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زدهار احلركة العلمية والفكرية يف خراسان وبالد ما اعوامل 

 وراء النهر خالل عصر العباسي

 امليالدي (1055-861اهلجري /247-447)

 أمحد عبدالعزيز حممود. دأ. و وم.م. بناز امساعيل عد

29/3/2018 تأريخ القبول:   20/2/2018 تأريخ التقديم:  
 المقدمة

سة الى الكشف عن عوامل ازدهار الحركة الفكرية والثقافية في تهدف هذه الدرا           
الميالدي(أي الفترة 1055-861الهجري /447-247خراسان وماوراء النهر خالل الفترة )

التي فيها ظهور وازدهار الدويالت المشرق االسالمي خاصة في خراسان وبلد ماوراء 
لك النصوص والروايات والتراجم التي النهر  مما دفع الباحثة الى اختيار هذا الموضوع تل

امل ازدهار الحركة و در التاريخية ذات صلة بالموضوع عيالحظها القارىء في المصا
الفكرية خالل فترة الدراسة في مدن خراسان وبالد ماوراء النهر اسهموا في حركتها العلمية 

 والثقافية وبخاصة عوامل ازدهارها . 
مسهبة تقوم على اسباب وعوامل ازدهار  ان هذا الجانب يحتاج الى دراسة

الحركة الفكرية في هذين االقليمين وهي دراسة وان كانت شاقة اال انها عظيمة الفائدة ، 
-247ولما تأكد للباحث عدم وجود دراسة متخصصة مستقلة خالل المدة من )

الهجري( ،فقد شرع في تخصيص هذا البحث تناول هذا الجانب ووضوح اسباب 447
ل ازدهار الحركة الفكرية والعلمية في خراسان وبالد ماوراء النهر خالل الفترة وعوام

 الدراسة .

                                                 

  صالح الدينقسم التاريخ/ كلية التربية األساسية/جامعة . 
  /كلية التربية األساسية/جامعة صالح الدين .قسم التاريخ 
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 والسالطين و إسهماتهم في تنشيط الحركة الفكرية: المبحث األول:  عناية األمراء
لقد أبدى األمراء الطاهريون في التواصل الثقافي و الفكري و العلمي مع علماء       

،فقد تعاطي العلماء و األدباء في حاضرتهم مما جعلهم يشعرون (1)المشرق اإلسالمية
بالسعادة و االرتياح بأهميتهم و مكانتهم في المجتمع، فكانوا يجرون الرواتب واألرزاق 
للفقهاء واألدباء و العلماء مما شجع على رقي الحركة العلمية، و خالل حكمهم شهدت 

جاالت المعرفة على اختالف أنواعها، و خراسان نهضة علمية شاملة نشطت فيها شتى م
 .(2)بذلك غدت خراسان مركز طالب العلم و المعرفة

واستمرت جهود األمراء الطاهريين متواصلة في إبقاء إقليميى خراسان و بالد ما        
وراء النهر مركزا علميا مرموقا، لذا توافد على بالط أمرائهم نخبة كبيرة فاضلة من رواد 

مي فكان أمراء الطاهريون أسهموا بالعلم و األدب والثقافة كما شاركوا بالقيادة الفكر اإلسال
العسكرية والقتال، و كانوا يتمتعون بشبه استقالل عن مركز الخالفة بغداد عالوة على 
عنايتهم باألدب و الثقافة أثر في إيجاد نهضة ثقافية مهدت الطريق ألنطالقة أدبية 

، الذين (3)هارها على يد من تبعهم من الحكام الطاهريينواسعة، بلغت ذروتها و ازد
 تنافسوا في تشجيع األدباء و نشر العلوم و االداب.

م( من أشهر الشخصيات 822الهجري/ 207كان طاهر بن الحسين )تو 
السياسية و األدبية وقد وصفه ابن خلكان )فكان عالما، أديبا خطيبا مفوها، 

جبه الشعر و افتنان في سائر العلوم، و ضبط، وسياسة ،ممدحا يع(4)شاعرا،شجاعا، جوادا

                                                 

 .73-67، ص3؛ ابن خلكان؛ وفيات األعيان، ج214: زين األخبار، صالكرديزي( 1)
نااااااجي معاااااروف: عروباااااة العلمااااااء المنساااااوبين إلاااااى البلااااادان األعجمياااااة، مطبعاااااة وزارة األعاااااالم، العاااااراق، ( 2)

 .  30،ص2،ج1976
 . 122، أيمان بنت سعود: الحياة العلمية، ص295-294عصام الدين الفقي: الدويالت المستقلة، ص( 3)
 .172، ص4المسعودي: مروج الذهب، ج( 4)
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، و هذه الصفات لهي دليل ساطع على مكانته االجتماعية و األدبية (1)وتقدم في التدبير
،و قد ضم بالطه (2)ناظما و له )ديوان شعر( ذكر ابن النديم أنه يقع في سبعين ورقة

را بطالب العلم الذين أغدق عددا البأس به من العلماء و األدباء، وكان مجلسه عام
عليهم المكافآت، فقد كافأ الشاعر مقدس بن صيفي الخلوقي حين مدحه منحه ثالثة االف 

 .(3)دينار، و أكرم العالم أبا جعفر أحمد بن سعيد السرخسي بأربعة االف درهم
 بلغ اهتمامه باللغة العربية مبلغا عظيما فراجت اللغة في أيامهم رواجا كبيرا،و 

الذي ساعد على تشجيع الحركة العلمية و الفكرية، و يبدو أن اهتمام الطاهريين األمر 
بالثقافة العربية و تفضيلها على األدب الفارسي يومئذ ربما يعود إلى الظن بأنه مخالف 

 .(4)للدين اإلسالمي من وجهة نظرهم
ك حين ولي لقد استقطب آل طاهر األدباء و العلماء إلى خراسان، و ما يؤكد ذل        

الخليفة المأمون عبداهلل بن طاهر على خراسان طلب ابن طاهر الخليفة استأذن له بأن 
،و مما يالحظ أن سياسة عبداهلل بن طاهر في فسح (5)يصطحب معه بعض علماء بغداد

المجال العلمي و الفكري لكل الناس أتى أكله بثمرة يانعة و خير برهان هو مما يردد بهذا 
ي أن يبذل العلم ألهله و غير أهله فأن العلم أمنع لنفسه من أن يصير إلى الصدد ) ينبغ

 .(6)أهله
في حين شهدت الحياة الفكرية و العلمية و الثقافية في عهد عبداهلل بن طاهر 
نهضة كبيرة فكان يشجع العلماء  و األدباء و الشعراء، و كان عبداهلل شاعرا بليغا يهتم 

                                                 

،الاااذهبي، شااامس الااادين محمااادبن احماااد بااان عثماااان : سااايرا عاااالم النااابالء،ط، 519، 2وفياااات األعياااان، ج( 1)
-108، ص10،ج1997تحقيق:محااب الاادينابي سااعيد عماار باان غرامااة العمااروي،دار الفكاار للطباعااة،بيروت، 

109. 
 ،بيروت.3رات، تحقيق: كوركيس عواد،دار الرائد العربي،طالشابشتي ، أبو الحسن علي بن محمد، الديا( 2)
 132،ص187الفهرست،ص( 3)
، العاادد:) 1982قحطاان عبدالسااتار: ديااوان شااعر عبااداهلل باان طااهر، مجلااة كليااة األداب، جامعااة البصاارة،  (4)

 .51-50(، ص20
قيق محمد بان أباي الفضال الزبيدي: أبو بكر محمد بن الحسين األندلسي، طبقات النحويين و اللغويين، تح( 5)

 .104، ص1984إبراهيم، دار المعارف، مصر، 
 271، ص5، للمزيد ينظر: ابن األثير، الكامل في التاريخ، ج4الكرديزي: زين األخبار، ص( 6)
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ادابها فالتف حوله عدد من األدباء والعلماء والفقهاء منهم أبو باللغة العربية وفنونها و 
،و كان عبداهلل بن طاهر أقدم على لم (1) م(839الهجري/224عبداهلل القاسم بن سالم )ت

شمل هؤالء من خالل تقريب العلماء، فكان المحدث إسحاق بن إبراهيم مخلد الحنظلي 
م( يحتل 852الهجري/238أهل مرو) تأبي يعقوب المروزي بالمعروف بابن راهوية من 

.و ارتبط به كذلك يوحنا بن (2)منزلة علمية رفيعة عند أمير خراسان عبداهلل بن طاهر
،الطبيب الشهير و ألف له كتابا الصداع و علله و أوجاعه و جميع (3)ماسويه
،كما تشير بعض المصادر أن عبداهلل بن طاهر وفر المأوى للعلماء الذين (4)أدويته
قدمهم إلى خراسان تكريما لهم، حسين تشرف العالم الحسين بن الفضل البجلي الكوفي است
 217م( إلى نيسابور أنزله في الدار التي اتباعها لنفسه ) 895الهجري/ 282)ت

وستين  م( و بقي ذلك العالم يقدم خدماته العلمية لطالب خمسا 832الهجري/
طاهريين كانوا أدباء و شعراء واتصفوا هنا ان معظم الوالة ال اإلشارة.وتجدر (5)سنة

م( أمير  913الهجري/ 300بالبالغة، ومنهم أبو أحمد عبيد بن عبداهلل بن طاهر )ت
خراسان الذي كان أديبا بارعا، ملحنا، له صفة في الغناء الحسنة متقنة عجيبة، و عالما 

                                                 

،دار 2الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي، تاريخ بغداد، دراسة وتحقيق: مصاطفى عبادالقادرعطا،ط( 1)
 .342-339،ص1،ج2004بيروت،الكتب  العلمية، 

،،الساابكي ، 200،ص1، اباان خلكااان: وفيااات األعيااان، ج342، ص1الخطيااب البغاادادي: تاااريخ بغااداد،ج( 2)
تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن عبدالناف، طبقات الشاافعية الكبارى، دار احيااء الكتاب العربياة ، زم، د.ت، 

 .85،ص1ج
اء بغاااداد و ساااامراء فاااي النصاااف األول مااان القااارن ) الثااااني يوحناااا بااان ماساااويه: فهاااو مااان مشااااهير أطبااا( 3)

الهجري/الثااامن الماايالدي(، و ماان أكثاارهم حظااوة ماان خلفائهااا المااأمون و المعتصاام و الواثااق و المتوكاال، تعلاام 
اللغااة السااريانية والعربيااة وقاادم يوحنااا باان ماسااويه الكثياار ماان اإلنجااازات الطيبااة وبالتحديااد علاام التشااريح و ماان 

كتاااب البرهااان( )كتاااب البصاايرة(، للمزيااد ينظاار: اباان أبااي أصاايبعة موفااق الاادين العباسااي أحمااد باان مصاانفاته )
 .222،ص1998قاسم، ضبط ووضع حواشيه: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .232ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء في طبقات األطباء، ص( 4)
بن حجر العسقالني، لسان الميزان، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة ابن حجر: اإلمام أحمد بن علي ( 5)

 .201،ص3،ج2002المطبوعات اإلسالمية، بيروت، 
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ها ) األشارة في بنظرية الموسيقي و له براعة في الهندسة الموسيقي و قد ألف تصانيف من
أخبار الشعراء( و ) رسالة السياسية الملوكية( و ) البراعة الفصاحة( و ) مراسالت مع 

 .(1)ابن االمعتز( جمعها في الكتاب
هذا بشأن حكام الصفاريين، و قد حذا حذوهم الصفاريون في هذا المضمار و 

لفكرية و الثقافية، فحاولوا مما يؤكد تلك الحقيقة اهتمام بعض األمراء الصفاريين بالناحية ا
إبراز الثقافة الفارسية، إذا قلد يعقوب بن الليث الصفار بعض األعمال لألديب شمس بن 

م(، تأليفه كتابا في اللغات و قد  868الهجري/  255عمرو بن حمدوية الهروي ) ت
،عن مدى (2)استصحبه يعقوب معه إلى فارس و كان معه الكتاب ليقرأه على األمير

به به. و بلغت حركته الفكريةو الثقافية أوج انتعاشها في ظل حكم األمراء السامانيين اعجا
 .(3)كما وصلت هذه الحركة الفكرية و الثقافيةذروتها في ظل حكم األمراء الغزنويين

المألوف عن األمراء السامانيين بحبهم للفكر والعلم والنظر، وتمثلت رعايتهم في و 
ايات وتقديم الهدايا للعلماء و األدباء، كان األمير إسماعيل بن صور شتى منها إجراء الجر 

 906الهجري/ 294أحمد الساماني يصل الفقيه أبا عبداهلل محمد بن نصر المروزي )ت
.كما أن األمير نوح بن نصر يرعى العلماء، فوصل اإلمام (4)م( بأربعة االف درهم سنويا

العالم المختص  بالقراءت بمبلغ  م( 965الهجري/ 355أحمد بن عباس البغدادي )ت
 وفير من المال.

 
 

                                                 

 ، الزركلي، األعالم، ج، ص، فؤاد سزكين ،تاريخ التراث العربي.216-187ابن النديم: الفهرست، ص( 1)
ابااراهيم، مطبعااة دار الفكاار العربااي، القاااهرة، ( القفطااي: علااي باان يوسااف انباااه الاارواه، تحقيااق: أبااو الفضاال 2)

 .78-77، ص2، ج1986
 .38-37-36للمزيد ينظر: إحسان ذنون الثامري: الحياة العلمية، ص( 3)
. الذهبااااي: ساااير 56، ص13، ابااان الجاااوزي، المناااتظم، ج86،ص4الخطياااب البغااادادي: تااااريخ بغاااداد، ج( 4)

 .248،ص2، السبكي: طبقات الشافعي، ج131،ص11المالم،ج



-861اهلجري /447-247) عوامل ازدهار احلركة العلمية والفكرية يف خراسان وبالد ما وراء النهر خالل عصر العباسي 

 و أ.د. أمحد عبدالعزيز حممود وم.م. بناز امساعيل عد                                                                    امليالدي (1055

 256 

الهجري/  295-261هذا وقد عرف عن األمير إسماعيل بن أحمد الساماني )
،و امتاز عصره باالستقرار. (2)، و مكرما لهم(1)م( بأنه كان "معظما للعلماء" 874-907

إسماعيل كان  الشرط الضروري لكل تقدم و تطور علمي في مجال الثقافة و منهم األمير
م(  913الهجري/ 301،و األمير أحمد بن إسماعيل )ت(3)علما حازما من خيار األمراء

  الذي حكم خراسان بعد أبيه، فقد كان راعيا للعلماء و محبا لهم، و كان اكثر مجالساته
 .(5)،فأنه كان أديبا فاضال(4)مع العلماء و في عهده تم نقل المنشورات إلى العربية

م واحترامهم للعلماء و تشجيعهم لهم من خالل حثهم على البحث و من تقديرهو 
م( احتضن  975-961الهجري/  365-350التأليف فاألمير منصور بن نوح الساماني )

م(  949الهجري/ 339العالم و الفيلسوف اإلسالمي الشهير محمد بن طرخان الفارابي )ت
ة الفاضلة، و إحصاء العلوم و فألف ألمير بعض كتبه و منها مبادئ آراء أهل المدين

 .(6) التعريف بأغراضها
من سمات احترام األمراء السامانيين للعلماء التقدير و المكانة المتميزة استقبالهم و 

العلماء خير استقبال كما جرى مع العالم أبي الهيثم خالد بن أحمد بن خالد الذهلي سنة ) 
عالمات تكريمهم للعلماء اعفائهم  . وفضال عما سبق كان من(7) م(877الهجري/  264

                                                 

 .120الهجري(، ص 380-315الذهباي: تاريخ اإلسالم، )حوادث ( 1)
،اباان الجااوزي، ألبااي الفاارج عباادالرحمن علااي، المنااتظم فااي 214، ص11الذهباااي: سااير المااالم الناابالء، ج( 2)

تاريخ الملوك و األمم، دراسة وتحقيق محمد عبدالقادر عطا، راجعاه نعايم زرزور، دار الكتاب العلمياة، بياروت، 
 .56،ص13، ج1995

 .94،ص2ابن األثير: اللباب،ج( 3)
الذهباي: العبر في خبر من غبر، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسايوني زغلاول، دار الكتاب العلمياة، ( 4)

 .429،ص1بيروت، لبنان، ج
 .337، المقدسي: أحسن التقاسيم، ص147النرشخي: تاريخ بخارى، ص( 5)
 .256،ص7ابن الجوزي: المنتظم،ج( 6)
، ابن عماد الحنبلي، شهاب الادين أباو الفاالح عباد الحاي بان 153، صص5( ابن خلكان: وفيات األعيان،ج7)

-350، ص2أحمد بن العسكر الدمشقي، الشذرات في أخبار من الذهب، دار الكتب العلمياة،بيروت، د.ت، ج
351. 
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، بين أيديهم و كانوا يدعون إلى مائدة األمير الخاصة التي تقام (1)من أداء تقبيل األرض
في دار الحريم، و لم يكن يسمح ألحد من الرجال بالدخول لها، حتى أن الخدمة فيها 

معهم كانت مقصورة على الجواري و كان اصحاب المؤلفات يدخلون على األمير و 
ومؤلفاتهم ليجيز هم و كثيرا ما كان الشعراء يفدون على األمير في األعياد فينشدونه 

،و رجاالتها اهتموا بإقامة المدراس (3)،واليغيب عن الذهن أيضا أن أمراء الدولة(2)أشعارهم
حتى قبل أن عدد المدارس الجامعة في بخارى كان في عهد إسماعيل بن أحمد يزيد على 

كل مدن أسيا. و غدت عاصمتهم بخارى مركزا ثقافيا جليا يحتفظ بمكانتها، نظائرها في 
،بأنها اصبحت بمثابة المسجد وكعبة الملك و مجمع أفراد الزمان و (4)وصفها الثعالباي

 مطلع أدباء االرض و موسم فضالء الدهر.
مما تجدر األشارة أن أمراء خراسان وبالد ما وراء النهر يسعون لجذب العلماء و 

و األدباء و استمالة قلوبهم إلى حاضرتهم، فقد راسل األمير الرضا نوح بن منصور 
، و اتخذ األمير الحميد أبا القاسم علي (5)الصاحب من عباد الوزير االديب ليوليه وزارته

 .(6)بن محمد االسكافي النيسابوري كاتبا لبالغته نظرا لما يتمتع بأسلوبه البليغ في الكتابة
مر عند هذا لحد بل عين االمير نوح بن نصر أبي أحمد محمد بن أحمد ولم يقف اال

 . (7)النيسابوري الكرابيسي قاضيا على الشاش
         

                                                 

، تحقياق: يوساف الهاادي أيناه ( النسفي: نجم الدين عمار بان محماد بان أحماد، القناد فاي ذكار علمااء سامرقند1)
 .131م، طجرات،ص1999ميراث،

 .339( المقدسي: أحسن التقاسيم، ص2)
 .78-77، السمرقندي، جهار مقالة ص68النرشخي: تاريخ بخارى، ص( 3)
 .102،ص4الثعالباي: يتيمة الدهر،ج( 4)
 .101،ص4الثعالباي: يتيمة الدهر،ج( 5)
 .261، ص2ياقوت الحموي: معجم األدباء، ج( 6)
 .109،ص4الثعالباي: يتمية الدهر،ج( 7)
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من مشاهير العلماء الذين كان لهم حظوة ورعاية ويتوق اللقاء عند األمير و       
زي )عبدان( إسماعيل بن أحمد الحافظ الزاهد أبي محمد عبداهلل بن محمد بن عيسى المرو 

 .(1)لعلمه وزهده وفضله، في علوم شتى
تشير بعض المصادر إلى مشاركة بعض األمراء و الحكام في تشييع جنازة كبار و       

،و خير شاهد على ذلك ما أكده النسفي أن األمير نصر بن (2)العلماء و الصالة عليهم
جل في الطين حيث قال أحمد بن اسد شوهد و شارك في تشيع جنازة أحد العلماء و هو را

،كما توجد في المصادر أشارات كثيرة إلى مشاركة (3)األمير ال تقضي الحقوق اال بالمشقة
 .(4)السالطين في تشيع كبار العلماء و األدباء و الصالة عليهم

 343مما يجب ذكره هنا األمير الحميد أبو محمد نوح بن نصر) تو 
ين سنة بالعدل و كان يضمن أدباء ملوك آل م( حكم البالد ما يقارب ثالث 954الهجري/

سامان راعيا ومحبا للعلماء و عقد في بالطه الكثير من المجالس العلمية خاصة في جمع 
 .(5)شهر رمضان، و قد ألفت بأسمه عدد من المؤلفات منها تاريخ بخارى للنرشنحي

                                                 

الشاش: تقع الشاش على ضيفة نهر )سيحون( اليمنى أي الشمالية الشرقية التي خرج منها العلمااء ونساب ( 1)
اليها خلاق مان الارواة و الفصاحاء بمااوراء النهار سايحون متاخماة لابالد التارك وأهلهاا الشاافعية الماذهب، ونساب 

م( رحل في صلب العلام و سامع  976الهجري/ 366علي اسماعيل القفال، الشاش )تاليها أبو بكر محمد بن 
دمشق والعراق وغيرهما و كذلك ينسب اليها أيضا أبو الحسن علي بن الحاجب بن جنيد الشاش أحادا الرحاالين 

ي: م(. يااقوت الحماو  926الهجري/314في طلب العلم الى خراسان و العراق و الشام و الجزيرة و الحجاز )ت
. الذهبااااااااااااي: ساااااااااااير أعاااااااااااالم 523، كاااااااااااي لساااااااااااترن ،بلدان الخالفاااااااااااة، ص308، ص3معجااااااااااام البلااااااااااادان، ج

 .305،ص12النبالء،ج
 .129،ص4السمعاني: األنساب،ج( 2)
 173،ص94،ص89،ص72،ص35للمزياااااااااااااااااد ينظاااااااااااااااااار: النساااااااااااااااااافي: القنااااااااااااااااااد فااااااااااااااااااي الااااااااااااااااااذكر، ص( 3)

، الذهباااااااااااااااي: السااااااااااااااير، 167،ص5،ج242،ص1، الساااااااااااااامعاني: األنساااااااااااااااب،ج453،ص370،ص334،ص
 ..153،ص80،ص11ج
 .175النسفي: القند،ص( 4)
، اباان قطلبوبغاا: تااريخ التااراجم، 757،ص7، الذهباااي: تااريخ اإلساالم،ج138النرشاخي: تااريخ بخاارى، ص( 5)

 .116، فامبري: تاريخ بخارى، ص312ص
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أقل عنده و لم يكن دور السالطين الغزويين العظام ب (1)مما يستحق التوقفو 
أهمية ممن سبقهم من األمراء و الحكام في االهتمام بالعلم و تشجيع العلماء، حيث 
امتألت قصورهم ومجالسهم برواد العلم، فكان عصرهم عصر ازدهار و رواج للعلوم و 

. و من حكام الغزنويين البارزين الذين كان لهم دور بارز في (2)الفنون بمختلف مجاالتها
ر أبو القاسم محمود بن سبكتكين الدولة و أمين الملة الحركة العلمية األمي

م( و كان يحب العلماء و المحدثين حبا جما ويكرمهم ويجالسهم،  1030الهجري/421)ت
 .(3)و يحب أهل الخير والدين والصالح و يحسن اليهم، و كان حنفيا ثم صار شافعيا

ثقافية و ازدهارها أثناء و قد اشتهر هذا األمير في اسهام و رقي الحركة العلمية و ال
خدمته في خراسان قبل انتقاله إلى غزنة و التف حوله مشاهير العلماء و األدباء في 

 .(4)وقته
كما كانت تقام مجالس و مناقشات و مناظرات علمية في مجلسه كبار من 

، العصرمنها اإلمام محمد بن الهيضم وبين اإلمام ابن فورك مناظرات بين يدي (5)العلماء

                                                 

، 242،ص1، السمعاني،األنساااب،ج370،ص334،ص173، ص89،ص72،ص35( النساافي، القنااد، ص1)
 .153،ص80، ص11السير، ج، الذهباي: 67،ص5ج
 .295-294العمادي: خراسان في عهد الغزنوي، ص( 2)
 .155-148-143-142نظام الملك : سياسة نامة، ص( 3)
م، ولااى األمياار نااوح باان منصااور الساااماني محمااود باان ساابكتكين خراسااان  994الهجااري/ 384و فااي ساانة ( 4)

كين فااي هااراة وأقااام محمااود نيسااابور واسااتمر إمااارة ولقبااه بساايف الدولااة ولقااب أباااه بناصاار الدولااة، واسااتقر ساابكت
 .103-102، ص9م، حيث توفى أبوه وانتقل الى غزنة، ابن األثير، ج998الهجري/ 389خراسان حتى سنة 

من العلماء مقربين إلى الجلسة، اإلماام محماد بان الهيضام و كاان مان حملاة مان مجالساه و كاان حياا سانة ( 5)
م( أرسال محماود مان نيساابور إلاى غزناة 1009الهجاري/400التبااني )ت م، و أباو صاالح1004الهجري/ 395

ليكااااون إمامااااا فيهااااا علااااى المااااذهب الحنفااااي و أبااااو صااااادق التباااااني  قاضااااي القضاااااة خااااتالن كااااان حيااااا ساااانة 
م( زعاااايم 1030الهجااااري/421م( و محمااااد باااان إسااااحاق باااان محشاااااذ أبااااوبكر الااااواعظ )ت1023الهجااااري/412)

ؤدب مسااعود ومحمااد ابنااي محمااود، و غياارهم ماان هااؤالء العلماااء والشااعراء الكراميااة نيسااابور والقاضااي صاااعد ماا
،ابااان كثيااار، أباااو 212،225،البيهقي،تااااريخ، ص408،ص2، ج31، ص1واألدبااااء، المنيناااي: فاااتح الوهبااااي، ج

الفاداء اسااماعيل باان كثياار القريشااي الدمشااقي، البدايااة والنهايااة، تحقيااق: أبااو فضاال الاادمياطي، دار الغااد الجديااد، 
 .178، ص11م، ج2007،  القاهرة
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مير محمود بن سبكتكين في مسألة السلطة و العرش، فمال األمير إلى قول اإلمام األ
،و هذا أمر طبيعي يحدث في المناقشات (1)محمد بن الهيضم و نقم على ابن فورك كالمه

 في كل زمان و مكان.
كما اهتم السلطان محمود بن سبكتكين بالعلم و العلماء و أغدق عليهم األموال 

ة و قصده العماء من أقطار البالد، لما عرف من اإلكرام و اإلقبال و و الهبات السخي
التعظيم ألهل العلم، فضال عن العدل و األحسان إلى جميع رعاياه، و كان نفسه األمير 
من أعيان الفقهاء، ضريد العصر في الفصاحة و البالغة، و عنده علم و معرفة و تنسب 

الخطب و الرسائل فضال عن الشعر و من أشهر إليه تصانيف كثيرة في الفقه الحديث و 
 . (2)تصانيفه: كتاب التغريد على المذهب في فروع الفقه الحنفي

و كان عصره يتسم بعصر النهضة األدبية الواسعة نتيجة اهتمامه و تشجيعه بالحركة 
العلمية منذ فترة أمارته بخراسان قبل انتقاله إلى غزنة عاصمة دولته، حيث التفت حوله 

، و يقال عن السلطان محمود و (3)خبة مميزة من مشاهير العلماء و أدباء عصرهن
الغزنوي أنه يعد أعظم شخصية عرفها تاريخ المشرق خالل القرنين الرابع و الخامس 
الهجريين/العاشر و الحادي عشر الميالديين، فقد جمع في قصره بغزنة أفضل الكتب من 

اميا لألداب، سخيا على أصحابها و ماكان هذا أجل النهوض بالحركة العلمية فكان ح
 .(4)االزدهار و النهوض في بالد المشرق اإلسالمي عامة اال بفضل رعايته و عنايته

 

                                                 

 .178-177،ص11، ابن الكثير: البداية والنهاية،ج182-175، ص5ابن خلكان: وفيات األعيان،ج( 1)
 .167، ص12، كحالة: معجم المؤلفين، ج104، ص9ابن األثير: الكامل، ج( 2)
كاااان م( التحاااق بخدماااة الساااطان محماااود ف 1038الهجاااري/ 430أباااو الفاااتح علاااي بااان محماااد البساااتي، ) ت( 3)

 .326، ص4موضع سره، و من المستشارين والمقربين منه، الزركلي، األعالم، ج
 .41-39، ص1965علي عمار رمضان الشابي، األدب الفارسي في العصر الغزنوي، د.ط،تونس( 4)
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م( 1041الهجري/ 433عالوة على ما ذكر أن سلطان مسعود بن محمود ) ت
ئل ، شجاعا، كريما، ذا فضا(1)صاحب خراسان وغزنة فكان عادال، حسن السيرة مع الرعية

كثيرة، يحب العلماء واألدباء، وكثير اإلحسان والتقرب إليهم، و من مشجعي الحركة 
الهجري/  421العلمية، و كثير الصدقات، و خاصة في شهر رمضان حين تصدق سنة )

م( في رمضان بألف درهم، و وزع أرزاقا كثيرة على الفقهاء و العلماء و األدباء في 1030
له، و صنف فيه العلماء مصنفات كثيرة في سيرته و أيامه و بالده، على هدي أبيه من قب

.و كان يجالس العلماء و يناقشهم، و منهم العالم الفلكي أبو ريحان (2)فتوحاته وممالكه
، فقد جرت بينه و بين السلطان مناقشة حول (3) م(1048الهجري/440البيروني ) ت

هذا لقد صنف البيروني كتابه مسألة أسباب اختالف مقادير الليل و النهار، و بسبب 
المعروف باسم القانون المسعودي و هداه لسلطان مسعود. و من فضائله أنه كان يجالس 

 .(4) م(1048ها /440العلماء و يناقشهم، و منهم العالم الفلكي أبو الريحان البيروني )ت
 

 ية:اهتمام الوزراء و األعيان و دورهم في تشجيع الحركة العلم المبحث الثاني:
عاش أهل خراسان و بالد ما وراء النهر في ظل الوزراء و األعيان أجالد لم 
يألوا جهدا في جعل مدنها مركزا لألشعاع الفكري و العلمي، بحيث ضم بالطهم نخبة 
كبيرة من رجال العلم و األدب و قصدها رواد العلم و الفكر، و يرجع ذلك إلى كون 

نوا من العلماء و الذين لهم مشاركات فعالة في التعليم معظمهم هؤالء الوزراء و األعيان كا

                                                 

اباان الفااوطي: عباادالرزاق بااان أحمااد باان الفااوطي الشااايباني: مجمااع ا،داب فااي معجاام ا،لقااااب ،تحقيااق: محمااد كااااظم، ( 1)
. اباااان اتغااااري بااااردي، يوسااااف باااان تغربااااردي جمااااال الاااادين أبااااو 371، ص2،ج1996ؤسسااااة الطباعااااة والنشاااار، طهااااران، م

 .34، ص5م، ج1963المحاسن :النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، الناشر وزارة الثقافة، مصر، 
 .177، ص11،ابن كثير: البداية و النهاية، ج674،ص387،ص38البيهقي: تاريخ البيهقي: ص( 2)
(3.) 
، للمزيااد ينظااار مجاااالس 518، ص1، أباااو الفااداء: المختصااار فاااي أخبااار البشااار، ج137البيهقااي: تااااريخ البيهقااي، ص( 4)

 .(20-18العلماء الفصل األول، المبحث )  
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قامة المجالس العلمية، و بناء المدارس و المساجد إلى جانب مهامهم  والتدريس وا 
 .(1)السياسية، بل وكان منهم من صنف المصنفات الحسان التي اشتهرت في هذا العصر

حركة الفكرية و العلمية لقد خصص وزراء هذا اإلقليم جهودا مضنية لتنشيط و رعاية ال
فيها، فجذبوا و استقدموا العلماء و األدباء إليها أجزلوا العطايا على العلماء و األدباء 
تقديرا لمكانتهم المتميزة و خصصوا لبعض العلماء و األدباء جرايات تكريما لجهدهم 

 330العلمي الواضع، حيث خصص الوزير الساماني أبو علي الجيهاني ) ت
م( وزير نصر بن أحمد جرايات لبعض العلماء خراسان فهم العالم أبو زيد 941الهجري/

، لما كانت تربطه بالوزير عالقة (2)م(933الهجري/ 322أحمد بن سهل البلخي ) ت
، أبو علي أحمد (3)وطيدة، و من الوزراء الذين عرف عنهم اهتمامهم بالعلماء و األدباء

م( كان كاتبا، شجاعا و حازما و 940هجري/ ال 329، )(4)بن مظفر بن محتاج الصغاني
كونه أحد قواد في الجيش في العهد الساماني، يقول عنه محمد بن أحمد السناني 

" كنت في خدمة األمير أبو علي الصغاني، وكان محسنا إلي" فصحبته إلى  (5)النيسابوري
كثير من  ،هذا يحدث في(6)صغانيان، و كان أصحابه يحسدونني على ميله و اكراما لي

األحيان السيما الحاسدون ،ومن المشاهير الوزراء خصصوا قسطا كبيرا برعاية العلماء و 
 .(7)األدباء، و تشجيعا لهم، و تمثلت رعايتهم في صور شتى أسرة البلعمي

                                                 

-255، ص16، ياااقوت الحمااوي: معجاام األدباااء،ج406، ص12للمزيااد ينظاار: الخطيااب البغاادادي: تاااريخ بغااداد ، ج( 1)
 .126ا، الحياة العلمية، ص، محمد الف256

 .223-222ابن النديم: الفهرست، ص( 2)
 .115، النرشخي، تاريخ بخارى،  ص44الثعالباي: أداب الملوك، ص( 3)
 .463، ص 6، أبن االثير، الكامل، ج 44الثعالباي: أداب الملوك، ص( 4)
 .282، ص1، العتباي: تاريخ اليميني، ج277-276كرديزي: زين األخبار، ص( 5)
 .463،ص6، ابن األثير: الكامل،ج44الثعالباي: أداب الملوك، ص( 6)
أساارة البلعمااي: البلعمااي نسااب ألساارة ماان كبااار رجااال االدارة والسياسااة فااي بااالد ماارو والدولااة السااامانية، التااي ساايطرت ( 7)

الفضال محماد بان عباداهلل/ على ماوراء النهر وجزء من خراسان بين القرنين التاساع والعاشار الميالدياين، حياث بارزفيهم أباو 
و ابن أبو علي محمد بن محمد بن عبداهلل، تنسب هذه األسرة إلى قبيلاة تمايم العربياة، تولاوا الاوزارة فاي عهاد الساامانيين، و 

-314، ص2،الساامعاني: األنساااب، ج14،ص23قياال عنااه ماان نااوادر عصااره علماااذ و فضااالذ، الذهباااي: تاااريخ اإلسااالم،ج
 .463،ص6في التاريخ، ج ، ابن األثير: الكامل315
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كانوا من كبار رجال األدارة و السياسة في بالد مرو و الدولة السامانية، التي و 
جزء من خراسان بين القرنين )الثالث و الرابع الهجريين/  سيطرت على ما وراء النهر و

التاسع و العاشر الميالديين( حيث برز فهم أبو الفضل محمد بن عبداهلل، الذي نشأ و 
ترعرع في مرو و درس فيها علومه األولى على عدد من العلماء منهم اإلمام محمد بن 

الفضل عدد من الدور في مرو، ثم نصر المروزي الذي كان له أثر في أرائه و كان ألبي 
انتقل بعد ذلك إلى سمرقند لمتابعة دراسته في علوم العربية والفقه و الحديث، ثم ارتحل 

 310إلى بخارى عاصمة السامانيين و اتصل باألسرة الحاكمة حيث تولى الوزارة )
هقي: م( و قد أجرى سيرة أبي الفضل كل من أتى على ذكره، فقال فيه البي922الهجري/ 

 .(2). و وصفه ابن األثير بانه " من عقالء الرجال"(1)" انه من نوادر عصره علما و فضال
و مما يذكر عن الوزير أبي الفضل البلعمي كان يعطي الجوائز و الهدايا للشعراء 

 363. و أما الوزير أبو علي محمد بن أبي الفضل محمد بن عبداهلل ) ت(3)المبدعين
م( من 961-954الهجري/350-343مير عبدالملك بن نوح )م( لدى األ975الهجري/

األسرة السامانية. و تتجلى مناقبة في الصفات التي أسبغها عليه شعراء عصره الذين كانوا 
على صلة قريبة به، فوصفوه بالحزم و الكفاءة والشجاعة والكرم و من الوزراء الذين عرف 

با علي البلعمي قد شارك في تشيع جنازة أحد عنهم األهتمام بالعلماء و األدباء أن الوزير أ
، و في عهد منصور بن نوح بن منصور تولى الوزارة الخواجة أبي المظفر (4)كبار العلماء

م( الذي ظل فترة طويلة في 1009الهجري/400محمد بن إبراهيم البرغشي )ت
ا للعلم و . التابعة لبلخ، و عكف على القراءة و تصنيف الكتب ، و كان محب(5)الجوزجان

أهله مشاركا في مجال التأليف و مجلسه عامرا حافال بأهل العلم، و عمل جاهدا على 
 في شتى طرق وسبل. (6)نشر الفكر والثقافة في أرجاء دراسته
                                                 

 .111-110البيهقي: تاريخ البيهقي، ص( 1)
 .463، ص6ابن األثير: الكامل في تاريخ، ج( 2)
 .19،ص3، و انظر: السبكي: طبقات الشافعية، ج358-357، ص2البغدادي: خزانة األدب، ج( 3)
 .79، ص5السمعاني: األنساب، ج( 4)
 .130، صإيمان بنت سعود:الحياة العلمية في بلخ( 5)
 .282، ص1، العتباي، تاريخ اليميني، ج277-276الكرديزي: زين األخبار،ص( 6)
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ال تنسى عن ذكر األسر الحاكمة البارزين في خراسان وبالد ما وراء النهر أسرة و 
فضالء، و علماء عادلون منهم: األمير السيمجوري، و كان يعد أوالده من األمراء ال

إبراهيم بن أبي عمران سيمجور الذي كان أميرا فاضال من كبار العلماء حيث أخذ العلم 
 .(1)عن مشاهير علماء عصره

ذكر النيسابوري في تاريخه بأنه االديب العالم العادل بن العادل و أن أثاره و 
لترك وتولى حكم أمارة بخارى غيرة مرة، ببالد خراسان واضحة للعيان من الري إلى بالد ا

و له بها أثار مذكورة، و كذلك تولى حكم مرو و نيسابور و هراة، فأما بالد قهستان فلم 
. و من أبرز األمراء من ابناء سيمجور األمير محمد بن إبراهيم بن أبي (2)نزل يرسمه

اسان و كان م( ولي خر 997الهجري/387عمران سيمجور أبو الحسن ناصر الدولة ) ت
من العلماء المشهورين و قد سمع الحديث من المشاهير علماء عصره، و كانت سيرته في 

 .(3)رعاياه من أحسن أمير وأعدلها، كثير اإلحسان إليهم و باألخص العلماء و الزهاد
و كان يحب مجالسة العلماء و الفقهاء و وصفه المؤرخون بأنه كان اميرا عادال، مؤمنا، 

ه المصادر االخرى بالقسوة، و في حكمه ذوي األلباب لفظته و ممارسته في حين تصف
األمر بيده ولسانه وقلمه وسيفه، ولى أكثر مدن خراسان فيها نيسابور وهراة و سحبستان 
نفيا و ثالثين سنة حكم على السداد و اإلرشاد واالستقامة للسلطان وكان رعاياه راضون 

و قام أبو الحسن بأعمال كثيرة كريمة للرعية، وأقدم ، (4)عنه والمسلمون في أمن و أمان
على نشر المساواة، و أقام سياسة حميدة، و أتى برسوم جميلة و به يضرب المثل لحبه 

 . (5)للعلماء و مجالسة اهل العلم و فضال عن تشجيع الحركة العلمية و الثقافية

                                                 

و مان أشاهر شايوخه أباو بكار محمااد بان إساحاق بان خزيماة، أباو العباااس محماد بان اساحاق الساراج و أبااو ( 1)
 .363، ص3قريش محمد بن جمعة الغساني، ومحمد بن حريث األنصاري البخاري، السمعاني: األنساب،ج

 .82، الحكام النيسابوري: تاريخ نيسابور، ص363، ص3السمعاني: األنساب، ج( 2)
 .363، ص3، السمعاني: األنساب، ج101الحكام النيسابوري: تاريخ نيسابور،ص( 3)
 .343، ص3، السمعاني: األنساب، ج101الحاكم نيسابوري: تاريخ نيسابور، ص( 4)
 .160الكرديزي: زين األخبار، ص( 5)
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تعقد في قصره و  أما ما اشتهر به هذا األمير فهو مجالسه العلمية التي كانتو 
بإشرافه و بحضوره، و كانت تع  بالعلماء واألدباء و أهل الكالم و أرباب المذاهب، و 
يقام فيها مناقشات و مناظرات في شتى قضايا بالعلم و فروعه بين الحين و االخر و 
أشارة البغدادي خير مناظرات ابن مهاجر الكرامي و اإلمام أبي منصور البغدادي 

م(، و كان يناقش  980الهجري/370جرى في مجلس األمير نيسابور سنة )االسفراييني 
، كما و من رواد العلم من أل سيمجور (1)في هذا المجلس مختلف قضايا العلم و فروعه

، و (2) م(998الهجري/389أيضا أبو علي المظفر بن محمد بن إبراهيم بن سيمجور ) ت
، و هو من العلماء المشهورين يحب كان له شأن كبير في خراسان و ال سيما في بلخ

، و البد من ذكر (3)العلم و أهله، و من المشاركين في عقد مجالس العلم و رواية الحديث
مشجعي العلم من قبل أسرة آل ميكال بيت معروف بخراسان من أهل نيسابور تشير 

خوطبوا المصادر التاريخية أنهم أسرة ذات جذور عريقة كان بعض أفرادها من األمراء و 
" و في (4)بالشيوخ و عرفوا بالشهامة و رعاية العلماء و األدباء و خير برهان ما السمعاني

 هذا البيت شهرة، و فيه جماعة من الفضالء و العلماء في كل فن".
كما عرف عن األمير أبي نصر أحمد بن علي بن إسماعيل الميكالي تقديره للعلماء، و 

ابع الهجري/العاشر الميالدي، حظي بمحبة أهل العلم خاصة يعد أبرز أفراد أسرة القرن الر 
أهل األدب و التفت حوله جمهرة من مشاهير عصره و ظل يفيض ويغدق عليهم عن 

 .(5)عطاياه

                                                 

، 124، النرشااااخي: تاااااريخ بخااااارى، ص45. الكردياااازي: زياااان األخبااااار، ص224بااااين الفاااارق، ص الفاااارق( 1)
 .449،ص1بارتولد: دائرة المعارف اإلسالمية،ج

عقادت لاه قياادة جايش خراساان و أمارتهاا مان قباال األميار ناوح بان منصاور السااماني، و أقاام نيساابور فااي ( 2)
م(، 988الهجااااري/388أنااااه قتااال فااااي رجااااب ساااانة )م، وذكاااار اباااان األثيااار فااااي اللباااااب 988الهجااااري/378سااانة 

 .168، ص2، ابن األثير: اللباب، ج78، نظام الملك: سياسة نامه، ص275الكرديزي: زين األخبار، ص
 .935،ص4، ابن الفوطي، تلخيض مجمع األلعاب، ج277الكرديزي: زين األخبار، ص( 3)
 .433، ص5األنساب، ج( 4)
 .57نون الثامري: الحياة العلمية، ص، احسان ذ254، ص4يتيمة الدهر: ج( 5)
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، وشملت الظروف (1)كما ورد عند الثعالباي في أل ميكال كانوا راعيا و مشجعا
ن على صلة وثيقة باألمير له سبب االتصال بهم، عن طريق أستاذه الخوارزمي الذي كا

، وقد عرف أبو منصور من خالل أستاذه أبا الفضل (2)أبي نصر أحمد بن علي الميكالي
، وكان في دار أبي الفضل مكتبة ضخمة، فقد كان (3)عبداهلل أحمد ابناء األمير المذكور

عقد له  مولعا بالكتب، يجمع غرائبها و يقتني خرائدها، والغرو، فقد سلك سبيل التأليف لذا
 .(4)مجلس لالمالء

يذكر الثعالباي انه التقى في دار الميكالي بنخبة من األدباء و العلماء أفاد منهم و 
روائي محمد إسماعيل بن محمد  (5)كيثرا، كأبي محمد الحسن بن أحمد البروجردي

و هارون بن أحمد الصيمري صاحب  (7)،و أبي حفص عمر بن المطوعي الفقيه(6)الدهان
 . (9)و أبي محمد عبداهلل العبد الكافي (8) دق الحديقة(كتاب )ح

كما وقد وجدت أشارات مقتضبة هنا و هناك في بطون المصادر حول اهتمام الوزراء و 
األعيان الغزنويين بالحركة العلمية و الفكرية و منهم الوزير أحمد بن حسين ميكال الشهير 

رز في نهضة الحركة الفكرية و م( و كان له الدور البا1031الهجري/ 421بحسن )ت
العلمية و تطورها في الدولة الغزنوية فقد استقدم مجموعة من العلماء و قدم لهم األموال 

                                                 

 .،تاريخ اليميني254،ص4يتيمة الدهر: ج( 1)
 .205،ص4يتيمة الدهر: ج( 2)
، باادر عباادالرحمن محمااد: رحااالت أبااو منصااور 251-250، ص2، ج480-477، ص1يتيمااة الاادهر:ج( 3)

-21ية، د.س، القااهرة، صالثعالباي في المشارق اإلساالمي و اثارهاا العلمياة و األدبياة، مكتباة األنجلاو المصار 
22. 
و للمزيااد ينظاار:  106، الثعالباااي: ثمااار القلااوب، ص52، ص2اباان شاااكر العتيااابي، فااوات و الوفيااات، ج( 4)

 .22بدر عبدالرحمن محمد : رحالت أبو منصور، ص
 .458-455،ص4يتيمة الدهر : ج( 5)
 .، برع في علم اللغة و النحو و العروض432، ص4يتيمة الدهر: ج( 6)
 .11، ص2و تتمه اليتيمة ، ج 504-500، ص4يتيمة الدهر، ج( 7)
 .260،ص2يتيمة الدهر: ج( 8)
 .519-517، ص4يتيمة الدهر: ج( 9)
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السخية و العطايا الجزيلة و أبدي حرصا كبيرا في تشجيع مجموعة من العلماء و خير 
ه دليل على ذلك حين أرسله السلطان محمود إلى نيسابور اصطحب معه أثناء عودت

مجموعة من العلماء و الفقهاء األجالء، و قد صاحب معه اإلمام أبي صادق البتاني 
 .(1)الذي كان أية في العلم وبني له مدرسة عظيمة في غزنة و خصصها للتدريس بها

الحق يقال ان حرص سالطين الغزنويين في اختيارهم لوزراء دولتهم على أن و 
انة وحسن التدبير، و من أبرز وزراء السلطان يكونوا من ذوي الكفاءة في العلم و األم

محمود الغزنوي الكفوئين هو أحمد بن حسن الميمندي الملقب بشمس الكفاة ) 
، و علوا المقام اضافة إلى النظر و (2)م( أشتهر بفصاحة العلم1032الهجري/424ت

االداب، و  انه رفع اولويه الكتابة و عمر أفنية (3)حسن السياسة وتدبيرها و يذكر العتباي
أمر الكتاب أن يتحاشواالفارسية إال عند الضرورة من جهل من يكتب إليه أو عجزه عن 
فهم ما يتقرب به إليه، فطارت توقيعاته في البالد و الشوارد األمثال، و أبيات المعاني من 
القصائد الطوال، ففي كل ناد نداء بألحانها، و في كل مشهد شهادة باستحسانها فأعاد إلى 

وهو الوزير الذي استشفع اكثر من مرة  (4)للغة العربية قوتها وهيبتها هذا ما كلفه الدواوينا
 . (5)للبيروني و الفردوسي و قد مدحه كثير من الشعراء

)ال يبلغ كالم الكاتب درجة عالية حتى يأخذ  (6)يقول صاحب كتاب جهار مقالةو 
ل الحكيم لطيفة، و يقتبس من من كل علم نصيبا، و من كل أستاذ نكتة، و يسمع من ك

كل أدب طرفة فينبغي أن يعتاد قراءة كالم رب العزة، و أحاديث المصطفى و آثار 

                                                 

، محماااد سااعيد عثامناااة: الحركاااة العلمياااة فااي عهاااد الدولاااة الغزنوياااة، 64-63البيهقااي: تااااريخ البيهقاااي، ص( 1)
 ..95ص
الرحمن محمااااااد: رسااااااوم الغزنااااااويين و نظمهاااااام ، باااااادر عبااااااد217-212،ص1العتااااااابي: تاااااااريخ يمينااااااي، ج( 2)

 .68، القاهرة، ص1987االجتماعية، مكتبة االنجلو المصرية، 
 .86، بدر بن عبدالرحمن محمد: رسوم الغزنويين، ص217-212، ص1تاريخ اليميني: ج( 3)
 .201-189-64، البيهقي: تاريخ، ص505-504، ص4الثعالباي: يتيمة الدهر، ج( 4)
 .120تاريخ األدب في إيران، ص ادوارد براون:( 5)
، إباااراهيم الدساااوقي شاااتا: المعجااام الفارساااي الكبيااار، مكتباااة ماااادبولي، 156السااامرقندي: جهاااار مقالاااة، ص( 6)

 .74، ص1م، جح1992القاهرة،
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الصحابة، و أمثال العرب، و لكمات العجم ومطالعة كتب  السلف و النظر في الصحف 
الخلف مثل: ترسل الصاحب، الصابي، و قاموس، و الفاظ الحمادي، و امامي، و قدامة 

، و مقامات بديع الزمان، والحريري و حميد، وتوقيعات البلعمي، أحمد بن بن جعفر
وكان للوزير الدور الفعال في نهضة الحركة العلمية و اإلنفاق عليها خزانة  حسن....(

الدولة، و لهذا أقدم على بناء العديد من المؤسسات العلمية منها ما بنى من جامعة 
 . (1)لمدارس و المكاتبضخمة في مدينة غزنة، ثم ألحق بها ا

م( فكان حكما أدبيا كبيرا، 1038الهجري/430أما الوزير أبو الفتح البستي ) ت
و شاعرا وكاتبا و مبدعا و له شعر و نثر فشغل منصب كاتب السلطان محمود الغزنوي، 
و مستشارا أمره، و أشتهر الوزير البستي بجودة الخط و الكتابة و المهارة في التراسل و 

 .(3). و مات في بخارى منفيا(2)اءاإلنش
 و يشير البيهقي أن أبا نصر المنصور بن مشكان بن يحيى الوزير مشكان

م( كان كاتب اإلنشاء للسلطان محمود، و فشغل وظيفة رئيس 1039الهجري/431) ت 
ديوان الرسائل في عهد السلطات مسعود الغزنوي لكونه من وجهاء األدباء، أستاذ المؤرخ 

ي الفضل البيهقي، و يذكر البيهقي أن استاذه أبا نصر كان يكتب الرسائل و الكبير أب
يعرضها على السلطان، ثم يطلب منه األخير أن يعيد كتابتها و نسخها ثانية حظي بمنزلة 
رفيعة خالل حكم الدولة الغزنوية، والسيما في أيام السلطان مسعود الغزنوي، وبعد وفاته 

تولي رئاسة الديوان من بعده غير أن صغر سنه حال دون رغب تلميذه أبو الفضل إلى 
 .(4)تحقيق رغبته، لهذا فضل بمالزمة أبي السهل الزوزي

                                                 

 .167البيهقي: تاريخ البيهقي، ص( 1)
: هدياااااة ، البغااااادادي349-348، ص1، السااااامعاني: األنسااااااب، ج519،ص1الثعالبااااااي: يتمياااااة الااااادهر،ج( 2)

 .658، ص1العارفين، ج
، ادوارد 315-314، ص2، ابان خلكاان: وفياات األعياان، ج231-204، ص4الثعالباي: يتمية الدهر، ج( 3)

 .49، البيهقي: تاريخ الحكماء اإلسالم، ص114براون، تاريخ األدب، ص
ويين و نظمهااام ، للمزياااد ينظااار: بااادر عبااادالرحمن محماااد، رساااوم الغزنااا156البيهقاااي: تااااريخ البيهقاااي، ص( 4)

 .93-92-90، ص1987االجتماعية، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، 
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 كان الوزير أبو نصر أحمد بن محمد بن عبدالصمد الشيرازيو 
م( يعد من مشجعي الحركة العلمية خالل فترة وزارته، و هو من 1041الهجري/433) ت 

د، عمل أبوه كاتبا ألحد قادة الدولة السامانية الكبار و يدعي أسرة عريقة في العلم و المج
)حسام الدولة أبو العباس تاش( الذي كان حريصا على رعايته بالعلوم والثقافة وتوفيره 
وتقديره للعلماء واألدباء في عصره، و قدم خدمات جليلة لهم و منهم العالم الكبير أبو 

 . (1)لرياضي الفلكيم( ا1048الهجري/440ريحان البيروني ) ت
لم يقتصر أمر السالطين و األمراء ووزراء دولة الغزنويين بل اصطفى معهم و 

أعيان دولتهم ووجهائها منهم أبو بكر علي بن الحسن القهستاني ) ت، بعد سنة 
م( و كان قائد جيوش دولة الغزنوية في عهد السلطان محمود 1043الهجري/435

بارعاو كاتبا ماهرا، و مثقفا ثقافة عالية، و دليل على  الغزنوي، إضافة إلى كونه شاعرا
ذلك قد خصص مجالس ديوانه إلى ندوة أدبية كبيرة، و قد مدحه كثير من الشعراء و 

، كماله أشعار فائقة... رسائل (4)و السبحستاني (3)و الغرفي(2)األدباء أمثال الباخرزي

                                                 

، العمااادي: خراسااان، 390، البيهقااي: تاااريخ البيهقااي، ص63-62-61، ص2العتيااابي: تاااريخ اليمينااي: ج( 1)
 .75-74ص
سة: محمد الباخرزي: أبو الحسن علي بن الحسن بن علي، دمية القصر وعصرة أهل العصر، تحقيق ودرا( 2)

 .21، ص13، ياقوت الحموي: معجم األدباء، ج778، ص2، ج1993ألتونجي، دار الجيل، بيروت، 
م( أدياب مان 1075الهجاري/467الباخرزي: أبي الحسان علاي بان الحسان بان علاي الطياب البااخرزي ) ت( 3)

ساعة فاي باالد فااارس الشاعراء الكتااب، مان أهال بااخرز مان ناواحي نيساابور تعلاام بهاا و نيساابور، وقاام برحلاة وا
والعراق، أشتهر بكتاباه دمياة القصار و عصارة أهال القصار وأهادى كتاباه لاوزير نظاام الملاك و التقاى البااخزري 
عددا من القضاة و األمراء والاوزراء و األدبااء و الشاعراء، وكاان كثيارا الصاحة والمعاشارة لكباار متنقادي عصاره 

، 17-16، ص2فيه و أرتجل اليه، السمعاني: األنساب،ج مما يدل على رفعة مكانته شهرته في أي مكان جل
 .363، ص18و قيل بباخرزي في أعمال نيسابور، الذهباي: سير أعالم النبالء،ج

الفرخي: هو أبو الحسن علي بن جولوغ، و قيل قلوع السنجري، السيستاني، المشهور باالفرخي، مان كباار شاعراء إياران ( 4)
لموساايقى كااان أهاال سيسااتان، ارتحاال إلااى بااالد السااالطين ثاام تقاارب ماان الساالطان محمااود المشااهورين، وكااان حكيمااا، ملفااا با

الغزنوي، و مدحه و نادمه و مدح الوزير أحمد بن حسن الميمندي، و الحسن بن محمد الميكاالي النيساابوري ولاه تصاانيف 
حبيااب السااير ) فااارس(  ،15، ص3م(. الكنااى و االلقاااب، ج1037الهجااري/ 429منهااا ) اشااعار كزياادة فرخااي( تااوفي ) ت

 .689،ص1، البغدادي: هدية العارفين،ج293-286، ص1، هفت اقليم، ج389-388، ص2ج
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: كان كثير المزاح، راغبا في اللهو عني باالهتمام بعلوم األوائل، يقول ياقوت (1)رائقة
المرح، و له خاطر وقاد، و حكايات متداولة و خمريات بديعية كان يتغنى فيها المغنون 
بحضرة السلطان محمد، كان يدعو دعوة ام صادقة إلى ترك التفكير في الغد، فالحياة 

اس، و فانية كما كان له بعض المقطوعات يتصنع فيها الجناس، و يقتبس فيها الجن
 .(2)يقتبس كثيرا من االيات القرآنية

 المبحث الثالث: دور العلماء و األدباء في إحياء التراث الحضاري في اإلقليمين:
ظهر نشاط العلماء و الكتاب و األدباء في الدويالت و االمارات المستقلة في         

فارسي، و أتخذ المشرق اإلسالمي من خالل تنشيط الروح والتراث الحضاري و الدب ال
هؤالء سبال و أساليب مختلفة منها اإلكثار من الترجمة الفارسية في موضوعات تتصل 

 بتراثه كاألدب و التاريخ و االداب السلوك، و التقاليد...الخ.
والشك في أن اعتناء األمراء و السالطين و العلماء و األدباء كان سببا في هذا التطور 

الفكري وأحد مظاهر إحياء التراث الحضاري يظهر من الحضاري النابع من التأثير 
 خالل:

 أوال: حركة الترجمة:
تتسع و تزداد دائرتها إلى الفارسية قوة في عصر دويالت  (3)أخذت حركة الترجمة       

المشرق اإلسالمي بفضل تشجيع األمراء و السالطين منها و رعايتهم لهم إذا إن ظاهرة 
دويالت كانت قد دفعت بروح التنافس فسعت إلى إيجاد المراكز النقل و الترجمة في تلك ال

                                                 

 .125، ص13ياقوت الحموي: معجم األدباء، ج( 1)
 .، اليتيمة28-27، ص13ياقوت الحموي: معجم األدباء، ج( 2)
لى المترجمين جزيل عطاياهم، فاازداد وقد شجع الخلفاء العباسيون األوائل حركة الترجمة والنقل و غدقوا ع( 3)

عدد هؤالء و كثرت دورهم، فغزرت أثر ذلك الكتب المترجمة في شتى العلوم و الفنون و قسمت حركاة النقال و 
-170م( و الطااااور الثاااااني ) 774-753الهجااااري/158-136الترجمااااة علااااى ثالثااااة أطااااوار الطااااور األول ) 

م(، للمزيااااد 833-813الهجاااري/218-198مون ) م( و الطاااور الثالاااث عصاااار الماااأ808-786الهجاااري/193
الهجاري(، رساالة ماجساتير، جامعاة 656-132ينظر: نسيمة العيسوف، حركة الترجمة في عصر العباساي، ) 

 .37-34-32-30، ص2011-2010أبوبكر بلقايد، كلية ا،داب تلمسان، الجزائر، 
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و استقطاب القلة و المترجمين و العلماء و الوراقين اليها على صعيد التواصل الثقافي و 
األدبي بين األمتين العربية و الفارسية و كان للترجمة و النقل، دورهما بارز في تعزيز 

اهتمام الدولة اإلسالمية بأمر الترجمة قد بدأ منذ  وتقوية ذلك التقارب و التواصل ، و كان
و قد نشطت مع التعريب في العصر العباسي والسيما من الفارسية القديمة إلى  (1)تعرفه

..الخ، و يشير ابن (2)العربية، أمثال عبداهلل بن القفع، و آل نوبخت، و الحسن بن سهل
فارسية الدرية إلى العربية خالل النديم إلى مايقارب مائة كتاب و رسالة ترجمت من ال

 .(3)العصر العباسي األول
أما بالنسبة للترجمة من العربية إلى الفارسية فأول كتاب حاز نصيبه هو القرآن      

 .(4)الكريم وهناك ترجمات قديمة متصددة طبع و نشر بعضها
 قد حظي أبو علي محمد البلعمي الوزير الساماني في ترجمته تاريخ الطبريو   

ويقال إن األمير منصور بن نوح الساماني رغب إلى نخبة  (5)م964الهجري/353سنة 
من علماء ماوراء النهر أن ينقلوا تفسير الطبري الفارسية، كما أقدم الردوكي الشاعر ) 

م( معروف في عهد الغزنوي إلى ترجمة )كليلة و دمنة( من العربية 940الهجري/329
 .(6)إلى الفارسية نظما
ف أبو المظفر بهرام شاه السلطان مسعود و هو أحد أبناء السلطان كما كل

محمود الغزنوي،  أبا المعالي نصر اهلل ابن محمد بن الحميد أفصح البلغاء و ألمع 
و شهد هذا العصر ترجمة كتاب حدود  (7)الفصحاء أن يتشرف بترجمة نسخة ابن المقفع

أن المؤلف كان على عالقة ببالط أبي  العالم لمؤلف المجهول العربية إلى الفارسية قبل

                                                 

 .23ابن النديم: الفهرست ، ص( 1)
 .190ابن النديم: الفهرست ، ص( 2)
 .399الفهرست، ص( 3)
 .132، أدوارد براون، تاريخ األدب، ص122محمود شكيب االنصاري: الترجمة، ص( 4)
محمود شكيب األنصاري، الترجمة بين العربية والفارسية قبال اإلساالم وبعاد اإلساالم مجلاة اللغاة العربياة و ( 5)

 .122(،ص1،2الهجري، العدد)1421إيران(  –علوم القرآن ، ) أهواز 
 .110، حسين مجيب المصري، الصالت، ص122محمود شكيب األنصاري: الترجمة، ص( 6)
 .122محمود شكيب األنصاري: الترجمة،ص( 7)
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و كتاب عجائب البلدان ألبي الؤيد  (1)الحارث محمد بن أحمد فريقون حاكم الجرجان
البلخي، و كذلك في هذا العهد من العربية إلى الفارسية كتاب في االقراباذين بعنوان كتاب 

، ) ت (2)األبنية عن حقائق األدوية لموفق الدين أبي منصور بن علي الهروي
 -م961الهجري/350م( لماصر األمير منصور بن نوح الساماني )976الهجري/

 . (3)م( و كان صديقا مقربا له975-الهجري365
كما أمر الوزير أبو جعفر العتباي أحد مترجمي البالط ليترجم كتابا في السياسة 

إلى العربية  م(، وكذا ترجم البيروني من الفارسية933الهجري/322)ت( 4)ألبي زيد البلخي
م( و ترجم األديب 779الهجري/63)ت( 5)كتابا عن المقنع الخراساني هاشم بن حكيم

كما ترجم الطبيب ابن  (6)م( لألمراء شعرا1010الهجري/400الشاعر أبو الفتح البستي )
م( بعض مؤلفاته من العربية إلى الفارسية فجمع أراثه و 1037الهجري/427سينا )

سية، كما امتد يد محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي ) نظرياته باللغة الفار 
م( إلى ترجمة كتاب مفاتيح العلوم كثير من تعاريف الفارسية لمن ال 997الهجري/387ت

 (7)يعرف لغة الضاد كالذي قدمه الوزير أبو الحسن العتباي وزير نوح منصور الساماني
 م(.976-961الهجري/366-350)ت

عهد السامانيين إلى يضم عددا من المترجمين الذين ووردت أشارات إلى أن في  
-261تولوا عملية الترجمة خالل استقبال األمير نصر بن أحمد الساماني ) ت 

                                                 

 .5مقدمة كتاب حدود العالم، ص( 1)
 .110، حسين مجيب المصري: الصالت، ص132ادوارد براون: تاريخ األدب، ص( 2)
(3)CGIG: Encyclopia Islamica . 
 .85، الثعالباي: أداب الملوك،ص223-222م: الفهرست، ص ابن الندي( 4)
البيروناااي: أباااو ريحاااان محماااد بااان أحماااد البيروناااي الخاااوارزمي، ا،ثاااار الباقياااة عااان القااارون الحالياااة، طبعاااة ( 5)

 .211، ص1923اليبزك، 
م، 2002، دار العلاام للماليااين، بيااروت،5، الزركلااي: األعااالم،ط215،ص98الثعالباااي: أداب الملااوك، ص( 6)
 .326، ص4ج
، دار الكتاب العربااي، 2الخاوارزمي: محماد بان أحماد بان يوساف: مفااتيح العلاوم، حققاه إباراهيم األبيااري، ط( 7)

 .139-137م، ص1989بيروت، 
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، كما استقبل األمير نصر بن أحمد وفدا (1)م( للوفد الصيني894-874الهجري/279
 .(2)هنديا ويبدو أن مترجما من الهندية كان موجودا في دولة السامانية

 التأثيرات المتبادلة بين الحضارتين العربية والفارسية: -انياث 
يعد الفتح اإلسالمي لبالد المشرق أهم حدث له من تداعيات دينية و سياسية و 
اجتماعية و ثقافية، متعددة الجوانب، من حيث تأثيرات الثقافية العربية في المجتمع 

ا الثقافة الغالبة على الثقافة الفارسي )اإليراني( من بين أهم هذه المؤثرات وخصوص
المغلوبة، يؤدي على مر التاريخ إلى تغييرات شاملة، لدرجة يمكن أن تحل ثقافة محل 

، و لكنها  (3)أخرى، أو تخلط إحداهما باألخرى، تبرز ثقافة جديدة بمعالم مغايرة عن أصلها
بية و تصب في مصلحة الدين اإلسالمي. و هذا هو الذي حدث بين الثقافتين العر 

الفارسية فبالرغم من إحداهما لم تلغ األخرى، اال طابع الثقافة العربية اإلسالمية كان 
 واضحا على الثقافة الفارسية. 

لقد أسهمت عوامل متعددة في التعامل و التواصل بين الثقافتين بعد الفتوحات 
عة، و حكما، اإلسالمية إلى بالد المشرق، و ظهر اإلسالم في صورته العربية لغة، و طبي

و عرض اإلسالم على السكان اإليرانيين و دخولهم فيه فأسلم بعضهم فكان ذلك عامال 
 . (4)في دخول العربية في صلب الفارسية الحديثة، وتغلغلهما فيها

يرى أحد الباحثين المحدثين روابط الجوار الجغرافي وعالقات النسب و صالت و 
وراء تمازج العرب و الفرس الذي انتهى بحدوث سياسية و ثقافية و اجتماعية واقتصادية 

تحول جذري مع الفتح اإلسالمي إليران و خضوعها لسلطة العرب المسلمين ردحا من 
، و هناك أسباب أخرى لهذه التغييرات الجوهرية الزيارات و الرحالت بين العلماء (5)الزمن

                                                 

 .143،148ابن الزبير: الذخائر و التحف، ص( 1)
 .194-193حميدة: أعالم الجغرافيين، ص( 2)
فااااس(  -ي الثقافاااة الفارساااية، مجلاااة جامعاااة القاااروبين )المغاااربأحماااد موساااى: تاااأثيرات الثقافاااة العربياااة فااا( 3)

 .2( ص14م، العدد )2014
، خرياااف 4-3مجلااة دراساااات األدبياااة فاااي الثقاااافتين العربياااة و الفارساااية، بياااروت، السااانة الثامناااة، العاااددان ( 4)

 .306م، ص1967م و شتاء 1966
 .2أحمد موسى: تأثير الثقافة،ص( 5)
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اليعقوبي )ت و الوفود و استقرارهم فيها واختالطهم بأهلهما، و يرى المؤرخ 
م( بأن فارسية أهل خوزستان اختلطت كثيرا بالعربية لكثرة ارتباط أهلها 905الهجري/295
 . (1)العرب

لما كانت الدولة العباسية دولة جميع العناصر و المكونات يعكس الدولة و 
األموية لذا كان للنفوذ السياسي الفارسي في دولة بني العباس أثر بارز في تحديد طبيعة 

ت الثقافية بين هذين المكونين، لقد ظهر الفرس في بوتقة الثقافة العربية اإلسالمية الصال
مدة ثالثمائة عام، لكنهم لم يتركوا يوما لالسقالل السياسي و قد انتهزوها، و خير مثال 
على ذلك ظهور الدويالت المستقلة عن الدولة العباسية ) الطاهرية و الصفارية و 

( مما أتاح لالدب الفارسي فرصة االنبعاث بعد ما أخذ كثيرا عن السامانية و الغزنوية
األدب العربي اذ تأثر الفرس باللغة العربية، فتأثر تركيب الجملة الفارسية بالتركيب 
العربي، و كذا في مجال النثر الفني العربي والنثر الفارسي بألوان ظهرت في ماكتبوه في 

ئل الفنية وتأثير الشعر الفارسي كذلك بالشعر العربي حقول التاريخ والقصة والمقامة والرسا
 .(2)من حيث الشكل والمضمون

ان هذه التأثيرات المباشرة للغة العربية على المشرحة السيما في صعر األمير 
م( فأصبحت العربية لغة 914-907الهجري/301-295أحمد بن إسماعيل الساماني )
غم من كل المنشورات واالحكام و الوثائق على الر و  (3)العلم و العلماء و المتأدبين

 . (4)بالفارسية
كما اتصلت الثقافة الفارسية بالفكر العربي و قد تفاعلت هذه الثقافات في 
المشرق اإلسالمي و كان لها صداها ال سيما في طبقة المتكلمين التي تكتب وتتداول 

                                                 

 .102البلدان، ص( 1)
بااادالوهاب عااازام: األدب الفارساااي ضااامن كتااااب ) قصاااة األدب فاااي العاااالم( ألحماااد أماااين و زكاااي نجياااب ع( 2)

 .و بعدها443، ص1،ج1955محمود، دار النهضة المصرية، القاهرة، 
(3)Ross, Persian Art,P19. 
 .139حمداهلل المستوفي القزويني: تاريخ كزيدة، ص( 4)
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من أشهرهم أبو الفتح  . و(1)باللغتين العربية و الفارسية ليرى أصحاب ذوى اللسانيين
 (2)م( الذي نظم ديوانين أحدهما بالعربية وا،خر بالفارسية1010الهجري/400البستي )ت

و األمير أبو إبراهيم بن نصر بن أحمد الميكالي الذي جمع االداب العربية و الفارسية 
اية حيث اخذت الفارسية كثيرا من االلفاظ و العبارات عن العربية بمرور الزمن و في بد

و يقول أحد الباحثين وقد تفتحت الفارسية الجديدة في  (3)العصر الساماني كانت قليلة
القرن الرابع الهجري/ التاسع الميالدي شرقي إيران بالحروف والكلمات العربية و نضجت 

أقدم  البلعمي الذي (5)أول من كتب بهذه اللغة (4)في بخارى التي كانت عاصمة السامانيين
 أول من كتب شعر الشاعر الرودكياريخ الطبري، و على ترجمة ت

الفردوسي (و7)م(والدقيقي980-977الهجري/370-367،)مابين(6)م(940الهجري/329)ت
منذ بداية القرن م( و 1041الهجري/433والمنوجهري )تم( 1020الهجري/411)ت

إليران الخامس الهجري الحادي العشر الميالدي نطاق اللغة الفارسية إلى بلدان المحاذية 
عرفت الهند على اللغة الفارسية كشبه القارة الهندية  خصوصا في فترة حكم الغزنويين و ت

 الشعر الفارسي عن طريق الغزنويين.و 
يمكن القول بعد بذل جهود العلماء و الحركة الثقافية التي نهض بها مفكرون و و 

كبلخ، و بخارى،  علماء و كتاب المسلمون من الفرس و العرب في مراكز إسالمية مهمة
و خراسان، و خوارزم و تأليف مئات التصانيف في مختلف العلوم القرآنية و الحديث و 

العلوم و الفنون، اضحت الفارسية إلى جانب العربية مصدرا لنشر الثقافة  ا،داب
 ، مضامير شتى. (8)اإلسالمية

                                                 

 .102ص حسين مجيب المصري: الصالت بين العرب،( 1)
 .15حسين مجيب المصري: أثر معجم العربي، ص( 2)
 .101،ص1مرتضى مطهري: اإلسالم و إيران،ج( 3)
 .اللغة الدرية: تم تعريفها في السابق( 4)
 .49ذبيح اهلل صفا: تاريخ در زبان و أدب إيراني، ص( 5)
 .145تاريخ كزيدة، ص (6)
 .7نجيب مايل هروي: قلمرو زبان فارسي،ص( 7)
 .340 -337عالباي: فقه اللغة، ص الث( 8)
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، و أسماء قائمة وقد أورد الثعالباي في كتابه فقه اللغة عن استعمال أسماء العربية
 .(1)في اللغتين على اللفظ الواحد اسماء اخرى تغردت بها الفرس دون العرب

وأزدهر الشعر في المشرق اإلسالمي في القرنين الرابع والخامس الهجريين بدليل 
أثار و المصنفات الضخمة للثعالباي في يتيمة الدهر و ظل الشعر العربي حيا في إيران 

ى األمل و ينشط ويتكاثر كتاب الرسائل، اذ تكثر الدول واألمارات حتى القرن التاسع عل
 .(2)وأصبح لكل دولة ديوان

للحقائق المذكورة يمكن القول بأن كال من الشعر العربي والفارسي قد أعطيا و و 
أخذا أحداهما عن ا،خر فقد أعطت الفارسية للشعر العربي عمق المعنى و جمال 

اع األفق و من المشاهير األدباء و العلماء قد تأثر التصوير و عمق الحكمة و اتس
 بالعربية في كتابة مؤلفاتهم هم: 

م( من مدينة طالقان، و أصبح وزيرا لمؤيد 995الهجري/385الصاحب بن عباد )  -1
الدولة البويهي، و كان يكرم الشعراء و الكتاب و يهتم باالدب العربي، طلب األمير نوح 

اد و ان يستلم الوزارة لكنه رفض و من اهم أثاره بالعربية بن الساماني صاحب بن عب
 . (3) كتاب ) المحيط في اللغة(

م( و لد بهمذان وانتقل إلى 1007الهجري/  398بديع الزمان الهمداني: ) ت  -2
خراسان و جرجان أول شخص وضع القصص والروايات االدبية في النثر العربي 

ه الثعالباي قائال ) بأنه معجزة همذان وعزة العصر المسجوع وأبتكر فن المقامة حيث يصف
و كان صاحب عجائب وبدائع وغرائب، فمنها كان ينشد القصيدة التي لم يسمعها قط و 
هي أكثر من خمسين بيتا فيحفظها أو ينظمها كلها ويؤديها من أولها إلى اخرها فيجمع 

قصد نيسابور ونشر منها  منها من اإلبداع و اإلسراع، كما أنه تنقل في طلب العلم، و

                                                 

شااوقي ضاايف: تاااريخ األدب العربااي: المصاادر الاادول و اإلمااارات وأصاابح لكاال اإلمااارات الجزياارة العربيااة، ( 1)
 .679م، القاهرة، ص1996، دار المعارف ،4إيران، ط-العراق

 .122،ص 2(ادوارد براون :تاريخ االدب الفارسي ،ج2)
 .135، ص2ج ابن خلكان : وفيات األعيان،( 3)
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مقامات فب موضوعات مختلفة ثم ناظر مع أبي الخوارزمي فغلبه مع أن أحدا لم يكن 
 .(1) يتجر أعلى مناظرة هذا العلم في ذلك الوقت لعلمه الغزير(

ابن سينا: من مشاهير أهل الفرس ومفاخرها ولد في البخارى توفى في همذان و من  -3
 .(2)شارات و التنبيهاتن في الطب( الشفاء، النجاة و اإلو مؤلفاته العربية ) القان

 الخاتمة
 :ا،تيةسة الى نتائ  والتوصيات خلصت الدرا

اسية والدينية واالقتصادية واالجتماعية اسهاما واضحا في نشاط يشكلت العوامل الس-1
 الحركة الفكرية من حيث االبداع والتجديد واالحياء.

وانعدام الحدود المانعة بينهما ادى الى التأثير المتبادل  ان التجاور العربي والفارسي-2
 بينهما وفي كل المجاالت الحياة ،وخاصة النتاج الفكري في المشرق االسالمي. 

ان الثقافة الفارسية من الثقافات التي لها القابلية على االستعانة بالثقافات ا،خر -3
 واالدبية للحضارة االسالمية .كالعربية لما قدمته من تاليفات ومصنفات العلمية 

ان دور الذي قام به العلماء واالدباء في الحياة الفكرية والثقافية ترك اثره الواضح في -4
 اعادة الحياة الفكرية ومكانتها الرفيعة التي وصلت اليها . 

ان هذا البحث ينير الطريق امام الباحثين والباحثات نحو دراسات اخرى مشابهة -5
هامات االمصار االخرى في الحياة الفكرية والثقافية في المشرق االسالمي ،تكشف عن اس

 خالل الفترة نفسها .
 

 

                                                 

 .256، ص4يتيمة الدهر، ج( 1)
 .422ابن أبي أصبيعة، طبقات األطباء،ص( 2)
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Factors of the Prosperity of the Scientific and Intellectual 

Movement in Khorasan and the Country Beyond the River 

during the Abbasid Era  (247-447 Al-Hajri / 861-1055 A D) 

  Prof. Dr. Ahmed A. Mhmood & 

Asst. Lect.Banaz I. Ado 

Abstract 
      The study aims the Land of Orient in general, one of the 

most Islamic regions, is interested in the intellectual, scientific 

and cultural movement, especially in the regions of Khurasan 

and the countries beyond the river. From which there are some 

scholars in various scientific fields, The scientific prosperity 

has become far from the richness and generosity of scientists 

by the sultans and governors of independent states here and 

there, and scientific prosperity has not been linked to the 

political system, its strength and weakness have witnessed the 

region. As a result of the emergence of the independent 

al'iimarat on the scene of historical events. A flourishing 

scientific movement and capacity in various fields of science 

and cultural knowledge, and without the slightest freedom is 

available to security and stability in the rule of a state, we must 

be literature and science presence and prominence and Sultan 

in that period, it was accepted by princes, ministers and rulers 

of the Islamic East, especially in the two regions mentioned 

earlier on Masters, science, knowledge, literature and poetry. 

And they competed in attracting scientists, wise men, writers 

and poets to them and attracted them to the provinces and their 

courts. And gave them gifts after embracing them and to see 

the production and creativity they provided it flourished 

scientific life in many of the regional cities and Baghdad is not 

only the center of radiation cultural, scientific and intellectual, 

but responded to the echoes of scientific movement in 

Nishapur, Tus, Bukhara, Ghazni and others  .  


