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الحاكم النيسابوري ت (  504هـ  0005/م ) ومدونتة تاريخ نيسابور
م .د .ظفار قحطان عبد الستار علي

المقدمــــــــــــــــــــة

الدرســات التاريخيــة تطــو اير كبي ـ اير وارــبحت تروع ــا وتنوع ـت من جيت ــا مــن
تطــورت ا

الد ارس ــات ال ام ــة تم ــن ت ــاريخ الحولي ــات ال ــر مر ــادر امدا والج راتي ــة ال ــر نظ ــم امدار

وال ــدواوين والمم ــاجم وكت ــا الل ــة والفم ــه والم ــال وم ــا ال ــر ةلـ ـ م ــن الد ارس ــات التاريخي ــة

والثماتية المامة  .الر ان جال امهتمام بدراسة علـم الرجـاا او مـا يسـمر بمرـادر التـراجم
وممرتة الملمال والفم ال والمحدثين ودورهم الممرتي ومـدى تـثثرهم بـالواقا الح ـاري السـا د

تي امقليم او المدينة  ,وتثثيرهم تيه وما تنطوي عليـه حركـة المجتمـا مـن تطـور تـي البنيـة
المدينيــة  .كن كــا ح ــار تــود تــي مــدن ا رــور ح ــارت ا  .وهــةا مــا يفســر لنــا نمــط
التواريخ المحلية للمدن المربية وامسالمية التي دون ا مؤرخون ممن ولدوا تي ا او مـروا ب ـا

وتوقفـوا عنــدها  .كنـه اعــرب بتــاريخ المدينــة مــن يـره مــن البــاحثين والمــؤرخين  .قــد تــدنوا

علما ــا ومح ــدثي ا وادبا ــا وتم ا ــا  .ورج ــاا ادارت ــا م ــا ممدم ــة ج راتي ــة وطوبو راتي ــة

اســتماها مــؤرم المدينــة مــن مرــادرها المديمــة  .وبــةل يمكــن المــوا ان ت ـواريخ المــدن اد

وارد من التواريخ المامة  .نظ اير لدقة المملومـات التـي دون ـا مـؤرم المدينـة ومرـادرها .
وهكةا ينب ي علينا د ارسـة تـاريخ نيسـابور مركـل اقلـيم المالـر امسـالمي ومؤرخ ـا المحـد

الفميـه ابــن البيــا الحــاكم النيسـابوري كهميــة هــةه الد ارسـة التـي لــم يسـب للبــاحثين المحــدثين

الميام به .

[ ] 1

هــو محمــد بــن عبــد اه بــن محمــد بــن حمدويــه

ويت ح انه ينتمي الر بني

()0

 .ابــن نمــيم بــن الحكــم ال ــبي

به بن الحار بـن ت ـر بـن مالـ

()3

وبـةل ت ـو ابـن اروحـه

عربية يمتل بنسبه الر خير قبا ا المرا المدنانيـة  .ويكنـر ب ـ ب ابوعبـد اه ب

كان اكبر ابنا ه  .وكان يمرب بـ ب ابن البيا ب

مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

()4

.

()2

()5

ويبـدو انـه
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والبيا بفتح البال الموحد وكسر اليال المثنا من تحت ا وتالديدها وبمدها عـين م ملـة

()6

هــةه اللفظــة لمــن يتــولر البياعــة والتوســط تــي الخانــات بــين البــا ا والمالــتري مــن التجــار

لالمتمة  .وهةه النسبة كما يبدو قد االت ر ب ا الحاكم ابو عبد اه النيسابوري

()7

.

كمــا كــان يمــرب اي ـاي بـ ـ ب الحــاكم النيســابوري ب ومــن المؤكــد ان هــةا اللمــا قــد جــاله

بســبا توليتــه الم ــال تــي نيســابور

()8

ولمــا اي ـاي ب ـ ب الحــاتظ ب كمــا قيــا عنــه ب المحــد

كنه كان من اها الف ا والملـم والممرتـة والحفـظ للحـدي

()9

ب

ليسـت لـدينا مملومـات كاتيـة

عن عا لته  .تلم نمرب عن ابا ه واجداده  ,ومكانت م الملمية والفكريـة  ,ودورهـم السياسـي
وامداري كمــا لــم نســتطا الوقــوب علــر نرــوت تبــين لنــا مــن هــم ابنــاؤه واهميــت م الفكريــة
ير ابنه ب عبد اه ب الةي كان يكنر به

()00

ويت ح ان بم اي من اتراد عا لته كانت ل ـم

اهتمامــات علميــة وثماتيــة  ,تمــد اورد الســبكي (ت 770هـ ـ 0369 /م) تــي طبماتــه اعتنــال
والده وخاله بثبي عبد اه الحاكم تي طلا الملم والمناية بـه وتوجي ـه نحـو سـماعه الحـدي

منــة الر ـ ر

()00

ممــا يــدا علــر ان ابــن البيــا قــد ولــد تــي عا لــة ترعــر الملــم وت ــتم بــثمور

الدين والسنة .

ولــد الحــاكم النيســابوري رــبيحة الثالـ

ســنة 933م تــي مدينــة نيســابور
عام  504هـ 0005 /م

()03

()02

مــن الـ ر ربيــا اموا ســنة 320ه ـ  5 /مــار

ويبــدو ان ثمــة اجتمــا عمــده المؤرخــون تــي ســنة وتاتــه

 .ويةكر الخطيا الب دادي (ت563هـ 0070 /م) حديثاي عن

املهري ومحمد بن يحير بن ابراهيم الملكي  ,ان وتاته كانت تي نيسابور تي ال ر رفر

من عام 504هـ

()03

.

ام ان ابــن خلكــان (ت680ه ـ 0282 /م) يحــدد وتاتــه يــوم الثالثــال ثالـ

تل السنة

()05

رــفر مــن

.

وينمــا الســبكي روايــة عــن ابــي موســر المــديني ان الحــاكم ابــا عبــد اه دخــا الحمــام

وا تسا وخرج وقاا ب آه ب وقبض روحه وهو متـلر لـم يلـب
رفر سنة خم

بكـر الحبــري
503هـب

()06

()04

قميرـه بمـد ,وةلـ تـي ثالـ

واربمما ـة يـوم امربمـال  ,ودتـن بمـد المرـر  ,ورـلر عليـه الما ـي ابـو

وينفــرد الخليلــي تــي كتــاا امرالـاد تــي ةكــر وتاتــه ســنة ثــال

مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

واربمما ــة ب
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()07
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وقـد بلـس سـنه يـوم وتاتـه ,اربـا وثمـانين ()85

[ ] 2

كان ابو عبد اه الحاكم النيسابوري رجالي تا الي تي علوم الدين والحدي

وممتد اير تـي

مجاا التثليب والترنيب  .وقـد شالـاد بـه المحـدثون والفم ـال  ,وتفـنن تـي ورـفه المؤرخـون

والــروا ت ــةا الخطيــا الب ــدادي يمــوا تيــه ب كــان مــن اهــا الف ــا والملــم والممرتــة والحفــظ
وكان ثمة ب

()09

.

وشالاد ابن الجـولي (ت497ه ـ 0200 /م) بـةكره تـي المنـتظم تورـفه بثنـه ب مـن اهـا

الف ا والملم والحفظ للحدي ب (.)20

ويم ــوا تي ــه الس ــمماني (ت462هـ ــ0060/م) ب ك ــان م ــن اه ــا الف ــا والمل ــم والممرت ــة

والف مب

()20

واسا الملمب

واجاد ابن خلكان تي ورفه بامام اها الحدي

()22

وابد السبكي تي ةكره بموله ب كان اماماي جلـيالي وحاتظـاي حفـيالي اتفـ علـر

امامته وجاللته وعظمة قدرهب

()23

من اها الملم والحفظ والحدي

()25

تي عرره  .كان عالماي عارتاي

 ,ويموا ابن كثير (ت775هـ 0372 /م) عنه بالحاتظ ,

 ,من اها الدين واممانة والريانة وال بط والتجرد والور ب
()24

,وةكره ابن حجر المسمالني(ت845هـ0540/م)بامام راد ب

وقاا عنه ابن ت ري بردي (ت875هـ 0569 /م) بالحاتظ  ,كان احـد اركـان امسـالم ,

وسيد المحدثين وامام م تي وقته والمرجو اليه تي هةا الالثنب

()26

.

وهكةا تبرل اهمية ابن البيا ال بي تي مجاا الملم والممرتة  ,وتظ ر مكانتـه

قدرتــه امبداعيــة تــي الحفــظ والتــثليب ,وم ــرو تــي ةل ـ تمــد بطلــا
الفم يــة والدينيــة وتبــدو ا

الملم من ر ره باعتنال والده وقاا  ,تثوا سماعه سنة ثالثين واستملي علر ابي حاتم بـن
حب ـان ســنة اربــا ثالثــين  ,ورحــا مــن نيســابور الــر الم ـ ار ســنة احــدى واربمــين بمــد مــوت
اسماعيا الرفار بثال ر وحجب (.)27

تنما الحـاكم النيسـابوري تـي بـالد خ ارسـان ومـا ورال الن ـر  .ورحـا الـر المـ ار والالـام

والحج ــال  ,واخـــة عـــن الكثيـ ــر مـ ــن الملمـ ــال والمح ــدثين والفم ـ ــال وح ــد

مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

عـــن المديـــد مـــن
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المحــدثين والمــؤرخين
اليخ .

()29

()28

32

وقيــا ان بالــيوخه الــةين ســما مــن م بنيســابور وحــدها نحــو الــب

وسما ب يرها من نحو الب اليخ اي اي  .وهكةا يت ـح ان ممجـم الـيوخه قـد بلـس نحـو

الفينب

()29

.

ان هـةا المـدد ال ــخم مـن الــيوخه قـد شل مــه المـدر علــر الروايـة والحفــظ ومنحتـه الســمة

الملميــة والفكريــة تــي التــثليب والتــدوين تــي مجــامت الحــدي

عبــد اه محمــد بــن يممــوا بــن امخـرم الالــيباني وابــا المبــا

والتــاريخ ,تســما بنيســابور ابــا

محمــد بــن امرــم  ,وابــا علــي

الحسين بن علي الحاتظ  .وبب داد ابا عمرو عثمان بن احمد السما  ,وابا بكر احمـد بـن
سليمان النجاد و يرهم  ,وبالكوتة ابا جمفر محمد بن علي الاليباني,وبمكة بن ابي مسر ,

وب مــةان ابــا محمــد عبــد الــرحمن بــن حمــدان الجــالا  ,وبمــرو ابــا المبــا

محمـد بــن احمــد

التاجر المحبوبي ,وببخا ار ابا رالح خلب بن محمد الخيام  ,وجماعة كثير سواهم .
وقـاا ابــن خلكـان انــه ب روى عمـن عــاع بمــده لسـمة روابيــه وكثـر الــيوخه ب

()30

()30

ومــن

الجــدير بالــةكر ان ابــن البي ـا كــان قــد تفمــه علــر ابــي س ـ ا محمــد بــن ســليمان الرــملوكي
الفميه الالاتمي وعندما قدم الر الم ار ق شر علر ابي علي بن ابي هرير الفميه

()33

ورـحا

تي التروب ابا عمرو محمد بن جمفر الخلـدي وابـا عثمـان الم ربـي  .تكـان بـةل مدرسـة

تم يه علر مةها اممام الالاتمي

()35

كــان الحــاكم النيســابوري واســا الملــم كثيــر الحفــظ والممرتــة  ,ورحــا اليــه طلبــة الملــم

والحدي

من امقاليم والمدن لمدرته وثمته وروايته ب واتفا الملمال علر انه من اعلم ام مة

الةين حفـظ اه ب ـم هـةا الـدين ب تحـد

عنـه مـن اهـا المـ ار وخ ارسـان جماعـة كثيـر مـن م

ابــو الحســن علــي ابــن عمــر الــدار قطنــي الحــاتظ  ,وابــو الفــتح محمــد بــن احمــد بــن ابــي

الفوار الحاتظ الب دادي .

واب ــو عثم ــان لس ــماعيا ب ــن عب ــد ال ــرحمن الر ــابوني  ,واب ــو بك ــر احم ــد ب ــن الحس ــين

البي يمي  ,وابو الماسم عبيد اه بن احمد املهري  ,وابو المالل محمد بن علي الواسطي ,

وابو ةر ال روي  ,وامستاة ابو الماسم الماليري وابو رالح المؤةن  .واخرهم ابو بكر احمد
بن علي الاليرالي امديا تـ ب انجا عليه خل كثير ب
مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

()34
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الةين تتلمةوا علر ابن البيـا واخـةوا

ان هةه النخبة من الملمال والفم ال ورجاا الحدي

عنــه علمــه وتم ــه  .كــانوا الــرواد اموا ــا الــةين حفظ ـوا لنــا رواياتــه ومدوناتــه  .وبــةل ت ــم

امدا الميمــة تــي نالــر آرال اهــا الســنة علــر مــةها اممــام الالــاتمي تــي خ ارســان ومــا ورال
الن ر .

ومن الجدير بالةكر ان ابن البيا قد سما الحدي

واملي بما ورال الن ر سنة خم

تي سنة ثالثين وعمره تسـا سـنوات ,

وخمسين وسما منه الفميه الالاتمي الكبير ابو بكر المفـاا

الالاالي  .وبالم ار املي سنة سبا وستين وملمه الدار قطني (..)36
[ ] 3

عــاع ابــو عبــد اه الحــاكم النيســابوري تــي كنــب اممــار الســامانية

()37

وترعــر تــي

حماية ام ار ا واهتمامات م به وكـان مو ـا تمـديرهم وعنـايت م وثمـت م تيـه ولمـا مرجـا ةلـ

يمــود الــر اتفــا وج ــة نظــرهم الدينيــة  ,كن الســامانيين كــانوا مــن اهــا الســنة
ابــن البيــا الملميــة والفم يــة وال ـ رته تــي علــم الحــدي

ينفةونه تـي الرسـا ا والسـفارات الـر ملـو بنـي بويـه

والتــاريخ

()50

()39

()38

ولمكانــة

ول ــةا تــرى الســامانيين

وبمـد عـام 350ه ـ 942 /م تـولر

الم ـال تــي مدينــة بنســا احــدى مــدن خ ارســان الال ـ ير  ,تمــاا ابــو حــالم عمــر بــن اب ـراهيم
المب ــدوي الح ــاتظ  ,ان الح ــاكم اب ــا عب ــد اه لم ــا قل ــد الم ــال بنسـ ـا دخ ــا الخلي ــا ب ــن احم ــد
السجري الما ي علر ابـي جمفـر المتبـي الـولير السـاماتي تمـاا ب هنـث اه الالـيخ تمـد ج ـل

الر نسا ثلثما ة الب حدي

لرسوا اه (رلر اه عليه وسلم) تت لا وج هب

()50

ويبدو انه قد علا عن ا ليتولر الم ال تي مدينة نيسابور قربة ومية خراسان عام

349ه ـ 969 /م تـي امـار امميـر الســديد ابـو رـالح منرـور بــن نـون بـن نرـر الســاماني
وتي ولار ابي نرر محمد بن عبـد الجبـار المتبـي

طــويالي حي ـ

ةل ـ

()53

()52

ويت ـح انـه ق ـا ه هـةا لـم يسـتمر

تالــير الروايــة الــر توليتــه ق ــال جرجــان بخ ارســان بمــدها ولكنــه امتنــا عــن

ومــن المؤكــد ان منرــا الم ــال م يمــنح ام لمــن هــو جــدير ب ــةا المنرــا تــي

النلاهة والرد وسـمه الفمـه والممرتـة بتالـريمات اهـا السـنة

()55

ويـةكر السـبكي ان الالـيخ

ابو بكر بن اسحا وابو الوليد النيسابوري يرجمان الر ابي عبد اه الحاكم تي السؤاا عن

الجرن والتمديا وعلا الحدي

ورحيحه وسميمه

مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية
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ويمــوا ابــو حــاتم عمــر ابــن احمــد الحــاتظ انــه ســما الحــاكم يمــوا (ال ـربت مــال لمــلم ,
وســثلت اه ان يرلقنــي حســن الترــنيب)

()56

 .ول ــةا جــالت مدوناتــه تــي ايــة امهميــة

والروعة  .تةكر الخطيا الب دادي بثن له ب تي علوم الحدي

السمماني عنه ب له تي علوم الحدي

مرنفات عد ب

و يرها مرنفات حسان ب

()58

.

وورــب ابــن خلكــان ممدرتــه تــي التــدوين بثنــه كــان ب امــام اهــا الحــدي

والمؤلب تيه الكتا التي لم يسب الر مثل ا ب

()59

.

ويموا ابن خلدون (ت808هـ 0504 /م) ب وقد الب النا

()57

 .وقـاا

تــي عر ـره
واكثـروا

تي علوم الحـدي

ومن تحوا علما ه وش مت م ابو عبد اه الحاكم وتآليفه تيه مال ور وهـو الـةي هةبـه واظ ـر
محاسنه ب

()40

لمد ةكر بمض المؤرخين ان عدد مرنفاته قد بل ت الفا وخمسما ة جلل

()40

ويبدو ان هةا الرقم مبالس تيه  ,ويرى احدهم ان تثليفه قريباي من خمسما ة جلل

.

()42

.

وما وجود خالب تي امرقام ام انه ةل يو ح لار ابن البيا وممدرته تـي التـدوين

والترنيب .

لمد ةكرت كتـا التـراجم مؤلفـات الحـاكم النيسـابوري التـي ورـلت الـي م وكانـت ممروتـة

عندهم كاآلتي -:

 -0امربمين تي الحدي
 -3امكليا تي الحدي

.

 .رنفه لبمض اممرال .

 -2المـ ــدخا الـ ــر ممرتـ ــة امكليـ ــا  .اورد تـ ــي آخ ـ ـره مـ ــا اورده تـ ــي اكليلـ ــه عـ ــن رمـ ــول
امحاديـ ـ

الر ــحيحة  .وطبمات ــا  ,يوج ــد من ــه نس ــخة محفوظ ــة ت ــي طنج ــة وت ــي

مكتب ــة الكن ــاني بالرب ــاط  .طب ــا ت ــي حل ــا س ــنة 0342ه ـ ـ 0932 /م  .ث ــم نالـ ـره

روبسون  . J.Robsonلندن . 0943
 -2امالي الماليات تي الحدي

.

 -2تاريخ خراسان  .تاريخ الحاكم النيسابوري لمله تاريخ نيسابور الةي سيثتي الحـدي
عنه محماي .

 -6تراجم الاليوم .
مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية
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 -7رحلتان الر الحجال والم ار .
 -8السيا تي ةيا تاريخ نيسابور .
 -9علا الحدي

.

-00ت ا ا المالر الميسر .

-00ت ا ا تاطمة اللهرال (رض).
-02توا د الاليوم .

-03كتاا المبتدش من الال ر الكبرى .
-05مناقا الردي (رض) .

-04المستدر علر الرحيحين تي الحدي
-06المدخا الر علم الرحيح .

-07ممرتــة ارــوا (او علــوم) الحــدي

.

 .مكتبــة ال ـ يد علــي باالــا رقــم  ,356ت ــر

مم ـد المخطوطــات المربيــة ط 0ت , 007ب ــداد  .مكتبــة اموقــاب 953(2766ه ـ ,
ت ر رقم . )575

-08مناقا اممام الالاتمي .
وتوجــد بمــض الرســا ا او الفرــوا  ,او ربمــا تكــون اج ـلال ر ـ ير مســتلة مــن بمــض

المؤلفات واربحت ةات و ا مستما لمل ا اخةت طابا الكتا وهي -:

 .0تســمية مــن اخــرج م البخــاري ومســلم  .الظاهريــة حــدي

 . /388تلخــيت كتــاا الكنــر

لمبد ال ني بن عبد الواحد الممدسي (ت600هـ 0203 /م  ,الظاهرية ت. )200

 .2اجوبــة الحــاكم النيســابوري علــر منر ـرتة مــن ب ــداد عــن اس ـ لة اهــا الحــدي

عــن

جماعة من الخراسانيين لم يمفوا علر محل م من الجرن والتمديا .

.3سؤمت ابي عبد اه النيسابوري للدار قطني واجوبته تي اسامي مالايخ من اها الم ار .
 .5المر ارحاا الحدي
 .4الفوا د

()43

.

.

مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية
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ان هــةا المــدد البســيط مــن مــدونات الحــاكم النيســابوري م يالــكا ام رقمـاي متوا ــماي مــن

تل التي ةكرها المؤرخون اموا ا  .ومن الوا ح ان المديد من مؤلفاته قد تمدت او اتلفت ا
يد الحدثان .

[ ] 4

تاريخ نيسابور

كان امعتلال بالمدينة المربية وامسالمية والتباهي تي ا وامنتمال الي ا وامنتساا ب ا

 .مــن الــدواتا التــي حفــلت المــؤرخين مــن ابنــال المدينــة تخليــدها وكتابــة تاريخ ــا بالــيل مــن
التفريا وتي ةكر خطط ا وتدوين اخبارها وتسجيا علما ـا ومحـدثي ا  .لتكـون مفخـر لـه
وكبنــال المدينــة امــام بميــة المــدن التــي دون عن ــا المؤرخــون تــي اممرــار المربيــة والمــدن

امسالمية  .وبةل ظ رت تواريخ المدن منة المرن الثالـ

لل جـر  .وهـي تـي الحميمـة كتـا

تراجم لرجامت المدينة وعلما ا وتم ا ا ومحدثي ا ممن ولدوا تي ا او استمروا ب ـا او مـروا

تي ـا  .مــا ممــدمات ممت ـبة منمولــة تــي ال الـا مــن المرــادر المديمـة عــن خطــط المدينــة
مو و الدراسة وتاريخ ا المديم  .وتواريخ المدن ميؤلف ـا ام رجـاا مـن نفـ

ولد تي ا وعاع تم توتي ب ا

()45

.

المدينـة التـي

وك ــان اوا ل ــا م ــا اتر ــا بالمرـ ـرين المـ ـربيين الكبيـ ـرين البر ــر والكوت ــة وم ــن احس ــن

النم ــاةج للكت ــا امول ــر ت ــي تـ ـواريخ الم ــدن ب اخب ــار مك ــة ب لاللرق ــي (ت255ه ـ ـ 848 /م)
وتاريخ المدينة لممر بن البه(ت262ه874/م)وتاريخ واسط لـ ب بحالاب(ت288ه900/م)
اما تاريخ ب داد للخطيا الب دادي ت و اوسا ماورلنا عن اية مدينة عراقية (.)44

واةا انتملنا الر ايران تجد ان المديد من المـؤرخين الـةين كتبـوا عـن المـدن الر يسـة تي ـا

 ,ومــن كوكبــة المــدن هــي مــرو التــي كتــا تاريخ ــا ســبمة مــؤرخين احــدهم الســمماني الــةي

خر ـ ـ ـ ا بتـ ـ ــاريخ تـ ـ ــي عال ـ ـ ـرين مجلـ ـ ــداي وبلـ ـ ــخ التـ ـ ــي كتـ ـ ــا تاريخ ـ ـ ــا ابـ ـ ــو علـ ـ ــي البلخـ ـ ــي

(295هـ906/م) وابو اسحا الحداد (ت335هــ956/م) الـةي كتـا تـاريخ هـ ار  .وبخـارى
ول ا بدورها سبمة تواريخ اول ا تاريخ النرالخي (ت358هـ949/م)
واخي اير ولي

()46

.

آخر علر سبيا المثاا م الحرر هو تاريخ نيسابور الةي كتا تاريخ ا
ا

اربمــة مــؤرخين هــم الكمبــي (ت309هــ930/م) وابــن الجــارود (ت320ه ـ 935 /م) و عبــد
مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية
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ال ــاتر الفارســي (ت 429ه ــ0035 /م) ولكــن اعظــم هــةه الت ـواريخ هــو للحــاكم النيســابوري
(ت504هـ0005/م) .

ونيســابور بفــتح النــون وســكون اليــال المنموطــة مــن تحت ــا بــاثنتين وتــتح الســين الم ملــة

وبمد املب بال موحد  .وتي آخرها الرال .

()47

وينمــا الســمماني عــن ابــي علــي ال ســاني الحــاتظ تــي كتــاا تميــد الم مــا قــاا  :قــاا

محمد بن عبد السالم ان ابو حاتم س ا بن محمد قاا  :انمـا قيـا ل ـا نيسـابور كن سـابور
()48

 .وكانت المامة تسمي ا ب نالاوور ب

()49

.

مر ب ا تميا ل ا نيسابور
 المل – ّوةكــر لســترنج ان اســم ا تــي الفارســية الحديثــة يلفــظ ب نيالــابورب  .وهــي تــي المربيــة
نيســابور وهــو مالــت مــن ب نيوالــاه بــورب تــي الفارســية المديمــة وممنــاه ب الــيل او عمــا او

مو ا ب سابور

()60

.

ومن اسمال نيسابور ب ابرال ر ب

()60

التسمية ظ رت تي الدراهم المديمة التي

وممناه مدينة ال يم تي الل ة الفارسية
رب ا اممويون والمباسيون تي ا

()62

()63

.

 .وب ـةه

وتمــد نيســابور اعظــم مدينــة كانــت تــي الربــا اموا مــن اربــا خ ارســان اتتتح ــا عبــد اه بــن

عامر كربل تي خالتة عثمان بن عفان (رض) سنة 30هـ 640 /م

()65

.

لمــد كانــت دار اممــار بخ ارســان بمــرو وبلــخ الــر ايــام اممــار الطاهريــة لة اتخــة امميــر

عبــد اه طــاهر الخ العـي (ت230هــ855 /م) مدينــة نيســابور قرـبة خ ارســان وممـ شر لحكمــة
ودار مملكته ب

حيـ ـ

()64

وكان نتيجة هـةا امنتمـاا ان ارـبحت نيسـابور اعظـم مدينـة بخ ارسـان

 -:ب عم ــرت وكب ــرت و ــلرت وعظم ــت اموال ــا ب

()66

الفكرية والملمية المربية وامسالمية تي خراسان آنةا (. )67

ور ــارت م ــن اكب ــر الم ارك ــل

كان تـاريخ نيسـابور كبـن البيـا الحـاكم النيسـابوري يمثـا الفتـر الةهبيـة للمدينـة  .وهـةا

التاريخ كبير اوله ب الحمد ه الةي اختار محمداي ....ب وقد ةكره ابن تند وقاا انه يتكون

من  02جللاي

)68( .

 .بينما قاا السمماني انه تي ثمانية مجلدات

()69

.

وكــان ابــو الف ــا بــن الفلكــي الحمــداني يمــوا ب كــان كتــاا تــاريخ النيســابوريين الــةي

رنفه الحاكم ابو عبد اه بي البيا احد ما رحلت الر نيسابور بسببه ب

مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

()70

.
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وقاا السبكي (ت 770هـ 0369 /م) ب وهو التاريخ الةي لم ترعيني تاريخاي اجا منه .

وهو عندي سيد الكتا المو وعة للبالد  ,تثكثر من يةكره من االياخه او االيام االياخه ب

ثــم يمــوا اي ـاي ب وهــو عنــدي اعــود الت ـواريخ علــر الفم ــال بفا ــد  ,ومــن نظــر عــرب تفــنن

الرجا تي الملوم جميماي ب

()70

وكــان تــاريخ نيســابور قــد كتــا بالل ــة المربيــة  ,ومرتبـاي علــر حــروب الممجــم  ,ويمسـم

ت ـراجم لرــحابة الرســوا برــلر اه عليــه وســلمب وامعــالم تــي نيســابور الــر ســنة 380ه ــ/
990م  .وةكــر تيــه مــن ورد خ ارســان مــن الرــحابة والتــابمين ومــن اســتوطن ا  ,واستمرــر
ةكر نسب م واخبارهم ثم اتبا التابمين  ,ثم المرن الثالـ

وال اربـا ال جـريين  .وقـد جمـا كـا

طبمة من م الر ست طبمات ترتا قرن كا عرـر علـر حـد علـر الحـروب الـر ان انت ـر

الر قوم حدثوا بمده من سنة عالرين وثالثما ة الر ثمانين تجمل م الطبمة السادسة  .ويبدو
ان ارــا الكتــاا قــد تمــد  ,امــا المخترــر المربــي المتــثخر مــن هــةا الكتــاا ت ــو اعــاد

ترجمتــه عــن رــيا ة تارســية قــدم ا مرــنب اســمه احمــد بــن محمــد بــن الحســن الممــروب
بالخليفــة النيســابوري الــةي عــاع تــي لمــن م يبمــد عــن المــرن الســابا لل جــري  .والكتــاا
المربي الثاني هو كتاا ب السيا لتاريخ نيسابور ب ترنيب اممام ابـي الحسـن عبـد ال ـاتر

بــن اســماعيا بــن عبــد ال ــاتر بــن محمــد الفارســي الحــاتظ ( 429ه ـ 0035 /م) تورــا بــه

الر عام 408هـ 0025 /م  .وكان الةيا تي مجلد واحد

خم وهو عند المـؤرم السـخاوي

(ت902هـ 0596 /م) الةي قاا ان امرا يتكون تي ستة مجلدات
كمـ ــا نـ ــدين بالف ـ ــا الـ ــر المـ ــؤرم اممـ ــام الـ ــم

()72

.

الـ ــدين محمـ ــد بـ ــن احمـ ــد الـ ــةهبي

(758هـ0358/م) بمما موجل له  .المسم الثاني من هةا الكتاا محفوظ بنسخة تريد تـي
انمــر  .وقــد الــب ابـراهيم بــن محمــد الرـريفيني (ت658هــ0253/م) مخترـ اير ل ــةا الكتــاا
سماه ب المنتخا من كتاا السيا ولو لتاريخ نيسـابور محفوظـة تـي مكتبـة كـوبر دلـو بـرقم

 0042تي اسطنبوا

()73

المدونات هةه جميماي مخطوطات توجد تي انمر  ,مكتبة بوررة

المركلية للمخطوطات – حسين جلبي  778ت ر مم د المخطوطات المربيـة ( )2رقـم -

. -026
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ومن الجدير بالةكر انه تي وسط اسمال المحدثين والفم ـال والملمـال وامدبـال تجـد ةكـر
المديد من خطط المدينة كالسك والـدروا والمحـاا والميـادين والممـابر وامسـوا والخانـات

ت ــال عــن المديــد مــن رســاتي نيســابور وارباع ــا والمــرى المجــاور ل ــا ال ـر جانــا مســاجد
المدينة وقنوات ا وق ندلها وخنادق ا واسوارها .

وقــد اســتخدم اممــام المــؤرم الســمماني تــي كتابــه امنســاا وبمــده يــاقوت الحمــوي تــي

ممجم البلدان و يرهم كتاا تاريخ نيسابور بالكا كبير جداي .

كمـ ـا ق ــام البرتس ــور ال ــدكتور ريتال ــارد نلس ــون قـ ـراي المستال ــر اممريك ــي بنال ــر كات ــة

المخطوطات المتملمة بتواريخ نيسابور طبمت باموتسيت عام 0964

من سلسلة هارترد

الالرقية وكان موتون هو الناالر ل ةه المجموعة ما دراسة موجل عن تاريخ نيسابور بكاتـة

اقسامه (. )75

الخاتمــــــــــــة

اظ ـرت د ارسـة المـؤرم الحـاكم النيسـابوري اهميتـه تـي علـم الحـدي

والفمـه والتـدوين .

كما را ت قدراته الملمية بإبرال مكانة نيسابور واهميت ا تـي الحركـة الثماتيـة والفكريـة مـن
بــين مــدن اقلــيم خ ارســان والمالــر امســالمي عامــة  .وهــةا البح ـ

المتوا ــا حــوا مدينــة

نيسابور كالب عن جانا من مسير الفكـر التمـدني خـالا المرـور امسـالمية وجانـا مـن
عرقتــه وخرجــه تــي امســالم منــة بدايــة المــرن الثــاني لل جــر وخارــة تــي مف ــوم
عممــه ومــن ا

المجتما امسالمي وقدمه لممنر الح ار .

ان هــةا امرـرار المســتمر علــر كتابــة تــاريخ المــدن مــن قبــا ابنا ــا بــدا علــر مجــرى

الفكر الممراني امسالمي .

لمــد كــان المــرا المســلمون م ـرتبطين بــالميع تــي المــدن  .وكــانوا يفتخــرون بامنتســاا

الي ا ودراسة تاريخ ا ور بته وتفاخره بثن يلح بنسبة اسم بلـده  .وهـةا مـا يفسـر لنـا تسـمية
ابـن البيـا بالحـاكم النيسـابوري نسـبه الـر مدينـة نيسـابور ار مـة المـدا ن امسـالمية تـي ايـران
وعموم المالر امسالمي .
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