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إـتمةا  امةراه ـة    وعهد االمارة القراخانٌةة ـة العلمٌة فً  الحٌاةن سببب تطور كا

و وق علمً وفكري رفٌة   ولما ٌمتلكه ـؤاله االمراه من حس، االمارة بالعل  والعلماه 

 .السالمً واحكامه ومبادئه العظٌمةتعمقه  فً الدٌن انتٌجة وثقافة اكتسبوـا ، 

العلمٌة فً عهد األمةارة القراخانٌةة بعةد  الحٌاة وسوف أتناول فً ـ ا الفصل تطور

اعتناقه  اإلسال  ، مقتصرة على توضٌح أـ  مالمةح تطةور العلةو  فةً عهةدـ  فةً بةالد 

 ما وراه النهر فقط لسعة الموضوع وتشعبه .

فقد كان االمٌر القراخانً إٌلك خان ناصر الحق بن علً بن سةتق شةمس الدولةة    

، محبةا   993 /ـة 383خةان ـةارون سةلٌمان سةنة ابغر ة عمةهالة ي تةولى الحكة  بعةد وفةا

وسةمرقند ومةدن اخةرى مةن بةالد  ىللعل  وألـلةه ، وقةد ضةربل النقةود ب سةمه فةً بخةار

ماوراه النهر
(1)

 . 

ومما ٌؤكد اـتما  ـة ا االمٌةر بالناحٌةة العلمٌةة مةن خةالل االطةالع علةى السةفارة   

والتً أشرنا ألٌهةا سةابقا  فةً  زنويحمود الغالتً تبودلل بٌن ـ ا االمٌر وبٌن السلطان م

فةةً الفصةةل استعراضةةنا للعالقةةال التةةً كانةةل تةةربط القراخةةانٌٌن مةة  األمةةارة الغزنوٌةةة 

 .األشارة الٌها مرة أخرى من الضروري ونجد ـنا الثالث 

ا  بعةةث السةةلطان محمةةود رسةةوله الةةى االمٌةةر القراخةةانً اٌلةةك خةةان ناصةةر الحةةق 

اا َخلََقَنااُكَم ِماَن َرَكاٍر ل ما ٌ تً : حامال  معه رسالة تضمن ُُ ِِنَّ اا َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ )  قال تعالى : 

َ َعلِا
ِ أََتَقااُكَم ِِنَّ أَّ  ٌٌم َخبٌِارٌ َوأَُنَثى َوَجَعَلَناُكَم ُشُعوباً َوَقَبائِالَ لَِتَعااَرفُوا ِِنَّ أََكاَرَمُكَم ِعَناَد أَّ

دقائق علاى ان الماراد التقاون مان الجهال ، ، وقد اتفق ارباا  الحقاائق واصاحا  الا(2)

فلٌُ نقصان ألرواح الناُ اسوأ من نقصاان الجهال ، و أدنان مان قلاة العلام ، والكاالم 

ُ الَّااِرٌَن َُمُنااوا ِمااَنُكَم  (القاادٌم ٌشااهد بصااحة هااـرة الققٌااـة وصاادق هاارا الخباار  َرَفااِ  أَّ ٌَ

ُ بِ 
لُاوَن َخبٌِارَماا َتَعمَ َوالَِّرٌَن أُوُتوا اَلِعَلاَم َدَرَجااٍ  َوأَّ

)3)
، فانحن نرٌاد مان ائماة ماا وراء  

النهر وعلماء الشرق وافاقل الحقرة الخاقانٌة ان ٌبٌنوا لنا قرورٌا  هرة المساائل 

: ما النبوة ، وما الوالٌاة ، وماا الادٌن ، وماا االساالم ، وماا االحساان ، وماا التقاون ، 
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مااا الصااراط ، ومااا المٌاااان ، ومااا ومااا االماار بااالمعروا ، ومااا النهااً عاان المنكاار، و

الرحمة، وما الشفقة ، وما العدل ، وما الفقل ؟(
(4)

 . 

 دعةاوصلل ـ   الرسالة الى االمٌر القراخةانً وأطلة  علةى مضةمونها ، وعندما   

بةةالد مةةاوراه النهةةر وناقشةةه  وجةةادله  فةةً ـةة   المضةةامٌن وعلمةةاه وفقهةةاه جمٌةة  ائمةةة 

تةاب فةً ـة ا البةاب علةى أن ٌضةعوا أجوبةة  واضةحة جمٌعا ، وأمر عدد منه  بتصةنٌف ك

جمٌة  الغزنوي له ، وقد امتثةل محمود السلطان لجمٌ  ما ورد فً الرسالة التً بعث بها 

جةزوا  لةك وامةر االمٌةر القراخةانً علةى أن ٌنألعلماه وفقهاه وائمة بالد ما وراه النهر 

خالل ارب  أشهر
(5)

 .  

ط االمٌةةر القراخةةانً الفقٌةه محمةةد عبةةدة حضةةر مةةن الفقهةاه فةةً بةال ومةن بةةٌن مةن  

االمٌةةر  الةةى  رسةةالتهالةة ي أجةةاب علةةى اسةةئلة السةةلطان محمةةود الغزنةةوي الةةواردة فةةً 

خانً ، وقد أستحسن اجابته معظ  من حضر من علماه وفقهاه بةالد مةا وراه النهةر االقر

ودمخانً والسلطان محااستحسان كل من االمٌر القرونال أٌضا  
(6)

 . 

للعلمةاه خةانً بةالعل  وتشةجٌعه ادل داللةة واضةحة علةى اـتمةا  االمٌةر القروـ ا ٌ  

 بتصنٌف المصنفال العلمٌة الشاملة . والفقهاه

وـةب  ، فقةدخةانً شةمس الملةك فقةد أـةت  اٌضةا  بةالعل  والعلمةاه ااما االمٌر القر    

الـةةل العلةة  لةةه سةةلطانٌة عائةةدة ا  امالكةة
(7)

االمةةارة ، كةةان ـةة ا األمٌةةر مةةن افاضةةل امةةراه  

ساعد  على دراسة العدٌد مةن كان فصٌح اللسان وـ ا وخانٌة علما  ورأٌا  وسٌاسة ، االقر

خةط بقلمةه  فقةدالعلو  منها عل  الحدٌث النبوي الشرٌف، وكان له  وق رفٌ  فةً الخةط ، 

القران الكرٌ 
(8)

 . 

ج خةةان بةةن ابةةراـٌ  الةة ي تةةولى فغةةاخةةانً خضةةر خةةان بةةن طااالمٌةةر القرواـةةت     

كةان و ، بالشةعر واالدب ، 1779ـة  / 474مارة بعد وفاة اخٌه شمس الملك فً سةنة اال

ٌستضٌف فً بالطه العدٌد من الشعراه مثل الشاعر نجٌبةً الفراةانً وعمعةق البخةاري 

ورشٌدي السمرقندي واٌرـ  ، وكانل له معه  مجالس ومناظرال شعرٌة عدٌدة
(9)

 . 
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ٌ  و ـل العل  ، واـت  االمٌر ابو شجاع ارسالن خان ب    ا  محبا  ومكرما  نكان د

للعلماه واـل الدٌن ، وكان ٌقصد بالطه العدٌد من العلماه واألدباه
(17)

 . 

خةان ابةراـٌ   طمغاج جارسالن خاقان عثمان بن قل أما االمٌر نصرة الدٌن قلج    

سةلطان السةالطٌن -ال ي تولى االمارة بعد وفاة والد  ولقب بلقب خان خانةال اي 
 

-
 (11)

 

تصنٌف عدد من المصنفال على اٌاـ   مشجعا  ، فقد أـت  ب ـل العل  من العلماه والفقهاه 

 –السٌاسةةة فةةً اـةةداف الرئاسةةة  جنمةةا  –أُلةةف فةةً عهةةد  كتةةاب و، وفةةً المجةةاالل كافةةة

للفقٌه محمد بن علً السمرقندي
(14)

.  

قةب عمةاد الدولةة، خان ابو المظفر إبراـٌ  بن نصر اٌلك المل اجغفاما االمٌر ط    

فقد اـت  اٌضا  بمةن عاصةر  مةن العلمةاه والفقهةاه وكةان الٌتخة  قةرارا  إدارٌةا السةٌما مةا 

ً فٌةه كبةار فقهةاه وعلمةاه بةالد مةا وراه فتٌتعلق بفرض ضرائب جدٌةدة اال بعةد ان ٌسةت

النهر
(13)

 .  

امٌةرا   ومن أـ  الشواـد على مدى اـتما  االمةراه القراخةانٌٌن بةالعل  واـلةه ، ان  

من امرائها قد ترك إمارته وسلطته لٌتفرغ فً طلب العل  وـو االمٌةر محمةد مجةد الةدٌن 

قل بةٌن سةمر قنةد وبخةارى وبةالد الشةا  نتغر وبدأ ٌترك امارته ألخٌه األص فقدالختنً ، 

للعل  ، وقد قلد  السلطان نور الدٌن زنكً ادارة المدرسة الصادرٌة عندما كةان ـة ا  طلبا

بالد الشا  لتلقً العل ، وفً مصر تولى ادارة المدرسة السةٌوفٌةوـو اول مةن  االمٌر فً

س فٌها ، وواصل رحلته الى االندلس ث  عاد بعدـا الى مصر وأقةا  فٌهةا حتةى وفاتةه در  

 1187ـ /576وُدفن فً جبل المقط  فً سنة 
(14)

 .  

رقند ، طمغةاج خةةان سةةلطان سةةم جٌن قلةةوفةً مجةةال الخةةط بةةرع االمٌةر جةةالل الةةد  

شج  الخطاطون بخط القرآن الكرٌ  بخةط جمٌةل ، وواصةل ابنةه مةن بعةد  مسةٌرة أبٌةه و

فً ـ ا المجال
(15)

 . 

بةالعل  واـلةه ، ا  أُلةف فةً عهةد  وبتشةجٌ  منةه خةان طمغةاج  واـت  االمٌر قلج    

 ال ي قا  بتصنٌفه بهاه الدٌن  –تارٌخ ملوك تركستان  –عدد مه  من المصنفال منها 
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الرٌاسة فً ااراض السٌاسة ضاراع
(17)

 . 

وظهةةر فةةً عهةةد ـةة ا االمٌةةر الشةةاعر رضةةً الةةدٌن النٌسةةابوري وـةةو مةةن أفاضةةل 

فً أحدى قصائد  خانقلج طمغاج  شعراه خراسان وقد مدح االمٌر القراخانً
(18)

 . 

وشةةج  االمٌةةةر قةةةدرخان ابةةةو المعةةةالً جبرائٌةةةل بةةةن أحمةةةد الشةةةعراه لتنظةةةٌ  اروع 

أٌضا   شاعر الرشٌدي السمرقندي ب ـتما  ـ ا االمٌرالقصائد ، وقد حظً ال
(19)

 . 

وظهةر ، تطورل كافة العلو  اإلنسةانٌة منهةا والعقلٌةة فةً عهةد األمةارة القراخانٌةة 

هةاه والعلمةاه فةً مجةال اللغةة العربٌةة واالدب والتفسةٌر والحةدٌث النبةوي قالعدٌد مةن الف

سةة وعلة  الفلسةفة واالخةالق والطةب الشرٌف والفقه والتارٌخ والرٌاضٌال والفلك والهند

الفصةل وسوف اتنةاول فةً ـة ا  االمارة القراخانٌة .ـ   فً بالد ما وراه النهر فً عهد 

 .اـ  من ظهر منه  فً ـ   المجاالل 

 : اللغة العربٌة والنحو ومعل -1

وكانةةل لهةة  ظهةةر عةةدد مةةن علمةةاه اللغةةة العربٌةةة والنحةةو فةةً بةةالد مةةاوراه النهةةر  

 : منه  رة فً ـ ا المجال ن كرانجازال كثٌ

ً القفةال الكبٌةر الشةافعً المتةوفى سةنة شةابو بكر محمد بن علً بن اسةماعٌل الشا 

  976ـ  /366  أو سنة 975ـ /365
(47)

، وـو فقٌه وأدٌب فً الوقل نفسه 
(41)

، كةان 

وأعلمهة  باالصةول واكثةرـ  سةفرا  فةً طلةب العلة   ما  عصر  فً بةالد مةا وراه النهةرا

لف مجاالتهبمخت
(44)

وأصةولٌا  لغوٌا  ومحةدثا  ومفسةرا  كان ، فضال  عن كونه  
(43)

وسةوف  

 .أ كر فً صفحال قادمة من ـ ا الفصل دور  فً مجال عل  التفسٌر والفقه .

ـة  393سةنة ىوفتةظهر ابو نصر اسةماعٌل بةن حمةاد الجةوـري الفةارابً المو     

الخط ، سةافر الةى اٌضا  فً مجال   ، وـو اما  عصر  فً اللغة واالدب ، وبرع1774/

توجه الى العراق وقرأ عل  العربٌة على شةٌخً زمانةه ابةً علةً وعدة بلدان طلبا  للعل ، 

الفارسً وابً سعٌد السٌرافً ، وسافر الى الحجاز ومنها الى خراسةان ثة  الةى نٌسةابور 



6 

 

مةةن  لعةةدد مهةة  مةةن المصةةنفالعةةن ت لٌفةةه  تعلةة  الخةةط وكتابةةة المصةةاحف فضةةال  ودرس و

الصحاح فً اللغة ـمهاا
(44)

 . 

د بةن القاسة  بةن أحمةد بةن خة ٌو اللغوي أبةً الوفةا محمةد بةن محمةد بةن محمةاما    

سٌكثًاالخ
(45)

فقةد  ، 1146ـة /547المعروف ب ي المناقب لكثرة مناقبةه المتةوفً سةنة  

،  كان اماما  فً اللغة صالحا  عارفا  باالدب والتارٌخ فضال  عةن كونةه كةان حسةن الشةعر

كتاب التارٌخله مصنفال عدة من أشهرـا 
(46)

 . 

خةةة ٌو  بةةن  وظهةةر اللغةةوي ابةةً رشةةاد احمةةةد بةةن محمةةد بةةن القاسةةة  بةةن أحمةةد   

كةةان لةةه دور والةة ي  ، 1133ـةة  /548سةةٌكثً الملقةةب بةة ي الفضةةائل المتةةوفً سةةنة خاال

، ولةةه  كةةان شةةاعرا دي أدٌبةةا  ُمصةةنفا  ، كاتبةةا  وب نجازاتةةه،  ةكبٌةةر فةةً اانةةاه اللغةةة العربٌةة

كتاب فً التارٌخ ُعرف بتارٌخ أبً رشاد وُسمً اٌضا  تةارٌخ  مصنفال عدة من أشهرـا

فراانه
(47)

 . 

ومن مصنفاته االخرى كتاب شةرح دٌةوان سةقط الزنةد للمعةري وسةما  الزوائةد ،   

فضال  عن دٌوان للشعر
(48)

 . 

 615/1418سةنة  الفراةانً النحةوي المتةوفى صاٌنوظهر عبد هللا بن علً بن    

كان اماما  فً النحو واللغة وخطٌبا  فً سمرقندوال ي   ، 
(49)

 . 

 والشعر : االد  -2

 : من أشهرـ ظهر العدٌد من االدباه والشعراه  والشعروفً مجال االدب     

ابو الفتح احمد بن الحسٌن بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن أحمد بن عبد هللا     

سةدٌد الةرأي  عالمةا اٌبةأد  ، كةان شةٌخا  1155ـة  /557نة سة ىالشاشً الخرقانً المتوف

جواد النفس ، من أشهر تالمٌ   أبو سعد عبد الكرٌ  السمعانً
(37)

 . 

  ، 1181ـةة  /577 سةةنة  ىتةةوفسةةٌكثً المخوظهةةر كةة لك االدٌةةب أثٌةةر الةةدٌن اال   

 وـةةو مةةن أشةةهر شةةعراه المةةدٌح ولةةه فضةةل كبٌةةر فةةً النثةةر ،فشةةعر ُ ملةةًه بالمعةةانً

ااة اللفظٌةةة ، وبفضةةل شةةعر  اصةةبح مةةن مشةةاـٌر الشةةعر واالدب الفارسةةً فةةً ٌوالصةة
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 11ـ /6اواخر القرن 
(31)

تغلب على اشةعار  مشةاـداته الشخصةٌة فلةه أبٌةال شةعرٌة ،  

كثٌرة بالفارسٌة أالبهةا فةً المةدح ، فضةال  عةن قصةائد  فةً الوصةف ، مثةل وصةفه لمةا 

فةةً سةةنة  قة مثةةل معركةةة قطةةوانشةةاـد  مةةن معةةارك مهمةةة وقعةةل بةةٌن الخطةةا والسةةالج

 1141ـ /536
(34)

 . 

ومةةن الشةةعراه المشةةهورٌن ضةةٌاه الةةدٌن بةةن جةةالل الةةدٌن بةةن مسةةعود الخجنةةدي    

شةهر الشةعراه فةً القةرن   ، وـو مةن ا1413ـ /617سنة  توفىالمعروف بالبارسً الم

االمور ن بةا  انه تكفل مدة مةن الةزم، وله شروح متعددة   ، وكان قاضٌا  عادال  11ـ  /6

الشةةرعٌة فةةً مدٌنةةة بخةةارى
(33)

شةةرح بعةةض نتاجةةال ، لةةه مصةةنفال عةةدة مةةن أشةةهرـا  

فضال  عن قصائد باللغة الفارسٌة الرازي ،
(34)

 . 

الةةى  ال ي تةةرك بةةالد  الشةةاه متوجهةةا  وظهةةر الشةةاعر علةةً بةةن محمةةد الشاشةةٌ  

مٌافارقٌن وأنشد فٌها شعر 
(35)

 . 

ان له حضةور واضةح المعةال  فةً مجةال اما الشاعر  ابن فراون الشاشً فك       

ورقةةة 37كةةان لةةه مةةن الشةةعر بمقةةدار ، والشةةعر 
(36)

اةةانً وظهةةر الشةةاعر نجٌبةةً الفر،  

 استضةافه الة يبةن ابةراـٌ   ن بن طمغاجخانً خضر خااال ي حظً ب ـتما  االمٌر القر

فةةً بالطةةه
(37)

سةةماه التةةً تعةةود لعةةدد مةةن اشةةعار عدٌةةدة بقٌةةل بفضةةلها بعةةض اال. ولةةه 

راه القراخانٌٌناالم
(38)

 . 

 علم القراءا  : -3

وفةةً علةة  القةةراهال 
(39)

ظهةةر العدٌةةد مةةن الفقهةةاه والعلمةةاه ممةةن أانةةوا ـةة ا العلةة   

 : ه ـمأ باسهاماته  العلمٌة ، من

،   995ـة  /385ابو بكةر محمةد بةن أحمةد بةن عثمةان الطةرازي المتةوفى سةنة     

ضا  عن ابن مجاـةد وأحمةد بةن ابةً وـو مقرئ محقق كامل ، ومحدث ، أخ  القراهة عر

واٌرـ  ، روى عنه أبو جعفر بن مسرور وابو سعد الكنجروديبكر الزٌتونً 
(47)

 . 
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وكان ألبً الطٌب طاـر بن محمد بن جعفةر بةن نصةر بةن عثمةان بةن سةعٌد بةن    

المخزومً المتةوفى عبد هللا بن عبد الجبار بن عبد الرحمن بن خالد بن الولٌد الخواقندي 

مقرئةةا  ، سةةم  عةةن عبةةد  ٌبةةا  ، كةةان اد  ، دور مهةة  فةةً ـةة ا المجةةال 1177ـةة  /571سةةنة 

الرحمن بن خالد بن الولٌد ، وروى عنه ابنه محمد بن طاـر
(41)

 . 

،   1167ـة /555وظهر محمد بن ٌعقةوب بةن أبةً طالةب الكاسةانً المتةوفى سةنة 

وسةكن فةً مدٌنةة الخٌةر والقةرآن نشة  فةً مدٌنةة بخةارى  فً ـ ا المجال ، وـو من أـةل

سرخس
(44)

 . 

ً حفص عمر بن محمد بن طاـر االنةدكانً الفراةانً فضةل كبٌةر فةً بوكان أل   

بالرواٌةةال  عالمةةا  كةةان شةةٌخا  صةةالحا  كثٌةةر الةةتالوة والةةدرس لةةه ،  فقةةدإانةةاه ـةة ا العلةة  ، 

والقراهال
(43)

، سم  فً بخارى من أبةً الفضةل بكةر بةن محمةد ، وفةً مةرو سةم  مةن  

المؤمل بن مسرور الشاشً وأبً الحسن علً بن محمد الهراس الةواعظأبً الرجاه 
(44)

 

. 

 علم التفسٌر -4

بةةة رائه  ممةةةن اانةةةوا ـةةة ا العلةةة   المفسةةةرٌنوفةةةً علةةة  التفسةةةٌر ظهةةةر عةةةدد مةةةن   

 وتفسٌراته  السدٌدة من أـمه  :

سةبق وأن أشةرنا الةى  –ابو بكر محمد علً بن اسماعٌل الشاشً القفةال الكبٌةر     

ان فقٌهةا  مفسةرا  ، وإمامةا  فةً التفسةٌركة  -ً مجال اللغة العربٌة والنحو دور  ف
(45)

كةان  

القفةال مٌاال  الى االعتدال فً م ـبه إال انه سرعان ما عةاد الةى مة ـب االشةعري ، اخة  

عل  الكال  عن االشعري
(46)

مفسرٌن من اشهرـ  والةد امةا  تفقه على ٌدٌه عدد من ال، و 

وابةو الحسةن عبةد الةرحمن بةن محمةد  جةوٌنًبةن عبةد هللا ال ٌوسةف ٌن عبةد هللا بةنالحرم

ً واٌرـ  كثٌر ، ومن أـ  مصنفاته التفسٌر الكبٌرنجالبوش
(47)

.   

بةن وظهر اسماعٌل بن ابً زٌةاد الشاشةً ، لةه تفسةٌر حةدث بةه ابةو علةً احمةد    

 1117ـ /574ى سنة توفانً الممحمد المعروف ب بن الشٌخ الهم 
(48)

 . 
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 الحدٌث النبوي الشرٌا : علم -5

الشةةرٌف ظهةةر العدٌةد مةةن المحةدثٌن ممةةن اـتمةةوا  النبةوي وفةً مجةةال علة  الحةةدٌث

 : من أشهرـ برواٌة الحدٌث النبوي الشرٌف وسماعه 

ل بن حنٌفة البدخكشًابو سعٌد بن مٌكائٌ
(49)

  ، وقةد 935ـة  /344سةنة   المتوفى 

بن منصور المقرئ روى عن صالح بن محمد الترم ي ، وروى عنه الحسن
(57)

. 

وكةةان البةةً سةةعٌد سةةعد بةةن عبةةد الةةرحمن بةةن حمٌةةد الخرشةةكتً
(51)

المتةةوفى سةةنة  

روى عنه ٌوسةف بةن ٌعقةوب القاضةً  فقد  ، دور كبٌر فً ـ ا المجال ، 951ـ  /347

ومحمد بن عبد هللا بن سلٌمان الحضرمً ، وروى عنةه ابةو سةعٌد الحسةن بةن محمةد بةن 

سهل الفارسً
(54)

 . 

لمحةةةدث ابةةةو القاسةةة  المظفةةةر بةةةن حاجةةةب بةةةن أركةةةٌن الفراةةةانً المتةةةوفى ا اامةةة   

وى عن ابةً ر فلقدفكان له دور مه  فً ااناه ـ ا العل  بانجازاته ،  ، 973ـ /363سنة

علً اسماعٌل بن محمد الدمشقً وابً ٌعلى الموصلً ومحمد بةن ٌزٌةد بةن عبةد الصةمد 

واٌرـ 
(53)

 . 

ابو منصةور بةدر بةن زٌةاد المرحلة التارٌخٌة  ممن ظهروا فً ـ    ومن المحدثٌن   

حةدث الة ي   ،  1147ـة  /514سةنة  متةوفىبن عبد هللا بن محمد بن محمةد الخجنةدي ال

 محمةةةدصةةةور الحةةةافظ ، وروى عنةةةه عمةةةر فةةةً سةةةمرقند عةةةن ابةةةً حفةةةص عمةةةر بةةةن من

النسفً
(54)

 .  

والمحةدث ابةو حامةد احمةد بةن حمةزة بةن محمةد بةن اسةحاق بةن أحمةد المطةوعً    

 ، حةدث فةةً سةمرقند عةن ابٌةه حمةةز  وروى عنةه ابةو حفةةص  1131ـة  /546المتةوفى 

ًسفالن عمر بن محمد
(55)

 . 
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فةً  كرـ  جمٌعةا   ال ٌسعنًوحدثٌن الالمعٌن فضال  عن اعداد كبٌرة اخرى من الم

 .ـ ا الفصل 

 

 علم الفقه  -6

  أثةر كبٌةر وفً مجال عل  الفقه ظهر العدٌد من الفقهاه كان لبصماته  ومصنفاته  

 فً تطور ـ ا العل  فً بالد ماوراه النهر ، من اشهرـ  :

الة ي سةبق  –الفقٌه أبو بكر محمد بن علةً بةن إسةماعٌل الشاشةً القفةال الكبٌةر    

امةا  عصةر  بةال منةازع كةان  -وان أشرنا الى انجازاته فً عل  اللغةة العربٌةة والتفسةٌر 

فقٌها  أصولٌا  محدثا  ومفسرا  لغوٌةا  
(56)

فةً العةراق ابةً فةً علة  الفقةه مةن اشةهر شةٌوخه  

بكر محمد بن أسحاق بن خزٌمة ، وابو العباس السراج وابو القاس  البغةوي واٌةرـ 
(57)

 

فً بالد مةا وراه النهةر ابةو عبةد هللا محمةد بةن عبةد هللا الحةاك  النٌسةابوري . أما شٌوخه 

ً واٌرـ رونومحمد بن بٌان الكاز
(58)

 .  

  او 985ـة  /  375بكر محمد بن سفٌان االسبانٌكثً المتوفى سنة  وكان للفقٌه    

ٌُعةةةد مةةةن اشةةةهر الفق986ـةةة  / 376سةةةنة   هةةةاه  ، دور كبٌةةةر فةةةً اانةةةاه ـةةة ا العلةةة  ، ا  

وكةان مةن رجةال الحكة  فةً مدٌنةة نسةف  ،ٌن ومن أـ  أصةحاب االمةا  الشةافعً ٌالشافع

الفارسً ومن أفضله  ، درس الفقه على ٌد ابً بكر أحمد بن الحسن
(59)

 . 

الفقٌةةه ابةةو الربٌةة  طةةاـر بةةن عبةةد هللا أٌضةةا  فةةً عهةةد اإلمةةارة القراخانٌةةة وظهةةر    

، تفقةه علةى ٌةد عةدد   ، كان امامةا  فقٌهةا  1774ـ /  465االٌالقً الشاشً المتوفى سنة 

فةً مدٌنةة ي وزالشٌخ ابً بكر عبد هللا بن أحمد القفال المرالشٌوخ المشهورٌن منه   من

محمةةد بةةن محمةةد الزٌةةادي ، وفةةً امةةا فةةً نٌسةةابور فقةةد تفقةةه علةةى ٌةةد أبةةً طاـر، مةةرو 

تفقه على ٌد الشٌخ ابً عبد هللا الحسٌن بن الحسن الحلٌمً ، واٌرـ  بخارى
(67)

. 

ابةو جعفةر محمةد ممن ظهروا فً عهد االمارة القراخانٌة الفقهاه المشهورٌن ومن  

ًنبن الحسن بن المحسةن االشروسة
(61)

الةى بغةداد   ي د  قية ، 1777 /ـة 477نة سة المتةوفى 



11 

 

 ريٌملصةة ، تفقةةه فٌهةةا علةةى ٌةةد عةةدد مةةن الفقهةةاه مثةةل الفقٌةةه ا 1738ـةة /437فةةً سةةنة 

، وعاد بعدـا الى ، واستقر بعدـا فً بٌل المقدسالدامغانً قاضً القضاة أبً عبد هللا و

بغداد ، تفقه على ٌدٌه القاضً عبٌد هللا أبو زٌد الدبوسً
(64)

 . 

   ، فقةد1174ـ /496فقٌه ابو المظفر بن محمد ثابل الخنجدي المتوفى سنةاما ال  

وكةان الةوزٌر  كةان فقٌهةا  شةافعٌا  درس فةً اصةفهانكان له دور مهة  فةً ـة ا المجةال ، 

حظً ب ـتمامه وكرمهوالسلجوقً نظا  الملك ٌزور  باستمرار 
(63)

 . 

 ن عبةةد الةةرزاقر الةةدٌن ابةةو الحسةةن علةةً بةةن عبةةد العزٌةةز بةةٌةةلفقٌةةه ظهكةةان لو 

تفقه على ٌةد  وقد، انجاز مه  فً ـ ا المجال   1114ـ  /576المتوفى سنة  ًنالمراٌنا

ابٌةةه عبةةد العزٌةةز وعلةةى ٌةةد الشةةٌخ ابةةن شةةجاع محمةةد بةةن أحمةةد واٌرـمةةا ، ومةةن أشةةهر 

الحسامً فةً الفةروع المسةماة والجام  الصغٌر ، ائد علىوفوة ، هٌرمصنفاته الفتاوى الظ

ةالفوائد الظهٌرٌ
(64)

 . 

ومن مدٌنة الشاه ظهر الفقٌه فخر االسال  ابو بكر محمد بةن أحمةد بةن الحسةٌن    

 ، تفقه على ٌد ابةً عبةد هللا  1113ـ  /577المتوفى سنة بن عمر الشاشً المستظهري 

، وابةً منصةور الطوسةً ، قةا  ببنةاه مدرسةة ُعرفةل ب سة   زرونًمحمد بةن بٌةان  الكةا

والنظامٌةة فةً  س فةً المدرسةة التاجٌةةدر   وفعٌة الم ـب ،الشاشً فً بغداد الشرقٌة شا

بغداد
(65)

 . 

الفقٌةةه شةةٌخ مةن الفقهةةاه المشةةهورٌن ممةةن ظهةةروا فةً عهةةد اإلمةةارة القراخانٌةةة و   

 االسال  عاله الدٌن علً بن محمد بن اسماعٌل بن علً بةن احمةد بةن محمةد بةن اسةحاق

االسبٌجابً
(66)

 ، وـةومن الفقهةاه الحنفٌةٌن،  1147ـة  / 535السمرقندي المتوفى سةنة  

سكن مدٌنة سمرقند وتفقه على ٌدٌه عدد كبٌر من الفقهاه منه  السةمعانً وعلةً بةن ابةً 

ةفٌاوي فً فروع الحنحبكر الفراانً ، من اـ  مصنفاته شرح مختصر الط
(67)

 . 

الفقٌه ابو نصةر أحمةد بةن منصةور القاضةً المطهةري فً ـ ا العل  أٌضا  وبرع    

ة الكبةار ، سةافر الةى فٌة ، وـةو مةن فقهةاه الحن1787ـة / 487ٌجابً المتوفى سنة بساال
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ه لعدد من التالمٌ  ، مةن اـة  أقا  عدة مناظرال فضال  عن تدرٌسسمرقند و كر فتاوى و

شرح الجام  الكبٌر فً الفروع لالما  ابةً عبةد هللا محمةد بةن الحسةن الشةٌبانً مصنفاته 

لمحمد بن محمد الحنفً واٌرـاوشرح الكافً فً فروع الحنفٌة 
(68)

 .  

 ومن مدٌنة طراز ظهر الفقٌه سدٌد الدٌن ابةو الرضةاه محمةد بةن محمةود بةن علةً 

 ، وـةةو أحةةد مشةةاٌخ  1174ـةة  /  577ى سةةنة بةةن الحسةةن بةةن ٌوسةةف الطةةرازي المتةةوف

ـ  عبد العزٌز بةن بخارى وافاضلها ، تفقه فً بخارى على ٌد عدد من الفقهاه من اشهر

م  بكر بن محمد الزرنجري واٌر مازة وس عمر بن
(69)

 . 

 

 علم التارٌخ  -9

كان لبصماته  أثر كبٌر فً تطور ؤرخٌن فً بالد ما وراه النهر مظهر عدد من ال

 : ، من أشهرـ  عل  التارٌخ

 فراةانً ، كةان مؤرخةا  ومحةدثاابو محمد عبد هللا بن أحمد بن جعفر بن خة ٌان ال  

عةن مصةر فةً عهةد الطولةونٌٌن واالخشةدٌٌن ، كر عدة رواٌال تارٌخٌة
(77)

وكانةل لةه  

رواٌةةال عةةدة عةةن شةةٌخه الطبةةري ، ممةةا ٌةةدل علةةى انةةه حظةةً باـتمامةةه ومةةن التالمٌةة  

المالزمٌن له
(71)

 ٌل على تارٌخ الطبري ، ُعرف بالصةلة تارٌخ م – ، من أـ  مصنفاته 

أو تارٌخ الفراانً أو كتاب التارٌخ ا  أكمل فٌه كتاب الطبري
(74)

 . 

وظهر فً ـ ا المجال أٌضا  ابو منصور أحمد بن عبد هللا بن أحمةد بةن عبةد هللا     

 ، عةاه فةً مصةر ، كةان 1777ـة  /398بن أحمةد بةن خة ٌان الفراةانً المتةوفى سةنة 

والد  مقربا  للطبري ، وروى عةن ابٌةه تصةانٌف الطبةري
(73)

مةن أشةهر مصةنفاته كتةاب  

سلطان مصر المنتسب الةى العلةوٌٌن ،  لعزٌزاب سٌرة االتارٌخ أكمل به تارٌخ والد  وكت

وكتاب كافور االخشٌدي
(74)

 . 

 علم الط   -8
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فً ـة    فً مجال عل  الطب ظهر عدد قلٌل من االطباه فً بالد ما وراه النهر و  

 ، من أشهرـ  :المرحلة التارٌخٌة 

تةوفى سةةنة الطبٌةب شةرف الةةدٌن ابةو عبةةد هللا السةٌد محمةد بةةن ٌوسةف االٌالقةةً الم 

أشهر االطباه فً بالد ما وراه النهر ، كان فاضةال  جامعةا  وـو من  ،   1141ـ  /536

كان من تالمٌة  الةرئٌس ابةو علةً ، فً عل  الطب والعلو  االخرى  ا  لفنون العل  ، وخبٌر

الحسن بن عبد هللا بن سٌنا
(75)

الفصةول  –له مصنفال عدة فً مجال  عل  الطب منها  . 

واٌرـا –ال فً الطب موكتاب االسباب والعال –ً كلٌال الطب االٌالقٌة ف
(76)

 . 

ي المتةوفى جنةدوظهر الطبٌب ابةو نصةر فخةر الةدٌن محمةد بةن عبةد اللطٌةف الخ   

  ، كان بارعا  فً عل  الطب ولةه انجةازال طبٌةة واضةحة المعةال ، 1157ـ  /554سنة 

كنون مةن موكتاب تنقٌح ال – التلوٌح الى اسرار التنقٌح –مصنفال عدة من اشهرـا  هول

، واٌرـا من المصنفال الطبٌة المهمة مباحث القانون ألبن سٌنا
(77)

 . 

سةنة  عمر السمرقندي نجٌب الةدٌن المتةوفىمحمد بن عمر بن علً بن  والطبٌب   

واالسباب والعالمةال وكتةاب  –اا ٌة المرضى  –  من اـ  مصنفاته 1444ـ  /  619

غٌراالقر با ٌن الكبٌر والص
(78)

 . 

 

  : علم الهندسة -6

 مجةال علة  الهندسةة وسةاـموا فةً تطةور  نة كرأختص عةدد قلٌةل مةن العلمةاه فةً 

 منه  :

سةةةةةٌنً السةةةةةمرقندي المتةةةةةوفى حةةةةةدود شةةةةةمس الةةةةةدٌن محمةةةةةد بةةةةةن أشةةةةةرف الح

الهندسةة  فةً علة  مهمةة منطقٌا  وفلكٌةا  ولةه انجةازال   ، كان رٌاضٌا  1473/ ـ677سنة

والمناظرة وله رسالة فً ادب البحث
(79)

 . 

عبةةد الةةرزاق التركةةً الةة ي كةةان عالمةةا  كاتبةةا  ولةةه بةةاع وظهةةر القاضةةً الفٌلسةةوف  

ىطوٌل فً عل  الهندسة فضال  عن تدرٌسه لعل  الطب والحساب فً بخار
(87)

. 
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 علم الرٌاقٌا  والفلك  -10

ممةن كانةل لهة  ظهةر عةدد قلٌةل مةن العلمةاه  والفلك وفً مجال عل  الرٌاضٌال   

 :كان من أشهرـ  زال مهمة فً ـ ا المجال انجا

سةنة  كر و  ،  999ـ  / 397المتوفى سنة  جنديابو محمود حامد بن الخضر الخ

ٌُعد من كبار علماه الرٌاضٌال ممن ظهروا 994/ـ  384   ، كان 9ـ /4فً القرن  ، و

اد تمكةن مةن اٌجةوله دور كبٌةر فةً علة  المثلثةال ولةه فضةل كبٌةر فةً تقةد  ـة ا العلة  ، 

وٌةةة ونظةة  الجةةداول حلةةول مهمةةة للعدٌةةد مةةن المسةةائل التةةً تتعلةةق بعلةة  المثلثةةال الكر

والجٌةةوب والقةةاط  وانجةةازال عةةدة مهمةةة أسةةهمل فةةً تطةةور ـةة ا س الرٌاضةةٌة للممةةا

العل 
(81)

 . 

ونجةةح الخجنةةدي مةةن تحدٌةةد حركةةة الشةةمس الوسةةطى مةةن خةةالل متابعتةةه المسةةتمرة 

د فلكةً فةً بغةداد تمكةن مةن خاللةه مةن متابعةة بنةاه  لمرصةألحوال الطقس ، فضال  عن 

 –اآللةة الشةاملة  –بحوثه ودراساته المتعلقة بعل  الفلك وـ ا ساعد  على تصةنٌف كتةاب 

فضال  عن بحوث عدة فً عل  المثلثال الكروٌة واٌرـا –الة قزرالوكتاب العمل ب
(83)

. 

 

 علم الفلسفة  السٌاسٌة واالخالق  -11

ممن صنفوا فً ـ ا قلٌل اسٌة واالخالق ظهر عدد ٌة السوفً مجال عل  الفلسف   

 : ن كر منه المجال 

حسةن بةن سةلٌمان ارسةالن ، بغراخةان خةانً امٌةر القرٌوسف الحاجب الخاص لال 

ومعنةةا  ا العلةة  الةة ي ٌسةةعد ا او ا علةة   بٌلٌةةك ، -ومةةن اشةةهر مصةةنفاته كتةةاب قوتةةاداو 

لتركٌةةةةة وبةةةةالحروف العربٌةةةةة اللغةةةةة اُكتةةةةب ب ااالعلةةةة  الالئةةةةق بةةةةالملوكالسةةةةعادة ا ، أو 

اسةٌة ٌج بةٌن خبراتةه السمةز ز االول ،كان ٌوسف رجل دولة من الطةراو،  ٌةرٌغووواال

االسةةالمٌة، واضةةاف الةةى كةةل  لةةك التقالٌةةد واالعةةراف والتةةراث التركةةً  تةةهوبةةٌن ثقاف
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 كانل مجاال  واسةعا  للبةدو مةن فقدالموروث من االباه فً ربوع أسٌا الوسطى والسهوب 

الترك وللحضر منه 
(84)

 .  

 الةة ي ،  1138ـةة  /533وظهةةر أبةةو بكةةر النوجابةةا ي البخةةاري المتةةوفى سةةنة    

–مرت  النظر  –حاسن االخالق بعنوان مصنف كتابا  فً فضائل االعمال و
(85)

 . 

االنشةةاه لةةدى االمٌةةر أمةةا بهةةاه الةةدٌن الظهٌةةري السةةمرقندي ، الةة ي كةةان كاتةةب   

 –، فقةةد صةةنف كتابةةه فكةةان لةةه دور مهةة  فةةً ـةة ا المجةةالطمغةةاج خةةان ج القراخةةانً قلةة

راض الرٌاسةةةة فةةةً ااةةةراض السٌاسةةةةعةةةا
(86)

وصةةةنف المفسةةةر محمةةةد بةةةن ٌوسةةةف   . 

ٌُعد من اـ  المصةنفال فةً  –رٌاضة االخالق  –السمرقندي المدنً كتابا  بعنوان  وال ي 

ـ ا المجال
(87)

 . 
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ة بغداد وبالد ما وراء النهر فً عهد االمارة القراخانٌة اصل الثقافً بٌن مدٌنالتو* 

 م(1210 -661هـ/350-609)

زار عةةدد مةةن علمةةاه وفقهةةاه بةةالد مةةا وراه النهةةر وفةةً عهةةد االمةةارة القراخانٌةةة  

 كةةر جمٌةة  مةةن ورد مةةنه  تلةةك المنةةاطق  عةةدة مةةن العةةال  األسةةالمً والٌسةةعنً منةةاطق

منهةا الةى بةالد مةا وراه النهةر لمةا ومةن ورد وس كتفً بة كر مةن زار مةنه  مدٌنةة بغةداد 

 .كانل تمثله بغداد من مركز علمً وحضاري فً العصر العباسً 

 : زار مدٌنة بغداد من المحدثٌن فمن أـ  من 

ً المتةوفى تةث أبو اللٌث نصر بن الحسن بن القاس  بةن الفضةل الشاشةً التنكحدالم

عةة مةن الشةٌوخ المشةهورٌن ، سم  الحدٌث الشرٌف عةن مجمو   1793ـ  / 486سنة 

ناصر العمري ، وفً مصر عةن الشةٌخ ابةً الحسةن بً الفتح مثل المحدث افً نٌسابور 

الزاـد المقدسً واٌرـ محمد ، وفً الشا  سم  الحدٌث الشرٌف عن نصر 
(88)

 .  

ٌكثً وزار بغداد المحدث السٌد العال  عبد هللا بن قائد بن عقٌل بن الحسٌن االخسة  

 1141ـ /515 المتوفى سنة
(89)

 . 

 ومن أشهر  فقهاه بالد ما وراه النهر ممن زاروا بغداد :    

الفقٌه ابو بكر محمد بن علً بن اسماعٌل القفال الكبٌر الشاشً
(97)

ال ي سبق ان  - 

  .  -الفصل  تحدثل عنه عدة مرال فً صفحال سابقة من ـ ا

بكر محمد بن علً بن اسماعٌل قٌه ابو الحسن القاس  بن ابً فووفد الى بغداد ال    

  ، كةان امامةا  حافظةا   اع صةٌته فةً حٌةاة 1779ـة / 477القفال الشاشةً المتةوفى سةنة 

شرح مختصر المزنً وكالـما فً الفروعوابٌه ، له مصنفال عدة منها التقرٌب 
(91)

 . 

ي المتةوفى جنةدوزار بغداد الفقٌه ابو بكر محمد بن ثابل بن الحسةن بةن علةً الخ  

 ،واس  فةً علة  الفقةهصٌل له وا ُد وواعظا  اصولٌا  ،   ، كان فقٌه1797ـ  / 483سنة 

فهو من اشهر ائمة وشٌوخ المدرسة النظامٌة فً بغداد ، برع فً النظةر واالصةول ، لةه 
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جةةواـر النظةةر ، وكتةةاب  : كتةةاب زواـةةر الةةدرر فةةً بعةةض أو نقةةضمصةةنفال عةةدة منهةةا

روضة المناظر
(94 )

. 

البالسةةااونً فقٌةةه ابةةو عبةةد هللا محمةةد بةةن موسةةى بةةن عبةةد هللا ووفةةد الةةى بغةةداد ال  

التركً الالمشً
(93)

  ، كةان مةن اشةهر العلمةاه واالئمةة 1114ـة  /576المتوفى سةنة  ، 

مثةل شٌوخ فةً بغةداد الس ، درس الفقه على ٌد عدد من القدفً الفقه ، تولى القضاه فً 

تةةاب اصةةول الفقةه علةةى مةة ـب ابةةً الشةٌخ ابةةً عبةةد هللا الةدامغانً ، مةةن أـةة  مصةنفاته ك

حنٌفة
(94)

 . 

وحظٌةةل مدٌنةةة بغةةداد بزٌةةارة الفقٌةةه ابةةو علةةً الحسةةٌن بةةن علةةً بةةن ابةةً القاسةة   

حامال  رسالة من خاقان ملك بالد ما وراه النهر   1141ـ  /515الالمشً المتوفى سنة 

 ( 1134-1118)ـة (/549-514) اسةً المسترشةد بةاهمحمد بن مسل  الةى الخلٌفةة العب

له عد مصنفال منها : الواقعال وكتاب الفتاوى،
(95)

 . 

 :ومن أشهر علماه اللغة العربٌة والنحو ممن زاروا مدٌنة بغداد     

، ولةد   1444ـة  / 641الدمشةقً المتةوفى سةنة  جنديخاللغوي محمود بن أحمد ال

ربٌة والفقةه فً دمشق ونش  بها را  أن أصله من مدٌنة خجندة ، كان عالما  فً اللغة الع

، ورعا   دٌنا  ، برع أٌضا  فً الشعر وله عدة مجالس للوعظ
(96)

 .  

ووفد الى بغداد ابو المكار  رزق هللا بن محمد بةن ابةً الحسةن بةن عمةر القبةاوي   

ن الكةرٌ  مشهورا  ، كان كثٌةر الةدرس للقةرآ   ، كان أدٌبا   1778ـ  / 471المتوفى سنة 

لفضل بكر بن محمد بن علً واٌر  ، وسم  عنةه ابةو ا بًا، سم  الحدٌث الشرٌف عن 

اسحاق ابراـٌ  بن علً القباوي
(97)

 .  

وزار بغةةداد االدٌةةب ابةةو الفةةتح أحمةةد بةةن الحسةةٌن الشاشةةً الخرقةةانً ، قةةرأ علٌةةه 

كتبةةا  مةةن تصةةانٌف ابةةً الحسةةن محمةةد بةةن محمةةد الحةةافظ البغةةدادي باالجةةازة  ًالسةةمعان

عنه
(98)

 . 
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ي ثة  البغةدادي جنةدخر الدٌن ابراـٌ  بن محمةد بةن علةً الوزارـا اٌضاُ االدٌب فخ

نسخ بقلمه عددا  كبٌرا  من الكتبو، برع اٌضا  فً مجال الخط ، الكاتب المؤدب
(99)

 . 

بغةداد الةى بةالد مةا وراه النهةر فةً عهةد مدٌنةة وقد ورد عةدد مةن علمةاه وفقهةاه   

 االمارة القراخانٌة من أشهرـ  :

متةوفى اس بةن عبٌةد هللا البغةدادي المعةروف بةابن االمةا  الابو بكر أحمد بةن العبة   

فةً علةو  القةرآن الكةرٌ  ، كةان ٌقةرأ بطرٌقةة التجوٌةد،    ، ال ي برع965ـ  /355سنة 

سافر الى خراسان ومنها الى فراانة ، كان دائة  اللقةاه مة  المتصةوفة واصةحاب الجةدل 

السةامانً نةوح بةن نصةر ،  والكال  ، سةافر اٌضةا  الةى مةرو وبخةارى وقةرأ علةى االمٌةر

وقةرأ ابةو بكةر القةرآن  ٌةابًوجاه علةى لسةانه انةه سةم  مةن عبةد هللا بةن ناجٌةة ومةن الفر

على االشنانً وابً بكر بن مجاـد الكرٌ 
(177)

 . 

مدٌنةة بغةداد زار عةدد مةن المحةدثٌن للحةدٌث النبةوي الشةرٌف بةالد مةا وراه  ومن 

 : من اشهرـ  النهر ،

ن بةن عثمةان بةن محمةد بةن عثمةان التمتةامً المتةوفً سةنة المحدث ابو محمد الحسة

سافر الى نٌسابور ومنها توجةه  ،سان وبالد ما وراه النهر احدث فً خر956 ـ  /345

الى بةالد مةا وراه النهةر وحةدث فٌهةا ، روى عةن جبٌةر بةن محمةد الواسةطً واحمةد بةن 

تهمحمد بن عبد الرزاق ، وحدث عن عبد هللا بن اسحاق المدائنً وطبق
(171)

  . 

والمحدث ابو العباس محمد بن الحسن بن العبةاس بةن محمةد بةن علةً بةن ـةارون  

  ، 985ـةة  / 357الرشةةٌد بةةن محمةةد المهةةدي بةةن ابةةً جعفةةر المنصةةور المتةةوفى سةةنة 

، سةافر الةى سةمرقند العلمةاه والفقهةاه  عددا مةن كتةببغدادي االصل ، كان ٌحفظ وٌعل  

اتجةه بعةدـا الةى بةةالد التةرك واسةتقر ـنةاك حتةةى و ىوحةدث بهةا ومنهةا سةافر الةةى بخةار

وفاتةةه
(174)

ثابةةل بةةن وزار بةةالد مةةا وراه النهةةر االدٌةةب ابةةو الحسةةٌن محمةةد بةةن أحمةةد   . 

 التاجر ، كان فصٌح اللسان مةتكل  كثٌةر االخةتالف لصةحبه ، كتةب فةً مدٌنةة بغةداد عةن
 . (301)أبي عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد وغيره
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ابن حجر العسقالني ، شياب الدين ابي الفضل احمد بن عمي ، لسان الميزان ، مطبعة  ؛ 111ص

؛ ابن  111، ص 1، ج1971ىـ/1191، 8،طمجمس دائرة المعارف النظامية ، حيدر اباد الدكن ، اليند
ىرة في مموك مصر والقاىرة ، تحقيق : االز تغري بردى ، جمال الدين ابو المحاسن يوسف ، النجوم 

ابراىيم عمي طرخان ، مراجعة : محمد مصطفى زيادة، المؤسسة المصرية العامة لمتاليف والترجمة 
  817، ص 1، ج 1989والطباعة والنشر ، مصر 

عمى تقع االخسيكثي : نسبة الى مدينة اخسكيث من بالد ما وراء النير وىي قصبة ناحية فرغانة  .85
وفييا مياه جارية وحياض كثيرة .  ، ضوليا حصن ورب، عمى ارض مستوية و ء نير الشاش شاطى

  181، ص 1ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج :نظري
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؛ البغدادي ،  11، ص19ياقوت الحموي ، معجم االدباء ، ج ؛ 95، ص 1جاب ، االنس ، السمعاني .86
ن وأثار المصنفين، مطبعة وكالة المعارف ، اسماعيل بن محمد ، ىدية العارفين في اسماء المؤلفي

 . 85، ص8م، ج 1995- 1951اسطنبول ، 

 .81، ص 1؛ البغدادي ،ىدية العارفين ، ج 51، ص 5ياقوت الحموي ، معجم االدباء ، ج .87

البغدادي ؛ ىدية  ؛51، ص5ياقوت الحموي ، معجم االدباء ، ج ؛ 95، ص 1السمعاني ، االنساب ، ج  .88
  115ص -111، ص 8؛ كحالة ، عمر رضا ، معجم المؤلفين ، ج 81، ص1العارفين ، ج

السيوطي ، بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة ، تحقيق : محمد أبو الفضل ابراىيم ، مطبعة عيسى  .89
 171، ص 1م، ج 1961 ،1،طالبابي الحمبي وشركاه ، القاىرة 

حفوظ في المجمع العممي العراقي تحت رقم السمعاني ، كتاب المعجم وىو المنتخب بالتقييد ، مخطوط م .11
 أ . 11، ورقة  1، ق 1111

براون ، ادوارد جرانفيل ، تاريخ االدب في ايران من الفردوسي  ؛ 91عوفي ، لباب االلباب ، صمحمد  .11
م 1951ىـ / 1171الى السعدي ، نقمو العربية : د. ابراىيم امين الشواربي ، مطبعة السعادة ، مصر ، 

 .511وص 115، ص 

 . 1151ص ، 8ج ، ايراندر ذبيح اهلل ، تاريخ ادبيات دكتر صفا ،  .18

  888وص 887، ص 8ايران ، جدر ذبيح اهلل ، تاريخ ادبيات دكتر صفا ،  .11

م ،مج  حرف خ ، 1918ىـ /  1117ذا  ، عمي أكبر ، لغت نامة ، معجم المغة ، تيران ، خىد .11
 .899ص

 111، ص 1 جالثعالبي ، يتيمة الدىر ،   .15

،  1، ج 1971تحقيق : رضا تجدد ، مطبعة دانشكاه ، طيران ، طبعة من النديم ، الفيرست ، ابن  .16
 . 187ص

 . 51- 51السمرقندي ، جيار مقالة ، صالنظامي العروضي  .17

 .56السمرقندي ، جيار مقالة ، صالنظامي العروضي  .18

االختالفات المتواترة يبحث عن نظم كالم اهلل تعالى من حيث وجوه الذي عمم القراءات : وىو العمم  .19
والغرض منو ضبط ىذه االختالفات وصون كالم اهلل تعالى من اي تحريف ، وقد يبحث ىذا العمم ايضا 

، مصطفى بن عبد اهلل  القسطنطينينظر : ي.  عن صور نظم الكالم من حيث االختالفات غير المتواترة
 . 1117، ص8، مج  1988بيروت ، الرومي ، كشف الظنون عن سامي الكتب والفنون ، دار الفكر ، 

 -ابن الجزري ، شمس الدين ابي الخير محمد بن محمد ، غاية النياية في طبقات القراء ، عني بنشره : .11
 .817، ص 8، ج م 1958ىـ / 1911ج . برجسترا سر ، مكتبة الخانجي ، مصر ، 



22 

 

 .199ص ،  8؛ ياقوت الحموي ، معجم االدباء ، ج 118، ص8السمعاني ، االنساب ، ج .11

 . 115،ص 8القرشي ، الجواىر المضيئة ، ج .18

 . 117و 118،  8السمعاني ، االنساب ، ج .11

 . 868، ص 1؛ياقوت الحموي ، معجم االدباء ، ج 818ص-817، ص 1السمعاني ، االنساب ، ج .11

 . 91السيوطي ، طبقات ، ص .15

، طبقات الشافعية ، ؛ االسنوي ، جمال الدين عبد الرحيم  181ابن عساكر ، تبيين كذب المفترى ، ص .16
  89ص ، 8ج ،م  1971- 1971، 1،طتحقيق : عبد اهلل الجبوري ، مطبعة االرشاد ، بغداد 

الداودي ، شمس الدين محمد ، طبقات المفسرين ، راجع النسخو وضبط اعالميا : لجنة من العمماء،  .17
، تقي الدين ؛ ابن قاضي شيبة 199، ص 8، جم1981ىـ/1111 ،1طدار الكتب العممية ، بيروت ،

، اعتنى بتصحيحو وعمق عميو ورتب فيارسو :د. عبد العميم خان ، مطبعة  ابي بكر ، طبقات الشافعية
 . 111، ص 1، ج 1978ىـ / 1198مجمس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر اباد الدكن ، اليند ، 

ؤلف والمختمف من االسماء ابن ماكوال ، ابو نصر عمي بن ىبة اهلل ، االكمال في رفع االرتياب عن الم .18
والكنى واالسماء ، اعتنى بتصحيحو والتعميق عميو : الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعممي اليماني ، 

 . 97، ص 5ج ،م 1965ىـ /1181،  1،طمطبعة مجمس دائرة المعارف العثمانية ، اليند

نظر : ياقوت الحموي، ي .من بالد الشاش في بالد ماوراء النير بدخكش البدخكشي : نسبة الى قرية  .19
 .158، ص 1معجم البمدان ، ج

 . 895، ص 1السمعاني ، االنساب ، ج .51

  895، ص 1نظر : السمعاني ، جالشاش في بالد ما وراء النير . ي الخرشكتي : نسبة الى بمد في بالد .51

 .159،ص 8؛ ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج 115، ص 8السمعاني ، االنساب ، ج .58

د.سييل زكار ،  ، كمال الدين عمر بن أحمد ، بغية الطمب في تاريخ حمب ، حققو وقدم لو : ابن العديم .51
؛ الذىبي ، تاريخ االسالم ووفيات المشاىير واالعالم ،  1818،ص 1م، ج 1988دار الفكر ، دمشق ، 

نة ، حوادث ووفيات س 1988،  1،طتحقيق:د. عمر عبد السالم تدمري ، دار الكتاب العربي ، بيروت
 . 115ص– 111ىـ ، ص 181- 151

 . 188، ص 8السمعاني ، االنساب ، ج .51

 . 57، ص 8ياقوت الحموي ، معجم االدباء ، ج .55

الشيرازي ، ابو اسحاق ابراىيم بن عمي ، طبقات الفقياء ، حققو وقدم لو :د. احسان عباس ، دار الرائد  .56
،  1معجم االدباء ، ج ؛ ياقوت الحموي ، 118م، ص 1981ىـ / 1111،  8،طالعربي، بيروت

؛ النووي ، ابو زكريا محي الدين بن شرف ، تيذيب االسماء والمغات ، عنيت بنشره وتصحيحو  118ص
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،  8والتعميق عميو ومقابمة اصولو : شركة العمماء بمساعدة ادارة الطباعة المنيرية ،مصر ، بال. ت ، ج
  811، ص 1؛ ابن خمكان ، وفيات االعيان ، ج 181، ص1ق

، 1بغداد بال.ت ، ج ن االثير ، المباب في تيذيب االنساب ، اعادت طبعو باالوفيست ، مكتبة المثنى،اب .57
  188، ص 1،ق 8، تيذيب االسماء ، ج ، النووي 851ص

؛ السبكي ، تاج الدين ابي نصر عبد الوىاب ، طبقات  881،  1ابن خمكان ، وفيات االعيان ، ج .58
 .57، ص1، بال.ت ، ج 8،ططباعة والنشر والتوزيع ، بيروتالشافعية الكبرى ، دار المعارف لم

 . 188،ص1السمعاني ، االنساب ، ج .59

، االسنوي ، طبقات  197، ص1، السبكي ، طبقات الشافعية ، ج818، ص1السمعاني ، االنساب ، ج .61
 .68، ص 1الشافعية ، ج

بين نير سيحون تقع نير االشروسني : نسبة الى مدينة اشرو سنة وىي بمدة كبيرة في بالد ماوراء ال .61
فرسخ ، الغالب عمييا الجبال ، من شرقييا ومن غربييا حدود سمرقند  81وسمرقند وبينيا وبين سمرقند 

ياقوت الحموي ، معجم  :نظركت وساباط وزامين وديزك وغيرىا. يمن اىم مدنيا بنجي، وشمالييا الشاش 
 .197، ص 1البمدان ، ج

المكنوي ، محمد عبد الحي ، الفوائد البيية من تراجم  ؛16، ص 8شي ، الجواىر المضيئة ، جالقر  .68
؛ كحالة ، عمر الرضا ، معجم  58ص-57ىـ ، ص1181الحنفية ، مطبعة الخزانة ، قزان بطر سبرج ، 

 .181، ص7المؤلفين ، ج

 .161، ص 18ابن كثير ، البداية والنياية ، ج .61

 .181، ص 7لمؤلفين ، ج؛ كحالة ، عمر رضا ، معجم ا118ئد ، صاالمكنوي ، الفو  .61

المنتظم في تاريخ المموك واالمم ، حققو وقدم لو : د. سييل زكار ، دار الفكر لمطباعة ابن الجوزي ،  .65
؛ ابن خمكان ، وفيات االعيان ،  1815وص  1111، ص 9م ،ج 1995والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

؛ السبكي ،  188، ص 11، وج  77، ص 18ابن كثير ، البداية والنياية ، ج ؛ 819، ص 1ج
 .58ص-57، ص 1طبقات الشافعية ، ج

مدينة عامرة مكانيا في مستو من وىي االسبيجابي : نسبة الى مدينة اسبيجاب من بالد ما وراء النير  .66
االرض وليا مدن منيا بذخكت واسبانيكث وغيرىا. انظر : االدريسي ، ابو عبد اهلل  محمد بن عبد اهلل ، 

؛ ياقوت 711، ص 8م، ج1989، 1،طتراق االفاق ،، عالم الكتب ، بيروت نزىة المشتاق من اخ
 . 171، ص 1الحموي ، معجم البمدان ، ج

؛ ابن قطموبغا ، ابو العدل زين الدين قاسم، تاج التراجم  171، ص 8، ج مضيئوىر الاالقرشي ، الجو  .67
دة ، احمد بن مصطفى ، ، طاش كبرى زا 11، ص 1968في طبقات الحنيفة ، مطبعة العاني ، بغداد ، 
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مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العموم،مراجعة وتحقيق:كامل كامل  بكري، عبدالوىاب 
؛ كحالة 181ص ،؛ المكنوي، الفوائد 876، ص 8م،ج1968انور، مطبعة االستقالل الكبرى، القاىرة ، 

 . 181، ص 7المؤلفين ، جمعجم ، عمر رضا ، 

،  8وج  567، ص 8، كشف الظنون ، جالقسطنطيني ؛  187، ص 1مضيئة ، جالقرشي ، الجواىر ال .68
 . 18؛ المكنوي ، الفوائد ، ص1178ص

 . 111، ص 8القرشي ، الجواىر المضيئة ، ج .69

؛ كحالة ،  171، ص  1؛ ابن خمكان ، وفيات االعيان ، ج 8168، ص 5ابن العديم ، بغية الطمب ، ج .71
 . 81ص-88، ص 6عمر الرضا ، معجم المؤلفين ،ج

العمري ، شياب الدين احمد بن يحيى ، مسالك االبصار في ممالك االمصار ، تحقيق وشرح وترجمة :  .71
؛ السيوطي ، طبقات  181، ص 5جم ، 1968كالس لشل ، مطبعة راين جولد ماينز ، ويسبادن ، 

 . 81المفسرين ، ص

دار االندلس ، بيروت ،  سكي،و اكرافدورو تي :الصفدي ، صالح الدين خميل ، الوافي بالوفيات ، باعتناء .78
، كشف الظنون القسطنطيني  ؛ 119، ص 1، البغدادي ، ىدية العارفين ، ج 11ص، 17م، ج1988

  81، ص 6؛ كحالة ، عمر رضا، معجم المؤلفين ، ج 899وص  898ص 1،مج

ىدية  البغدادي ، ؛ 87، ص1؛ الصفدي ، الوافي ، ج 116، ص 1ياقوت الحموي ، معجم االدباء ، ج .71
 156، ص 1؛ الزركمي ، االعالم ، ج 69، ص 1العارفين ، ج

 . 156، ص 1؛ الزركمي ، االعالم ، ج 116، ص 1ياقوت الحموي ، معجم االدباء ، ج .71

ابن ابي أصيبعة ، موفق الدين ابي العباس ، عيون االنباء في طبقات االطباء، شرح وتحقيق:د.نزار  .75
الشيرزوري، شمس الدين محمد بن محمود ، نزىة  ؛159، صم1965رضا،دار ومكتبة الحياة، بيروت،

االرواح وروضة االفراح في تاريخ الحكماء والفالسفة ، اعتنى بتصحيحو والتعميق عميو : السيد خورشيد 
، م 1976ىـ / 1196،  1،طأحمد ، مطبعة مجمس دائرة المعارف ، العثمانية ، حيدر اباد الدكن ، اليند

 . 56-55، ص 8ج

 .1867ص- 1866، ص 8، كشف الظنون ، مج طيني القسطن .76

 . 198، ص1؛ كحالة ، عمر رضا ، معجم المؤلفين، ج 98، ص 8البغدادي ، ىدية العارفين ، ج .77

 .169، ص 7؛ الزركمي ، االعالم ، ج 181، ص 1الصفدي ، الوافي ، ج .78

 61، ص 9ج كحالة ، عمر رضا ، معجم المؤلفين، ؛ 111، ص  1الظنون ، مج ، كشفالقسطنطيني  .79
. 

 . 81، ص 8حسين ، الحركة الفكرية ، بحث منشور في مجمة دراسات ، عد.الداقوقي ،  .81
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م،  1961طوقان ، قدري حافظ ، تراث العرب العممي في الرياضيات والفمك ، دار القمم ، القاىرة،   .81
ربية، مطبعة ؛ الشحات ،عمي احمد ، مكانة  العمم والعمماء في االسالم ، دار إحياء الكتب الع871ص

 .  111عيسى البابي الحمبي وشركاه،القاىرة،بالت،ص

؛ كحالة،عمر رضا،العموم البحتة في العصور االسالميو،مطبعة 871طوقان،قدري حافظ،تراث العرب،ص .88
 .181،ص1978ي،دمشق،قالتر 

 1171، اليند ، البيروني ، القانون المسعودي ، مطبعة مجمس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكن.  81
ث اتر ،طوقان ، قدري حافظ  ؛ 861، ص 1، ج البغدادي ، ىدية العارفين ؛ 611، ص8م ،ج1955ىـ/ 

الورد ، باقر أمين ، معجم العمماء العرب ، راجعو : االستاذ كوركيس عواد ، عالم الكتب  ؛818ب ، عر ال
 . 111، ص1م ، ج1986/ىـ  1116كتبة النيضة العربية ، بيروت ،مو 

 558وص 557وص 551وص551صنظر :بارتولد ، تركستان ،زيد من التفاصيل حول ىذا الكتاب يلم   . 81
بروكممان ، كارل ، تاريخ  ؛ 117ص-115ص و 56ص-15صبارتولد ، تاريخ الترك ، ؛ 159صو 

حسين ، يوسف الحاجب الخاص  ، بحث منشور د. الداقوقي ،   ؛878، ص 8الشعوب االسالمية ، ج
ه ؛ بوزورث االيمكخانية أو القر 6ص-5ص، نادي االخاء التركماني في بغداد ت تصدر عنفي مجمة كان

 . 111، مادة االيمكخانية ، ص 5خانية، بحث منشور في دائرة المعارف اإلسالمية ، مج
 .81ص-88، ص 9؛ الزركمي ، االعالم ،ج117،،ص 8كحالة ، عمر رضا ، معجم المؤلفين ، ج  . 85
 .81ص ، 9الزركمي ، االعالم ، ج ؛117، ص 8رضا ، معجم المؤلفين ، جعمر ،كحالة   . 86
 . 81ص ، 9الزركمي ، االعالم ، ج ؛117، ص 8عمر رضا ، معجم المؤلفين ، ج ، كحالة  . 87
 .51ص 8الحموي ، معجم البمدان ، ج ؛ ياقوت 1881، ص 9ابن الجوزي ، المنتظم ، ج  . 88
محمد ، القند في ذكر عمماء سمرقند ، قدم لو واعتنى بو : نظر محمد  النسفي ، نجم الدين عمر بن  . 89

 .881و 888م،  ص1991ىـ /1118، 1،طالفاريابي،مكتبة الكوثر،السعودية
، 1؛ ابن االثير ، المباب ، ج 188ابن عساكر ، تبيين كذب المفترى ، ص نظر :مزيد من التفاصيل يل . 91

 . 178،  8؛ السبكي ، طبقات ، ج811، ص 1ج؛ ابن خمكان ، وفيات االعيان ،  51ص
؛ البغدادي ، 188، ص1؛ ابن قاضي شيبة ، طبقات ، ج 111ص-111، ص1ج ،االسنوي ، طبقات . 91

 .887، ص 1ىدية العارفين ، ج
 8، كشف الظنون ، ج القسطنطيني؛  178، ص 1؛ االسنوي ، طبقات ، ج51، ص1السبكي، طبقات ، ج  .98

 .111، ص 9مر رضا ، معجم المؤلفين ، ج؛ كحالة ، ع 956، ص
 .8ص ، 5: ياقوت الحموي، معجم البمدان ، جة الى المش وىي من قرى فرغانة . ينظر الالمشي : نسب  . 91
 . 811، ص 5، ج ابن تغري بردى ، النجوم الزاىرة ؛ 176، ص 1ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج   . 91
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؛ القرشي ، 8، ص 5؛ ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج5118، ص 11ابن الجوزي ، المنتظم ، ج.   95
 . 81؛ المكنوي ، الفوائد ، ص815، ص1الجواىر المضيئة ، ج

 . 861، ص 1ي ، انباه الرواه ، جفطالق   . 96
 .118، ص 1ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج ؛ 118، ص 1السمعاني ، االنساب ، ج   .97
 .185، ص8نساب ، جالسمعاني ، اال    . 98
االصبياني ، ابو نعيم احمد بن عبد اهلل ، حمية االولياء في طبقات االصفياء ، دار الكتب العممية ، بيروت    .99

 .119، ص 11م ، ج1988، 
 .181- 119ىـ ، ص 181- 151الذىبي ، تاريخ االسالم ، حوادث  ووفيات سنة  . 111
بن عمي ، تاريخ مدينة السالم وأخبار محدثييا وذكر قطانيا العمماء  الخطيب البغدادي ، ابو بكر محمد  .111

من غير اىميا وورد ليا ، حققو وضبط نصبو وعمق عميو ، د. بشار عواد معروف ، دار الغرب 
 .178، ص 5؛ السمعاني، االنساب ، ج116، ص 8، ج1م، ط 8111ىـ /1188االسالمي ، 

؛ الذىبي ، تاريخ االسالم ، حوادث ووفيات  161ص– 159، ص 1ج . الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، 118
 . 171ىـ ، ص 181-151سنة 

 .111ص– 111،  8. الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج111
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