبو بشر الهروي
 الهروي أحمد الفاشانً ، وعرف أبو عبٌد(98)م(فً صغره 0137هـ/ 331باهلل)
، فلم  ولد اشتغل بالتدرٌس عدد من العلماء حسبة، (99)م("بالمؤدب"0101هـ/310)ت

فً حٌن اختلفت الجعالة للمؤدبٌن بحسب شهرتهم (100) خذون على التعلٌم أجًراال ٌأ
بحسب ثراء آباء الصبٌان أو بخلهم، ولذلن كان ٌضرب المثل لما  ومكانتهم، وكذلن

بن السكٌت أل،ومن أمثلة ذلن رتب  ُرغفان المعلم" :"(101)بذلن فٌمال ٌعطى للمؤدبٌن
فً حٌن كان البعض  (،102)فً الشهر مؤدب دمحم بن عبدهللا بن طاهر ألف درهم

العلماء ٌتمرب إلى الخاصة لٌنال من فضلهم، مثل أبو النصر بن الحسٌن بن أسد 
، الذي كان ٌؤدب ولد الحسٌن بن فراسكٌن أحد الرؤساء (103)العامري النٌسابوري

 (:104)إلٌه بنٌسابور، وكتب

 الثري وجه علً ٌمشً من خٌر ٌا بدعة التفضل علً الكرٌم حث

 ريـــت ما فانظر ،علٌن واالعتماد درهًما أملن ولست الشتاء ءجا

لمؤدب أوالده ؛ لٌمٌم معهم الً ً منز وكان بعض اآلباء المٌسورٌن ٌوفر
الً  الذي ألام فً منز (105)أبو حامد الممرئ المؤدب لتأدٌبهم وحفظ سماعاتهم علٌه مثل

 (.106)سنٌٌن لتأدٌب أوالده والسماع علٌهم ألبً إسحاق المزكً
أما عن نظام التعلٌم فً الكتاب وطرٌمتهم مع صبٌانهم فمد كانت لهم هٌبة 

 أنهم استخدموا الغلظة مع طبلبهم نجد ومن إشارات المصادر ، ورهبة فً مجالسهم
 .(107) ، ووردت علً ألسنة علماء خراسان عبارات تدل علً ذلن مثل"تعود ٌا لُكع"

ا لولده، فسمعه ـ ذات مرة ـ ٌمول و كان األمٌر إسماعٌل بن أحمد ٌتخذ مؤدبً 
: "ال بارن هللا فٌن، وال فٌمن ولدن"، فدخل علٌه، ولال: "ٌا هذا نحن لم نذنب (108)له

له  لتسبنا، فهل تري أن تعفٌنا من سبن"، فارتاب المؤدب، فأمر األمٌر إسماعٌل
 بصله جزاء خوفه.

، ٌمول الحاكم  زامكانوا مثاال ً للتموى وااللت وبالنسبة ألخبلق المؤدبٌن فمد
، كان ٌبكر  : "لم ٌكن بعد أبً سلمة للتأدٌب مثله(109)عن مؤدبه أبو العباس الكرخً

الدهانٌن ٌمرأ نصف ُسبع، ثم ٌمعد إلى  من منزله إلى أن ٌأتً إلى مدرسته فً سكة
م 534هـ/ 445أن نمرأ وردنا من األدب علٌه، ولمد اختلفت إلٌه أربع سنٌٌن من سنة 
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إال ٌومً العٌد والتشرٌك" ، ووردت فً  ، فما رأٌته أفطرم538هـ/ 446إلى سنة 
 بعض المصادر إشارات إلى وجود بعض العادات السٌبة بٌن المعلمٌن كاللواط

ٌمكن  ، ومع ذلن فإنه ال ٌعبر إال عن حاالت فردٌة ال(110)بالصبٌان فً عهد المأمون
ء فً إثراء الحٌاة الثمافٌة فً تعمٌمها علً جمٌع المؤدبٌن الذٌن كانت لهم أٌاٍد بٌضا

خراسان،أما بالنسبة ألخبلق الصبٌان فمد كانت تظهر على بعضهم النجابة وااللتزام 
بالطاعة كالصوم وهم فً ممتبل العمر مثل أحمد بن حرب النٌسابوري 

  (.111)(م737هـ/543ت)

 ج.خزائن الكتب )المكتبات(:
فٌة فً خراسان خبلل هذه كان للمكتبات دور بارز فً ازدهار الحٌاة الثما

 حتاتالفترة، وكانت المكتبات بمثابة المعهد العلمً، أو منتدى العلماء، وملتماهم فٌه 

 والتعلٌم ولٌس اإلطبلع فحسب . ، الفرصة للترجمة 

تشتهر لدًٌما بخزابن  ، وكانت مرو وعرف الفرس خزابن الكتب لدًٌما

، ومنازل العلماء ، فً المساجد  رة، ولد عمرت المكتبات خبلل هذه الفت (112) الكتب

، وكثرة  ، وتعدد دكاكٌن الورالٌن نتٌجة ازدهار حركة الترجمة؛  والمدارس

لٌام عدد من  ، كما ساعد علً كثرة المكتبات التصنٌف فً شتى العلوم والفنون

 . لخدمة طبلب العلم؛ العلماء بولف كتبهم 

ٌة فً المرن الرابع وساعد نظام الولف على كثرة خزابن الكتب الولف

، والتً أولفها العلماء واألمراء والعمال، حٌث تكاد ال (113)الهجري/العاشر المٌبلدي

 هذه المكتبات مساندة طبلب المابمٌن على تخلو مدٌنة من كتب مولوفة، وعرف عن

ولد أولف عدد من  (114)العلم الفمراء بالمال والسكن إلى جانب تحصٌلهم للعلم بها

العلم، ومن هؤالء ابن حبان  كتبهم فً دور لٌستفٌد منها أهلعلماء خراسان 

ولكنها تعرضت للسلب والضٌاع  له ؛ ، الذي أولف كتبه فً دار م(563هـ/423)ت

 .(115)، واستٌبلء المفسدٌن نتٌجة تطاول الزمان وضعف أمر السلطان

وكان لخزابن الكتب الطاهرٌة شهرة كبٌرة وصلت إلى بغداد، حٌث ضمت 

، كما ضمت  (116) لكتب والمؤلفات المهمة مثل كتاب العٌن للخلٌل بن أحمدعدد من ا

.ومن أشهر المكتبات (117) ومؤلفات أبً عبٌد الماسم بن سبلم، من كتابات  عدد

مكتبة األمٌر نوح بن  " العصر الذهبً لمدن خراسانـ،"العامة فً العصر السامانً 

ثٌرة، وسمح لؤلستاذ"ابن سٌنا" ، التً كانت عامرة بالكتب الك(118)منصور السامانً

،  السامانً حٌنما نجح فً معالجة األمٌر (، بالتردد علٌهام0148ـ 585هـ/  357هـ/481)

ووصف ابن سٌنا هذه المكتبة بأنها مكتبة غنٌة بالكتب الكثٌرة، وكان بعض هذه 
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، له من لبل  الكتب مجهول االسم لدى كثٌر من الناس، كما كان بعضها غٌر معروف

 (.119) ، ولد احترلت هذه المكتبة م ٌصادفه فً غٌرها فٌما بعدلو

أما بالنسبة لؤلبنٌة الخاصة بالمكتبات، فمن خبلل مابٌن أٌدٌنا من مصادر 

، كما اشتملت على (120)ٌتضح لنا أنها اشتملت على حجرات متعددة للبحث والمطالعة

 ولف الذي شمل، وساعد علً ازدهار هذه المكتبات نظام ال غرف لمبٌت الغرباء

،  والمساجد، والمشافً، ، وتم ولف الكتب على المدارس  ولف مكتبات بأكملها

، كما كان هنان نوع من الولف ٌتمثل فً ولف كتب عالم بعد  ، والخانماوات والربط

 .(121)وفاته علً أهل العلم أو على ورثته

 د ـ منازل العلماء:
ونشره، وأجروا علٌها  للعلماتخذ عدد من علماء خراسان من منازلهم دوًرا 

األولاف )الحبوس(لئلنفاق على طلبة العلم، حتى ٌتفرغوا لتحصٌل العلم، وٌكفوهم 
 النٌسابوري الماسرجسً ، ومن هؤالء العلماء، اإلمام أبو علً هم معاشهم

إلمام أبو وكان ا (،122)( الذي بنى داًرا للمحدثٌن، ودر علٌهم األرزاقم723هـ/531ت)
 ، وأسهم(123)ٌُملً بدار الُسنة بنٌسابور (م0107هـ/315)األصبهانًدمحم الصوفً 

، العلمٌة ، وذلن باستمدام العلماء المشهورٌن  األمراء الطاهرٌٌن فً إلامة هذه الدور
هللا بن طاهر الذي استمدم الحسٌن بن  وترتٌب الدور لهم للدرس، مثل األمٌر عبد

م، وبمً ٌعلم الناس حتى  745هـ/ 508الفضل، وابتاع له داًرا فسكنها عام 
 .(124)وفاته

،  لذلن شغلوا أنفسهم ؛ ولما كان علماء خراسان لد اتخذوا العلم رسالة
، المساجد  ى وٌحدثون ف، ؛ فكانوا ٌعلمون  ونشره خدمته ىوأفنوا حٌاتهم ف

كان  " : (125)ٌمول الجوزجانً، وٌستكملون ذلن لٌبلً فً منازلهم ، نهاًرا  والمدارس
أحد كتب  - " الشفاء ، وكنت ألرأ معهم" دار ابن سٌنا طلبة العلم فً ل لٌلةٌجتمع ك

لعدم ؛ لهم باللٌل  ، وكان التدرٌس كان ٌمرأ غٌري "المانون" نوبة، و –ابن سٌنا 
 .فراغهم نهاًرا " 

فعلى الرغم من للة المادة العلمٌة عن ، وبالنسبة لنظام التعلٌم فً هذه الدور 
،  بعلماء معٌنٌن، وبالتالً كانت هذه المجالس العلمٌة غٌر ثابتة ، فمد ارتبطت ذلن

ألفول نجمه وابتعاد األنظار ؛ وأحٌانًا لد ٌكون ذلن ،  لموته وذلن لرحلة العالم أو
 . عنه
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والصوفٌة وأصحاب بن (126)من دور العلم للعلماء ()كما كانت الخانماوات
ف العلوم وخصوًصا المرآن الكرٌم ، ولد رتب فٌها العلماء دروًسا فً مختل(127)كرام

 .(128)بن حبانأ والسنة والفمه اإلسبلمً، مثل خانماة
 ٌضاف إلى ذلن األربطة والثغور التً كانت مراكز علمٌة أًٌضا، إلى جانب

، وذلن لشحن المماتلة ؛  العلماء والفمهاء وغٌرهم دورها الحربً حٌث شملت 
ًٌّا  ، وبالتالً كانت نظاًما (129) والتسرٌة عنهم وذلن  ؛ وخارجًٌّا، دفاعًٌّا متكامبلً داخل

 ولالبًا.، بتجهٌز المماتلة للبًا 

 : (130)هـ. المدارس
النظامٌة  سبمت المدارس أسهم علماء خراسان فى أنشاء العدٌد من المدارس

 ؛ (131)التى أنشأها نظام الملن فً المرن الخامس الهجري/ الحادي عشر بعد المٌبلد

أنه من الصعب تحدٌد مؤسس أول أكادٌمٌة إسبلمٌة، فإن هنان  وإذا كنا نتفك على

عدد من الشواهد تؤكد وجود عدد من المدارس األولٌة لبل المدارس النظامٌة تم 

 بخراسان، ومن هذه الشواهد: إنشاؤها

 (المدرسة الحفصٌةم745ـ 868هـ/  508ـ 021أنشأ أبو حفص الفمٌه البخاري ) .0

صف الثانً من المرن الخامس الهجري/ الحادي ببخارى، وبمٌت تعمل حتى الن

 (. 132)عشر المٌبلدي

لما أراد بناء الشماسٌة م( 510هـ/ 575ت ذكر الممرٌزي أن الخلٌفة المعتضد ) .5

فذكر أنه ٌرٌد أن ٌرتب فٌها رؤساء ، فسبل عن ذلن  ، استزاد فً الذراع ببغداد

  (.133)ٌها األرزاقوٌجري عل، والعملٌة ، ومذاهب العلوم النظرٌة ، كل صناعة

نشطت حركة إنشاء المدارس فً المشرق، وفً بخارى بتشجٌع من األمراء  .4

السامانٌٌن، فكان عدد المدارس الجامعة فً بخارى فً عهد األمٌر إسماعٌل 

، وكان طبلب العلم ٌمدمون على  السامانً ٌزٌد علً نظابره فً كل مدن آسٌا

هم فً مدرسته، أو لٌمضوا دراستهم األمٌر إسماعٌل السامانً؛لٌستكملوا دراست

 .(134)فً التأمل والبحث فً دار كتبه التً حبس علٌها الحبوس

مثل أبن ، أنشأ عدد من العلماء مجموعة من المدارس فً خراسان نُسبت إلٌهم  .3

، الذي أنشأ مدرسة له فً نٌسابور، والتً ضمت  (م562هـ/423ت)حبان التمٌمً 

 مدرسة بنٌسابور (م542هـ/453ت) حسن البٌهمًال أبو ، وبنى(135)خزانة كتب بها

 علً بن الفمٌه ، ومن المدارس بنٌسابور أًٌضا مدرسة أبً(136) نُسبت إلٌه

م0113هـ/452السمرلندي
هـ/ 318ت) وبنى اإلمام الخركوشً النٌسابوري،(137)
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وداًرا للمرضى، وولف األولاف، وكانت له خزانة كتب ،  مدرسة (م0106

 .(138)مولوفة

م(أنه كان 523هـ/434م فً ترجمته لمؤدبه أبً العباس الكرخً )ت ذكر الحاك .2

ٌبكر من منزله إلى أن ٌجا إلى مدرسته فً سكة الدهانٌن ، ٌمرأ نصف سبع ، 

، كما ورد ذكر المدرسة فى  (139)ثم ٌمعد إلى أن ٌمرأ ورده من األدب علٌه

ما دمت والعلم  أنت ولدي " (:140)رسالة بدٌع الزمان الهمذانً إلى ابن أخته لاببلً 

 . " فغٌري خالن شأنن، والمدرسة مكانن، والدفتر ألٌفن وحلٌفن، فإن لصرت

(، عرفت م0100هـ/315وجدت بهرات مدرسة لصاعد بن سٌار )كان حًٌّا حتى  .6

م0100هـ/ 315لبل عام  ، كانت موجودة بالمدرسة الصاعدٌة
وجد  ، وأًٌضا (141)

 .(142)بنٌسابورفرع "  لمدرسة الصاعدٌةل "

  ونخلص مما سبك ومن خبلل بعض هذه الشواهد أن المدارس األولٌة

، مما ٌعد سبمًا فى  وجدت بخراسان فً المرن الرابع الهجري/ العاشر المٌبلدي

ٌتضح لنا أنه لم ، كما  ، والحضارة اإلسبلمٌة عامة تارٌخ المشرق اإلسبلمً خاصة

،  وغٌرهم، لُكتاب وا، كالمسجد   ٌحسن تخصٌص المؤسسات التعلٌمٌة األولى

وجدٌدة، وتم ذلن بالمشرق على ٌد ، فأخذت الخبلفة فً البحث عن مؤسسات بدٌلة 

علماء خراسان، حٌث كان بالمشرق عدد من المدارس األولٌة ُوجدت وسبمت 

المصادر حول نظام هذه  ، ورغم ندرة المدارس النظامٌة كما دللنا على ذلن من لبل

 ونوع الدراسة بها،  لمعلومات عن نظام هذه المدارسفإننا نستنج بعض ا المدارس؛

، والتذكٌر ، والنظر، وتعمد بها مجالس اإلمبلء ، ، حٌث كانت تلتحك بالمساجد 

 .(143)وسٌاستها، والصبلة، باإلضافة إلى استمبللها عن تدبٌر الحكومات ، والمأتم 

ً ، لهذا كان لها دور فً نشر اإلسبلم ف وكانت مدارس دٌنٌة خالصة 

، كما  (144)خراسان وما وراء النهر فً المرن الرابع بعد الهجرة/ العاشر بعد المٌبلد

؛ كما دلت  وشٌوخهم، فً نشر مذاهب فمهٌة معٌنة خاصة مذاهب مؤسسٌها  أسهمت

حٌنما ٌخرج المابم علٌها  ؛ خاصة بعض المصادر عن وجود نظام االستخبلف فٌها

مثلما استخلف صاعد بن سٌار ، لبًا للعلم للمعاش، أو السفر ط  ، أو طلبًا للحج

 .(146)( م0130هـ/ 341تأبً الماسم الزٌادي ) بهرات  مدرسته  على   (145)الهروي

أن نستمرئ مما سبك أن المدارس إذا كان إنشاؤها فً خراسان  وٌمكن

خبلل هذه الفترة ؛ألسباب دٌنٌة وسٌاسٌة وشخصٌة وثمافٌة فمد حممت بعض هذه 

 : األهداف منها
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 مؤازرة العلماء للسلطة السٌاسٌة ومعاونتهم من خبلل توحٌد الكلمة  : سٌاسًٌّا

ونصرة أهدافهم السٌاسٌة عن طرٌك جعل سبلح العلم واإلٌمان سبلًحا لمواجهه 

، والشٌعة ، والترن، وداخلًٌّا لمواجهة الكرامٌة ، األعداء خارجًٌّا مثل: البابكٌة 

 وغٌرهم .، والخوارج والباطنٌة 

  همت هذه المدارس فً تخرٌج عدد من المتعلمٌن أمدت الدولة بالعاملٌن فً أس

 الجهاز اإلداري والتعلٌمً.

  دٌنًٌا، نشر آراء فمهٌة لعلماء ومذاهب خاصة، مما ساعد علً نشر الدٌن

 اإلسبلمً وتحصٌن المجتمع دٌنًٌا وعلمًٌا .

  وعً لدي المجتمع الثمافً ، وإنضاج ال اإلرثثمافًٌا عملت المدارس على تصفٌة

، وأظهر ذلن وجود عبللة لوٌة بٌن التمدم الثمافً واإلصبلح السٌاسً ،  

األخر ،  فمد كان للنهضة الثمافٌة فً المجتمع الخراسانً  إلًفكبلهما ٌمود 

حٌث  إرجاءهآثارها فً األخذ بالمجتمع الً اإلصبلح  الشامل الذي شمل جمٌع 

شر الوعً ، ولٌم األخبلق ، وكان العلماء صنع هذا اإلصبلح مجتمع المعرفة بن

ومساجد، وبالتالً كان ، هم رواد ذلن ، وهذه المدارس لم تكن تخلو من مكتبات 

، حٌث ضمت المساجد حلمات  هذا المثلث الثمافً ال تخلو منه مدٌنة فً خراسان

وأماكن ، ، وشغلت المكتبات بالمساجد  ، ومكتبات للدرس واالطبلع للعلم

لمواجهة الرأي ؛ ودعم المجتمع ، وبالتالً أسهمت المدارس فً تجهٌز ،  الدرس

تمدم مجتمع خراسان  ىمما كان لها أعظم األثر ف، ، والُحجة بالُحجة  بالرأي

 خبلل هذه الفترة.

 وولف األولاف علٌها أسهم تأسٌس العلماء لعدد من المدارس فً تخلٌد ذكراهم ، 

 والثواب . ، لؤلجر  احتسابا ؛

بدور فعال فى إنضاج الوعً الثمافً فى  أسهمواخبلصة أن علماء خراسان وال 

خراسان خاصة ، وفى كل مكان حلوا به عامة ؛ولم ٌكن ذلن لٌتم لوال النٌة الصادلة 

واألسوة الطٌبة فى مجتمع أممً ، والعزٌمة الموٌة ، ووجودهم محل المدوة الحسنة 

 والمومٌات . ، ألجناس والدٌانات ، وتشعبت ا، تنوعت فٌه األعراق 
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 الخاتمة

 توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصٌات أهمها

 ومعاملة ،  وال ٌمكن عزل الدٌن عن الحٌاة  ، إلسبلم دٌن ودولة ،عمٌدة وشرٌعة ، عبادة ا
؛ بحجة االنزواء إلً اآلخرة فبل صبلح للدٌن إال بصبلح الدنٌا ،وال طرٌك لآلخرة دون الدنٌا 

والدنٌا هً المسرح لذلن  ألن الدنٌا لنطرة اآلخرة ، فالدٌن ٌنظم أوجه النشاط الدٌنً والدنٌوي ،
، وثمافة ، وشرٌعة فهو علم ومعرفة ، وزماناً ،  والدٌن فضبلً عن كونه عمٌدة ، النشاط مكاناً 
 وحضارة . 

 ى إحٌاء الهوٌة الثمافٌة الدولة العباسٌة فى المرن الثالث الهجري / التاسع المٌبلدي حم اجتاحت
والتخلص من سٌطرة الخبلفة العباسٌة ضمن مسلسل حركة الشعوبٌة التى اجتاحت ، الفارسٌة 

، واستغلت بالمنطمة المستملة  تبلٌفظهرت الدو ، الدولة العباسٌة خاصة فى المشرق اإلسبلمً
ل األلطار اإلسبلمٌة تحمٌك أهدافها ؛ وكان الستمبل؛ لهذه الحركات بعدها عن عاصمة الخبلفة 

فً المشرق اإلسبلمً الذي وضع نواته طاهر بن الحسٌن البوشنجً، أكبر األثر فً خلك 
وثمافٌة مؤثرة حٌث صارت مدن خراسان حواضر علمٌة تنافس حاضرة   ، نهضة أدبٌة

 وثمافتها. ، الخبلفة ، وأصبح لهذه المدن شخصٌتها المستملة فً آدابها 

 وبالتالً كانوا أكثر إدراكا  ؛ة وصفوة النخب الثمافٌة فً مجتمعهم كان العلماء هم المدو
ألنهم ورثة األنبٌاء ، وخلفاء هللا فً األرض ؛ وكان علماء ؛للمسؤولٌة التً علً عاتمهم 

تسٌٌر أمور الناس  خراسان خبلل هذه الفترة مثاالً لذلن فتعددت مسؤولٌاتهم ، وأحسنوا 
لتوفٌك بٌن هذه المصالح ورعاٌتها بما ٌحمك فى النهاٌة ا، وعملوا على ورعاٌة مصالحهم 

 .، والدولة التى ٌعٌشون فٌها  مصلحة الجماعة التى ٌراعى شبونها

  ًبالمشرق اإلسبلمً وخراسان خبلل فترة البحث  على ظهرت ساهمت الدول المستملة الت
 ، بحت ملجأ للخابفٌنوأص، أٌدت العلماء بأموالها وجاهها ار الحرٌات ، حٌث وازدهم نشر العل

والعملً ، وكان األثر الحضاري ، ومغنٌة للمفتمرٌن ، وموببلً للحابرٌن ، ومبلذاً للمطرودٌن 
عوض التمصٌر فٌها ، وبالتالً فمد كان للعلماء دور بارز ، لهذه الدول أكبر من الناتج السٌاسً 

 .السٌاسً لهذه الدول

 سٌا الوسطً ؛ لربط تارٌخ هذه األمم بمجتمعها العمل على  تحمٌك المخطوطات الخاصة بدول أ
المناطك فً فترة الحكم اإلسبلمً األم ، وكشف العدٌد من جوانب تارٌخ هذه 

،وتشكٌل لجان مختصة لتحمٌك هذا المخطوطات ، والعمل على توعٌة أهل المناطك اإلسبلمً
لعزلة ، وٌكونون عرضه النابٌة ، والجبلٌة المتطرفة فى وسط آسٌا ، والتً ٌعٌش أهلها حٌاة ا

لفتن الفرق الضالة ، حٌث تخرج هذه المناطك عن اإلطار الرسمً ، وتعانً الجهل ، 
 والمرض ، والفمر  .

  نشأت المدارس األولٌة فى المشرق اإلسبلمً ، وهنان العدٌد  من الدالبل على أسبمٌتها
 بالمشرق اإلسبلمً خاصة فى مدن خراسان .
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 الهوامش

                                      
م، 1960ىـ/ 1380تب العربية، (خودا خبش، اغبضارة اإلسالمية، ترصبة: على حسن اػبربوطلي، دار إحياء الك1)

 .173ص
 .333م، ص1988ىـ/ 1408، اؼبكتبة السلفية، 1(ؿبمد أمان صايف،أفغانستان واألدب العريب عرب العصور، ط2)
ىـ/ أكتوبر 1394، 9، العدد 32(ؿبمد ؿبمد خليفة، مراكز الثقافة اإلسالمية، ؾبلة منرب اإلسالم، القاىرة، السنة 3)

 .105م، ص1974
(4) Bosworth (Edmund), - The coming of Islam to Afghanistan, Islam  in  Asia 

,south Asia , ed Friedmann,Jerusalem,1984. , P17. 
 .455جالل متيين، علم وعلماء در زبان قرآن وأحاديث، ص 

ىـ/ 1383ل،ي، ، مطبعة عيسى اغب1السبكي، طبقات الشافعية،، ربقيق: ؿبمود الطناجي، وعبدالفتاح اغبلو، ط(5)
، 272ه ش، ص ص 1342دانشكاه هتران ، تاريخ اجتماعي إيران؛ مرتضي رواندي، 325/ 1م ج1964
273. 

اعباحظ، رسالة اغبنٌن إىل األوطان،،ضمن كتاب الرسائل ،ربقيق عبد السالم ىارون ، مكتبة اػباجني ، القاىرة ،صبادي (6)
 .155/ 2م ج1964سبتمرب  ىـ/1384االوىل 

، اإلسالمي؛ عبد اعبواد ضبام، األسر العلمية ظاىرة فريدة يف التاريخ 79، حبر األنساب، القاىرة، د.ت، ص  يين( اغب7)
 .51م، ص2007/ أكتوبر 2007، شوال 506ؾبلة الوعي اإلسالمي، الكويت، العدد 

 .587/ 8م، ج1970ىـ/ 1389، دار نشر فرانز شتايز، 2، الوايف بالوفيات،ط ( الصفدي8)
 .578/ 10م. ج 2003ىـ/ 1424، مكتبة الصفا، القاىرة، 1لذى،ي، سًن أعالم النبالء، ط( ا9)
 .12ـ 5/ 7م، ج1980ىـ/ 1400، دار الفكر، القاىرة، 3( ياقوت اغبموي، معجم األدباء، ط10)
 .226، 225/ 14م ج 1931ىـ/ 1349( البغدادي، تاريخ بغداد، مكتبة اػباجني، القاىرة، 11)
 .1302/ 4قالين، تبصًن اؼبنتبو بتحرير اؼبشتبو،ربقيق: علي البجاوي، اؼبكتبة العلمية، بًنوت، دت،ج(ابن حجر العس12)
ىـ/ ربقيق 641( ابن عبدالغافر، اؼبنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ،  انتخبو إبراىيم بن ؿبمد األزىر الصريفيىن ت 13)

 .68م . ص 1989ه / 1409،دار الكتب العلمية بًنوت ،  1ؿبمد أضبد عبد العزيز ، ط
، دار العلم للماليٌن، 1( شاكر مصطفي، موسوعة دول العامل اإلسالمي، موسوعة دول العامل اإلسالمي ورجاؽبا، ط14)

؛ وداد القاضي، معاجم الرتاجم، حبث يف كتاب "الكتاب يف العامل  429/ 1.، ج1م، ج 1993فرباير 
 .99، 98م، ص ص 2003ىـ/ أكتوبر 1424شعبان  ،297اإلسالمي"، عامل اؼبعرفة الكويت، العدد 

، تركستان من الفتح العريب إيل الغزو اؼبغويل، ترصبة صالح الدين عثمان، اجمللس الوطين للثقافة والفنون،  ( بار تولد15)
 .68م  ، ص 1981ىـ/ 1401الكويت 

 .372/ 1م،ج 1953ىـ/ 1372(ابن عبد ربو، العقد الفريد، ط القاىرة، 16)
 .9عبيد القاسم بن سالم، غريب اغبديث،دار الكتب العلمية، بًنوت، دتص (أبو 17)
 . 356/ 01الذى،ي، سًن أعالم النبالء، ج (18)

 .507/ 7،ج م0584ىـ 0454مطبوعات دائرة اؼبعارف العثمانية ، حيدر آباد ، اؽبند ، ابن حبان، الثقات، (19)

 .192، 191/ 2، ج ، طبقات الشافعية (السبكي20)
 .248، 247/ 2،  ج  نفسو(21)
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، مكتبة الكوثر ، اؼبملكة العربية السعودية، 1، القند يف ذكر علماء ظبرقند ، قدم لو ؿبمد الفاريايب ،ط (النسفي22)

 .469م، ص 1991ىـ /1412
 .22(نفسو، ص 23)
ىـ/ 1403ًنوت، ، دار الكتب العلمية، ب1يتيمة الدىر يف ؿباسن أىل العصر، ربقيق مفيد ؿبمد قميحة، طلثعال،ي، (ا24)

 .994ص ،  ؛ سعيد نفيسي، أحوال أشعار أبو عبدهللا رودكي، ط هتران ، دت90/ 4، ج م 1983
أضبد بن العباس بن عبيد هللا، أبوبكر، ابن اإلمام اؼبقرئ، شيخ بغدادي، نزل خراسان، قرأ على أضبد بن سهل (25)

القراء الكبار علي الطبقات واألعصار، ربقيق ؿبمد . الذى،ي، معرفة ةاألشناين، دخل مرو وخبارى، وقيل وصل فرغان
 .250/ 1، ج 1م، ط1967ىـ/ 1387سيد جاد اغبق ، دار الكتب اغبديثة، القاىرة، 

 .140، اؼبنتخب، ص  الغافر (عبد26)
 .133( نفسو، ص 27)
 .183( نفسو، ص 28)
 .118( نفسو، ص 29)
األردن،  -ابة، دراسة وربقيق مصطفى اغبيارى، عمان ( قدامة بن جعفر، الدواوين من كتاب اػبراج وصناعة الكت30)

 .9م، ص1986آب
 .189/ 5م، ج1999( كور كيس عواد، الذخائر الشرقية، صبع وتعليق، جليل العيضة، دار الغرب اإلسالمي، 31)
باحثو وباراه،  (اؼبناظرات: أن تناظر أخاك يف أمر إذا نظرسبا فيو مًعا كيف تأتيانو، وناظر فالن فالن: صار نظًنًا لو،32)

وناظر الشئ:جعلو نظًنًا لو، واؼبناظرة األدبية: اغبديث النثري أو الشعري الذي يعتمد على اغبوار بٌن اثنٌن.ابن 
ىـ/ 1412؛ؿبمد العمراين، فن اؼبناظرات األدبية يف األدب العريب، القاىرة، 6/665منظور، لسان العرب، ج 

 .5م،ص 1992
 .349، 1/342صل مابٌن العداوة واغبسد، ج(اعباحظ، الرسائل ،رسالة ف33)
 .10/421(الذى،ي، سًن أعالم النبالء، ج34)
ـــرقق بـــٌن الفـــرق. ربقيـــق ؿبمـــد ؿبيـــي الـــدين عبداغبميـــد، دار الـــرتاث، القـــاىرة، د. ت  ، ص 35) (عبـــدالقاىر البغـــدادي، ،الفني

 .301م ص2004التوزيع ، ؛ بن فندق ، تاريخ بيهق،،ترصبة يوسف اؽبادي ، دار اقرأ للطباعة والنشر و 235
 .8م، ص 1985ابن سينا، األرجوزة يف الطب، شركة جعفر للطباعة والنشر، بالًنمو، إيطاليا، (36)
؛حييـــي الســاعام، مالمــح مـــن تــاريخ الكتـــب يف اإلســالم، ،ؾبلـــة 219ص  م1871ط ليبــزج ابــن النــدل، الفهرســـت، (37)

 .71م ،اجمللد األول ، ص 1986اير ىـ/ين1406العصور ،دار اؼبريخ ، لندن ،صبادي األويل 
 .181(النسفي، القند، ص38)
 .1/38ج م 1982كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، ط دار الفكر ، (حاجي خليفة،   39)
،  أخالق العلماء  ، مراجعة وتعليق  ؛ اآلجري12م ص1970(اػبوارزمي، الرسائل،  منشورات مكتبة اغبياة، بًنوت، 40)

 .59م، ص 1978ىـ/ 1398ي ، اؼبملكة العربية السعودية ،)إظباعيل األنصار 
 ص ح. 1979، منشورات دار األفاق بًنوت ،  3اغباكم، معرفة علوم اغبديث، ط(41)
ىـ / 1424، دار الكتب العلمية بًنوت 4( ابن األثًن، الكامل يف التاريخ، ربقيق ؿبمد يوسف الدقاق، عدة أجزاء، ط42)

؛ أضبد هبمنيار، سبك نكارش وتأليف، ؾبلة يغما، 183/ 9 أعالم النبالء، ج ؛ الذى،ي، سًن119/ 6م.ج2003
 ىـ .1390ىـ ش، صفرـ ربيع األول1353، سال بيست وىشتم مشاره دوازدمهاسفند ماه، 330مشاره، مسلسل

 .314( ابن خلدون، اؼبقدمة ، دار ابن خلدون، القاىرة، دت. ص 43)
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 .94/ 4م ،ج1990يٌن، بًنوت، نوفمرب ( الزركلي، األعالم، دار العلم للمال44)
/ 1السالم بن صاحل اؽبروي، أبو الصلت، اهتم يف عدالتو وقيل كان من الوضاعٌن للحديث.الذى،ي، الكاشف، ج (عبد45)

653. 
ــــويف عــــام 46) ــــن غيــــاث اؼبريســــي، أحــــد دعــــاة اعبهميــــة، ت ــــو عبــــدالرضبن بشــــر ب ــــن كثــــًن، البدايــــة 832ىـــــ/218(  أب م. اب

 .305/ 8م ، ج 1993ىـ/ 1414أضبد عبدالوىاب فتيح، دار اغبديث، القاىرة،  والنهاية،ربقيق:
 .446/ 11؛ الذى،ي، سًن أعالم النبالء، ج 342/ 1( اعباحظ، الرسائل: فصل ما بٌن العداوة واغبسد، ج47)
 .103، 102/ 1م ،ج1983، بًنوت ، دار الكتب العلمية ، 1، طبقات اؼبفسرين، ط ( الداودي48)
 .90، 89/ 2، طبقات الشافعية، ج السبكي(49)
 .103/ 2، اؼبصدر السابق، ج (الداودي50)
 .154/  2(السبكي، اؼبصدر السابق، ج 51)
م، مـوىل بـين شـيبان، إمـام الكـوفيٌن يف اللغـة واغبـديث 815ىــ/200(أضبد بن حيٍن ثعلب بن يسـار الشـيباين، ولـد عـام 52)

 .9/ 1، ربقيق عبد السالم ىارون، دار اؼبعارف، د.ت، جم. ثعلب، ؾبالس ثعلب904ىـ/291والنحو، تويف عام 
(: رائد أىل البصرة يف اللغة والنحو 897ىـ/285(ؿبمد بن يزيد بن عبد األكرب األزدي البصري أبو العباس اؼبربد )ت 53)

 .144/ 7م .الزركلي، األعالم، ج897ىـ/285م، وتويف عام 825ىـ/210والتصريف، ولد 
 .63( سورة النور: آية 54)
 .339م ، ص1906( اؼبقدسي، أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، ط ليدن، 55)
 .566ابن الندل ، الفهرست ، ص  (56)

 .342/ 2؛ رسالة فصل ما بٌن العداوة واغبسد، ج275/ 3( اعباحظ، الرسائل: رسالة الشارب واؼبشروب، ج57)
ابور، ومن أشهر اؼبناظرين هبا، لو مدرسة هبا تدعى م( مفيت الشافعيٌن بنيس935ىـ/324( أبو اغبسن البيهقي )ت 58)

 .302،  301م. ابن فندق، تاريخ بيهق، ص 935ىـ/ 324باظبو، تويف عام 
م، 1987ىـ / 1407، بًنوت ،  2لزر، طڤلد  ـ ڤ( أضبد بن اؼبرتضي، طبقات اؼبعتزلة، عقنيت بتحقيقو ك سقوسنو ديـ59)

 .123، 89ص ص 
سان كان وراقًا يبيع الكتب ويورق بباب وضاح باعبانب الغريب من بغداد، من كتبو ( حارث الوراق من أىل خرا60)

 .218"كتاب حدوث العامل واألدلة عليو" ، وكتاب "اإلمامة"و "نقض التاج". ابن الندل، الفهرست، ص 
 .210، ص ( النسفي، القند يف ذكر علماء ظبرقند61)
 .236، ص ، الفرق بٌن الفرق ( البغدادي62)
الكتاب العريب ، بًنوت ،  ،1: عمر عبد السالم تدمري  ، ط ، ربقيق ، تاريخ اإلسالم ، تاريخ اإلسالم الذى،ي( 63)

 .596، 10/ 10ج ،م1987ىـ /1407لبنان ، 
 .182/ 2، ج  ، معجم األدباء ( ياقوت اغبموي64)
 .161، ص3ش. ابن فندق، تاريخ بيهق، ىام م(970ىـ/  360( أبو علي ؿبمد بن أضبد زبارة )ت65)
 .162، 161( نفسو، ص 66)
 .81،  ص ه1298،  ، األستانة 1ط ، ، الرسائل ( بديع الزمان اؽبمذاين67)
( الشهيد بن اغبسٌن ، يكىن أبا اغبسن، اشتهر بالفلسفة ، وعلم الكالم ، كانت بينو وبٌن الرازي مناظرات ، ولكل 68)

 .357واحد نقوض على صاحبو. ابن الندل، الفهرست، ص
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وكانت ، ؿبمد بن زكريا الرازي من أىل الري، أوحد دىره وفريد عصره اشتهر بالطب، وكان ينتقل يف البلدان  (أبو بكر69)

 .356بينو وبٌن منصور بن إظباعيل صداقو، ولو ألف كتاب اؼبنصوري. أبن الندل ، اؼبصدر السابق ، ص 
 .40م، ص1974مكتبة الشريف وسعيد رأفت،  ، (طلعت ؿبمد إظباعيل، أبو عبدهللا جعفر بن ؿبمد الرودكي70)
م ،ط 1974ىـ/ 1394، بغداد، 1(ناجي معروف، عروبة  اؼبنسوبٌن إىل البلدان األعجمية يف اؼبشرق اإلسالمي، ط71)

 .748؛ حسٌن أمٌن، جايكاىهاي، ص 70، ص2مج1977ىـ ، 1397
Berthold, Historical Geography of Iran, P. 50. 

 .177/ 14، ج  الم النبالء، سًن أع (الذى،ي72)
ىـ / 1381(اإلصطخري، مسالك اؼبمالك، مسالك اؼبمالك، ربقيق ؿبمد جابر عبدالعال اغبسيين، دار القلم، 73)

 .150، ص م1961
Bayard, Muslim Education in Medieval Times, Washington, 1962, P. 55. 

 .72/ 2(ناجي معروف، عروبة العلماء، ج74)
 .96، الرسائل ، ص(اػبوارزمي 75)
 .96(اػبوارزمي، الرسائل، ص76)
 .470/ 8(الذى،ي، سًن أعالم النبالء، ج 77)
 .392(ابن الندل، الفهرست، ص78)
 .236/ 16(الذى،ي، اؼبرجع السابق، ج 79)
 .118(عبدالغافر، اؼبنتخب، ص 80)
 .178/ 8( الذى،ي، اؼبصدر السابق، ج 81)
 ( نفسو .82)
( الكقتاب:موضــع التعلــيم و ) : قكتــب:اؼبعلم، والكقتــابق

الكتابــة، والكقتــاب واؼبكتــب واحــد، واعبمــع: كتاتيــب، ومكاتــب، واؼب
الصــبيان، قــال ابــن األعــرايب: يقــال الصــبيان: اؼبكتــب الفرقــانق .الــرازي، ـبتــار الصــحاح، ربقيــق ؿبمــود خــاطر ، مكتبــة 

 .635م ص 1995ىـ / 1415لبنان ، 
 اسنو، أضواء على تاريخ العلوم عند اؼبسلمٌن، دار الكتاب اعبامعي، العٌن،؛ ؿبمد ؿب 303ابن خلدون، اؼبقدمة، ص(83)

 .143م، ص 2001، 1اإلمارات العربية اؼبتحدة، ط 
؛ حسٌن أمٌن، 176م.ص2002، يناير 47( نقوال زيادة، إيقاع على أوتار الزمن، ؾبلة العريب، الكويت، العدد 84)

 .292دانش در جهان إسالمي ، ص جايكاىهاي
Bayard, Muslim Education in Medieval Times, P. 57. 

 . 36، ص ، ثالث رسائل ( ابن حبان85)
 .149، القند يف ذكر علماء ظبرقند، ص ( النسفي86)
 .42، اؼبعارف، د ت ، ص2، ط ( حسن جوىر، أفغانستان، أفغانستان87)
 .17، 15( ؿبمد الدسوقي، الوقف، ص ص 88)
 .84ياق، ص ( عبد الغافر، اؼبنتخب من الس89)
 .23م، ص1989ىـ/ 1409 1( أبو عبيد بن سالم اؽبروي، األموال، ربقيق: ؿبمد عمارة، دار الشروق، القاىرة، ط90)
( آرثر كريستٌن، إيران يف عصر الساسانيٌن، ترصبة حييي اػبشاب، وعبدالوىاب عزام، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، 91)

 .121م ص1998
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 .277/ ص4ىر، ج ( الثعال،ي، يتيمة الد92)
 .231؛ عبد هللا رازي، تاريخ كامل إيران، ص13( اؽبروي، اؼبصدر السابق، ص 93)

Bayard, Muslim Education in Medieval Times, P. 58. 
 ؿبمد أبو الفضل، اؼبكتبة العصرية، صيدا، بًنوت،دت ، ربقيق يف طبقات اللغويٌن والنحاة الوعاة بغية (السيوطي،94)

 .239/ 2،ج
( عبد هللا بن خالد، موىل جعفر بن سليمان كان يؤدب ولد عبد هللا بن طاىر خبراسان، من كتبو "ما اتفق لفظو 95)

/ 4م. القفطي، إنباه الرواة علي انباء النحاة ،دت ، ج 854ىـ/ 240واختلف معناه"، وكتاب "التشابو"، تويف 
150. 

 ( نفسو.96)
 .516/ 4( الثعال،ي، يتيمة الدىر، ج 97)
 .323م ،  ص1999ىـ/ 1420السيوطي، تاريخ اػبلفاء،دار الفجر للرتاث، القاىرة، ( 98)
 .96/ 1م ج 1977ىـ/ 1397( ابن خلكان، وفيات األعيان، ، دار صادر، 99)
؛ عبد الرضبن حجي، نشر 187، 186، ص ص1981ىـ/ سبتمرب 1401(البغدادي، الكفاية يف علم الرواية، 100)

، ذو القعدة 6، السنة 11إلسالمية، ؾبلة منار اإلسالم، اإلمارات العربية اؼبتحدة، العدد العلم احتسابًا يف اغبضارة ا
 .114، 113م.ص ص 1981ىـ/ ديسمرب 1401

 .194م ، ص 1908ىـ / 1326( الثعال،ي، شبار القلوب يف اؼبضاف واؼبنسوب ، مطبعة الظاىر القاىرة، 101)
 .748، ص (حسٌن أمٌن، جايكهاي102)
 .250/ 1عروبة العلماء، ج  (ناجي معروف،103)
 .509/ 4(الثعال،ي، يتيمة الدىر، ج104)
 .119(أضبد بن إبراىيم بن ؿبمد بن عبد هللا بن اغبسٌن الفارسي، من طبقة اغباكم. عبد الغافر، اؼبنتخب، ص 105)
 (نفسو.106)
للمتمرد واػبارج عن الطاعة. ( وردت كثًنًا علي ألسنة علماء خراسان،، ولكع: تعين العبد أو اللئيم، وىي عبارة تقال 107)

، 1أيب الفضل اؼبضل بن سلمو بن عاصم، الفاخر، دار إحياء الكتب العربية، اعبمهورية العربية اؼبتحدة، ط
 .41م، ص 1960ىـ/1380

، الدار 1روضة الصفا يف سًنة األنبياء واؼبلوك اػبلفاء، عدة أجزاء، ربقيق أضبد عبدالقادر الشاذيل، ط ، خواند مًن (108)
 .36/ 4ج      ،1988ىـ/ 1408اؼبصرية للكتاب، 

 .15( تاريخ نيسابور، مقدمة احملقق، ص 109)
 .25/ 1( الداودي، طبقات اؼبفسرين، ج110)
( أضبد بن حرب: أبو عبدهللا بن فًنوز النيسابوري أحد الفقهاء العابدين، خرج آخر عمره إىل مكة ؾباورًا، ولو عدة 111)

 .33/ 11"عيال هللا" وغًنىم. الذى،ي، سًن أعالم النبالء، ج مؤلفات منها "كتاب الدعاء"، و
(112)  Bayard, Muslim Education, P.60; Ency of Islam, Art "maktaba", Vol. 1, 
P. 197. 

 . 33(حيٍن الساعام، الوقف وبنية اؼبكتبة العربية، ص113)
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، سلسلة قضايا إسالمية، القاىرة،  وأثرهف ؛ ؿبمد الدسوقي، الوق73(حيٍن الساعام، مالمح من ذبارة الكتب، ص 114)

 .2/27م، 2000ىـ/ 1421، 65العدد 
 .52/ 10(الذى،ي، سًن إعالم النبالء، ج 115)
 .48( ابن الندل، الفهرست، ص 116)
 .74( حيٍن الساعام، مالمح من تاريخ ذبارة الكتب، ص 117)
مشس العرب تسطع ،  ؛ ىونكو99ص  ىـ. ش1336(مًن غالم، أفغانستان در مسًن تاريخ،چاب أول ،كابل، 118)

م ، ص 1986ه/ 1406األفاق اعبديدة بًنوت  ،  منشورات دار8ترصبة فاروق بيضون وكمال دسوقي ، ط ، على الغرب
386. 

 .153، 152/ 1( ابن خلكان، وفيات األعيان، ج 119)
ىـ/ 1373يب، مطبعة السعادة، ( براون ، تاريخ األدب يف إيران من الفردوسي إيل السعدي، ترصبة إبراىيم الشوار 120)

 .123م ، ص1954
 .186م، ص 2001ىـ/ 1422، الرياض، 1(ؿبمد بن أضبد بن صاحل، الوقف، ط121)
 .12/ 10(الذى،ي، سًن أعالم النبالء، ج 122)
(عبد هللا بن يوسف بن بامويو األصبهاين، أبو ؿبمد الصويف، أملي يف دار السقنة بنيسابور. عبد الغافر، اؼبنتخب  123)

 .265لسياق، ص ا
 .566/ 8(الذى،ي، اؼبصدر السابق، ج124)
 .73(البيهقي، تاريخ حكماء اإلسالم، ص125)
()ـــ واؼبرشــدين، حيــث ، ومســكن الــدراويش ، بيــت  اه" وىــي كلمــة فارســية معربــة وتعــينگاػبانقــاوات: صبــع خانقــاواه، "خان

لســبيل .ؿبمــد التــوجني، اؼبعجــم الــذى،ي،  جيــرون فيــو مراســم تصــوفهم، كمــا كانــت ـبصصــة الســتقبال الفقــراء وعــابري ا
 .232م ص 1980، دار العلم للماليٌن، بًنوت، 2ط

 .134(اغباكم، تاريخ نيسابور )ـبطوط(، ص 126)
؛ سعاد ماىر، تطور العمائر اإلسالمية بتطور وظائفها، اجمللة التارخيية 186(النسفي، القند يف ذكر علماء ظبرقند، ص127)

 .65، ص 18لدم، اجمل1971اؼبصرية، السنة 
 .51/ 10(الذى،ي، سًن أعالم النبالء، ج 128)
 .174( ؿبمد بن أضبد بن صاحل، الوقف، ص 129)
 (اؼبدرس:اؼبوضــع الـــذي يــدرس فيـــو، ودرس الكتـــاب يدرســو درًســـا، دبعــين قرئـــت الكتـــاب والــدرس وطالعتـــو )اؼبقريـــزي، 130)

(، واؼبدرســة: مهــد للصــبيان، ومعهــد للشــبان، 362/ 2ىـــ ، ج1270اؼبــواعظ واالعتبــار بــذكر اػبطــ، واآلثــار، ط بــوالق، 
ومرصــد للكهــالن، ومســند للشــيوخ، ومعبــد اؼبعمــرين، فكأوــا منــازل القــوام، ومعــارج األمــم، وينــابيع اغبكــم، يغــرف منهــا كــل 
ب ماشي وراكب، ويهتدي هبا كل مرربل وواصب، ويزين بعلومها كل ساكن وواقف. الكناين، تـذكرة السـامع  واؼبـتكلم د أد

 .193ه، ص 1354العامل واؼبتعلم ، دار الكتب العلمية بًنوت ، لبنان ، صبادى االخرة 
م 1063ىـ/ 456م( أبوعلي اغبسن بن علي الطوسي استوزر للسالجقة من عام  1092ىـ/485( نظام اؼبلك )ت131)

، وبلـخ ، وأصـبهان ،  سم، وأنشـأ عـدد مـن اؼبـدارس يف أمهـات اؼبـدن مثـل: نيسـابور، وىـرات وطـو 1092ىــ/ 485إىل عام 
؛ 483/ 00ومــرو ، واعتــرب نظــام اؼبلــك مؤســس اؼبــدارس الكليــة "النظاميــة " يف اإلســالم. الــذى،ي، ســًن أعــالم النــبالء، ج 

؛ سـعاد مـاىر، تطـور العمـائر اإلسـالمية بتطـور 35/ 5؛ أضبد أمٌن، ضحي اإلسـالم، ج 441السيوطي، تاريخ اػبلفاء، ص
ذا القــول حيتــاج إىل ربفــظ، حيــث إن نظــام اؼبلــك لــو الســبق يف تأســيس اؼبــدارس بالشــكل . ويالحــظ أن ىــ25وظائفهــا، ص
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العام من حيث مواد الدراسة والتنظيم وتبعيتها للدولة، ويقعد نظـام اؼبلـك مـن أوائـل مـن فطنـوا إىل اسـتخدام اؼبـدارس يف زبـريج 

رس أوليـة لتـدريس مـذاىب معينـة خاصـة دبنشـئيها، صباعات مسلمة مثقفة ومزودة بسالح العلم واإلديـان، يف حـٌن سـبقتو مـدا
 .وهتتم بعلوم الدين فق،، وغًن خاضعة لسلطة الدولة

 .121م ،ص 1998ىـ / 1401،  دار الرائد ، بًنوت 2، طبقات الفقهاء، ربقيق إحسان عباس ،ط ( الشًنازي132)
 .363/ 2، ج ، اػبط، ( اؼبقريزي133)
العصـــــــور حـــــــ  العصـــــــر اغباضـــــــر، ترصبـــــــة أضبـــــــد ؿبمـــــــود الســـــــادام،  ، خبـــــــارى، تـــــــاريخ خبـــــــارى مـــــــن أقـــــــدم (فـــــــامربي134)

 .107، 106، ص ص م،1965القاىرة،
 .115(ناجي معروف، مدارس ما قبل النظامية،  ص135)
 .301، ص ، تاريخ بيهق (ابن فندق136)
العلم  ، ودرس طبس سنيٌن، ونشر ( أبوعلي بن الفقيو اغبسن بن داود بن رضوان السمرقندي بىن مدرسة بنيسابور137)

 .90/ 2.ناجي معروف، عروبة العلماء ، جم1004ىـ/395إىل أن تويف عام
 .441/ 10(الذى،ي، أعالم النبالء، ج 138)
 .15، ص  ، مقدمة احملقق ، اؼبنتخب (عبدالغافر139)
 .315/ 4، ج ، يتيمة الدىر (الثعال،ي140)
 .272، 265، اؼبصدر السابق، ص  (عبدالغافر141)
 .75(نفسو، ص 142)
  .116عروف، مدارس قبل النظامية، ص (ناجي م143)
 .74(بارتولد، تاريخ الرتك يف آسيا الوسطي، ص144)
(صاعد بن سيار اؽبروي، أبو العالء، اغبافظ، كتب الكثًن، وصبع األبواب، وعرف الرجال، قدم نيسابور،أملى 145)

 راق، وعاد إىل ىرات ينشرم وظبع من مشايخ اغبجاز والع1011ىـ/402دبجالسها، وأفاد الطلبة خرج إىل اغبج عام 
 هبا علمو. اغباكم، تاريخ نيسابور، ـبطوط مصور يف كتاب     

84.ورقة Richard Fray, History Of Nishapur 
القاضي، أبو القاسم، من وجوه العلماء والفقهاء اغبنفية بنيسابور استخلفو  الزباديهللا بن ؿبمد بن عمرو  (ىو عبد146)

خروجو للحج.  اثناءم 1011ىـ/ 402سنة  للطلبةتدريس دبدرستو، وأفادتو اؼبختلفة القاضي أبو العالء صاعد لل
 .272،ص 79ـ75، ص صالغافر، اؼبنتخب من السياق عبد
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 المصادر والمراجع

  أوًًل: المخطوطات .

 م(.0103هـ / 312أبً عبد هللا بن البٌع ت ) الحاكم 
 Richard Fray, History Of Nishapuتارٌخ نٌسابور مخطوط مصور فً كتاب -

  ثانٌاً : المصادر .
  م(.                         1232هـ / 636أبن األثٌر ) أبو الحسن علً بن أبً الكرم الشٌبانً ت 

، دار الكتب العلمٌة 3الكامل فً التارٌخ، تحمٌك دمحم ٌوسف الدلاق، عدة أجزاء، ط -

 م.5114هـ / 0353بٌروت 

 ٌم (.971هـ / 366ن الحنبلً ت اآلجري )أبً بكر دمحم بن الحس 

أخبلق العلماء  ، مراجعة وتعلٌك إسماعٌل األنصاري ، المملكة العربٌة السعودٌة  -

 م.0587هـ/ 0457،)

 م(.976هـ /376األزهري )أبو منصور دمحم بن أحمد ت 

تهذٌب اللغة، تحمٌك عبدالسبلم هارون ودمحم علً النجار وغٌرهم، عدة أجزاء،  -

 م.0563هـ /0473للتألٌف والنشر، الماهرة، ، الدار المصرٌة 0ط

  األصطخري )ابن إسحاق إبراهٌم بن دمحم الفارسً "الكرخً" ( توفً فً النصف

 األول من القرن الرابع الهجري/ العاشر المٌالدي.

 .م0560هـ / 0470 مسالن الممالن ، تحمٌك دمحم جابر عبدالعال الحسٌنً، دار الملم، -

 م(.965هـ /354تمٌمً  ت البستً )دمحم بن حبان ال 

 م.0584هـ 0454 الثمات ، مطبوعات دابرة المعارف العثمانٌة ، حٌدر آباد ، الهند ، -

  م(.1674هـ/ 463البغدادي )أبً بكر أحمد بن علً الخطٌب، ت 

 م.0540هـ/ 0435تارٌخ بغداد، عدة أجزاء، مكتبة الخانجً، الماهرة،  -

،دار الكتاب العربً ،  6ر هاشم ، طالكفاٌة فً علم الرواٌة ، تحمٌك أحمد عم -

 م.0576هـ/ 0316بٌروت ، 

  م(. 1637هـ/ 429البغدادي )عبدالقاهر بن طاهر، ت 

 . الفَرُق بٌن الفرق. تحمٌك دمحم محًٌ الدٌن عبدالحمٌد، دار التراث، الماهرة، د. ت -

  م (.1623هـ / 414التوحٌدي )أبً حٌان ت 

براهٌم الكٌبلنً ، دمشك ، ثبلث رسابل ألبً حٌان ، تحمٌك ونشر إ -

 م.0520هـ/0481
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  م(.1633هـ/ 429الثعالبً، )أبو منصور عبدالملك، ت 

 م0517هـ / 0456ثمار الملوب فً المضاف والمنسوب ، مطبعة الظاهر الماهرة،  -

، دار الكتب 0ٌتٌمة الدهر فً محاسن أهل العصر، تحمٌك مفٌد دمحم لمٌحة، ط -

 ،  م0574هـ/ 0314العلمٌة، بٌروت، 

  م(.914ه/ 291ثعلب بن زٌد بن سٌار الشٌبانً ت 

 .0مجالس ثعلب ، تحمٌك عبد السبلم هارون ،دار المعارف ، د ت ، ج -

  م(.867هـ/ 255الجاحظ )عمرو بن بحر، ت 

جمادي 54الرسابل ،تحمٌك وشرح عبد السبلم هارون ، مكتبة الخانجً ، الماهرة   -

 م  0563سبتمبر 55هـ/0473األولى 

  ًهـ( 1667 -هـ  1664خلٌفة )مصطفى بن عبد هللا كاتب حاج 

 م .0575ــ كشف الظنون عن أسامً الكتب والفنون ، ط دار الفكر ، 

  م(.1614هـ / 465الحاكم)أبً عبد هللا بن البٌع ت 

،دار  0ـ تارٌخ نٌسابور ، جمع وتحمٌك مازن عبد الرحمن البحصلً البٌروتً ، ط

 .م5116هـ/0358البشابر بٌروت ،

 . 0585، منشورات دار األفاق ،  بٌروت ،  4ـ معرفة علوم الحدٌث ،  ط

 ًم(.1448-هـ 852م /1333 -ه773ابن حجر  )أحمد بن علً العسقالن 

 .ة العلمٌة، بٌروت، دتـ تبصٌر المنتبه بتحرٌر المشتبه ، تحمٌك: علً البجاوي، المكتب

 .)الحٌنً )دمحم بن أحمد 

 جر الكشاف ألصول السادة األشراف، الماهرة، د ت.بحر األنساب، المسمى بالش -

 م(.1466هـ/ 868ابن خلدون )عبدالرحمن، ت 

 الممدمة، دار ابن خلدون، الماهرة، د.ت. -

  م(.1292 – 1219هـ/ 681 -هـ 668ابن خلكان )أبً العباس شمس الدٌن 

 م.0588هـ/ 0458وفٌات األعٌان، دار صادر،  -

  م(.994 هـ/383الخوارزمً )أبو بكر، ت 

 م.0581الرسابل ، منشورات مكتبة الحٌاة، بٌروت،  -

  م(.1538ه/ 945الداودي ، شمس الدٌن دمحم بن علً بن أحمد ) ت 

 م .0574، بٌروت ، دار الكتب العلمٌة ،  0ـــــــ طبمات المفسرٌن ، ط 

 م(.1331هـ/ 748الذهبً )شمس الدٌن ت 

،الكتاب العربً ، بٌروت ، 0تدمري  ، طتارٌخ اإلسبلم، تحمٌك: د عمر عبد السبلم  -

 م .0556، دار الغد العربً، 0م، ط0578هـ /0318لبنان ، 
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ــــ الكاشف فى من له رواٌة فى الكتب الستة ، وبحاشٌته لئلمام برهان الدٌن العجمً 

الحلبً لدم لهما وعلك علٌهما دمحم عوامة ، وأحمد الخطٌب ، دار المبلة للثمافة 

 ه..0301ة ، المملكة العربٌة السعودٌة ، اإلسبلمٌة ، جد

 م.5114هـ/ 0353، مكتبة الصفا ، الماهرة، 0سٌر أعبلم النببلء ، ط -

، 0ــ معرفة المراء الكبار علً الطبمات و األعصار، تحمٌك دمحم سٌد جاد الحك ، ط 

 .0م،ج 0568هـ/ 0478دار الكتب الحدٌثة ، الماهرة ،

 م(.1261هـ/666د القادر تالرازي )دمحم بن أبً بكربن عب 

 م0552هـ / 0302مختار الصحاح، تحمٌك محمود خاطر ، مكتبة لبنان ،  -

  م(.1382 – 1338هـ/ 771 – 727السبكً )تاج الدٌن ت 

، مطبعة عٌسى 0طبمات الشافعٌة، تحمٌك: محمود الطناجً، وعبد الفتاح الحلو، ط -

 م.0563هـ/ 0474الحلبً، 

 م(1637ه/ 428هللا ، أبو علً الرئٌس ت  أبن سٌنا )الحسٌن بن عبد 

 م0572ــ األرجوزة فً الطب ، شركة جعفر للطباعة والنشر ، بالٌرمو ،إٌطالٌا ، 

 م(.1522هـ/ 911السٌوطً )جالل الدٌن ت 

 م.0555هـ/ 0351تارٌخ الخلفاء، دار الفجر للتراث، الماهرة،  -

 أبو الفضل، المكتبة العصرٌة، بغٌة الوعاة فً طبمات اللغوٌٌن والنحاة، تحمٌك: دمحم -

 صٌدا، بٌروت، د.ت .

  م(.1683هـ / 476الشٌرازي )أبو إسحاق الشافعً ت 

 .م0557هـ / 0310ر الرابد ، بٌروت ،  دا5طبمات الفمهاء ،تحمٌك إحسان عباس ،ط -

 ، م(.946هـ/ 349ابن عبد ربه )شهاب الدٌن أحمد بن محمود 

 م.0524هـ/ 0485العمد الفرٌد، طبعة الماهرة،  -

  م (1134هـ / 529الفارسً )عبد الغافر بن إسماعٌل بن عبد الغافر ت 

ــ المنتخب من السٌاق لتارٌخ نٌسابور ،  انتخبه إبراهٌم بن دمحم األزهر الصرٌفٌنى ت 

،دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ،  0م ، تحمٌك دمحم أحمد عبد العزٌز ، ط0534هـ/630

 م .0575ه / 0315

 م(1169هـ/ 665ق )أبو الحسن علً بن زٌد البٌهقً تأبن فند 

 م 0556ـــ تارٌخ حكماء اإلسبلم ، تحمٌك ممدوح حسن ، الماهرة مكتبة الثمافة الدٌنٌة 

  م(948هـ  / 337قدامة بن جعفر )أبً الفرج البغدادي ت 

ــ الدواوٌن من كتاب الخراج وصناعة الكتابة ،دراسة وتحمٌك مصطفً الحٌارى   

 م0576األردن ، آب "عمان
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  م(.1248هـ/ 646القفطً )أبو الحسن علً بن ٌوسف ت 

 م.0514إخبار العلماء  بأخبار الحكماء ، مكتبة المثنى، بغداد،  -

 إنباه الرواة علً انباء النحاة ،دت. ـ

 م(،1372هـ/ 772ابن كثٌر )أبو الفداء عماد الدٌن إسماعٌل بن عمر ت 

هـ/ 0303أحمد عبد الوهاب فتٌح ، دار الحدٌث، الماهرة، البداٌة والنهاٌة، تحمٌك :  -

 م عدة أجزاء.0554

،دار الكتب الوطنٌة ، بنغازي ، 0طبمات الشافعٌة ، تحمٌك عبد الحفٌظ منصور ، ط ـ

 م ، المجلد األول .5113لٌبٌا ، 

  م(.1332ه/ 733الكنانً )أبن جماعة بدر الدٌن ت 

الم والمتعلم ، دار الكتب العلمٌة بٌروت ، لبنان ، ــ تذكرة السامع والمتكلم فى أدب الع

 ه. 0423جمادى اآلخرة 

 . ًالمرتضً احمد بن ٌحًٌ بن المرتض 

هـ / 0318، بٌروت،5لزر، طڤلد  ـ ڤــ طبمات المعتزلة ، ُعنٌت بتحمٌمه ن ُسوسنه دٌـ

 م0578

 .)المفضل )أبً طالب بن سلمه بن عاصم 

، دار إحٌاء الكتب العلمٌة، الجمهورٌة 0ي ، طالفاخر، تحمٌك عبد العلٌم الطحاو -

 م.0561هـ/ 0471العربٌة المتحدة، 

  م(.991هـ/381المقدسً)شمس الدٌن المعروف بالبشاري ت 

 م.0516أحسن التماسٌم فً معرفة األلالٌم، ط لٌدن،  -

  م(.1436هـ / 846المقرٌزي )تقً الدٌن أحمد ت 

 هـ0581، ط بوالق، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار -

  م ( .1311هـ / 711ابن منظور)جمال الدٌن األنصاري اإلفرٌقً ت 

 هـ . 0475لسان العرب، ط ، دار لسان العرب ، بٌروت ،  -

  م(.994هـ/ 383ابن الندٌم )ابو الفرج دمحم بن أبً ٌعقوب الوراق ت 

 م.0780الفهرست،ط لٌبزج  -

  م (.1142هـ /537تالنسفً )نجم الدٌن عمر بن دمحم بن أحمد 

، مكتبة الكوثر ، المملكة 0ــ المند فً ذكر علماء سمرلند ، لدم له دمحم الفارٌابً ،ط

 م.0550هـ /0305العربٌة السعودٌة، 

 

  م(835هـ/ 224الهروي، )أبو عبٌد القاسم بن سالم، ت 
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 م.0575هـ/ 0315، دار الشروق، الماهرة، 0ــ األموال ، تحمٌك دمحم عمارة، ط

 ٌب الحدٌث، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، دت.ــ غر

  م(.1669هـ/ 398الهمذانً )بدٌع الزمان، ت 

 هـ.0557، األستانة، 0الرسابل ، ط -

  م(.1129هـ/ 626ٌاقوت )شهاب الدٌن الحموي، ت 

 م.0571هـ/ 0311، دار الفكر، الماهرة، 4معجم األدباء، ط -

 ثالثًا : المراجع العربٌة والمعربة .
 ٌستٌن.آرثر كر 

إٌران فً عصر الساسانٌٌن، ترجمة ٌحًٌ الخشاب، وعبد الوهاب عزام، الهٌبة  -

 م.0557المصرٌة العامة للكتاب، 

 .أحمد أمٌن 

 م.0557ضحى اإلسبلم، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب   -

 بار تولد 

ـ تركستان من الفتح العربً إلً الغزو المغولً، ترجمة صبلح الدٌن عثمان، المجلس 

 مبارتولد)و(.0570هـ/ 0310الوطنً للثمافة والفنون، الكوٌت 

تارٌخ الترن فً آسٌا الوسطى، ترجمة أحمد السعٌد سلٌمان، الهٌبة المصرٌة العامة  -

 م. 0556للكتاب، 

 .)براون )جرانفٌل 

تارٌخ األدب فً إٌران من الفردوسً إلً السعدي، ترجمة إبراهٌم الشواربً، مطبعة  -

 م.0523هـ/ 0484السعادة، 

 .ًحسن جوهر، وعبد الحمٌد بٌوم 

 ، المعارف، د ت.5أفغانستان، ط -

 خودا بخش 

ــ الحضارة اإلسبلمٌة، ترجمة: على حسن الخربوطلً، دار إحٌاء الكتب العربٌة، 

 م.0561هـ/ 0471

  هـ(.1396الزركلً)خٌر الدٌن بن محمود بن دمحم بن فارس الدمشقً ت 

 م.0551ٌٌن، بٌروت، نوفمبر األعبلم، دار العلم للمبل -

 .شاكر مصطفى 

 .0م، ج 0554 ، دار العلم للمبلٌٌن، فبراٌر0موسوعة دول العالم اإلسبلمً ورجالها، ط -

 .طلعت دمحم إسماعٌل 



(5102يونية  -ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 امحد جمدي  

 

    
 

 

431 

                                                                                       
 م.0583أبو عبدهللا جعفر بن دمحم الرودكً ، مكتبة الشرٌف وسعٌد رأفت،  -

 .)فامبرى )أرمنٌوس 

تى العصر الحاضر، ترجمة أحمد محمود تارٌخ بخارى من ألدم العصور ح -

 م.0562الساداتً، الماهرة،

  ،كور كٌس عواد 

 .2م، ج0555ــ الذخابر الشرلٌة، جمع وتعلٌك، جلٌل العٌضة، دار الغرب اإلسبلمً، 

 .دمحم بن أحمد الصالح 

 م .5110هـ / 0355،الرٌاض ، 0ــ الولف ، ط

 .ًدمحم أمان صاف 

 م.0577هـ/ 0317، المكتبة السلفٌة، 0العصور، ط أفغانستان واألدب العربً عبر -

 .ًدمحم التونج 

 م.0571، دار العلم للمبلٌٌن، بٌروت، 5المعجم الذهبً ، ط -

 ًدمحم العمران 

 م.0555هـ/ 0305ــ  فن المناظرات األدبٌة فً األدب العربً، الماهرة، 

 .دمحم محاسنه 

ب الجامعً، العٌن، اإلمارات ـ أضواء على تارٌخ العلوم عند المسلمٌن، دار الكتا

 م5110، 0العربٌة المتحدة، ط 

 .ناجً معروف 

، بغداد، 0عروبة  المنسوبٌن إلى البلدان األعجمٌة فً المشرق اإلسبلمً، ط -

 م.0588هـ ، 0458م ،ط 0583هـ/ 0453

  ) هونكة )زٌغرٌد 

لً ــ شمس العرب تسطع على الغرب ترجمة عن األلمانٌة فاروق بٌضون وكمال دسو

 م 0576ه/ 0316،  منشورات داراألفاق الجدٌدة بٌروت 7، ط

 .ًٌحٌى محمود الساعات 

 م.0556هـ/ 0306، المملكة العربٌة السعودٌة، 5الولف وبنٌة المكتبة العربٌة، ط -

 رابعاً : المصادر والمراجع الفارسٌة :
  م(.1447هـ/ 963مٌر خواند )دمحم بن سٌد برهان الدٌن الشهٌر بمٌر خواند، ت 

روضة الصفا فً سٌرة األنبٌاء والملون الخلفاء، عدة أجزاء، تحمٌك أحمد عبدالمادر  -

 م.0577هـ/ 0317، الدار المصرٌة للكتاب، 0الشاذلً، ط
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 :)ًابن فندق )أبو الحسن بن زٌد البٌهق 

 م.5113تارٌخ بٌهك،ترجمة ٌوسف الهادي، دار الرأ للطباعة والنشر والتوزٌع ،  -

 زي:عبدهللا را 

 تارٌخ كامل إٌران از تأسٌس سلسه ماد تا انمراض لاجارٌة ، چاب ألبال. -

 :سعٌد نفٌسى 

 احوال اشعار ابو عبد هللا رودكً ، ط تهران ، دت -

  مرتضً رواندي 

 ه ش.0435ـ تارٌخ اجتماعً إٌران دانشكاه تهران ، 

 :مٌر غالم دمحم غبار 

 هـ. ش0446أفغانستان در مسٌر تارٌخ چاب أول ،كابل ،  -

 ـــ خامسا المراجع الغربٌة  : 
 Barthold (W): 

            - An Historical Geography of Iran, New Jersey. 

 Bayard, 

Muslim Education in Medieval Times, Washington, 1962ـ   .  

 Bosworth (Edmund): 

- The coming of Islam to Afghanistan, Islam in Asia ,south 

Asia ,ed Friedmann,Jerusalem,1984. 

 - Encyclopedia Of Islam, London, 1986. 

 ـــ سادساً الدورٌات العربٌة :

 سعاد ماهر 

م، 0580ــ تطور العمابر اإلسبلمٌة بتطور وظابفها، المجلة التارٌخٌة المصرٌة، السنة 

 ،07المجلد 

 ،عبد الجواد حمام 

رٌخ االسبلمً، مجلة الوعً اإلسبلمً، الكوٌت، ــاألسر العلمٌة ظاهرة فرٌدة فً التا

 م،5118/ أكتوبر 5118، شوال 216العدد 

 

 .ًعبدالرحمن على الحج 

نشر اإلسبلم فً  الحضارة اإلسبلمٌة، مجلة منار اإلسبلم، اإلمارات العربٌة  -
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 م.0570هـ/ دٌسمبر 0310، ذو المعدة 6، السنة 00المتحدة، العدد 

 .ًدمحم الدسوق 

، 5،ج 62ً تنمٌة المجتمع اإلسبلمً، سلسلة لضاٌا إسبلمٌة، الماهرة، العدد الولف ف -

 م.5111هـ/ 0350

 دمحم دمحم خلٌفة 

هـ/ 0453، 5، العدد 45ــ مراكز الثمافة اإلسبلمٌة، مجلة منبر اإلسبلم، الماهرة، السنة 

 م.0583أكتوبر 

 .ناجً معروف 

 م.0584 -هـ0455، 55لً، المجلد مدارس لبل النظامٌة، مجلة المجمع العلمً العرا -

   نقوًل زٌادة 

 م.5115، ٌناٌر 38ـ إٌماع على أوتار الزمن، مجلة العربً، الكوٌت، العدد 

 ًوداد القاض 

ـ معاجم التراجم، بحث فً كتاب "الكتاب فً العالم اإلسبلمً"، عالم المعرفة الكوٌت، 

 م.5114هـ/ أكتوبر 0353، شعبان 558العدد 

 ًٌحًٌ الساعات، 

ـ مبلمح من تارٌخ الكتب فً اإلسبلم، ،مجلة العصور ،دار المرٌخ ، لندن ،جمادي 

 م ،المجلد األول.0576هـ/ٌناٌر 0316األولً 

 سابعاً : الدورٌات الفارسٌة : 

 ،أحمد بهمنٌار 

، سال بٌست وهشتم شماره 441ــ سبن نكارش وتألٌف، مجلة ٌغما، شماره، مسلسل

 هـ0451ش، صفرـ ربٌع األول هـ0424دوازده ماسفند ماه، 

 :ًجالل متٌن 

، بهار 4علم وعلماء در زبان لرآن وأحادٌث، إٌران نامه، سال دوم، شمارهء  -

 هـ. ش.0464

 :حسٌن أمٌن 

ٌدابٌودكرگونى آنها أز مسجد تا مدرسة، ٌغما، پجاٌگاههاىدانش در جهان إسبلمً،  -

 هـ.ش.0420، اسفند ماه ، سال بٌست وٌنجم، شمارهء دو ازدهم555شمارهء مسلسل 


