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 خاللوتطىرها احلركة انفكرية  أثر انعامم انسياسي يف 
 (هـ334 – 333انعهد انبىيهي ) 

 حوذ عبذ الكرين عبذ الرزاقأ .م.م
 ري قار تربيةلالعاهة وذيرية ال –العراق 

aa.shwilyhfdchhv4445@gmail.com 
 : املهخص

خالل فترر   ةالجوانب الفكري في التطور الذي حصل ةالمصادر التاريخي للم تغف
 ةهرود الدولرع عرن هذ  الفتررةت ز تمي لكن، و  ةالعباسي ةالخالف عمى أمورلتسمط البويهي ا

لكرن مرا  ة ،عمرى الرر م مرن التجاذبرات السياسري ةالواسرع ةبرالتنوع الفكرري والحرير ةالعباسي
متطور ل رئيسياً  سبباً  بأنههو ترجيح العامل السياسي  ةفي هذ  الدراس نركز عميهن أنريد 

 ، العوامررل بقيررةز ن نقررول هررو العامررل الررذي حف ررأويمكررن  ، ذاكآنررالفكررري الررذي حصررل  
عميهرا كييرر مرن العممراال واءدبراال  لمعمرم وتعابرب مكترب ودوراً ت بغرداد خرزائن لمتمكراطالما 

 .هو نتائج مختمف عما سبقه ةمفكرين لكن ما جاالت به هذ  الفتر وال
 (.العهد البويهي ،الحركة الفكرية ،العامل السياسيالكممات المفتاحية: )

The impact of the political factor on the development of the 

intellectual movement during Buhi era (334-447 AH) 

Ahmed abdulkareem Abdulrazzaq 
Iraq -  Directorate General of Education in Dhi Qar 

Abstract :  
The historical sources did not ignore the development that took place 

in the intellectual aspects during the period of the Buhi domination over the 
magnitudes of the Abbasid caliphate, but the distinctions of this period from 
the reigns of the Abbasid state were intellectual diversity and wide freedom 
despite the political tensions, but what we want to focus on in this study is 
the weighting of the political factor That it was a major reason for the 
intellectual development that took place at that time, and we can say that it 
is the factor that stimulated the rest of the factors, as long as Baghdad 
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possessed bookcases and a role for science, and many scholars, writers, 
and thinkers succeeded in it, but what this period brought is different results 
than what preceded it. 
Keywords: (the political factor, the intellectual movement, the Buyid era). 
 

 المقدمــة :

مرررذاهبهم ذات صرررل البرررويهيين ودخرررولهم اءسرررالم و أنبرررذ  عرررن  ةتناولرررت الدراسررر 
ك ذانررآمجتمررا العرابرري فئررات ال تناولنررا ، يررمفرري حريرره الفكررر  تر ي ررأالطررابا العمرروي وكيررف 

ور يرم تناولنرا د ، المختمف يالى هذا النتاج الفكر  حتى وصمتوكيف تفاعمت فيما بينها 
اسرررهامات الرررى  نررراتطرب ، وبعررردها ةالفكريررر ةيررررهم فررري الحركرررأالبرررويهيين و اءمرررراال والررروزراال 

 ما ذكر بعض ةفي تمك الفتر  وتطورها ةلممراكز الفكري تطربنا ، واخيراً الخمفاال العباسيين 
 .شواهد عنهاال

 العامةأوال : إسالم البويهيين واتجاههم المذهبي واثره عمى السياسة 

الررررى أصررررل البررررويهيين الررررديني ءبررررد مررررن التطرررررت بشرررريال مررررن التفصرررريل  
معرفررة الرردور الررذي لعبرره هررذا اءنتمرراال ، ف رراًل عررن فهررم  لمقررارئيتسررنى كرري  ، والمررذهبي

عمومررة أساسررية تسرراعد  محصررول عمررى مهررر ( ، ول 447 – 334مجريررات خررالل الفترررة ) 
 . منطقي سميم سموببأربط المعمومات في 

نررى إن اصرل اسرالم ، ول البرويهيين الدينيرة والمذهبيرة اص الىبالرجوع  
 مختمفة ،  خالل مراحل زمنية ( عمويةمن مذاهب )  كان عمى يد دعاةالبويهيين 

يمم اكيررر ايررام اءسررالم كفررارًا كرران الررد يررذكر جرجرري زيرردان:  فرري المرحمررة اءولررى 
عمري بررن يسرمى ربريقهم الرى ايرام الحسرن برن زيرد بررن محمرد برن اسرماعيل برن الحسرن برن 

 .  (1)وسطهم العموية واسمم بع هم  فت -هم عمي –ابي طالب 
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أما المرحمة اليانية ءنتشار اءسالم كانت خالل النصف اءول من القرن الياني 
الزكيررة فرري الحجرراز  ه :   بعررد ان خمرردت يررورة محمررد الررنفسيشررير لررذلك ان اءييررر بقولرر ،

، والتري نجرا مرن القترل فيهرا أخرو  ادريرس برن عبرد ا  الرذي فرر الرى  (هرر145)بقتمه سنة 
، ممرا ادى الرى تكروين  (2)بالد المغرب ، ويحيى برن عبرد ا  الرذي فرر الرى برالد الرديمم  

 رأي عام عموي يساند  فيها فقوي أمر  وكير انصار  واتا  الناس من بعض اءمصار . 

هررر ( ،  251 – 248المرحمررة الياليررة كانررت فرري عهررد الخميفررة المسررتعين بررا  ) 
فكران ظهررور الحسرن بررن زيررد بطبرسرتان ، فبايعرره اهرل الررديمم يررم يرار فرري الرري كمررا اشررار 

هر ، يم تال  اخو   271، وبد ظل الحسن بن زيد حتى مات سنة  (3)اءييرالى ذلك ابن 
 .  (4)هر 287محمد بن زيد الي ساالت اءو اع في عهد  حتى توفي سنة 

والمرحمرررة الرابعرررة كانرررت عنرررد دخرررول داعيرررة آخرررر هرررو الحسرررن برررن عمررري الممق رررب 
 . (6)، وكان يعرف بر) الناصر العموي ( و ) الناصر لمحت ( (5)باءطروش

ونخمرص بررالقول مررا مفراد  ، إن تعابررب الحركررات العمويرة سررواال كانررت اسررماعيمية 
او زيدية جعل البويهيين يأخذون طابا الفكر العموي الذي يسرمح بتعردد اءفكرار كمرا هرو 
وا رررح فررري الحركرررات العمويرررة عمررري مرررر العصرررور ، وكمرررا وصرررف هرررذ  المرحمرررة حسرررين 

كزية بكل اشكالها ، السياسية والدينيرة واءداريرة سمهب بقوله :  انها تميزت بانحسار المر 
، واتفرررت معررره فررري هرررذا الررررأي فعمرررى المسرررتوى السياسررري لرررم تعرررد الخالفرررة  (7)واءبتصرررادية

العباسرية كرررأس لمسررمة تحكررم بصرورة مباشرررة إء ابمرريم العرررات ، وعمرى المسررتوى الررديني لررم 
بالترالي يفر رها طوعرًا او كرهرًا يعد يم مركزية دينية يجسدها الخميفة بطروحاته وافكرار  و 

، بررل كرران مجرررد صررفة شرررعية فخريررة لمخالفررة اءسررالمية ، ومررا نريررد ان تؤكررد  هررو أن 
 يررراب المركزيرررة سرررمح بالتعررردد والتنررروع وخمرررت اجرررواال مرررن الحريرررة والمنافسرررة التررري ا نرررت 

الواحررردة سرررمح ببرررروز اتجاهرررات  يةسياسرررالحيررراة الفكريرررة واءدبيرررة ، وأن  يررراب السرررمطة ال
اءمصرار فري ن اءخرر ، ءسريما مرا سرمح لمروءة مختمفة كل منها تميرز بنتراج مختمرف عر
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برررالتمتا بمسررراحة اكبرررر مرررن الحريرررة فأصررربح بع رررهم مركرررز ءسرررتقطاب العممررراال واءدبررراال 
 . (8)وصار راعيًا لمنشاط الفكري

واختمف الباحيين في المذهب الذي كان عميه البويهيين ، فقرال الربعض  
مذهب الزيدية والبعض اءخر نسربهم الرى مرذهب اءسرماعيمية وآخرر نسربهم انهم ينتمون 

بررال انهررم يميمررون الررى  ، وذهررب آخررر بعيرردًا حيررث (9)الررى مررذهب اءماميررة اءينرري عشرررية
 .  (10)المعتزلة أو انهم تشيا عندهم روح الفارسية واءعتداد بها لغًة وتأليفاً 

 ثانيًا : تنوع فئات المجتمع العراقي 

معوامررل السياسررية عمررى مررر السررنين ومررا رافقهررا مررن عمميررات حربيررة وحركررة كرران ل
تجاريررررة ونظررررم اداريررررة متنوعررررة اءيررررر اءكبررررر فرررري تنرررروع التركيبررررة السرررركانية فرررري العرررررات 
وبالخصرروص فرري مدينررة بغررداد ، والترري شررهدت تنوعررًا اينيررًا ودينيررًا واجتماعيررًا ، فقررد كرران 

فرري الرربالد حتررى زمررن الخميفررة الوايررت بررا  الررذي  لمعرررب تررأييرًا كبيرررًا عمررى الحيرراة العامررة
ادخرررل عناصرررر عديررردة داخرررل المجتمرررا العرابررري ممرررا ادى الرررى اختفررراال العنصرررر العربررري 

، فكرران سرركان بغررداد آنررذاك يؤلفررون خميطررًا مررن العرررب  (11)واختالطرره مررا انسرراب اخرررى
، ر رم ذلرك فرمن مرن العررب  (12)والفرس والترك والنبط واءرمن والجركس واءكراد والبربرر

مررن كرران يحررافظ عمررى نسرربه ويفتخررر برره ميررل طائفررة اءشررراف الترري تعتررز بانتمائهررا الررى 
( ومنهم العمويون الذين كانوا يفتخرون بانتسابهم الى ابناال اءمام عمي النبي محمد )

( والعباسرريون الررذين يفتخرررون الررى انتسررابهم الررى العبرراس بررن عبررد بررن ابرري طالررب )
 .  (13)(ب عم النبي )المطم

والرررديمم مرررن العناصرررر المهمرررة ، وهررري مرررن الشرررعوب التررري اسرررتقرت جنررروب بحرررر 
بزوين فقامت مجموعات من هذ  الشرعوب برالهجرة الرى العررات ببرل تمكرن البرويهيين مرن 

، وبررد كرران لهررم ايررر وا ررح فرري الحيرراة السياسررية ،  (14)هررر ( 334ذخررول العرررات سررنة ) 
ين بغررداد فرري عهررد اءميررر معررز الدولررة البررويهي ، فأصرربح خصوصررًا بعررد دخررول البررويهي

العنصرررر الرررديممي اكيرررر بررروًة وعرررددًا ءن ا مررربهم تقمرررد مناصرررب عميرررا فررري الدولرررة وبيرررادة 
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ومررن الجرردير بالمالحظررة ان حيرراة الررديمم  (15)الجرريش، لمررا يتميررزون برره مررن خشررونة وبرروة 
 .  (16)أفرادانصبت حول انخراطهم في الجيش ولم يساهم بالنشاط الفكري ك

مررا العنصررر التركرري ء يختمررف كييرررا عررن الررديمم ، فقررد اعتمرردت عمرريهم الخالفررة أ
العباسررية فرري العديررد مررن الررنظم اءداريررة والعسرركرية ، وكررانوا مصرردرًا لمتمررر د واءنقالبررات 

 .  (17)داخل الخالفة العباسية بشكل دائم

اءيرررر العممررري واسرررتقر العنصرررر الكرررردي فررري شرررمال العررررات ، الرررذي لرررم يكرررن لررره 
يشررار الررى تعر ررهم لمقوافررل التجاريررة وسررمبها ، ممررا  الوا ررح فرري تمررك الفترررة ، فكشررير مررا

ا طر اءمير البويهي ع د الدولة الرى توجيره حممرة عسركرية لمحراربتهم ، وتمكرن مرن 
 .  (18)هر ( ، واستخدموهم ءحقًا في الجيش 369هزيمتهم سنة ) 

بهرم عرن  جراالتوظهر العنصر الفارسي في بدايات الخالفة اءسرالمية ، والتري 
طريت اءسر والحروب التي خا وها في مناطت بالد فارس ، فكان لهم اير وا رح فري 

 .  (19)تطور النظم اءدارية والسياسية في الدولة العربية اءسالمية

عامررة ، فقرردر برعرروا وكرران العنصررر الرومرري مررن العناصررر المررؤيرة عمررى الحيرراة ال
 .  (20)في المجال السياسي خالل عممهم في بالط الحكم البويهي

أما اصحاب الديانات اءخرى ، فقد استقر اليهود في مناطت استراتيجية تجاريرة 
هامرة فرري العرررات فرري بغررداد وبابررل وعمررى اطررراف نهررر دجمررة ، وبررد كرران لهررم برابررة خمررس 

، كررذلك  (21)ميمررة بررالكنس اليهوديررة فرري بغرردادوعشرررين الررى يمرران وعشرررين دار عبررادة مت
النصارى كران لهرم وجرود فري منراطت عديردة مرن العررات ، فقرد انتشررت اءديررة المسريحية 

 .  (22)غداد وواسط والموصل وسامراال و يرهاالعديد من المدن العرابية منها ب داخل

تعهم مرروبررد شررغل اليهررود والنصررارى العديررد مررن الوظررائف خررالل العهررد البررويهي لت
 .  (23)اءدارة والمحاسبة والتجارة والحرف موربميزات كييرة كمعرفتهم بأ
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عمرررى انهرررم اهرررل ذمرررة مررريمهم ميرررل  يهيرررةالبو أمرررا الصرررابئة فتعاممرررت معهرررم الدولرررة 
، وبررد خرررج  (24)اليهررود ، وتركررز وجررودهم فرري منرراطت اءنهررار فرري بطررائح البصرررة وواسررط

 . (25)من الصابئة العديد من الصن اع واءطباال

واسررتخدم البويهيررون المجرروس فرري العديررد مررن الوظررائف العميررا فرري الدولررة ، منهررا 
 .  (26)بيادة الجيش البويهي ، وبد ح ي المجوس بحرية كبيرة في تمك الفترة

ونستفيد مما سبت الحديث عنه حول تعدد اءينيات واءديان من خالل مالحظة 
الحرية ، ما توفر اءمكانيرة الماديرة التعددية فيها من جانب ، ومن جانب آخر تمتعهم ب

واعررتالئهم مناصررب مهمررة لهررا القرردرة عمررى الررتحكم بررالقرارات ، فقررد سرراعد كررل ذلررك عمررى 
ابراز المواهرب والمهرارات لردى هرذا الطيرف الواسرا ممرا سراعد فري تطرور الحركرة الفكريرة 

ابين مررا فرري العرررات ، فالعديررد مررنهم كرران بارعررًا فرري الخررط فعمررل فرري النسرر  ومررنهم الررور  
مالحظرررة ان كييرررر مرررن هرررؤءال كرررانوا اهرررل عمرررم وفكرررر وشرررعر وادب ، وبرررد وجررردوا متنفسرررًا 

مررواهبهم وبرردراتهم العمميررة ، مررا مالحظرررة الرردخل الكبيررر لمعامررل السياسرري ومرررا  إلظهررار
 اتاحة من حريات في تمك الفترة . 

ي أمرررا المرررذاهب اءسرررالمية كالسرررنة والشررريعة والمعتزلرررة واءشررراعرة برررد عاشررروا فررر
نمررط واحررد فرري هررذ   اعمين كمررا عاشرروا متنافسررين ولررم يسرردالعرررات البررويهي متجرراورين متفرر

العالبرررة فررري اي زمررران او مكررران  رررمن اطرررار الدولرررة البويهيرررة ، وفررري كرررل اءحررروال فررران 
كل اءطراف دون طغيان فريت عمرى  باستقراراءتجا  الذي ساد في العهد البويهي تميل 

 . (27)حساب فريت آخر

التعبير عرررن نشررراطاتهم برررلممرررذاهب الدينيرررة ا العرررام فررري تمرررك الفتررررة مح الو رررسررر
الفكرية بحرية في التأليف واءفتاال والفقه ، مرا انعقراد المنراظرات العمميرة بيرنهم ممرا ادى 

يتخمرل تمرك الفتررة مرن صرراعات ، فكرل هرذ  التفراعالت  الى تالبح اءفكار بيرنهم ر رم مرا
ارة ادت ، ان الو را الرراهن آنرذاك سرمح لمجميرا دفعت الحركرة الفكريرة لمتصراعد ، وبعبر
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بررالتعرف عمررى افكررار اءخرررين والتفاعررل معهررا عررن طريررت النقررد مرررة والتررأير برراءخر مرررة 
 اخرى ، وكل ذلك كان لمسياسة يد مباشرة في ابراز  .

 ثالثًا : دور االمراء البويهيين ووزرائهم 

كبيررًا ترراكم طروال القررون الياليرة ان المجتما اءسالمي كان يمتمك خزينًا عمميًا 
بام به البويهيين اتراح المجرال لتطرور الحركرة  اءولى بعد نزول شريعة اءسالم ، لكن ما

ا الفكريررة وترروفر المنرراخ المالئررم دون رفررض او منررا تي فكررر آخررر حتررى وان كرران مخالفرر
بربروهم مرن مجالسرهم الفكرية ، فقام اءمراال البويهيين بتبنري العممراال واءدبراال و  لتوجهاتهم

الخاصررة ، ودعمرروهم معنويررًا وماديررًا ، حتررى انهررم خصصرروا لهررم رواتررب ومكافئررات عمررى 
اي ا في استقطاب العمماال من شتى البقراع واتخرذوا  انتاجاتهم العممية واءدبية ، واسهمو 

العديد منهم مستشارين ووزراال لهم ، ويشير حسين امين الى ذلك بقوله   رسمت اآلداب 
وشررعرًا ، وتطررورت الدراسررات المغويررة ، وازدهرررت العمرروم العقميررة ، وتكاممررت دراسررات نيرررا 

الفقه المختمفة ، وظهرت البحوث المو وعية العممية في التاري  والجغرافيا ، كما الحياة 
الصرررروفية والدراسررررات الدينيررررة عمررررى اخررررتالف موا رررريعها ، مررررن تفسررررير القرررررآن ودراسررررات 

 . (28) الحديث

ءمررراال البررويهيين ، فررمن اولهررم معررز الدولررة الررذي لررم يكررن معتمررًا وبالحررديث عررن ا
كييرًا بالحركة الفكرية كما اهتمامه بالجانب العسكري وكان ء يحسن المغة العربيرة ، برل 

المهمبرري وزيرررًا مررن بررين  بانتقائرره، لكنرره  (29)كرران يحترراج الررى مترررجم ليتواصررل مررا وزرائرره
ولررة فرري حسررن اءختيررار واحاللهررم فرري المكرران اصررحابه ودعمرره يعب ررر عررن مهررارة معررز الد

 .(30)مهاراتهم سياسيًا وعمميًا وادبياً  تبداالالمناسب الذي يميت بهم ، ما افساح المجال 

أمرررا عرررز الدولرررة ) بختيرررار( فقرررد كررران اديبرررًا اورد لررره اليعرررالبي فررري يتيمرررة الررردهر 
هرر  360سرنة ) ومرن كران يح ررها  مرن مجالسره نموذجاً ، كما ذكر التوحيدي (31)اشعاراً 

( والتي  مت ابو عبد ا  البصري ، وابو حامرد المررورذي ، وابرو بكرر الررازي ، وعمري 
بن عيسى ، وابن نبهان ، وابن كعب اءنصاري ، واءبهري ، وابن طرارة ، وابو الحسن 
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شي  الشيعة ، وابن معروف ، وابن ابري شريبان ، وبرن مريعرة ، وكانرت تجررى النقاشرات 
، كما يذكر مسكويه اخبارًا عن المكتبة الكبيررة التري كران  (32)ين الحا رينوالمناظرات ب

 . (33)يممكها) حبشي ( اخو  ز الدولة والتي كانت تحوي خمسة عشر الف مجمد

وفرري عهررد ع ررد الدولررة ، فقررد بمغررت الحركررة الفكريررة ذروتهررا ، حيررث اهررتم فرري 
كبيرررررًا بالفقهرررراال والمفسرررررين  تيبيررررت اركرررران الدولررررة والجانررررب العممرررري ، فقررررد اهررررتم اهتمامرررراً 

والمحرررد يين والمتكممرررين والنسرررابين والشرررعراال والنحرررويين العرو ررريين واءطبررراال والمنجمرررين 
عرررن كرررون ع رررد الدولرررة شررراعرًا ، ف ررراًل  (34)س ررراب والمهندسرررين وفررررض لهرررم رسررروماً والح  

سرفة وعالمًا بالنحو وكان يتذوت عمى طريقة كبار ادباال عصر  ، وكان يتابا اعمال الفال
الخصرروص والحكمرراال مررن الفالسررفة مو ررعًا يقرررب مررن  تهررلواحرروالهم فقررد افرررد فرري دار  

مجمسه، وهو الحجرة التي يختص بها الحجاب فكرانوا يجتمعرون فيهرا لممفاو رات آمنرين 
، ويؤكررد مسرركويه عمررى ان ع ررد الدولررة بررد  (35)مررن السررفهاال والبسررطاال مررن عامررة النرراس

م بقولره :  اخررج مرن بيرت المرال امرواًء عظيمرة صررفت خصص امواًء كييرة لمعمم والرتعم
، كمرررا عمرررد كييرررر مرررن العممررراال الرررى ترررأليف الكترررب وتقرررديمها الرررى  (36)فررري هرررذ  اءبرررواب  

ع رد الدولرة اعترافرًا مرنهم بالجميرل الرذي اسردا  الريهم ، ومرن هرذ  الكترب )اءي راح فرري 
لررة يررولي هررذا الكترراب النحررو( الررذي كرران مررن تررأليف ابررو عمرري الفاسرري ، فكرران ع ررد الدو 

اهميررة كبيرررة ، كررذلك كترراب )الكنرراس الع رردي فرري الطررب ( والررذي وصررفه ع ررد الدولررة 
بقوله :   الوافي عمي  ير  بيانًا وكماًء  ، وكتاب )التاجي في اخبار الدولرة الديمميرة ( ، 
الذي صن فه ابو اسحات الصاب ي ، وكتراب )الحجرة فري القرراالات السربا( برد وصرفه الرذي 

ه الروذراوري بأنه ليس له نظير في جاللة بدر واشهاد ذكرر و يرر ذلرك الكييرر مرن وصف
 . (37)المقاءت الريا ية والوسائل الهندسية

انشرأ  اواخرر ايامره سرنة )  اال مستشرفى ) مارسرتان (كذلك اهتم ع د الدولرة ببنر
ابين هرررر( فررري الجانرررب الغربررري مرررن بغرررداد ورترررب اءطبررراال والمعرررالجين والخرررز ان والبرررو  372

،  (38)واءشربة وسرائر التجهيرزات المطموبرة آنرذاك باتدويةوالوكالال والناظرين يم تجهيز  
وتصل درجة اهتمام ع د الدولة بالعمم الى حد كبير ويذكر الخطيب البغدادي انه كان 
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 ، ما (39)يقف بباب ابي عبد ا  المرزباني حتى يخرج اليه فيسمم عميه ويسأله عن حاله
العمرررم واجاللهرررم ، كرررذلك الحرررال اهتمامررره برررالوزير الصررراحب برررن  تهرررلير  يررردل عمرررى تررروب

 . (40)عباد

 ررم ذلررك لررم أمررا بقيررة امررراال البررويهيين فررأ مبهم انشررغل فرري المشرراكل السياسررية ، ر 
ءهتمامرررات العمميرررة مرررن خرررالل تعيرررين وزراال مرررن ذي العمرررم تخمررروا فتررررات حكمهرررم مرررن ا

واءدب او ممررن يهررتم بررالعمم ، عمررى سرربيل الميررال ء الحصررر نررذكر مررنهم فرري عهررد بهرراال 
هررر ( تعابررب عمررى منصررب الرروزارة عرردة وزراال مررنهم )سررابور بررن  403 – 379الدولررة ) 

ل تأسيسره لمكتبرة اردشير( و)فخر الممك ( ، وبد كان لسابور اهتمامرات عمميرة مرن خرال
 . (41)عظيمة

ونخمص بالقول ان ما يمي ز أ مب اءمراال البويهيين أنهم تجراوزوا الرى حرد كبيرر 
انتمررائهم الفارسرري فرري حيرراتهم السياسررية فرري بغررداد ، واسررتطاعوا ان ينرردمجوا فرري الحيرراة 

 يتمتعرون بره فري اءجتماعية في العرات وأن يتكمموا بمسان عربري وكران ، وكران ابررز مرا
الخرررزين الفكرررري  حرررول لتسررراؤ مجالسرررهم الشرررعر واءدب وعمررروم المغرررة ، وممكرررن ان ييرررار 

أن يجذب هؤءال اءمراال بقوة ويغي ر بعض طباعهم ، أم ان  استطاع الذي كان في بغداد
طبيعة البويهيين تختمف عن  يرهم من الشعوب ، وبغض النظر عن اءسرباب والردوافا 

 نتاج فكري كبير يحسب لهذ  المرحمة التاريخية .فمن ذلك التأير انعكس ايجابًا ك

 رابعًا : اسهامات الخمفاء العباسيين في الحركة الفكرية 

إن سررررمطة اءمررررراال البررررويهيين ووزرائهررررم كانررررت تررررتحكم بزمررررام اءمررررور اءداريررررة  
والماليرررة والعسررركرية واصررربح الخميفرررة العباسررري مجررررد مرررن الصرررالحيات وتقمصرررت بدرتررره 
الماليرررة كييررررًا ومرررن المعرررروف ان اءهتمرررام بالعممررراال واءدبررراال يحتررراج الرررى امكانيرررة ماليرررة 

عهم ولتررروفير اءمكانرررات ليتمكنررروا مرررن اءيفررراال تصررررف كهررردايا وعطايرررا تقرررد م لهرررم لتشرررجي
بمتطمبات نتاجاتهم العممية واءدبية ، أما الخميفرة العباسري كران نفسره محتاجرًا لممرال فري 

 تمك الفترة ، لذلك اصبحت مجالس اءمراال البويهيين محط انظار الجميا .
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– 381لررم نشررهد اي مسرراهمات عمميررة او أدبيررة فرري عهررد الخميفررة القررادر بررا  )
مرررا أنصرررب فررري الجانرررب  ه( ، ماعررردا467 – 422هرررر( والخميفرررة القرررائم برررأمر ا  )422

الرررديني المرررذهبي ، حيرررث أنهرررم كرررانوا يررررون ان اءتجرررا  العمررروي واءعترررزال يهررردد بقرررائهم 
شررابه وخاصررًة مررا هررو معررروف عررن البررويهيين مررن اتجررا  نحررو المررذاهب  بالسررمطة أو مررا

ه( جمررا القررادر 420ي اليررامن عشررر مررن شررعبان )العمويررة ، ومررن الشررواهد عمررى ذلررك فرر
برا  اءشرراف والق راة والشررهود والفقهراال فري دار الخالفرة وبرررأ عمريهم كتراب طويرل أعررد   
الخميفررة نفسرره ت ررمن الرروعظ وتف رريل مررنهج السررنة والطعررن عمررى المعتزلررة وايررراد الكييررر 

ابررة الشررهر فرري ، وبعررد بر  (42)( والصررحابةمررن اءخبررار هررذا ذلررك الصرردد عررن النبرري )
رم رران التررأم الح ررور يانيررًة لي قرررأ عمرريهم كترراب طويررل أعررد  الخميفررة اي ررًا ت ررمن  20

الرردين وشرررائعه حيررث طعررن بمررن  روي عنرره فرري امررور مررن ( ومررااخبررار عررن النبرري )
مرن يقول في خمت القرآن وأعتبار  فاسقًا ، وكان ذلك في ح ور عردد مرن كبرار العممراال 

برردم ته ،أذلك فري سريات سياسركر، و (43)الر ري وابري الحسرن الزينريبيرنهم الشرريف  العممراال
ة، والحنفيررر ةفقهررراال المعتزلررر ةاسرررتتاب ىي القرررادر برررا  فررري هرررذ  السرررنه عمرررالعباسرررة الخميفررر

نرررراع عررررن الكررررالم والترررردريس مرررررهم باءمتأمررررن اءعتررررزال يررررم التبررررريال الرجرررروع و  فررررأظهروا
 اً واخرررذ تررروابيعهم عمرررى ذلرررك مهررردد برأيررره، سرررالملإل ةوكرررل المقررراءت المخالفررر،  ةوالمنررراظر 

 ةيقما كل من يخالف مبادئه الديني وكانه ،(44)ةاو المخالف ةعند العود ةلشديدبالعقوبات ا
تعبير عن الراي التري كانرت زمرن الى الفارت الكبير حريه ال ةوهنا تجدر اءشار  ةوالمذهبي

مر ا  ،  كرذلك الرزام أالقرائم بر ةعمرال الخميفرأعرن  زمنيراً  ةالبويهيين وهي ليسرت بعيرد ةبو 
 ،(45)ةبمررا يعرفررون بره عنررد المشرراهدتغييرر المبرراس الظراهر كمنهررا  ةمور كييررر أبر ةهرل الذمررأ

مررا بيرره انأ ةالمقترردر عررن سياسرر ةمر ا  ابررن الخميفررأالقررائم برر ةالخميفرر ةولررم تختمررف سياسرر
 .(46)لها ةً مكمم تكان

لررديني المررذهبي فرري جانررب واحررد هررو الجانررب ا بكرران النترراج الفكررري ينصرر اً ذإ 
سياسررريا بعرررد خرررروج  هجررراً يرررم يصررربح فيمرررا بعررد ن ،القررادر والقرررائم ةالررذي يت رررح فررري سياسررر
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رها عمرى تصراببعرد وامرا في ةالنظامي ةفي المدرسوا حًا وبد تجمى  من بغداد ، يهيينالبو 
 وهذا ما كان سائدا ببل العصر البويهي.تدريس اتجا  فكري معين، 

 ة في العهد البويهيخامسًا : تطور المراكز الفكري

نرت بغرداد تتمترا بره مررن البرويهيين ومرا كا حرهالواسرا الرذي اتا ةف راال الحريرإن  
لعرالم لرذلك تنوعرت يستقطب طرالب العمرم مرن انحراال ا عممياً  صبحت مركزاً أخزين عممي 
 ةنه في كل جراما مكتبرأوك ودور العمم اهتماما كبيراً  فيها فكان لممكتبات ةالمراكز العممي

سروار  ابرو عمري برن أن يوبفروا كتربهم عمرى الجراما كمرا انشرأحيث كان من عراد  العممراال 
لمعمررم  فرري  كتررب فرري مدينرره رامهرمررز وداراً لم اً دار  ةالدولرر  رردعحاشررية حررد رجررال أالكاتررب 

مائره نسرخه مرن القرران  بهرا وكران تراها جميعاً اشكيير   الكرخ  ربي بغداد ونقل اليها كتباً 
مجمرد معظمهرا  ةربعمائرأ ف رال عرن عشرر  اءف و ،اخ حسرن النس رأيردي أالكريم خطت ب

 امررن الكتررب الترري كرران يممكهررا رجررال مشررهورون وجعررل امررر رعايتهررأو   صررحابهاأبخررط 
لجميا الطالب وعين  تهوفتح مكتب ةحد الق اأرجمين من العمويين  يعاونهم  بيدوحفظها 

واتخرذ الشررريف  ، (47)سرراجن الهرردب وكرذلك مررا يحتراجون مرن لهرم مرا يحتراجون مررن الكتر
وفتحهرررا  (دار العمرررم)سرررماها  اً نقيرررب العمرررويين والشررراعر المشرررهور دار  هرررر(406)تالر ررري

ا ولمرر ، هرن السررراجالرررا بين فري التعمرريم معينره لهررم جميررا مرا يحترراجون اليره مررن د ةلمطمبر
يتخرذ ن أمر برأدهن السراج لحد اءيام و حاجه الطالب أدار العمم في  عمم بغياب خازن

كرذلك  ، (48)ليستعممه كل من يحتاج اليه اذا لرزم اءمرر ةمفاتيح بعدد الطمب الدهن ةلخزان
وبرف  (دار العمرم)اي را  هالمعمرم اسرما اً الشرريف الر ري دار أخرو الشريف المرت ى  أانش
 ةالرى درجر ةكبيرر   دار العمرم هرذ توكانر، عمى هذ  الردار  فلمصر  الزراعيةبرا   من ةبري

مكتبره سرابور مرن و  ،(49)دينراربياليرين الرف الرف مجمرد بردرت بيمتهرا  يمرانين تنها  رمأ
 هررر(381ة )لمعمررم فرري سررن داراً  د وبررفقررفاردشررير وزيررر بنرري بويرره فرري الكرررخ  ربرري بغررداد 

ر وبرد ظمرت هرذ  الردا عميهرا، لإلنفرات وخصرص لهرا اءوبراف ًا،جرد ةً كيير  اً وجعل فيها كتب
وكرران  ،(50)(ه447)طغرلبررك السررمجوبي سررنة احتربررت عنررد مجرريال  ، حتررى سررنه سرربعون

لره مكتبره جمعره فيهررا العديرد مرن المؤلفرات ويررذكر ان  (حبشرري) ةوزيرر اءميرر معرز الدولر
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وء بررد ان يكررون لرردور العمررم هررذ  والمكتبررات ، (51)الفهرررس الررذي يقررا فرري عشررر  مجمرردات
ن تولرروا هررذ  بررالعموم بشرركل كامررل وممرر ةيكررون الخررازن عمررى درايرر ةً وعرراد ، حف ا ررًا وخزانرراً 

الوزير و  ةخازن مكتبه اءمير ع د الدول (ابو نصر الشيرازي)عهد البويهي الفي  مةالمه
ابررن العميررد و مسرركويه كررذلك ابررن المقرررئ الررذي تررولى خزانرره مكتبرره الرروزير الصرراحب بررن 

هم ومقربيهم من اصحاب العمرم يهم ومستشار ئرى ان اختيار البويهيين  وزرانو   ،(52)عباد
عرن  ف رالً  ،بشركل عرام  ةاءير اءيجرابي الرذي يرنعكس عمرى وابرا الحيرا  العمميركان له 

لكرررل  ةانهرررا كانرررت مفتوحررر مصرررادر التاريخيرررةهرررذ  المكتبرررات وبحسرررب مرررا جررراال فررري ال أن
 ،صررحاب مرذهب معررين أو أ مررن النراس ةمعينر ةطمررب العمرم ولررم تحتكرر لفئرر يريردشرخص 

 ةتطرروير الحركرر رئيسررياً  ن كانررت سرربباً و الترري اتبعهررا البويهيرر ةونسررتنتج مررن ذلررك ان السياسرر
 .م والمكتبات عصرهم من خالل اءهتمام بدور العم ابان ةالفكري

تعدد المذاهب والطوائرف بو  ،ت الفكربن  تمن المراكز  التي  ةوكانت دور العباد  
وصرررارت مقصررردًا مراكرررز العمرررم بتعرررددها وتنوعهرررا  فتعرررددتوتنوعرررت  ةدور العبررراد تتعررردد

دور بعررض ت مصررادر بررس الفكررر ،  اي ررا كانرر مصرردرًا مررننهررا صررارت ت لطمبررة العمررم
) نرذكر عمرى سرربيل الميرال فري بغرداد وفري العهرد البررويهي دار  ،لمعمرم  اءعيران تظرم دوراً 

احرد المحرديين  (هرر351 )تالمعروف بابي محمرد السجسرتاني (دعمج بن احمد بن دعمج
كانرررت دار   (هرررر384ت المرزبررراني) ودار محمرررد برررن عمرررران برررن موسرررى، (53)الميسرررورين

دار ابررررو مجمررررس ابرررري سررررممان و  ،(54)مررررن اهررررل العمررررم رجررررالً  خمسررررين ةءست رررراف ةمجهررررز 
حيث كانت تعقد مجالس عممية يحظرها كبرار ، رياح بدرب المنطقي ودار الشي  المفيد 

  .البويهييناءمراال ف ال عن مجالس وزراال ومستشارين ، (55)العمماال

 :الخاتمة

م كررل وكانررت حمرر ، العباسرري مررن حوا ررر العررالم خررالل العصرررأصرربحت بغررداد  -1
راسرررية مرررن كترررب ومنرررازل لممبيرررت انرررت تمبررري لهرررم متطمبررراتهم الد، فكطالرررب عمرررم 
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 عمرى ويجدون فيها كبار عمماال عصررهم آنرذاك ، ءسريما زمرن سريطرة البرويهيين
 مور الخالفة .أ

والفمسررفة والعمرروم زدهرار الحركررة الفكريررة بكررل جوانبهررا مرن عمرروم المغررة واءدب ا   -2
فررري العهرررد البرررويهي لمرررا تررروفر مرررن مسررراحة مرررن الحريرررة والررردعم  اءخررررى العقميرررة

 .  من ببل اءمراال البويهيين ووزرائهم ومستشاريهم المادي والمعنوي
ياسرية ومذهبيرة ، الفتررة مرن صرراعات وتجاذبرات سالر م مما شرهدته هرذ  عمى   -3

 لى ظهور نتاجات فكرية متنوعة .دت اكييرة أدوار ايجابية لكنها ساهمت في أ
يمكرررن ان نصرررف النتاجرررات الفكريرررة ببرررل العهرررد البرررويهي بأنهرررا أحاديرررة الجانرررب  -4

،حيررث تعبررر عررن رأي وأفكررار السررمطة الحاكمررة و ءنتمائهررا المررذهبي والقررومي ، 
اما في العهد البويهي تعدت الجانب الواحد وتميزت بالتالبح الفكرري الواسرا مرا 

 لإلبداع .الحرية الكافية 
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 الهوامش :
                                                           

 (. 469/  2ذاسٌخ انرًذٌ االساليً ،) (  1)

 ( .9/  5انكايم فً انراسٌخ ،) (  2)

 (. 316/  5انكايم فً انراسٌخ ،) نهًضٌذ ٌُظش ، (  3)

 ( . 372/  2انخضشي ، يحًذ ، ذاسٌخ االيى االساليٍح ) (  4)

 ( . 373/  4انًسؼىدي ، يشوج انزهة ويؼادٌ اندىهش ، ) (  5)

 ( . 149/  11انطثشي ، ذاسٌخ انشسم وانًهىك ، ) (  6)

 . 115ذاسٌخ انؼشاق فً انؼهذ انثىٌهً ، ص(  7)

(  55/  1ش : انرىاذً ، يصطفى ، انًثقفىٌ فً انحضاسج انؼشتٍح ، ) نهًضٌذ ٌُظ(  8)

. 

 111يؼرىق ،سشاد ػثاط ، انحٍاج انؼهًٍح فً انؼشاق خالل انؼصش انثىٌهً ، )(  9)

– 112 .) 
 ( . 142 – 141، )  يؼرىق ، انحٍاج انؼهًٍح فً انؼشاق(  11)
 ( . 229/  8) اتٍ اندىصي ، انًُرظى فً ذاسٌخ انًهىك وااليى ، (  11)
 ( . 229/  8نهًضٌذ ٌُظش : انًصذس َفسه ، ) (  12)
 (. 74/ 1اتى حٍاٌ انرىحٍذي ، االيراع وانًؤاَسح ، ) (  13)
 . 459نهًضٌذ ٌُظش : انثالرسي ، فرىذ انثهذاٌ ، ص(  14)
( ؛ نهًضٌذ ٌُظش :  326/  1انرُىخً ، َشىاس انًحاضشج واخثاس انزاكشج ، ) (  15)

 ( . 336 - 333/  2، ذداسب االيى وذؼاقة انهًى ، )  يسكىٌه
 ( .  8/  11نهًضٌذ ٌُظش : انطثشي ، ذاسٌح انشسم وانًهىك ، ) (  16)
 .( 8/  11نهًضٌذ ٌُظش : انطثشي ، ذاسٌخ انشسم وانًهىك ، ) (  17)
اتٍ انؼًٍذ ، ذاسٌخ انًسهًٍٍ يٍ صاحة ششٌؼح االسالو اتً انقاسى يحًذ حرى (  18)

 . 241ح االذاتكٍح ، صانذون
 ( . 321/  6اتٍ االثٍش ، انكايم فً انراسٌح ، ) (  19)
هـ ( ،  4 – 3يهٍحه ، سحًح اهلل ، انحانح االخرًاػٍح فً انؼشاق تٍٍ انقشٍٍَ ) (  21)

 . 121ص
 ( . 525/  2ٌاقىخ انحًىي ، يؼدى انثهذاٌ ، ) (  21)
 ( 528/  2ٌاقىخ انحًىي ، يؼدى انثهذاٌ ، ) (  22)
 . 111انًقذسً ، احسٍ انرقاسٍى فً يؼشفح االقانٍى ، ص(  23)
 .111انًقذسً ، احسٍ انرقاسٍى فً يؼشفح االقانٍى ، ص(  24)
 . 127انقفطً ، اخثاس انؼهًاء تأخثاس انحكًاء ، ص(  25)
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 ( . 237/  8اتٍ االثٍش ، انكايم فً انراسٌخ ، ) (  26)
 . 119، صسههة ، ذاسٌخ انؼشق فً انؼهذ انثىٌهً (  27)
َقاًل ػٍ : اتى سثد ، يحًذ َىاف ، واقغ انحٍاج انؼايح فً انؼشاق صيٍ (  28)

 268صانثىٌهٍٍٍ ، 
 . 157انقشطثً ، صهح ذاسٌخ انطثشي ، ص(  29)
 .  119سههة ، ذاسٌخ انؼشاق فً انؼهذ انثىٌهً ، ص(  31)
 ( . 261/  2نهًضٌذ ٌُظش : ٌرًٍح انذهش فً يحاسٍ اهم انؼصش ، ) (  31)
 – 115نهًضٌذ ٌُظش ، اخرالف انىصٌشٌٍ انصاحة تٍ ػثاد واتٍ انؼًٍذ ، ص(  32)

117 . 
 ( . 247 – 246/  2ذداسب االيى وذؼاقة انهًى ، ) (  33)
 .( 418/  2ذداسب االيى وذؼاقة انهًى ، ) (  34)
 (. 418 - 417/  2نهًضٌذ ٌُظش : ذداسب االيى وذؼاقة انهًى ، )(  35)
 .( 419 – 418/  2ذداسب االيى وذؼاقة انهًى، ) (  36)
 (.  68/  3انشورسوسي ، رٌم ذداسب االيى ، ) (  37)
 (. 289/  14اتٍ اندىصي ، انًُرظى فً ذاسٌخ انًهىك وااليى ، ) (  38)
 (. 353 – 352/  3ذاسٌخ تغذاد ) (  39)
 (.  111/  3نهًضٌذ ٌُظش : انشورسوسي ، رٌم ذداسب االيى ، ) (  41)
 ( . 22/  9اتٍ االثٍش ، انكايم فً انراسٌخ ، ) (  41)
 (. 197/  15انًُرظى فً ذاسٌخ انًهىك وااليى ، ) اتٍ اندىصي ، (  42)
 (. 197/  15اتٍ اندىصي ، انًُرظى فً ذاسٌخ االيى ، ) (  43)
 (.198 - 197/  15اتٍ اندىصي ، انًُرظى فً ذاسٌخ االيى ، ) (  44)
 (. 264/  15ًُرظى فً ذاسٌخ االيى ، ) اتٍ اندىصي ، ان(  45)
 (. 265 - 264/  15نهًضٌذ ٌُظش : اتٍ اندىصي ، انًُرظى فً ذاسٌخ االيى ، ) (  46)
 ( . 329/  1يرض ، هم ، انحضاسج االساليٍح ، ) (  47)
 ( . 329/  1يرض ، هم ، انحضاسج االساليٍح ، ) (  48)
 . 8ص ػثذ انغًُ ، حسٍ يحًذ ، انششٌف انشضً ،(  49)
 (. 19/  12اتٍ كثٍش ، انثذاٌح وانُهاٌح ، )(  51)
اتٍ خهذوٌ ، دٌىاٌ انًثرذأ وانخثش فً ذاسٌخ انؼشب وانثشتش ويٍ ػاصشهى يٍ (  51)

 (. 426/  7االكثش ، )  روي انشأٌ 
 (. 426/  7، )  ذوٌ ، دٌىاٌ انًثرذأ وانخثشاتٍ خه(  52)
 (. 123 / 1انخطٍة انثغذادي ، ذاسٌخ تغذاد ، ) (  53)
 (. 352/  3انخطٍة انثغذادي ، ذاسٌخ تغذاد ، ) (  54)
 (. 157/  5اتٍ اندىصي ، انًُرظى فً ذاسٌخ االيى ، ) (  55)
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 : واملراجع املصادر

 أوالً : انمصادر االونٍة

 هـ(630اته األثٍر ، اتً انحطه عهً ته محمذ انجسري )ت 

 1991)داس اىنتب ، ةٞرشٗح ، اىناٍو فٜ اىتاسٝخ ، تحقٞق : ػَش ػتذ اىسالً ،   -1

.) 

 هـ (279انثالرري ، احمذ ته ٌحٍى ته جاتر )ت 

  (.1911فت٘ح اىتيذاُ ، )داس اىٖاله ، ةٞشٗح ،  -2

 هـ (384انحىىخً ، انحطه ته عهً ته محمذ )ت 

، داس صرادس  2ّش٘اس اىَحاضشث ٗاختاس اىَزامشث ، تحقٞرق :ػيرٜ اىشراى)ٜ )  -3

،1995.) 

 هـ(.429انمهك ته محمذ )ت انثعانثً ، اتى مىصىر عثذ 

، داس اىنتررب اىؼيَٞررج ، ةٞررشٗح ،  1ٝتَٞررٔ اىررذٕش فررٜ ٍحا ررِ إررو اىؼ ررش ،)  -4

1913.) ً 

 هـ(597اته انجىزي ، جمال انذٌه اتى انفرج عثذ انرحمه ته محمذ )ت 

اىَْتظٌ فٜ تاسٝخ اىَي٘ك ٗاالٌٍ ، تحقٞرق: ٍحَرذ ػترذ اىقرادس ػدرا )داس اىنترب  -5

 ً (.1991اىؼيَٞج ، 

  هـ(400حٍان انحىحٍذي ، محمذ ته انعثاش ،)تاتى 

اخررتالا اىرر٘صٝشِٝ اى رراعب ةررِ ػترراد ٗاةررِ اىؼَٞررذ ، )داس اىنتررب اىؼيَٞررج ،  -6

 ً(.1991ةٞشٗح ، 

 ً (.1992، داس اىَؼشفج ،  1االٍتاع ٗاىَؤاّسج ، )   -1

 هـ (463انخطٍة انثغذادي ، احمذ ته عهً ته ثاتث ،)ت 
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، داس اىاررشا اال ررالٍٜ ، ةٞررشٗح ،  1 ترراسٝخ ةاررذاد ، تحقٞررق :ةشرراس ػرر٘اد )  -8

2002 .) 

 هـ(808اته خهذون ، عثذ انرحمه ته محمذ ، انحضرمً ) ت 

دٝ٘اُ اىَتتذأ ٗاىختش فٜ تاسٝخ اىؼشا ٗاىتشةش ٍِٗ ػاصشٌٕ ٍرِ رٗٛ اىشر ُ  -9

 ً(. 1911، داس اىفنش ، ةٞشٗح ،  2االمتش ، تحقٞق : خيٞو شحادث ، )  

 ه انحطٍه )ت انقرن انخامص انهجري (انرورروري ، ظهٍر انذٌه محمذ ت 

 ً(.1916) ٍدتؼج اىتَذُ ، اىقإشث ،  1رٝو ت)اسا االٌٍ ،   -10

 هـ(310انطثري ، محمذ ته جرٌر )ت 

 .(  1911،)داس اىتشاث ، د . ٍل ، 2تاسٝخ اىش و ٗاىَي٘ك ،   -11

 هـ(376اته انعمٍذ ، محمذ ته انحطٍه ته محمذ )ت 

( عترٚ اال رالً اةرٜ اىقا رٌ ٍحَرذ )تاسٝخ اىَسيَِٞ ٍِ صاعب ششٝؼج  -12

 د.ٍل ، د.ح (.نٍذن ، ) 1اىذٗىج االتاةنٞج  

 هـ(369انقرطثً ، عرٌة ته ضعذ )ت 

 ً(. 1911)داس اىتشاث ، ةٞشٗح ،  2صيج تاسٝخ اىدتشٛ ،   -13

 هـ (646انقفطثً ، جمال انذٌه عهً ته ٌىضف ، )ت 

) داس  1اىررذِٝ ، أخترراس اىؼيَرراخ ة خترراس اىحنَرراخ ، تحقٞررق : اةررشإٌٞ شررَ   -14

 (.2005اىَؼشفج ، ةٞشٗح ، 

 هـ(774اته كثٍر ، اضماعٍم ته عمر انقرشً )ت 

،)داس اعٞرراخ اىتررشاث ،د.ٍررل، 1اىتذاٝررج ٗاىْٖاٝررج ، تحقٞررق: ػيررٜ شررٞشٛ ،   -15

1911)ً 

 هـ( 346انمطعىدي ، عهً ته انحطٍه ته عهً )ت 

 ً(.1991، داس اىسؼادث ، اىقإشث ،  5ٍشٗج اىزٕب ٍٗؼادُ اى)ٕ٘ش ،   -16

 هـ(421مطكىٌه ، احمذ ته محمذ ته ٌعقىب )ت 
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، داس  شٗش  2ت)اسا االٌٍ ٗتؼاقب اىٌَٖ ، تحقٞق : اة٘ اىقا ٌ اٍاٍٜ ،   -11

 ً(.2000،  ٖشاُ ، 

 هـ (380انمقذضً ، محمذ ته احمذ )ت 

 (.1991)داس صادس ، ةٞشٗح ،  3اعسِ اىتاقا ٌٞ فٜ ٍؼشفج االقاىٌٞ ،   -18

  هـ (721ته عثذ انىهاب )ت قثم عاو انىىٌري ، شهاب انذٌه احمذ 

) داس اىنترب اىؼيَٞرج  1ّٖاٝج األسا ٗفُْ٘ االدا ، تحقٞق : ٍفٞذ قَٞحٔ ،   -19

 ً(. 2004، ةٞشٗح ، 

 هـ(626ٌاقىت انحمىي ، شهاب انذٌه ته عثذ هللا انرومً )ت 

 ً (.1995) داس صادس ، ةٞشٗح ،  2ٍؼ)ٌ اىتيذاُ ،   -20

 

 ثانثاً : انمراجع انحذٌثة

  انحىاجً ، مصطفى 

 ً(.2004اىَثقفُ٘ فٜ اىحضاسث اىؼشةٞج ، )داس اىفاساةٜ ، ةٞشٗح ،  -21

  انخضري ، محمذ 

 ً (.1916) داس اىنتب اىؼيَٞج  ، ةٞشٗح ،  5تاسٝخ االٌٍ اال الٍٞج ،   -22

  رحمة هللا ، مهٍحه 

)ٍدتؼرررج  1ٕررر  ( ،   4-3اىحاىرررج االاتَاػٞرررج فرررٜ اىؼرررشان ةرررِٞ اىقرررشِّٞ )  -23

 ً(.1991ةاذاد ، اىضٕشاخ ، 

  ًزٌذان ، جرج 

 ً(.1931) ٍدتؼج اىٖاله ، اىقإشث ،  3تاسٝخ اىتَذُ اال الٍٜ ،   -24

  اتى ضثث ، محمذ وىاف 

ٗاقررغ اىحٞرراث اىؼاٍررج فررٜ اىؼررشان ، صٍررِ اىتررِٖ٘ٝٞٞ ، س رراىج ٍااسررتٞش  ٞررش   -25

 ً(.2011ٍْش٘سث ، اى)اٍؼج اال الٍٞج ،  ضث ، 



هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخاهس /الوجلذ ال خاهسةهجلة الذراسات الوستذاهة . السنة ال  

 

 

 
 2436 

                                                                                                                                                      

  ضههة ، حطٍه 

 ً(.2001) داس اىح)ج ،د.ٍل،  1اىتٖٜ٘ٝ ،   تاسٝخ اىؼشان فٜ اىؼٖذ -26

  عثذ انغىً ، حطه محمذ 

 اىششٝف اىشضٜ ، ) اىَدتؼج اىحٞذسٝج ، اىْ)ف االششا ، د.ح (. -21

  محس ، هم 

 اىحضاسث اال الٍٞج ، تشاَج : اةشإٌٞ اعَذ ،) داس اىٖاله ، د.ح (. -21

  معحىق ، رشا عثاش 

، ا شٗعررج دمترر٘سآ  ٞررش  اىحٞرراث اىؼيَٞررج فررٜ اىؼررشان خرراله اىؼٖررذ اىتررٖٜ٘ٝ -29

 ً (.1990ٍْش٘سث ، ااٍؼج اً اىقشٙ ،ٍنج اىَنشٍج ،


