
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 نتاا  باللقب ي  الرتتبب الدالي  لعد  النشر لل 
  املرن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عد  السطور  ي  الصاحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصا( سطرا
وسنة النشر، وحين يزيد عد  الصاحات ي  الطبعة األليتة  الل  ورقم العد 

املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صاحة25املجلة عيى )
( صاحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الرتجمة

فوق  ئدة(  ينار عن كل صاحة زا2000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،املشار إليها
 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العد ين املذكورين

ً
، فضل

لتغطية ناقات الخبتات العلمية والتحكيم صول عيى ورقة القبول؛ والح
   والطباعة واإلصدار

  
ً
ويعّرف باملصدر واملرجع ي  مسر  الهوامش ، لكل صاحة ترتب الهوامش أرقاما

ثبت )املصا ر واملراجع( اكتااًء بالتعريف ي  لدى وور  ذكره أول مرة، ويلغى 
   موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث لبس مألوذا

( بطريقة غيت أصولية وغيت موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كل

 دولية للمعلومات )االنرتنت( من املنشور املشا  عيى الشبكة ال وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى لبيتين يرشحان

إلى )محكم(  –إن التلف الخبيتان  –النقل غيت املشرو ، ويحال ته من سلم
   القبول أو الر  للاحص األليت وترجيح جهة

 ال تر  البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر   
  عيى هديتعين 

ً
 آراء الخبتاء ي  مدة أقصاها يعيى الباحث إعا ة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأليت، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األليتة ي  نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
ون ي  بحثه مسؤولية ما يك ى الباحث، وتقع عيمتقنا

من األلطاء للف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث ي  كل عد  
يقوم بها لبتاء لغويون مختصون زيا ة ي  الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة ألرى 

والحذر من األغاليط والتصحياات والتحرياات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
األجنبية، وترجمة ما يلزم  من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات

   الرتجمة من ذلك عند الضرورة
 

 ))هيئة التحرير((  
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 احلياة العلمية يف بالد القفقاس )ارمينية واذربيجان(

 حتى نهاية القرن السادس اهلجري/الثاني عشر امليالدي

  *د.عماد كامل مرعيم.أ.و      *حممد عبداهلل امحدد.أ.م.

3/1/2018 تأريخ القبول:   11/12/2017 تأريخ التقديم:  
 الموقع والحدود : 

 الراشدين، الخلفاء عهد منذ القفقاس بيجان او جنوبارمينية واذر  منطقة العرب عرف     
 تمتد من التي القفقاس، جبال او القفچاق أي القبق و بالد القبچ باسم جبالها وسميت
 الجبلية سالسلها وتحوي ،(1)روسيا شرقي جنوب تصل حتى أرمينية وأذربيجان الىجورجيا 

ممر دالاير  منها(، حاليا قزوين (رالخز  بحر الى توصل العدد قليلة جبلية المرتفعة ممرات
باب  أي مدينة دربند عليه عند مدينة تفليس وممر باب االبواب او الدربند وتقع

 .(2))داغستان حاليا(االبواب
تقع منطقة القفقاس في اقصى شمال شرق حوض البحر المتوسط، وتحميها من      

رب البحر االسود، وهي الشمال سالسل جبال القفقاس، ومن الشرق بحر الخزر ومن الغ
بهذا تطل بشكل شبه دائري من جهة الجنوب على اسيا الصغرى والشام والجزيرة وبالد 

 .(3)فارس
                                                 

 قسم التاريخ / كلية اآلداب / جامعة الموصل. *

 اآلداب / جامعة الموصل. قسم التاريخ / كلية *

(، م1927م(، المسالك والممالك، مطبعة ابريل)ليدن،912هـ/300ابن خرداذبة، أبوالقاسم عبيداهلل)ت(1) 
م(، األماكن، تحقيق: حمد بن 1188هـ/ 584الهمداني، أبوبكر محمد بن موسى بن عثمان)ت ؛173ص

العمري، شهاب الدين أحمد  ؛589، صهـ(1415محمد الجاسر، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر)د.م،
م(، مسالك األبصار في ممالك األمصار، تحقيق: كامل سلمان 1348هـ/749بن يحيى بن فضل اهلل)ت
 . 2/106(، م2010، دار الكتب العلمية)بيروت،1الجبوري ومهدي النجم، ط

رضوان، دار الكتب  م(، فتوح البلدان، تحقيق: رضوان محمد890ه/272البالذري، احمد بن يحيى)ت (2)
 .198م(، ص1978العلمية)بيروت، 

(3(Grousset, Rene, Histore De I Armenia, (Paris, 1973), p.13. 
 



 السادس اهلجري/الثاني عشر امليالدي حتى نهاية القرن احلياة العلمية يف بالد القفقاس )ارمينية واذربيجان(

 م.د.عماد كامل مرعيأ.أ.م.د.حممد عبداهلل امحد  و                                                                                            

 404 

وتنقسم بالد القفقاس الى منطقتين رئيسيتين هما شمال جبل القفقاس، وسكانها جميعا      
 بالد باب من المسلمين، اسلم القسم الشرقي منها في الفتوحات االسالمية االولى وهي

االبواب واسلم القسم الغربي في العهد العثماني، ويشمل بالد الشاشان واالنغوش والبلغار 
والشراكسة، وتقوم حاليا في القسم الشمالي لبالد القفقاس اربع جمهوريات هي داغستان 

 .(1)وشاشان انغوشيا واوسيتيا الشمالية وقبارديا
ات اتحادية حاليا، واحدة ذات اكثرية مسلمة اما جنوب القفقاس وتضم ثالث جمهوري     

وهي اذربيجان، اثنتين ذواتي اكثرية نصرانية وهما جورجيا وارمينية، فضال عن اربع 
جمهوريات ذات استقالل ذاتي احداها نصرانية وهي اؤسيتيا الجنوبية، وثالث جمهوريات 

اول البحث القسم الجنوبي ، وقد تن(2)ذات اكثرية مسلمة وهي ابخازيا واجاريا وناختيشيفيان
 للقفقاس ارمينية واذربيجان.

، والى الشمال الشرقي من هضبة (3)فارمينية تقع الى الجنوب من جبل القفقاس      
، وما ذكر عن حدودها في المصادر الجغرافية العربية، انها تمتد من برذعة (4)االناضول

الشمال والممالك المنتشرة فيه مثل  الى مدينة باب االبواب شرقا يتأخمها جبل القفقاس من
تخوم  ، ومن جهة الجنوب العراق وقسم من(6)وغيرها الى بالد الروم غربا (5)اللكز والالن

                                                 

 .122ص م(، 1984جغرافية االتحاد السوفيتي، دار التقدم)موسكو، سولوفيوف واخرون،  (1)
 .123سولوفيوف، جغرافية، ص (2)
 .73م(، ص1963، )القاهرة، عطية اهلل، احمد، القاموس االسالمي (3)
 .5أميل، بول، تاريخ ارمينيا، ترجمة: شكري عالوي، منشورات مكتبة الحياة)بيروت، د.ت(، ص (4)
الالن: بالد واسعة وامة كثيرة من بالد متاخمة للدربند )باب االبواب( في جبل القفقاس، تدين بالنصرانية،       (5)

مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق: يوسف ، م(956هـ/345ابو الحسن علي بن الحسين)ت المسعودي،
شهاب الدين ابي عبد اهلل ياقوت)ت  ؛ الحموي،1/205، م(1965اسعد داغر، دار االندلس للنشر)بيروت،

خلف مدينة باب  ؛ واللكز: بليد1/197 دار صادر)بيروت، د/ت(، معجم البلدان، م(،1228هـ/626
نيها لكز بن يافث بن نوح عليه السالم، الحموي، معجم البلدان، االبواب تتاخم خزران سميت باسم با

7/181 . 
، المسالك والممالك، تحقيق: محمد جابر عبد العال م(957هـ/346)تاالصطخري، ابو اسحاق إبراهيم بن محمد      (6)

احمد بن إبراهيم ؛ ابن الفقيه، ابو بكر 181م(، ص1961الحيني، مراجعة: محمد شفيق غربال، دار القلم)القاهرة،
 .285م(، ص1885، مختصر كتاب البلدان، مطبعة ابريل)ليدن، م(976هـ/365)تالهمداني
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، اما الحموي فقد جعل حدود ارمينية الشرقية تمتد الى نهر الرس فما كان (1)الجزيرة الفراتية
ان من الجهة الشرقية فيعود يجاور نهر الرس من جهة الشمال والغرب فهو من اران وما ك

 .(2)الى اذربيجان
واذربيجان قد وصفتها المصادر العربية بانها تمتد الى الضفة الجنوبية لنهر الرس      

، ويجعلها ابن الفقيه الى نهري الرس والكر (3)ضمن تخوم االقليم حيث تقع مدينة ورثان
، اما (5)ن برذعة الى زنجانواشار في مكان آخر الى أن حدود اذربيجان م( 4)بارمينية

الحموي فذكر ان حدود اذربيجان تمتد الى مدينة برذعة شرقا، ومن الشمال بالد الديلم 
، في حين يجعل ابو الفدا حدودها من الجهة الشرقية ببالد الجبل والديلم (6)والجبل والطرم

 .(7)ومن ناحية الجنوب العراق عند حلوان
 ديموغرافية ارمينية واذربيجان

 ارمينية
اما سطح اقليم ارمينية  فيتكون من هضبة ترتفع بصورة تدريجية الى جهة الغرب،      

ويبلغ اوج ارتفاعها عند سهل مدينة قاليقال وتتكون هذه الهضبة من مرتفعات جبلية يبلغ 
 . (8)م (1800-م1500ارتفاعها عن سطح االرض بين ) 

 

                                                 

 ، صورة األرض، دار مكتبة الحياةم(977هـ/367)ت؛ ابن حوقل، ابوالقاسم181المسالك والممالك، ص  (1)
 .331م(، ص1979)بيروت، 

 .1/133معجم البلدان، (2) 
 .119الممالك، ص( ابن خرداذبة، المسالك و (3

 .296ابن الفقيه، مختصر كتاب البلدان، ص(4) 
 .285مختصر كتاب البلدان، صابن الفقيه، (5) 
 .1/109معجم البلدان، (6) 
، تقويم البلدان، م(1331هـ/732)تعماد الدين اسماعيل بن نور الدين علي بن محمد بن عمر ،ابو الفدا (7)

 .386(، صم1840ك كوكين، )باريس، عني بتصحيحه وطبعه: رينود والبارون ما
 .3/34سترك، دائرة المعارف االسالمية، مادة ارمينية،  (8)



 السادس اهلجري/الثاني عشر امليالدي حتى نهاية القرن احلياة العلمية يف بالد القفقاس )ارمينية واذربيجان(

 م.د.عماد كامل مرعيأ.أ.م.د.حممد عبداهلل امحد  و                                                                                            

 406 

زءًا كبيرًا من مساحة االقليم، ومن الجبال ويقطع االقليم عدة سالسل جبلية ضخمة تشغل ج
، ويتكون من عدة سالسل جبلية االمشهورة في ارمينية جبل القبق الذي يعد من اعظم جباله

 .(1)تمتد عمومًا من الشمال الغربي الى الجنوب
سلسلة جبال ، و (2)اشهرها جبل الحويرث ويمتد من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي

فهي من الجبال الخصبة الكثيفة السكان خرج منها جلة من  العلماء حفاظ مدينة قاليقال 
 .(5)نهر الرس، و (4)اما انهار إقليم ارمينية  فيشتهر منها نهر الكر، (3)القرآن والحديث
 :مدن ارمينية 

تقع على ساحل بحر قزوين بناها الملك الساساني اهمها مدينة باب االبواب التي       
مدينة كبيرة جّدا تقع على بعد ثالثة فراسخ من وبرذعة وهي ، (6)بن قباذكسرى انوشروان 

، ومدينة دبيل (8)تقع في سهل زراعي بين نهر الرس ونهر الكر، اما البيلقان ف(7)نهر الكر
، وقاليقال (9)وهي من اهم المدن االقتصادية في ارمينية من ممالك الروم قبل االسالم

 وغيرها.
 
 

 : اذربيجان

                                                 

واخبار  اثار البالد ،م(1283هـ/682زكريا بن محمد)ت ؛ القزويني،1/64ياقوت الحموي، معجم البلدان،  (1)
 .495، ص(م1960،العباد، دار صادر)بيروت

 مطبعة كربل، في معرفة االقاليم احسن التقاسيم، م(985هـ/375تمحمد بن احمد بن ابي بكر)المقدسي،  (2)
 .495؛ القزويني، اثار البالد، ص258ص،(م1906،)ليدن

 . 551القزويني، اثار البالد، ص( 3)
 . 3/117مسالك األبصار، ؛ العمري، 183الممالك، صو مسالك ال( االصطخري، 4)
 . 1/89، مروج الذهب، مسعودي( ال5)

 . 39؛ ابو الفداء، تقويم البلدان، ص198فتوح البدان، صالبالذري،  (6)
 .  182الممالك، صو مسالك ال( االصطخري، 7)
 .  89ص ،(م1891،)ليدن االعالق النفيسة، ،م(902هـ/290ابو علي احمد بن عمر)ت ابن رستة،  ( 8)
  .584البلدان، صكتاب مختصر ؛ ابن الفقيه، 213ابن خرداذبه، المسالك والممالك، ص( 9)
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سطح اذربيجان من اراٍض جبلية ذات قمم شاهقة تنتشر في مختلف انحاء االقليم يتكون 
وتتصل قمم سالسل الجبـــــــــال بعضها ببعض لذا اشار اليها بعض البلدانيين بقولهم)) 

وجبل  ،(3)وجبال البرز (2)، ومن اهم جبالها جبل سبالن(1)الغالب عليها الجبال((
 .(4)سلماس

، ونهر َكرم رود (6)، ونهر ميانج(5)ذنهر سيفدرو  هااشهر و  هارة انهار تميزت اذربيجان بكث
ومن روافده  (8)، ونهر الرس ويصب في بحر الخزر(7)في بحر الخزر جميعها وتصب
بحيرة أرمية وسميت ببحيرة)كبوذان( اي  هاشهر فا هاما بحيرات، (9)خوى مرند زكوير اردبيل

بحر  ه منبسبب الجبال العالية وكثرة الثلوج وقرب فبارد جداً  هاما مناخ، (10)البحيرة الزرقاء
 . (11)الخزر

 : مدن اذربيجان 
هي أكبر مدن إقليم و مدينة اردبيل  اقليم اذربيجان من عدة مدن اهمهايتألف       

العامرة ، وتعد من المدن (12)آخر حدود إقليم أذربيجان من الغرب ، ومدينة سلماسأذربيجان

                                                 

، عالم نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق ،م(1165هـ/560دريسي، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل)تاإل (1)
 . 1/12؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان،  2/229، (م1989بيروت،)الكتب للنشر

 .    113ص ؛ القزويني، اثار البالد،3/186( ياقوت الحموي، معجم البلدان، 2)
 . 164الممالك، صو مسالك ال( االصطخري، 3)
 .  2/825االدريسي، نزهة المشتاق، ( 4)
 .562اثار البالد، ص ،القزويني (5)

نهايــة االرب فـي فنـون االدب، مطــابع  ،م(1332هــ/733النـويري، شـهاب الــدين احمـد بـن عبــد الوهـاب)ت  ((6
 . 27/126، توماس وشركاؤه)بيروت :د/ت(سكو 

فينا، )؛ سهراب، عجائب االقاليم السبعة، تصحيح: هانس فون مذيك، 89( ابن رسته، االعالق النفيسة، ص7)
 . 81، ص(م1929

بلـــدان الخالفـــة الشـــرقية، ترجمـــة: بشـــير فرنســـيس ، لســـترانج ، كـــي؛ 89( ابـــن رســـته، االعـــالق النفيســـة، ص8)
 . 213، ص(م1954، وكوركيس عواد، المجمع العلمي العراقي )بغداد

 . 1/285 آثار البالد،( القزويني، 9)
 . 194ص ،؛ لسترنج،  بلدان الخالفة الشرقية81( سهراب، عجائب االقاليم السبعة، ص10)
 . 156( ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص11)
 . 142( العزيزي، المسالك والممالك، ص12)



 السادس اهلجري/الثاني عشر امليالدي حتى نهاية القرن احلياة العلمية يف بالد القفقاس )ارمينية واذربيجان(

 م.د.عماد كامل مرعيأ.أ.م.د.حممد عبداهلل امحد  و                                                                                            

 408 

مدينة كبيرة تقع جنوبي شرقي بحر ، ومراغة وهي (1)طة الصوفيةتكثر فيها الثغور واالرب
، وغيرها من (2)القراني خرج منها جماعة من العلماء المختصين بالقراءات والتفسير قزوين
  .المدن

 :قبل االسالم  سقافاالديان في بالد الق
د وغيرهم يتميز جنوب القفقاس بكثرة اجناسه من ارمن واذريين وجراكسة واتراك وفرس وكر 

حتى كان يطلق على جبل القفقاس جبل االلسن لتعدد اللهجات فيه حتى تصل الى اكثر 
الوثنية واليهودية  اهمها على مر التاريخ اديان مختلفة هبو شع تاعتنقمن سبعين لغة، وقد 

ما يخص النصرانية فقد دخلت جنوب القفقاس في مطلع القرن في ،(3)والزرادشتية والنصرانية
الميالدي وانشأ فيها القسيس غريغوار اول كنيسة في مدينة اردشاط)ايتشمادزين الرابع 
 –527عهد الملك جوستنيان اشهر اباطرة الدولة البيزنطية) ، ونشطت اكثر في(4)حاليا(
 . (5)م(565

وتمركزا في  القفقاس قبل االسالم بقليل جنوبفي  فقد انتشرت اما الديانة اليهودية        
من اصول آريه وتركمانية، وبحكم الطبيعة  سقاف، وينحدر يهود الق(6)االرمنية مدينة دبيل

القفقاسية اصبحوا جبليين، وكانت لغتهم القومية خليطًا من العبرانية والفارسية ويسمون 
 .(7)انفسهم )داغ جوغورت( اي اليهود الجبليين

                                                 

األعيان و وفيات  ،م(1282هـ/681ابن خلكان، ابــــــــو العباس شمس الدين بن محمد بن ابي بكـــــــر)ت (1)
 . 4/237 د.ت(، ،)بيروتانباء أبناء الزمان، تحقيق: احسان عباس، دار الثقافة

م(، األنساب المتفقة في الخط 1113هـ/ 507ابن القيسراني، أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي)ت (2)
 . 220، ص(م1865 ليدن،)المتماثله في النقط والضبط، تحقيق: دي يونج، مطبعة بريل

االثـــار ، م(1048هــــ/440البيرونـــي، ابـــو الريحـــان محمـــد بـــن احمـــد)ت؛ 1/76مـــروج الـــذهب،  دي،المســـعو  (3)
 .301ص ،(م1923 ،الباقية من القرون الخالية، تحقيق: ادوارد سخاو، )ليبزك

 طه،صالح الدين امين، الحياة العامة في ارمينية، اطروحة دكتوراه غير منشورة مقمة الى كلية االداب(4) 
 .120، صم(1979ل )جامعة الموص

، تاريخ ابن م(1348هـ/749؛ ابن الوردي، زين الدين عمر بن المظفر)ت1/92، ابو الفداء، تقويم البلدان( 5)
 .1/79، (م1996،)بيروتالوردي، دار الكتب العلمية

 .200ص ،فتوح البلدانالبالذري، (6) 
 . 2/368ياقوت الحموي، معجم البلدان، ( 7)
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نجم عنه تأثر شعوبها تحت السيطرة الفارسية لمدة طويلة قد  سقافوالظاهر ان وقوع الق
، ويروي ابن الفقيه انهم كانوا يعبدون اله البركة ولهم بيت (1) بالديانة المجوسية الزرادشتية

 .(2)اذربيجانب الشيز نار اسمه آذرجشنسف في مدينة

 :الفتوحات االسالمية في القفقاس 
رسل المغيرة م( إذ أ642هـ/22)ول دخول اسالمي لمنطقة القفقاس كان عامأن إ           

ه 24 -13بن شعبة، والي الكوفة بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب) رضي اهلل عنه ( ) 
، وتوغلت هذه القوات فيها، (3)م (، قوات من عرب الكوفة لغزو أذربيجان644 -634/

اتفاقيات سالم مع حكامها، أو أصحاب األمر فيها، ولم ينتج عن هذه  وعقدت قواتها
 حمالت استطالعية بمثابة لفتح اإلسالمي في هذه النواحي، فقد كانتالحمالت استقرار ل

غرض اعداد الخطط العسكرية واالجتماعية الالزمة لفتح هذه البالد احوالها لو البالد  لمعرفة
 .(4)واالستقرار فيها

م(  األشعث بن 661-655ه/41-36ثم ولَّى الخليفة علي بن أبي طالب)            
جد أكثر أهلها قد أسلموا، فأنزل أردبيل جماعة من أهل العطاء من قيس أذربيجان، فو 

  .(5)وامر بدعوة الناس الى االسالم العرب، ووحدها وبنى مسجدها
من خالل القفقاس  جنوب ن على نشر االسالم فييالخلفاء الراشدمما يدل على حرص 

تكون اثرت بشكل غير  والتي البد ان، (6)احداث تغييرات اجتماعية فـــــي تركيبة السكان

                                                 

 . 14/265رب، نهاية اإل( النويري، 1)
 . 504ص البلدان،مختصر كتاب ( 2)
دار القلم،  ، 2تاريخ خليفة بن خياط،  تحقيق:أكرم ضياء العمري، ط، م(854هـ/240)ت( خياط، خليفة بن خياط1)

 . 321؛ البالذري، فتوح البلدان، ص1/151، (هـ1397بيروت، دمشق،)مؤسسة الرسالة
 ،(م1983مصر،)م(، دار الثقافة661-632ه/40-11مية الرمينية)( اسكندر، فايز نجيب، الفتوحات االسال4)

 . 33ص
اإلخبار الطوال،  ،م(1283هـ/ 282الدينـــــــوري، ابو حنيفة احمــــد بـن داود)ت؛ 207ص البالذري، فتوح البلدان، (5)

 .226، ص(م2001،بيروت)تحقيق: عصام محمد الحاج علي، دار الكتب العلمية للنشر
 .1/16؛ خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط،324، فتوح البلدان، ص البالذري (6)
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مباشر على انتشار حضارة االسالم بكل انواعها بين السكان المحليين ومنها العلوم 
 .والمعارف

قام مسلمة بن عبد الملك بجلب  عززت هذه السياسة فقد وفي العصر االموي
، وقام ايضا اثناء (1)القفقاس وتحديدًا في الالن جنوبالناس من ديار االسالم واسكنهم 

له للخزر باجالء اهل الف بيت من مدينة باب االبواب من الخزر واسكنها عشرين الفا قتا
من اهل الشام، وكانت هاتان الخطوتان من مسلمة لهما داللتهما المهمة، فقد أراد بهذا ان 

في حال فكروا في الخزر العسكرية ويضمن ان ال يمدوا يد العون لبني جلدتهم  قوة يشتت
 . (2)ية واذربيجاناالغارة على ارمين

، وبدأ في العصر االموي استقرارا اكبر من ذي قبل البالد حكم هذه شهد وقد
اإلسالم يشق طريقه بثبات بين الناس، وكانت جهود األمويين منصرفة إلى تمكين النفوذ 
اإلسالمي من االنتشار بالطرق السلمية، ومن أهمها، توظيف المسجد في مهام التعليم 

 . (3)السالم وتوطين القبائل العربية في المدن الكبرىوالدعوة الى ا
 مضى العباسيون قدًما في تنفيذ السياسة التي رسمها األمويون بنشر االسالم في   

القفقاس، وحققوا نجاحات هائلة، وسارت الثقافة اإلسالمية في ركاب اإلسالم،  جنوب
ومن خالل ، (4)ن اللغة العربيةوتوطدت أركانها بين أهل البالد، وبدأ أهل البالد يتعلمو 

المراكز الثقافية في مدن القفقاس، لم تبرز وتحدد معالمها إال في  البحث والقراءة يتبين ان
 عهد الدولة العباسية.

كان البد  ،لغة الفاتحين المسلمين التي تعتبر هي مفاتيح العلومكانت اللغة العربية        
سلطة الحاكمة، كما كانت لغة القرآن الكريم واإلدارة  النها لغة التعامل مع ال  من تعلمها

فمن اراد الدخول في االسالم او اراد ان يتصل بالدولة صاحبة السيادة البد له من استعمال 
                                                 

 . 1/307خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط،  (1)
 . 416البالذري، فتوح البلدان، ص  (2)

، دار 4، تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم، طتاريخ الرسل والملوك م(،922هـ/310محمد بن جرير)ت الطبري، (3)
 .7/372، م(1976القاهرة، نهضة مصر)

 ،م(1896وتعاقب الهمم، )ليدن،  تجارب األمم م(،1030هـ/421ابو علي احمد بن محمد)ت ابن مسكويه،(4) 
  . 47، ص1جالتدوين، ؛ القزويني،4/334
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بفضل علماء االسالم الذين انتقلوا مع جيوش قد انتشرت اللغة العربية ، و (1)اللغة العربية
زيد بن وهب الجهني الذي ساح في ،كالقفقاس والذين انتشروا في مدن  هاالفتح لتعليم

معضد بن يزيد العجلي الذي صحب ، و (2)توفي هناك الى اناذربيجان يعلم اهلها العربية 
اللغة  هالمجاهد االشعث بن قيس عندما تولى اذربيجان، ورافقه داعيًا الى االسالم ويعلم اهل

 .الدينه من جهود لخدمة اضافة الى المحدثين والفقهاء وما قاموا ب ،(3)العربية
اما بالنسبة الدارة ارمينية واذربيجان بعد استكمال الفتح االسالمي لهما فقد كانا االقليمين 
يشكالن وحدة ادارية واحدة وكان الوالي يعين من قبل الخليفة وبقت على هذا الحال الى 

السالمية في نهاية العصر العباسي االول، حيث بدأت بوادر الضعف تظهر على الدولة ا
العصر العباسي الثاني، فقد قسمت ارمينية واذربيجان الى عدة امارات مستقلة بنفسها مع 
نفوذ اسمي لدار الخالفة انقسمت االمارات الى قسمين في اذربيجان كانت اسالمية بحتة 
وفي ارمينية كان قسم منها اسالمي والقسم االخر ارمني استولى عليه االرمن من خالل 

ل الحاكمة القديمة لهذا االقليم قبل الفتح وباعتراف دار الخالفة مقابل دفع ضريبة العوائ
، وظل هذا الحال الى منتصف القرن الخامس الهجري عندما جاء السالجقة (4)سنوية

االتراك وتمكنوا من توحيد هذه البالد من جديد، فاصبحت تحت نفوذ الحكم االسالمي 
 . (5)باكملها

                                                 

دار عين للدراسات والبحوث  ،1ط درويش، هدى، دور التصوف في انتشار االسالم في آسيا الوسطى والقوقاز، (1)
 .76، ص(م2004، )القاهرةسانيةاالن

ووفيات المشاهير واالعالم،  تاريخ االسالم م(،1347هـ/ 748ابوعبداهلل شمس الدين محمد بن احمد)ت الذهبي، (2)
 . 6/70، م(1987تحقيق: عمر عبدالسالم تدمري، دار الكتاب العربي)بيروت، 

دار  ،في تاريخ الملوك واالمم المنتظم (،م1200هـ/597جمال الدين ابي الفرج عبدالرحمن)ت ابن الجوزي،(3)
 . 5/39 هـ(،1358صادر)بيروت، 

صالح الدين امين، الحياة العامة في  للمزيد من التفاصيل عن النظم االدارية في هذين االقليمين ينظر: طه، (4) 
ماد كامل، م(؛ مرعي، ع1979ارمينية، اطروحة دكتوراه غير منشورة مقمة الى كلية االداب جامعة الموصل )

االمارات االسالمية في بالد القفقاس، اطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى كلية االداب جامعة الموصل 
 م(.2008)
 للمزيد من التفاصيل ينظر: مرعي، االمارات االسالمية في بالد القفقاس.(5) 
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الذي شهدته ارمينية واذربيجان في العصر العباسي االول وفي وقت  ونتيجة لالستقرار
السالجقة، وظهور العديد من الفرق الفكرية في العالم االسالمي ودخول الفلسفة اليونانية 
الى بغداد واغلب العالم االسالمي ومنها ارمينية واذربيجان، ووجود العديد من الديانات 

كر، فضال عن كون ارمينية واذربيجان من مناطق الثغور االخرى غير االسالم السالفة الذ
المهمة جدا بالنسبة للدولة االسالمية فقد كان يتاخمها العديد من اعداء االسالم مثل 
البيزنطيين واليهود الخزر والروس وغيرهم من االجناس المنتشرة في شمال القفقاس، والتي 

ن االهتمام بالعلوم وبالذات العلوم كانت متحالفة جميعها ضد المسلمين، فكان البد م
الشرعية لترسيخ االسالم ودحض حجج اعدائه فيما لو حاولوا ضربه من الجانب الفكري 

 والعقائدي.
ولعل دخول الناس الى االسالم من اهم االسباب التي ادت الى نشاط الحركة 

تعلم اللغة العربية العلمية في هذه البالد، الن الدخول في االسالم يترتب عليه الحاجة الى 
 ومن اهم العلوم الشرعية التي انتشرت:   (1)وبقية العلوم االخرى للتعرف على امور دينهم

 :علم القراءات  .1
نظرا  كلماتهقرأ الكتاب و تتبع القراءة لغًة: مأخوذ من الفعل الثالثي ) قرأ (، اي      

ن نظر َأو عنطق بألفاظه  الكريم، فالقارئ هو الشخص الذي لقرانويقصد هنا ا هاونطق ب
 . (2)وقرأ قرآنا( اي جمعه وضم بعضه ِإَلى بعض ن حفظ )ع
 
 
 

                                                 

مي الى نهاية العصر العباسي بخيت، رجب محمود ابراهيم، تاريخ االسالم في اذربيجان من الفتح االسال(1) 
 .195م(، ص2009، دار العلم وااليمان للنشر والتوزيع)القاهرة،1االول، ط

)د.م، ، وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة للنشر، ابراهيممصطفى (2)
 .722/ 2، د.ت(
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القراءات اصطالحًا: وهو علم يبحث عن كيفية النطق بالفاظ القرآن، ويشمل هذا العلم      
عرابها وتبيان معناها وان القارئ الذي يتقن علــــم القراءات يجب  (1)معرفة اوزان األفعال وا 

 .(2)ون ملمًا بعلم النحو وعلم اللغةان يك
في ارمينية واذربيجان ودخل هذه  علوم القرآن هي أول العلوم التي أهتم بها المسلمون     

البالد مع بدايات الفتح االسالمي، عندما حصل نزاع بين اهل الشام والكوفة حول قراءة 
أول امرا بتوحيد القراءة فالقران، فارسل اليهم الخليفة عثمان بن عفان )رضي اهلل عنه( 

لذلك حرص المسلمون على تعلمه  ،(3) علوم القرآن التي أهتم بها المسلمون علم القراءات
ولقد اهتم سالطين ، وتعليمه البنائهم، بالمداومة على قراءته وتجويده، وتالوته، وحفظه

 هم:ابرز  نمبعلم القراءات  فظهر منهم علماء  سقافالق جنوب ووزراء
القارئ والواعظ في ، )د.ت( الحسن بن علي بن عبد الحميد الشمشاطيعلي بن  .1

م(، عن أبي 932ه/ 320شمشاط بإقليم ارمينية، روى القراءة في مدينة شمشاط سنة )
بكر محمد بن علي بن محمد و أبي بكر النقاش وعن أبي الحسن ابن األخرم وعمر بن 

 . (4)عيسى بن فائد
العالم بالقراءات كان من ، م(950هـ/339)ت يأبوالقاسم حفص بن عمر األردبيل .2

طبقات القراء الثقات وعارفا ومجودا ومصنفا مشهورا، اشتهر بقراءته وجمال تجويده في 

                                                 

ر البحر المحيط، تحقيق: عادل أحمد م( تفسي1053هـ /745ت( ابو حيان األندلسي، محمد بن يوسف)1)
 .1/121، (م2001بيروت،)عبد الموجود واخرون، دار الكتب العلمية

جواهر القرآن، تحقيق: محمد رشيد رضا  ،م(1111هـ /505محمد بن محمد)ت( الغزالي، أبو حامد 2)
 .1/37، (م1985، بيروت )القباني، دار إحياء العلوم

 .194ربيجان، صبخيت، تاريخ االسالم في ااذ(3) 
في طبقات القراء، مكتبة ابن  غاية النهاية م(،1429هـ/833شمس الدين ابو الخير)ت الجزري، ابن (4)

 . 1/531، تيمية )بيروت، د.ت(
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، حدث عنه أحمد بن علي ابن الل وأحمد بن طاهر بن (1)الري وببغداد وبقزوين وخراسان
 .(2)النجم الميانجي وآخرون

القارئ الورع سمع من الجنيد بن  ،)د.ت( ربنديأبوالقاسم الجنيد بن أبي زرعة الد .3
م( ومن ابن خالويه في خانقاه سهرهيزه 1084ه/477صالح بن أحمد القرائي سنة )

م(، وأجاز له مسموعاته أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد بن 1099ه/ 493سنة)
 م(، وسمع  بالري من ابي بكر عبد اهلل1091ه/ 484الحسين بن منجويه الثقفي سنة )

 .(3)وابي المعالي عبد الرحمن ابني علي الالسكي
، من نواحي ارمينية له مسموعات عديدة ابوالحسن محمد بن محمد الخاوراني )د.ت( .4

بخط ولده سمع بنيسابور من شيخ الدين ابي محمد عبدالجبار بن محمد البيهقي عن 
حامي وابي محمد الواحدي وابي سعيد عبدالصمد المقري وابي القاسم زاهر بن طاهر الش

العباس بن محمد ابن ابي منصور الطوسي، وروى عنه ابو الحسن عبدالغفار الفارسي 
وابو عبداهلل محمد بن الفضل الفراوي وابوالفضل احمد بن محمد الميداني وابنه سعيد، ولقي 
ابا القاسم محمودبن عمر الزمخشري، قال: وسمع منه الكشاف والمفصل، اجاز البي بكر 

ن يوسف بن ابي بكر االربلي ايام الملك الناصر صالح الدين والبني اخيه محمد محمد ب
م(، ومن مصنفاته كتاب التلويح في 1175هـ/571ويوسف ابني اردشير بن يوسف سنة )

شرح المصابيح وكتاب الشرح والبيان واالربعين المنسوب الى ابن ودعان وكتاب شرح 

                                                 

 ،في معرفة علماء الحديث االرشاد ،م(1054ه/446)تابو يعلى الخليلي بن عبداهلل ( القزويني،1)
 . 2/780 هـ(،1409لرياض، تحقيق: محمد سعيد عمر، مكتبة الرشيد)ا

، ، د.ت(بيروت) دار الكتب العلمية شمس الدين محمد بن احمد، تذكرة الحفاظ،ابوعبداهلل الذهبي،  (2)
3/851. 

، تحقيق: الشيخ عزيزاهلل العطاردي، في اخبار قزوين التدوينعبدالكريم بن محمد)د.ت(،  القزويني، (3)
 .2/384 م(،1987دار الكتب العلمية)بيروت، 
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بيان قصة ابليس مع النبي صلى اهلل عليه حصار االيمان وكتاب سير الملوك وكتاب 
وسلم، وكتاب النقاوة في الفرائض وكتاب النخب والنكث في الفرائض وكتاب القواعد والفوائد 

 .(1)في النحو وكتاب التعريف وغيرها
 : علم التفسير .2

مأخوذ من الفعل الثالثي ) فسَر( اي وضح وبيَن وأول من باب التأويل، التفسير لغًة: 
 .(2)القرآن أي توضيح معانيهوتفسير 

هو لتبيان معاني القران وما يشتمل عليه من ارشاد وهدى واداب اما اصطالحًا: )) 
واصالح حال االمة وفي معاملتها مع االمم التي تخالطها بفهم داللته اللغوية 

 .(3)((والبالغية
البالد إلى احتاجت تلك  سقافولما اتسعت الفتوحات ووصل االسالم الى بالد الق     

األحكام والقوانين وبما ان القرآن مصدر استنباطها فقد زادت العناية في تفسيره، وأصبح 
 .(4)المفسرون مرجع المسلمين في استخراج تلك األحكام

وارتقى علم التفسير في العصر السلجوقي رقيا كبيرا، لوجود العديد من الفرق الدينية،      
ومن ، (5)حاولت كل فرقة إثبات عقائدها في كتب تفسيرها إذمثل  المعتزلة والمتصوفة، 

 :  سقافبالد القالتفسير بعلماء  ابرز
العالمة ، م(938هـ/327)ت أبوعبدالرحمن معاوية بن محمد بن دينويه األذري .1

االذربيجاني األصل رحل لطلب العلم الى دمشق والتقى بجلة من العلماء االفاضل في علم 

                                                 

  .342-2/341الحموي، معجم البلدان،  (1)     
م(، لسان العرب، دار 1311هـ/711ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)ت (2)

 .5/55م(، 1990صادر)بيروت، 
م(، 1997بن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، تفسير التحرير والتنوير، دار سحنون )تونس، ا (3)

1/70. 
 .321؛ البالذري، فتوح البلدان، ص1/341ياط، تاريخ خليفة بن خياط، خليفة بن خ (4)
م(، 1975حلمي، أحمد كمال الدين، السالجقة في التاريخ والحضارة، دار البحوث العلمية)الكويت،  (5)

 . 380 - 379ص 
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عن أبي زرعة الدمشقي والحسن بن جرير وأحمد بن عمرو التفسير والحديث وذكر 
بن عبد الرحمن بن أبي حرب وموسى ابن محمد بن أبي االفارسي، وابي العباس عبيد اهلل 
وابي عبد اهلل محمد بن حماد بن المبارك المصيصي  (1)عوف وأبي عبد الملك البسري

ترك للمسلمين و  ومحمد بن إسحاق بن الحريصي وعمر بن الحسن بن نصر الحلبي
 . (2)بصمات كبيرة في علم التفسير والحديث

 المفسر المتقن المشهور ،(م961ه/350)ت احمد بن طاهر بن النجم الميانجي .2
كان قد رحل الى بغداد وسمع من ابي مسلم الكجي وعبد اهلل بن احمد بن  والمحدث الكبير

افظ وطبقتهم واثرى حنبل ويحيى بن محمد الحنائي وأحمد بن هارون البرديجي الح
وحدث عنه عبد اهلل بن أبي  (3)معلوماته المحدث االذربيجاني سعيد بن عمرو البرذعي

زرعة القزويني ويعقوب بن يوسف األردبيلي وأحمد بن الحسين التراسي المراغي وأحمد بن 
 . (4)فارس اللغوي وكان المحدث ابن فارس يقول ما رأى بن النجم مثل نفسه ولم ار مثله

من اشهر المفسرين في ارمينية، رحل الى (، )د.ت عفر بن محمد بن جعفر األردبيليج .3
م، حدث عن المفسرين من عصره منهم  نصر األردبيلي 953ه/342إصبهان سنة 

و إبراهيم بن زهير القاضي و كثير بن سجاح االردبيلي  (5)الحافظ الملقب ) مفيد بغداد (
 . (6)وهو ثقة 

                                                 

 .4/425ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج (1)
، تاريخ مدينة دمشق م(،1175هـ/571اهلل )تابي القاسم علي بن الحسن ابن هبة  ابن عساكر، (2)

 . 59/275 م(،1997، دار الفكر)بيروت، 1تحقيق: محب الدين ابي سعيد عمر، ط
 . 2/781القزويني، االرشاد، ( 3)

 .3/932 تذكرة الحفاظ،الذهبي،  ؛2/781القزويني، اإلرشاد،  ((4
تحقيق: سيد كسروي  اصبهان، اراخب (،م1038ه/ 430ابو نعيم احمد بن عبداهلل)ت ( االصبهاني،5)

 . 1/300 م(،1990حسن، دار الكتب العلمية)بيروت، 
 . 2/780القزويني، اإلرشاد، ( 6)
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روى عن محمد بن محمد ، )د.ت( أحمد الشمشاطي السليل بن الحسين أبو .4
الباغندى وأبى سعيد العدوى والنعمان بن مدرك الرسعى وجعفر بن أحمد أبو بكر 

كتاب التفسير لم يصنف  ومن مصنفاته ،(1)سمع الجنيد بن محمد الصوفىو الواسطى، 
أبو بكر بن أحسن منه وقد اختصره جماعة من العلماء لدقته وشموله منهم المفسر الكبير 

االخشيد والف كتاب القراءات و كتاب الخفيف في الفقه و كتاب المسترشد وكتاب تهذيب 
 . (2)اآلثار

 علم الحديث .3
( ويقال احاديثاخبر واما جمعه )مأخوذ من الفعل الثالثي ) حدث ( اي  الحديث لغًة:

 .(3)( بضم الدال وتشديدها هو الرجل الصادق الحديثمحدثفالن )
هو علم بقوانين أي قواعد يعرف بها احوال السند حًا: فيعرفه السيوطي )) اما اصطال

والمتن من صحة وحسن وضعف وعلو ونزول وكيفية التحمل واالداء وصفات الرجال 
وغير ذلك، والسند االخبار عن طريق المتن من قولهم فالن سند أي معتمد العتماد الحفاظ 

 .(4)((عليه في صحة الحديث وضعفه او من السند
وقد اعتمد علماء الحديث اعتمادا كبيرا على الرحلة في طلب الحديث ولقيا الشيوخ،      

والتثبت من األسانيد، وهي ظاهرة مهمة جدا تدل على مدى العناية واألهتمام  بحديث 

                                                 

في رفع االرتياب عن المؤتلف  االكمال (،م1082هـ/ 475ت علي بن هبة اهلل)ت ابن ماكوال، (1)
 . 5/141، هـ(1411)بيروت، والمختلف في األسماء والكنى، دار الكتب العلمية

 م(،1987دار المعرفة)بيروت،  الفهرست،(، م995هـ/385تمحمد بن اسحاق) ابن النديم،( 2)
 . 326ص

تحقيق: محمود  مختار الصحاح، ،م(1321هـ/721محمد بن أبي بكر بن عبد القادر)ت ( الرازي،3)
 .1/53 (،م1995 بيروت،)خاطر، مكتبة لبنان ناشرون

(، إتمام الدراية لقراء النقاية، تحقيق: الشيخ م1505هـ/ 911)تعبدالرحمن ، جالل الدينالسيوطي (4)
 .1/46، (م1985بيروت، )إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية
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أدى إلى ف، من خالل الرحلة إلى األقطار اإلسالمية، لتلقي هذا العلم الجليل، (1)رسول اهلل
 :ابرزهم سقافالق جنوب من علماء الحديث في كثيرالظهور 

محدث ، (م966ه/ 356ي )تمحمد جعفر بن محمد بن الحارث المراغ أبو .1
، وصفه السمعاني (2)أذربيجان، سافر فى طلب الحديث من مشهور في مدينة مراغة

 بأصدق الناس واثبتهم، سمع ببغداد أبا بكر جعفر بن محمد الفريابي وأبا محمد عبد اهلل
ابن محمد بن ناجية وأبا بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، وبالبصرة أبا خليفة 

، (3)القاضي وزكريا بن يحيى الساجي، وبالكوفة عبد اهلل بن محمد بن سوار الهاشمي
ي، وبمصر أبا عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب قوباألهواز عبدان بن أحمد الجوالي

الحسن بن قتيبة، وبالموصل أبا يعلى أحمد بن على بن  وبعسقالن محمد بن ،(4)النسائي،
النيسابوري وقال عنه: كتب الحديث المثنى وغيرهم، سمع منه الحاكم أبو عبداهلل الحافظ 

 . (5)نيفا وستين سنة 

من  ،م(990هـ/380)ت السلماسي عمران موسى بن عمران بن موسى بن هالل أبو .2
ي الطيب أحمد ابن إبراهيم بن عباري أذربيجان حدث عن ابي الحسن بن جوصا واب

ي وغيرهم في دمشق، وبحلب ابو بكر محمد بن بركة برداعس، وسمع نومكحوال البيرو 
بالري والكوفة وبغداد محمد بن مخّلد العّطار وجعفر بن محمد الخلدي، وسمع بالّرّقة 

                                                 

ليبيا، )طه، عبد الواحد ذنون، الرحالت المتبادلة بين الغرب االسالمي والمشرق، دار المدار االسالمي( 1)
 .125، ص(هـ2004

مغاني األخيار في شرح أسامي  ،م(1451هـ/855أحمد بن موسى)ت محمود بن  بدر الدينالعينى، (2) 
 . 3/452، (م2006بيروت، )رجال معاني اآلثار، تحقيق: محمد حسن محمد،  دار الكتب العلمية

عبد الرحمن بن االنساب، تحقيق:  ،م(1166ه/ 562عبدالكريم بن محمد بن منصور)ت  ( السمعاني،3)
 . 5/246(، حيدر آباد ، د.ت)رف العثمانيةيحيى المعلمي، مجلس دائرة المعا

 . 11/248( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 4)
 . 5/93الحموي، معجم البلدان، ( 5)
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والشريف  السلماسيالحسن  ونصيبين والرملة وحماة، وروى عنه ابن أخته أبو المظّفر بن
 .(1)أبو القاسم الزيدي الحمامي

محدث مشهور وثقة ، م(1054هـ/446)ت أبوعبداهلل الحسين بن جعفر السلماسي .3
وأمين، مشهور بفعل الخيرات والصدقات، حدث عنه علي بن محمد بن أحمد بن كيسان 

بد وعبد العزيز بن جعفر الخرقي، وابو حفص بن الزيات، وأبو بكر محمد بن ع (2)النحوي،
اهلل االبهري، وابو عمر بن محمد بن العباس بن حمويه، وأبو الحسن علي بن عمر 

 .(3)الدارقطني
المحدث ، (م1058ه/ 450)ت حسن بن محمد بن علي بن محمد الدربندي .4

الصوفي المشهور والمعروف من المشايخ الجوالين في طلب الحديث المكثرين منه طاف 
، سمع بدمشق أبا محمد بن أبي نصر وأبا القاسم بن (4)في اآلفاق والبالد وحصل االسانيد

ياسر الحريري وأبا القاسم بن الطبيز وعمر بن طراد الحداد وأبا الحسن علي بن الحسين 
السيرافي وأبا الحسن العتيقي وحدث عن أبي نصر احمد بن المظفر بن محمد الموصلي 

سن بن أبي الحديد وابن ابنه أبو وروى عنه أبو بكر الخطيب وعبد العزيز الكتاني وأبو الح
محمد بن أبي منصور بن علي البزاري  (5)عبد اهلل وعمر بن احمد االمدي وأبو جعفر

 . (6)الرازي وحدثنا عنه أبو عبد اهلل الفراوي وأبو المظفر بن القشيري وزاهر الشحامي

                                                 

 . 3/239( الحموي، معجم البلدان، 1)
م(، المعجم في أصحاب 998هـ/ 658تابن األبار، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر )( (2

 . 10، ص(م1885بيروت، )لي الصدفي، دار صادرالقاضي اإلمام أبي ع
تحقيق: شعيب االرناؤؤط ومحمد نعيم  سير اعالم النبالء،ابوعبداهلل شمس الدين، الذهبي، (3) 

بن حجر العسقالني، أبو الفضل ا ؛10/594 هـ(،1413،مؤسسة الرسالة)بيروت، 9العرقسوسي، ط
ق:  محمد شكور المياديني، مؤسسة م(، المعجم المفهرس، تحقي1448هـ/ 852أحمد بن علي)ت

 .166، ص(م1998بيروت، )الرسالة
  .14/179( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 4)
 . 23/387تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ( 5)
 . 13/383ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، ( 6)
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المحدث ، م(1100هـ/493)ت صالح بن بديل بن علي البرزنديابومنصور  .5
مدينة برزند الواقعة في إقليم اذربيجان، رحل الى بغداد وسمع من أبي الغنائم  نمالشهير 

وأبي منصور بكر بن محمد ابن جند التاجر وطبقتهما،  ،(1)عبد الصمد بن علي المأموم
 .(2) وكتب عنه أبو القاسم الرويدشتي االصبهاني

 علم الفقه.4
 .(3)م الَفِقيٌه )فاَقَهُه ( اي باحثه في العلمبمعنى الفهم  وقد قيل على العاللغًة:  الفقه     
اما اصطالحًا: هو العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية      
)) هو اإلصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم وهو علم     وقيل:

 .(4)((مستنبط بالرأي واالجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل 
الى  رحلوار من العلماء، و بيباهتمام ك سقافالق جنوبوحظى علم الفقه وأصوله في      

االمصار العربية اذ كانت المذاهب الفقهية األربعة الشافعية، والحنفية، والحنبلية، والمالكية، 
، اال ان المذهب (5)سقافتدرس وتلقى األتباع من الدارسين على تعلمها في اقاليم الق

 ومن ،(6)شافعي فيها كان بمثابة المذهب الرسمي نظرا لدعم وتشجيع االمراء والحكام لهال
 : سقافعلماء الفقه في الق اشهر

فقيه اصولي له العديد من م(، 951هـ/ 340ابي بكر محمد بن عبداهلل البرذعي )ت .1
ذكار المصنفات منها تذكرة الغريب في الفقه وكتاب االحتجاج على المخالفين وكتاب اال

                                                 

 . 1/382الحموي، معجم البلدان، ( 1)
، م(1232ه/ 630ابو الحسن علي بن أبي الكرم)ت   االثير،؛ ابن 1/319السمعاني، االنساب، ( 2)

؛ الحموي، معجم البلدان، 1/138، (م1980بيروت،)في تهذيب االنساب، دار صادر اللباب
1/382 .  

 .1/213الرازي، مختار الصحاح،  (3)
دار م( التعريفات، تحقيق: إبراهيم األبياري، 1413ه/ 816الجرجاني، علي بن محمد بن علي) ت (4) 

 .1/216هـ(، 1405الكتاب العربي)بيروت، 
، تحقيق: إبراهيم وتلقيح االثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار تلفيق االخبار م.م)د.ت(، الرمزي، (5)

 .1/693م(، 2002)بيروت، شمس الدين، دار الكتب العلمية
  (.106م(، ص1954رة، ، مكتبة الخانجي)القاه1عبدالنعيم، محمد حسنين، نظامي الكنجوي، ط (8
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والتحكيم وكتاب الرد على المخالفين والرد على من قال بالمتعة والجامع في االصول 
وكتاب االمامة والناكثين والناسخ والمنسوخ في القران والسنة والجماعة ونقض كتاب ابن 

 .(1)الراوندي في االمامة وغيرها
ان من فقهاء دربند ك، م(1063ه/455ت) يدربندأبوعمرو عثمان بن شاذي ال .2

كبير السن من أصحاب إبراهيم بن فارس الحافظ الدربندي، قال عنه االصبهاني )) وما 
 .(2)كتبته عنه ففي جملة الكتب المودعة بثغر سلماس .. اعترافا بفضله وكرمه((

من كبار  ،م(1079ه/ 472ت) ياألردبيل أبوالقاسم هبة اهلل بن َعبد اللَّه بن َأحمد .3
أردبيل وانتقل آباؤه إلى قزوين وسمع الحديث من أبي زرعة أهل العلم والفقه، أصله من 

ْبن الحسين بن َأحمد الفقيه والقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي االسترآبادي اعبد اللَّه 
 . (3)دِإسماعيل بن نجي وَأبي عمرو 

، م(1097ه/491تالمراغي ) أبوتراب عبدالباقي بن يوسف بن علي بن صالح .4
قه على يد القاضي أبي الطيب الطبري، وسكن نيسابور وصار المفتي بها الفقيه الشافعي تف

ابو  ان وأبي عبد اهلل المحاملي وغيرهما روى عنهر شب القاسم بنوسمع الحديث من أبي 
أبو سعيد عمر بن علي الدامغاني وأبو القاسم و  البركات البغدادي وابو منصور الشماخي

وأبو القاسم إسماعيل ابن محمد الحافظ  ،(4)عبد الكريم بن محمد بن منصور الرماني
، وأبو محمد جعفر بن محمد بن الحارث المراغي نزيل نيسابور شيخ الرحالة (5)األصبهاني

في طلب الحديث وأكثرهم له كتابة وكان من أصدق الناس وأثبتهم، وسمع ببغداد جعفر 
                                                 

هدية العارفين اسماء المؤلفين وآثار ، م(1920ه / 1339اسماعيل باشا )ت  ( البغدادي،102)
  .2/40م(، 1992المصنفين، دار الكتب العلمية)بيروت، 

م(، معجم السفر، تحقيق: عبد اهلل عمر 1180ه/ 576األصبهاني، أحمد بن محمد بن أحمد)ت ( 2)
 . 1/247 لتجارية)مكة المكرمة، د.ت(،البارودي، المكتبة ا

 . 182 -4/181القزويني، التدوين،  (3)
؛ الحموي، معجم البلدان، 19/455؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 5/245السمعاني، االنساب، ( 4)

5/281 . 
م(، 1373هـ/ 775؛ القرشي، عبد القادر بن محمد بن نصر اهلل)ت 1/399ابن ماكوال، االكمال،( 5)

 .1/293لجواهر المضية في طبقات الحنفية، دار مير محمد كتب خانه)كراتشي، د.ت(، ا
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شام ومصر، وسمع منه وبالموصل أبا يعلى الموصلي وسافر إلى الحجاز وال، (1)الفريابي
 . 2))الحاكم ابو عبد اهلل النيسابوري وأبو علي الحافظ

وصف بانه كان فقيها فاضال ابوعبداهلل موسى بن يوسف بن الحسين اللكزي )د.ت(،  .5
م(، روى 1108هـ/502حسن السيرة، وكان ثقة صدوقا قال شيرويه: قدم علينا في سنة )

الهاشمي كتاب النعت البي بكر بن ابي  عن الشريف ابي نصر محمد بن محمد بن علي
 .(3)داود وقرأ عليه شهردار ابو منصور

كان ، م(1143ه/538ت) حكيم بن إبراهيم بن حكيم اللكزى الخنليقى الدربندي .6
فقيها فاضال شجاعًا، تفقه ببغداد على يد اإلمام أبى حامد الغزالي، وبمرو على اإلمام 

 .  (4)حديث الكثير وكتب بخطهالموفق بن عبد الكريم الهروي، سمع ال
من أهل شروان، ، م(539/1143تالشرواني ) بن معروف حمد بن عشيرابوبكر م .7

، وتفقه عند االمام إلكيا علي بن (5)هو فقيه صالح متدين، سكن المدرسة النظامية في بغداد
 .(6)محمد الهراسي، وسمع من أبي الخير المبارك بن الحسين الغسال المقرئ 

من أهل مراغة ولد ، م(1167ه/ 563تار بن ناصر الحدادي المراغي )حمد بن كم .8
سمع في  ،، و شد الرحال الى بغداد للتفقه والوعظ حتى توفي فيها(م1110ه/ 504)سنة 

 ،مراغة من منصور بن عبد اهلل، ومحمد بن الحسين القاضي التراشي وأويس بن عمرو
 .(7)وسمع ببغداد إسماعيل بن السمرقندي
                                                 

م(، بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق: 1261هـ / 660( ابن العديم، كمال الدين عمر بن أحمد)1)
 . 9/4033سهيل زكار، دار الفكر)بيروت، د.ت(، 

 . 3/190اللباب، ( ابن االثير، 2)
  .5/22بلدان، الحموي، معجم ال (1)

 .  1/466؛ابن االثير، اللباب، 2/394؛ الحموي، معجم البلدان، 2/407السمعاني، االنساب، ( 4)
 . 423/ 3؛ السمعاني، االنساب، 3/329الحموي، معجم البلدان،  (5)
م(، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: 1369هـ/ 771، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي)تالسبكي (6)

 . 1/226هـ(، 1413محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر)د.م،  محمود
م(، طبقات الشافعية 1447هـ/ 851تأبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر) ،ابن قاضي شهبة(7) 

 .22 -2/21، (هـ1407بيروت، )تحقيق: الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب
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هـ/ 584ت) انيقبن يعقوب البيلخداذاذ قاسم بن لخداذاذ ابن َأبي ا أبوالفضل .9
ورد ِإرِبل  ،فقيه فاضل زاهد، تولى قضاء مدينة بيلقان في إقليم ارمينية وَأعمالها، م(1188

 .(1)م1112ه/506والموصل واخذ الفقه من خيرة علمائها سنة 
 علم أللغة العربية وآدابها

الثالثي )لغى( اي نطق، و يقال: هذه لغتهم التي يلغون بها، اللغة: مأخوذة من الفعل      
 . (2)طقونين َأي

 تعريف وهذا، (3)اغراضهم(( عن قوم كل بها يعبر أصوات اللغة )): اما اصطالحاً      
 .للغة المميزة الجوانب من كثيراً  دقيق يذكر

غة في المدن وأدبائها نتاج لغوي كبير أثر في تطور الل سقافوكان لعلماء الق     
ق ، عندهمخاصة اذ حظى األدب بالعناية واالهتمام  سقافالق جنوب ليمااإلسالمية عامة، وا 

 . (4)واشتهر الكثير من أالدباء الذين  ألفوا في فنون األدب وبالغته وتاريخه
المرآة التي عكست الوضـع االجتمـاعي والسياسي والفكري،  سقافكان األدب في الق     

تاج األدبي الغزير هو الذي أظهر الوضع الثقافي والعلمي والفكري واألدبي كما كان الن
ويتضح ذلك من كثرة  س،قافالق جنوبفكان االدب الصوفي هو االدب السائد في اقاليم 

علماء اللغة في  اهم ومن، (5)الزوايا الصوفية والخانقاوات التي اكتظت باالشعار الروحانية 
 : سقافالق جنوب

                                                 

تحقيق : سامي بن  تاريخ اربل، ،م(1530ه/937مبارك )ت شرف الدين بن أبي البركات ال االربلي،( 1)
 . 1/100، (م1980العراق، )سيد الصقار، وزارة الثقافة واإلعالم

 .15/252ابن منظور، لسان العرب، ( 2)
محمد علي النجار، عالم  :م(، الخصائص، تحقيق1001ه/ 392ابن جني، أبو الفتح عثمان)ت ( (3

 . 1/33، (بيروت، د.ت )الكتب
، 5ط، ابن خلدون مقدمة ،م(1205هـ/808ابو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي)ت ابن خلدون،( 4)

 .295 - 3/294 (،م1984بيروت، )دار القلم
 .1/705الرمزي، تلفيق االخبار،  (5)
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العالمة  ،م(869ه/356ت) إسماعيل بن القاسم بن هارون القالي ونأبوعلي عيذ .1
ه/ 280، ولد سنة (1)اللغوي، صاحب كتاب االمالي في األدب من قاليقال االرمينية

م، واخذ العربية عن ابن دريد وأبي بكر ابن االنباري وابن درستويه وابن نفطويه، 893
بي القاسم البغوي وأبي بكر بن أبي وسمع الشعر والنثر من  أبي يعلى بالموصل ومن أ

داود ويحيى بن صاعد وعلي بن سليمان االخفش، ثم تحول إلى األندلس ودخلها في سنة 
ونشر بها علمه، وكان يدرس) كتاب سيبويه( قد بحثه على ابن درستويه  (م941ه/ 330)

)الخيل( و  وله كتاب )المقصور والمدود( وكتاب) اإلبل( وكتاب ،(2)وأملى )كتاب النوادر(
 . (3)( فـــــــــــــــــي بضعة عشر مجلدا لكنه ما تممهة)البارع في اللغ

من اعيان أهل سلماس ذكره االصبهاني بقوله: )) وقد ، الخليل السلماسي) د.ت ( .2
أنشدني مقطعات عن المصباح بن منصور العقيلي ومنصور بن محكان األرموي وعليه قرأ 

وذكر لي أنه سمع الحديث على جده من قبل أبي محمد األدب وعلى األديب الطرطري 
عبد اهلل بن شاذي السلماسي وأبي الفرج حمد بن الحسن الدوني والد شيخنا أبي محمد عبد 

 .  (4)م ((1060ه/ 452الرحمن قدم عليهم سنة 
من ، م(1130ه/525ت) عبداهلل بن محمد األديب الصوفي الميانجي أبوالمعالي .3

ذكره ابن درهم واطلق عليه لقب ، (5)يجانية، كان شعره عن التصوفمدينة ميانج األذرب
)عين القضاة ( قائاًل ))يقول عين القضاة عبد اهلل بن محمد الميانجي في رسالة كتبها إلى 

فقال: وكأني اوافي همذان وارتحل اليها وهي قد اخضرت ، أهل همذان وهو محبوس
هي تفوح كالمسك أزهارها وتجري بالماء الزالل وألبسها الربيع حبرة تحسدها عليها البالد و 

                                                 

بيروت، )م(، أمثال العرب، دار الهالل784هـ/ 168الضبي، المفضل بن محمد بن يعلى)ت  (1)
 .21، صـ(ه1424

 . 361 -25/360لذهبي، تاريخ اإلسالم، ا (2)
 . 47 -16/45الذهبي، سير اعالم النبالء،  (3)
 . 1/78معجم السفر، (4)

م(، ديوان اإلسالم، 1753هـ/1167الغزي، شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن)ت  ((5
  .3/293، (م1990،تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت
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أنهارها فأنزل في رياضها واستظل بظالل أشجارها المورقة وارى ابقارها غنية اضرعها 
 . للداللة على الخير والعيش الرغيد.(1)باللبن

، م(1146ه/ 541تعبد اهلل بن نصر بن عبد العزيز بن نصر المرندي ) أبومحمد .4
ه/ 482)فــــــــــي اقليم أذربيجان ولد فيهـــــا بشهر ربيع األول سنة  أديب من أهل مرندة بلدة

جال البالد، ودار في اآلفاق في العراق وخراسان و مرو، وكان له اشعار ، (2)(م1089
حسنة جميلة جمع فيها بين حسن اللفظ والمعنى مع سرعة النظم وجودة الخط، قرأ األدب 

 . (3)حمد األبيوردي وبرع فيهعلى األديب أبي المظفر محمد بن أ
سمع بقزوين مقاطع الشعر النثري  ،أبوبكر محمد بن عبدالجبار الميانجي ) د.ت ( .5

، وكذلك األربعين (م1163ه/ 559)من السيد أبي الفضل محمد بن علي الحسني سنة 
 .(4)بيتًا من الشعر المعروفة بالمحمدي بروايته عن محمد الفراوي

نظامي كنجوي ف بن زكي المعروف بمحمد نظام الدين بن يوس .6
م( في 1141ه/536) ولد الشاعر وعالم اللغة العربية وادابها سنة، م(1180ه/576ت)

ونظم عدة  ، وله تصانيف منها ديوان نظامي فارسي كنجوي وصاحب الخمسة(5)أذربيجان
  :، ومن شعره(6)مالحم منها هفت بايكر اي السور السبع وشيرين وفرهاد ومخزن االسرا ر

 من همذان (8)قلتي أروند (7)ذرى        يت شعري هل ترى العين مرًة ـأال ل
 (9)ت من عقانها بلبانـــــــــــــــــوأرضع        ائمي ـــت علي تمـــــا نيطــــــالد بهـــب      

                                                 

 . 5/47؛ الحموي، معجم البلدان، 184ويني، اثار البالد، ص( القز 1)
 . 27/73الذهبي، تاريخ اإلسالم، ( 2)
 . 1/381، في المعجم الكبير، تحقيق: منيرة ناجي سالم، دار ديوان األوقاف)د.م، د.ت(( السمعاني، التجبير 3)
 . 1/313( القزويني، التدوين، 4)
 . 12م، ص1993، 2الذربيجانية، مجلة آفاق والثقافة والتراث، ع( عليوف، رفيق، االسالم والثقافة ا5)
، دار احياء التراث 1( حاجي خليفة، مصطفى بن عبداهلل، كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، ط6)

 .99؛ عبدالنعيم، نظامي كنجوي، ص1/817العربي)بيروت، د.ت(، 
 .  14/283لسان العرب، ( ذرى: بمعنى القى او تغير موضعه: ينظر: ابن منظور، 7)
  .5/47( اروند: مدينة في همذان فيها سفح جبل يبهر الناضر بمضهره، ينظر: الحموي، معجم البلدان، 8)
 . 1/63، ينظر: الحموي، معجم البلدان، العقان: بقية اللبن في الضرع( 9)
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ره القاضي عين يشير البيت الى موضع هضاب وجبال اروند في همذان حيث ذك     
، ويضاف لهم النحوي ابو بكر محمد بن علي المراغي كان عالما دينا القضاة في رسالته

قرأ على الزجاج، وصنف كتبا في النحو منها كتاب شرح شواهد سيبويه وتفسيرها، وابا 
الفتح محمد بن جعفر االذري الذي عمل في مناهج النحو ووضع كتاب االستدراك لما 

 .(1)أغفله الخليل
 : العلوم االجتماعية

 . علــــــــــم التاريخ1
التاريخ لغة، مأخوذ من الفعل الثالثي )َأرََّخ ( اي عرَف الوقت، فهو جمَلة اأْلَْحَوال      

واألحداث الَِّتي يمر بَها شخص ما ويدونها  َويصدق على الفرد والمجتمع، و)التاريخ( 
 . (2)عليه )المؤرخ( اي َعالم التاريخ تسجيل َهِذه اأْلَْحَوال ومن يسجله يطلق

فهو علم وفن يبحث فيه عن وقائع الزمان وتوقيته التي تخص اإلنسان  اما اصطالحًا:     
 .(3)وأحواله، تحت دائرة األحوال العارضة الموجودة لإلنسان وفى الزمان

انها  سقافالق تفتخر بالدو ، سقافكان علم التاريخ جزءا من التطور الفكري في بالد الق     
انجبت طائفة من كبار المؤرخين، الذين أمدونا بمعلومـات وفيرة عن مدن وقرى اقاليم 

، مسعود بن نامدار من القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميالدي ، ومن أشهرهمسقافالق
الف كتابه فصول من تاريخ باب االبواب، والبرذعي نسبة الى مدينة برذعة االذربيجانية 

، وغيرهم ممن ذكرهم البالذري في كتابه فتوح البلدان مثل (4)كتاب تاريخ البرذعي صاحب
 .(5)محمد بن بشير القالي وبرمك بن عبداهلل الدبيلي ومحمد بن اسماعيل البرذعي وغيرهم

                                                 

  .128 -127( ابن النديم، الفهرست، ص1)
 .1/13لوسيط، مصطفى ابراهيم، وآخرون، المعجم ا( 2)
م(، اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم 1496هـ/902ت ( السخاوى، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن)3)

 . 21، ص، د.م(د.ت )التاريخ، تحقيق: محمد عثمان الخشت، مكتبة ابن سينا
م(، االعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، 1496هـ/902السخاوي،شمس الدين محمد بن عبدالرحمن)ت (4) 

  .614محمد      عثمان الخشت، مكتبة ابن سينا)القاهرة، د.ت(، ص: تحقيق

 وما بعدها. 193ص (5)
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 : العلوم الصرفة
 :علم الطب والصيدلة  .1

م الطب، ويسمى كل لغة: مأخوذ من كلمة )المتطبب( اي الذي يتعاطى عل علم الطب     
 . (1)ماهر في عمله طبيباً 

اما اصطالحًا: فهو علم يبحث مايحدث في بدن اإلنسان من صحة ومرض وهو علم      
 .(2)المأكل والمشرب واألمزجة واألعضاء واألرواح واألفعال

علم الصيدلة: فمأخوذ لغًة من كلمة الصيدلة: وهو حجارة الفضة وشبه بها  بحجارة       
علم يبحث في  اقير، ويقال فالن صيدالني، اي يعد األدوية ويبيعها، اذن الصيدلةالعق

 . (3)صناعة العقاقير وتركيب األدوية والكشف عن خصائصها
أما اصطالحًا: فهو فرع من فروع علم الطب يبحث في اشكال النباتات وأنواعها     

المفيد لعمل العقاقير وتركيب  والوانها وتمييز الجيد منها والرديء اي المفيد منها وغير
 . (4)األدوية الشافية

وألحقوا دراسة  ،واستفاد المسلمون من الطب اليوناني وطوروه وأضافوا إليه أمورا كثيرة     
الطب بالمستشفيات ليتمكن المعلمون والمتعلمون من تشخيص الحاالت المرضية، 

للمريض ملفا خاصا يشرح حالته ومتابعتها، والوقوف على تطور المرض وأعراضه، واعدوا 
 .(5)الصحية واألدوية التي تناولها واألمراض التي يشتكي منها

اما علم النبات فله أهمية كبيرة في حياة اإلنسان، فمنه طعامه وطعام دوابه، ويستخدم      
من األخشاب أثاثه ومسكنه، ويستفيد من النبات في التطبب واستخراج األدوية، وقد اهتم 

 سقافان من أكثر العلوم تطوًرا في اقاليم القحتى كمون بعلم النبات اهتماما كبيرا، المسل

                                                 

 .1/163( الرازي، مختار الصحاح، 1)
عبد الجبار زكار، دار  :أبجد العلوم، تحقيق ،م(1889ه/ 1307صديق بن حسن)ت ( القنوجي، 2)

 .2/353، م(1978بيروت، )الكتب العلمية
 .1/530رون، المعجم الوسيط، ( مصطفى ابراهيم، وآخ3)
 .2/1085( حاجي خليفة، كشف الظنون، 4)
اخبار العلماء بأخيار  ،م(1248هـ/ 646جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسف )ت ( القفطي،5)

 .1/144، (م2005بيروت، )الحكماء، تحقيق: ابراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية
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من اعشاب خضراء ونباتات نادرة  سقافالمقومات الطبيعية التي منح اهلل أراضي الق لوجود
 ومن هؤالء االطباء البارزين:، (1)وعيون معدنية استفاد منها األطباء في صناعة ادويتهم

من اشهر األطباء في إقليم ، م(1065ه/ 458بان االذربيجاني )بهمنيار بن مرز  .1
ومن تصانيفه في ، (2)كان مجوسيًا ثم اسلم وكان من تالمذة الطبيب ابن سينا  أذربيجان،

وكتاب ) البهجة في المنطق والطبيعي  ،(3)الطب )التحصيل( وكتاب )البهجة في الحكمة(
 .(4)) السعادة (  وااللهي ( وكتاب

ذكرها ابن النفيس بال تفاصيل عن حياتها سوى ، فاطمة السلماسية )د.ت (الطبيبة  .2
انها خبيرة في الطب وخاصة طب األعشاب، وكانت حافظة للقرآن رآها تصلي الظهر 

 . (5)جماعة في جامع سلماس
 : علم الحساب. 2

 : مأخوذ من الفعل الثالثي )َحَسَب( والحساب بمعنى العد ويقاللغة علم الحساب     
 .(6)حسب الشيَء يحسبه بالضم حسبا وحسابا وحسابة اي عده عداً 

ويعرف علم الحساب اصطالحًا: انه علم بقواعد تعرف بها طرق استخراج المجهوالت      
العددية من المعلومات العددية المخصوصة من الجمع والتفريق والتصنيف والتضعيف 

لذي يتألف من  وحدات فالوحدة مقومة والضرب والقسمة ومعرفة كمياتها وموضوعه العدد ا
 .(7)للعدد

                                                 

 .  563آثار البالد، ص القزويني،؛ 187مسالك الممالك، صاألصطخري،  (1)
 .1/68الرمزي، تلفيق االخبار،  (2)
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، دار الكتب  ،الباباني، إسماعيل بن محمد أمين (3)

 . 4/279، (م1992 بيروت، )العلمية
 . 5/244( البغدادي، هدية العارفين، 4)

م(، الشامل في الصناعة الطبية، األدوية واألغذية، 1288هـ/687النفيس، عالء الدين)ت  ابن (5)
  .1/38، (اإلمارات، د.ت)تحقيق: يوسف زيدان، المجمع الثقافي

 .1/313ابن منظور، لسان العرب، ( 6)
 .2/238القنوجي، أبجد العلوم، ( 7)
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وبصفة ، ويشمل هذا العلم على ثالثة علوم األول الحساب والثاني الهندسة والثالث المثلثات
 من خيرة علماء الرياضيات ومنهم:  سقافعامة لقد ظهر في بالد الق

كان عالما ، م(1061ه/453أبوالقاسم علي بن محمد بن يحيى الشمشاطي) .1
 . (1)دسة والرياضياتبالهن

 علم الهيئة )الفلك( .3

الفلك لغًة: مشتقة من الفعل الثالثي ) َفلك ( اي استدار، ومعناه الفضاء وهو مدار      
وكٌل ِفي فلك يسبحون، لقوله تعالى (2)النجوم

 (3) . 
اما اصطالحًا: هو علم يبحث  فى حركات الكواكب وهيئة االرض ويستدل بكيفيات      

ركات على أشكال وأوضاع األفالك لزمت عنها هذه الحركات المحسوسة بطرق تلك الح
 ،(4)هندسية

و دراسة علم الفلك حرصا على فهم اآليات  سقافكل ذلك أدى اهتمام علماء بالد الق
القرآنية، وأظهر العلماء وبتشجيع من الخلفاء والسالطين والوزراء عنايتهم بهذه العلوم، 

 . (5)سقافيف المصنفات الفلكية التي انتشرت اقاليم القبإقامة المراصـد، وتأل
أما التنجيم فيعرفه حاجي خليفة: بأنه))علم يعرف به االستدالل إلى حوادث عالم      

الكون والفساد بالتشكيالت الفلكية، وهي أوضاع األفالك والكواكب، كالمقارنة، والمقابلة، 
 . (6)(( والتثليث، والتسديس، والتربيع، إلى غير ذلك

 : سقافومن علماء الفلك في الق

                                                 

 . 8/356ابن االثير، الكامل في التاريخ، ( 1)
 .10/478( ابن منظور، لسان العرب، 2)
 .40لقرآن الكريم، سورة يس، آية ( ا3)
دار الكتب  مفاتيح العلوم، ،م(997ه/ 387أبوعبد اهلل محمد بن أحمد بن يوسف)ت ( الخوارزمي، 4)

 .1/125، (بيروت، د.ت)العلمية
 . 13نظام الملك، سياست نامة ، ص( 5)
 .  2/304( ابجد العلوم، 6)
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هو عالم في الفلك وحساب االفالك صاحب ، أحمد بن عثمان النِريِزي ) د.ت ( .1
 . 1))الزيج المنسوب بأسمه 

 الفلسفة  .4
علم الفلسفة: هو علم حقائق األشياء والعمل بما هو أصلح، وهى مشتقة من كلمة      

لحكمة فلما أعربت قيل فيلسوف ثم اشتقت الفلسفة )فيالسوفيا( اليونانية وتفسيرها محبة ا
نشأت الفلسفة واشتهرت في بالد اليونان، بل وأصبحت مقترنة بها دخلت الفلسفة (  2)منه

ديار اإلسالم في القرن الثالث الهجري، التاسع الميالدي وذلك في عهد الخليفة العباسي 
 .(3)المأمون
س، فاول من ادخلها الى قافالق جنوبالى  ليونانيةا الفلسفة كتب اما فيما يخص انتقال     

ارمينية واذربيجان قسطا بن لوقا البعلبكي الفيلسوف المشهور صاحب التصانيف العديدة 
جاء بالعديد من الكتب الى بالد االسالم وقام بترجمتها وتحديدا الى بالد الشام وبغداد، ثم 

 ربما، لكن لم يشتهر هذا العلم و (4)تى وفاتهنقلها معه الى ارمينية واستقر به المقام هناك ح
بدراسة علوم القرآن والحديث أكثر من غيرها من  سقافالق جنوبالنشغال أهل  يعود السبب

 العلوم. 
أشــــــار اليه ناصر خسرو عند زيارته ، َأبوالفضل خليفة بن علي الفيلسوف ) د.ت( .1

جال من دربند اسمه َأبواْلفضل خليفة بن علي ر  (5)ِفــــــي مدينة شميران هيتاألرمينية وقال: ر 

                                                 

 .15/348الزبيدي، تاج العروس،  (1)
 .79ص مفاتيح العلوم، الخوارزمي، (2)
 .2/299 ابجد العلوم،القنوجي، ( 3)

 .357ص ابن النديم، الفهرست، ((4
 . 3/365شميران: مدينة بأقليم ارمينية، ينظر: الحموي، معجم البلدان، ( 5)
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قد تناظرنا معا وأصبحت بيننا صداقة حميمة و الفيلسوف كـان رجال فاضال أضافنا وَأكرمنا 
(1) . 

س وخاصة على قافوخالصة القول ان المحن والشدائد التي اصابت مدن اقاليم الق     
الحضارية فيها وحرق واختفاء الكتب من قتل للعلماء وتخريب المعالم العلمية و  عهد المغول

تصلنا مصنفات اغلب العلماء ولم نستطع الوصول حتى الى  لمولذلك والمصنفات الثمينة، 
قف عجلة التقدم في العلم والمعرفة اذ صار الملوك الغزاة ت لم اسمائها، وبالرغم من ذلك

من مراكز العلم والمعرفة فيما بعد مسلمين تولوا نشر االسالم في تلك البقاع، وبنوا الكثير 
من الحواضر التي  سقافواجروا العطايا للعلماء وطالب العلم، واصبحت مدن اقاليم الق

 .(2)االسالمي      يشار اليها في كل مدن العالم
 

 الخاتمة

نخلص الى القول من كل ما عرض عن الحياة العلمية في ارمينية واذربيجان، الى ان      
بداية للتغير في حياة المنطقة بأكملها، فقد كان دخول االسالم اليها فتح هذه البالد كان 

ايذانا ببداية تطور حضاري جديد لكل المفاهيم فيها، فقد دخل االسالم العديد من سكان 
هذه البالد، وظهر فيها اجيال نهلت من العلوم بكافة انواعها ممن جاء الى بالدهم من 

لها، ولم يكتفوا بذلك بل سلكوا سبيل الرحلة في طلب علماء ابتداًء من الفتح االسالمي 
العلم الى مدن العالم االسالمي المشهورة مثل مصر وبغداد ودمشق ونيسابور وغيرها، 

 وتلقوا العلم على ايدي افاضل علمائها وبكافة االختصاصات.
العلوم  وتبين ان اكثر العلوم التي نالت اقباال وازدهارا في ارمينية واذربيجان هي     

الشرعية من فقه وتفسير وحديث وقراءة وغيرها اكثر من غيرها، حتى انها لم تدع مجاال 
                                                 

، مطبعة لجنة التاليف والترجمة 1ترجمة: يحيى الخشاب، ط سفرنامة، علوي، ناصر خسرو، (1)
 . 1/83 (،1945والنشر)القاهرة، 

 . 1/690الرمزي، تلفيق االخبار،  (2)
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النتشار الفرق الكالمية كالمعتزلة وغيرهم، فلم نجد اثناء البحث اي اثر لهم، ام بالنسبة الى 
المذاهب االسالمية االربعة فقد كان مذهب االمام الشافعي اكثرها انتشارا وعلى حده 

ذهب الحنفي، كما يالحظ اشتهار بعض المدن على غيرها من المدن االخرى في نشاط الم
 الحركة العلمية واهمها دبيل واردبيل وبرذعة وسلماس ودربند والبيلقان.
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 خارطة ارمينية واذربيجان
 نقال عن: د. ماجد والبنا االطلس التاريخي للعالم االسالمي في العصور الوسطى
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The scientific life in the land of Caucasus ( Armenian and 

Azerbaijan) until the end of the sixth century AH 

  Dr.Emad Kamel Marei  

Dr.Mohammed Abad AIla Ahmed 

     The Caucaseus land is divided into two parts, Northern and 

Southern. It is separated by a Natural insulator, The Caucasus 

Mountains, which is of interest to us in this respect, The 

southern part currently composed of Armenian and Azerbaijani 

States for the spread of Islam, The research on these subject 

faces great difficulties.The most prominent of which is the 

fluctuation of the events of this region, it is the ambiguity and 

the paucity of historical sources it deals with. 

     Despite this, science found a way to this Country especially 

in the second Abbasid Period. The prosperity increased after the 

control of the Seljuks Turks on the region. Seljuks supported 

Scientific life in all its fields, The research tackled geographical 

location and the factors that  contributed to the prosperity of 

scientific life and the most prominent science of AL-Hadeeth, 

interpretation and jurisprudence and the most prominent 

contributions of Scientists in the field of Arabic language and 

literature and mental sciences such as medicine, mathmatics and 

astronomy.   

 
 


