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

 المقدمــــــــــــــــــــة
من جيت ــا مـــن  تتاريخيــة تطــوراي كبيــراي وارــبحت تروع ــا وتنوعــســات الاتطــورت الدر       

ـــر مرـــادر امدا والج راتيـــة الـــر نظـــم امدار   الدراســـات ال امـــة تمـــن تـــاريخ الحوليـــات ال
والـــدواوين والممـــاجم وكتـــا الل ـــة والفمـــه والم ـــال ومـــا الـــر ةلـــ  مـــن الدراســـات التاريخيـــة 

سـمر بمرـادر التـراجم ة علـم الرجـاا او مـا  يمهتمام بدراسان جال ا والثماتية المامة . الر
تـثثرهم بـالواقا الح ـاري السـا د دى ومـوممرتة الملمال والفم ال والمحدثين ودورهم الممرتي 

تنطوي عليـه حركـة المجتمـا مـن تطـور تـي البنيـة  تي امقليم او المدينة , وتثثيرهم تيه وما
يفســـر لنـــا نمـــط  ا . وهـــةا مـــا ا رـــور  ح ـــارت دينيـــة . كن كـــا ح ـــار  تـــود  تـــي مـــدنالم

التواريخ المحلية للمدن المربية وامسالمية التي دون ا مؤرخون ممن ولدوا تي ا او مـروا ب ـا 
 ن . قــد تــدنواره مــن البــاحثين والمــؤرخياعــرب بتــاريخ المدينــة مــن  يــ هوتوقفــوا عنــدها . كنــ

راتيـــة وطوبو راتيـــة علما  ـــا ومحـــدثي ا وادبا  ـــا وتم ا  ـــا . ورجـــاا ادارت ـــا مـــا ممدمـــة ج 
اســتماها مــؤرم المدينــة مــن مرــادرها المديمــة . وبــةل  يمكــن المــوا ان تــواريخ المــدن اد  
وارد  من التواريخ المامة . نظراي لدقة المملومـات التـي دون ـا مـؤرم المدينـة ومرـادرها . 

حـد  وهكةا ينب ي علينا دراسـة تـاريخ نيسـابور مركـل اقلـيم المالـر  امسـالمي ومؤرخ ـا الم
ب  للبــاحثين المحــدثين ســية التـي لــم الفميـه ابــن البيــا الحــاكم النيسـابوري كهميــة هــةه الدراســ

   الميام به . 
  [1  ] 

 (2). ابــن نمــيم بــن الحكــم ال ــبي  (0)محمــد بــن حمدويــه بــن هــو محمــد بــن عبــد اه      
ابـن اروحـه وبـةل  ت ـو  (3)بن الحار  بـن ت ـر بـن مالـ  به ويت ح انه ينتمي الر بني  

ويبـدو انـه  (5)عربية يمتل بنسبه الر خير  قبا ا المرا المدنانيـة . ويكنـر بــ ب ابوعبـد اه ب 
 . (4)كان اكبر ابنا ه . وكان يمرب بـ ب ابن البيا ب 



 تاريخ نيسابور هم(ومدونت0005ه/504)تالحاكم النيسابوري  
   

  3102(أيلول)  الثالث العدد                                                   االنسانية للعلوم اراالنب جامعة مجلة

30 

 (6)تحت ا وتالديدها وبمدها عـين م ملـةوالبيا بفتح البال الموحد  وكسر اليال المثنا  من    
التجـــار البياعـــة والتوســـط تـــي الخانـــات بـــين البـــا ا والمالـــتري مـــن  هـــةه اللفظـــة لمـــن يتـــولر

 . (7)قد االت ر ب ا الحاكم ابو عبد اه النيسابوري المتمة  . وهةه النسبة كما يبدو ل
كمـــا كـــان يمـــرب اي ـــاي بــــ ب الحـــاكم النيســـابوري ب ومـــن المؤكـــد ان هـــةا اللمـــا قـــد جـــاله    

اي ــاي بـــ ب الحــاتظ ب كمــا قيــا عنــه ب المحــد  ب  ولمــا (8)بســبا توليتــه الم ــال تــي نيســابور
مملومـات كاتيـة  ليسـت لـدينا (9)كنه كان من اها الف ا والملـم والممرتـة والحفـظ للحـدي  

مرب عن ابا ه واجداده , ومكانت م الملمية والفكريـة  , ودورهـم السياسـي عن عا لته . تلم ن
ه واهميــت م الفكريــة مــن هــم ابنــاؤ رــوت تبــين لنــا وامداري كمــا لــم نســتطا الوقــوب علــر ن
ويت ح ان بم اي من اتراد عا لته كانت ل ـم  (00) ير ابنه ب عبد اه ب الةي كان يكنر به 

م( تــي طبماتـــه اعتنـــال 0369هــــ / 770اهتمامــات علميـــة وثماتيـــة , تمــد اورد الســـبكي )ت 
نحـو سـماعه الحـدي  عبد اه الحاكم تي طلا الملم والمناية بـه وتوجي ـه والده وخاله بثبي 

ممــا يــدا علــر ان ابــن البيــا قــد ولــد تــي عا لــة ترعــر الملــم وت ــتم بــثمور  (00)منــة الرــ ر 
 الدين والسنة .

مــار   5هـــ / 320ولــد الحــاكم النيســابوري رــبيحة الثالــ  مــن الــ ر ربيــا اموا ســنة     
ة وتاتــه ويبــدو ان ثمــة اجتمــا  عمــده المؤرخــون تــي ســن (02)م تــي مدينــة نيســابور933ســنة 
م( حديثاي عن 0070هـ / 563. ويةكر الخطيا الب دادي )ت (03)م 0005هـ /  504عام 

املهري ومحمد بن يحير بن ابراهيم الملكي , ان وتاته كانت تي نيسابور تي ال ر رفر 
 . (03)هـ 504من عام 
 م( يحــدد وتاتــه يــوم الثالثــال ثالــ  رــفر مــن0282هـــ / 680ام ان ابــن خلكــان )ت      

 . (05)تل  السنة 
وينمــا الســـبكي روايـــة عـــن ابــي موســـر المـــديني ان الحـــاكم ابــا عبـــد اه دخـــا الحمـــام      

ةلـ  تـي ثالـ  ,و لـم يلـب  قميرـه بمـد  متـلروا تسا وخرج وقاا ب آه ب وقبض روحه وهو 
رفر سنة خم  واربمما ـة يـوم امربمـال , ودتـن بمـد المرـر , ورـلر عليـه الما ـي ابـو 

وينفــرد الخليلــي تــي كتــاا امرالـاد تــي ةكــر وتاتــه ســنة ثــال  واربمما ــة ب  (04) بكـر الحبــري
 ( 06)هـب 503
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( 85اربـا وثمـانين ) ,يـوم وتاتـه وقـد بلـس سـنه  (07)ه انـه ةلـ  بوهـمبويمل  السبكي بمولـ    
 . (08)سنة

  [2  ] 
حدي  وممتدراي تـي كان ابو عبد اه الحاكم النيسابوري رجالي تا الي تي علوم الدين وال     

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 

 . (09)وكان ثمة ب 
ب مـن اهـا  ثنـهتورـفه ب م( بـةكره تـي المنـتظم0200هــ / 497ابن الجـولي )تشالاد و      

 .(20)الف ا والملم والحفظ للحدي ب 
م( ب كـــان مـــن اهـــا الف ـــا والملـــم والممرتـــة 0060هــــ/462ويمـــوا تيـــه الســـمماني )ت    

تاي الحدي  تي عرره . كان عالماي عار  واجاد ابن خلكان تي ورفه بامام اها  (20)والف مب 
علـر جلـيالي وحاتظـاي حفـيالي اتفـ   اي بموله ب كان اماموابد  السبكي تي ةكره  (22)واسا الملمب 

م( عنه بالحاتظ , 0372هـ / 775ويموا ابن كثير )ت , (23)امامته وجاللته وعظمة قدرهب 
من اها الملم والحفظ والحدي  , من اها الدين واممانة والريانة وال بط والتجرد والور ب 

 (24)م(بامام راد ب 0540هـ/845وةكره ابن حجر المسمالني)ت, (25)
م( بالحاتظ , كان احـد اركـان امسـالم , 0569هـ / 875وقاا عنه ابن ت ري بردي )ت   

 . (26)وسيد المحدثين وامام م تي وقته والمرجو  اليه تي هةا الالثنب 
وهكةا تبرل اهمية ابن البيا ال بي تي مجاا الملم والممرتة , وتظ ر مكانتـه             

تــي ةلــ  تمــد بطلــا  وم ــرو,بداعيــة تــي الحفــظ والتــثليب اتــه امالفم يــة والدينيــة وتبــدو قدر 
ثالثين واستملي علر ابي حاتم بـن عتنال والده وقاا , تثوا سماعه سنة الملم من ر ره با

ان ســنة اربــا ثالثــين , ورحــا مــن نيســابور الــر المــرا  ســنة احــدى واربمــين بمــد مــوت حبــ
 .(27)اسماعيا الرفار بثال ر وحجب 

ورال الن ـر . ورحـا الـر المـرا  والالـام  اكم النيسـابوري تـي بـالد خراسـان ومـاتنما الحـ     
والحجــــال , واخــــة عــــن الكثيــــر مــــن الملمــــال والمحــــدثين والفم ــــال وحــــد  عــــن المديــــد مــــن 
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ــةين  (28)المحــدثين والمــؤرخين   ســما مــن م بنيســابور وحــدها نحــو الــبوقيــا ان بالــيوخه ال
 (29)اليخ .
ب اليخ اي اي . وهكةا يت ـح ان ممجـم الـيوخه قـد بلـس نحـو وسما ب يرها من نحو ال     

 . (29)الفينب 
ل مــه المـدر  علــر الروايـة والحفــظ ومنحتـه الســمة ان هـةا المـدد ال ــخم مـن الــيوخه قـد ش    

ســما بنيســابور ابــا ,تالملميــة والفكريــة تــي التــثليب والتــدوين تــي مجــامت الحــدي  والتــاريخ 
رم الالــيباني وابــا المبــا  محمــد بــن امرــم , وابــا علــي عبــد اه محمــد بــن يممــوا بــن امخــ

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

د بــن احمــد المبــا  محمــ وبمــرو ابــا بــد الــرحمن بــن حمــدان الجــالا ,بــا محمــد عا وب مــةان
 (30)الخيام , وجماعة كثير  سواهم .ارا ابا رالح خلب بن محمد التاجر المحبوبي, وببخ

ومــن  (30) وقـاا ابــن خلكـان انــه ب روى عمـن عــاع بمــده لسـمة روابيــه وكثـر  الــيوخه ب     
لرــملوكي ا كــان قــد تفمــه علــر ابــي ســ ا محمــد بــن ســليمان ايــالجــدير بالــةكر ان ابــن الب

ورـحا  (33)الفميه الالاتمي وعندما قدم الر المرا  قرش علر ابي علي بن ابي هرير  الفميه 
الم ربـي . تكـان بـةل  مدرسـة ب ابا عمرو محمد بن جمفر الخلـدي وابـا عثمـان تي الترو 

 (35) ه علر مةها اممام الالاتميتم ي
مرتــة , ورحــا اليــه طلبــة الملــم كــان الحــاكم النيســابوري واســا الملــم كثيــر  الحفــظ والم     

الملمال علر انه من اعلم ام مة  لمدن لمدرته وثمته وروايته ب واتفا والحدي  من امقاليم وا
حفـظ اه ب ـم هـةا الـدين ب تحـد  عنـه مـن اهـا المـرا  وخراسـان جماعـة كثيـر  مـن م  نالةي

احمـــد بـــن ابـــي طنـــي الحـــاتظ , وابـــو الفـــتح محمـــد بـــن قابـــو الحســـن علـــي ابـــن عمـــر الـــدار 
 الفوار  الحاتظ الب دادي .

وابـــو عثمـــان لســـماعيا بـــن عبـــد الـــرحمن الرـــابوني , وابـــو بكـــر احمـــد بـــن الحســـين      
البي يمي , وابو الماسم عبيد اه بن احمد املهري , وابو المالل محمد بن علي الواسطي , 

م ابو بكر احمد ن . واخرهالماليري وابو رالح المؤةوابو ةر ال روي , وامستاة ابو الماسم 
 (34)بن علي الاليرالي امديا تـ ب انجا عليه خل  كثير ب 
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ورجاا الحدي  الةين تتلمةوا علر ابن البيـا واخـةوا  بة من الملمال والفم الان هةه النخ    
ــةين حفظــوا لنــا رواياتــه ومدوناتــه . وبــةل  ت ــم  عنــه علمــه وتم ــه . كــانوا الــرواد اموا ــا ال

ورال  ميمــة تــي نالــر آرال اهــا الســنة علــر مــةها اممــام الالــاتمي تــي خراســان ومــاامدا  ال
 الن ر .

ومن الجدير بالةكر ان ابن البيا قد سما الحدي  تي سنة ثالثين وعمره تسـا سـنوات ,    
واملي بما ورال الن ر سنة خم  وخمسين وسما منه الفميه الالاتمي الكبير ابو بكر المفـاا 

  ..(36)  املي سنة سبا وستين وملمه الدار قطني  وبالمراالالاالي . 
  [3   ] 

وترعــر  تــي  (37) يةنالنيســابوري تــي كنــب اممــار  الســاما عــاع ابــو عبــد اه الحــاكم      
حماية امرا  ا واهتمامات م به وكـان مو ـا تمـديرهم وعنـايت م وثمـت م تيـه ولمـا مرجـا ةلـ  

ولمكانــة  (38)كــانوا مــن اهــا الســنة  ن الســامانيينيمــود الــر اتفــا  وج ــة نظــرهم الدينيــة , ك
ــم الحــدي  والتــاريخ  ن ول ــةا تــرى الســامانيي (39)ابــن البيــا الملميــة والفم يــة والــ رته تــي عل

م تـولر 942هــ / 350وبمـد عـام  (50)تـي الرسـا ا والسـفارات الـر ملـو  بنـي بويـه  ينفةونه
مــاا ابــو حــالم عمــر بــن ابــراهيم نســا احــدى مــدن خراســان الالــ ير  , تبال تــي مدينــة الم ــ

ا دخـــا الخليـــا بـــن احمـــد ســـالمبـــدوي الحـــاتظ , ان الحـــاكم ابـــا عبـــد اه لمـــا قلـــد الم ـــال بن
السجري الما ي علر ابـي جمفـر المتبـي الـولير السـاماتي تمـاا ب هنـث اه الالـيخ تمـد ج ـل 

  (50)الر نسا ثلثما ة الب حدي  لرسوا اه )رلر اه عليه وسلم( تت لا وج هب 
ن عام ومية خراسا بةتولر الم ال تي مدينة نيسابور قرويبدو انه قد علا عن ا لي       

ي رـالح منرـور بــن نـون بـن نرـر الســامانر الســديد ابـو م تـي امـار  امميـ969هــ / 349
ويت ـح انـه ق ـا ه هـةا لـم يسـتمر  (52)بـد الجبـار المتبـي بي نرر محمد بن عوتي ولار  ا

بمـــدها ولكنـــه امتنـــا عـــن الروايـــة الـــر توليتـــه ق ـــال جرجـــان بخراســـان طـــويالي حيـــ  تالـــير 
ح ام لمــن هــو جــدير ب ــةا المنرــا تــي يمــن ومــن المؤكــد ان منرــا الم ــال م (53)ةلــ 

كي ان الالـيخ ويـةكر السـب (55)النلاهة والرد  وسـمه الفمـه والممرتـة بتالـريمات اهـا السـنة 
مان الر ابي عبد اه الحاكم تي السؤاا عن ابو بكر بن اسحا  وابو الوليد النيسابوري يرج

 (54)الجرن والتمديا وعلا الحدي  ورحيحه وسميمه 
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ويمــوا ابــو حــاتم عمــر ابــن احمــد الحــاتظ انــه ســما الحــاكم يمــوا )الــربت مــال لمــلم ,     
. ول ـــةا جـــالت مدوناتـــه تـــي  ايـــة امهميـــة  (56)يرلقنـــي حســـن الترـــنيب(  اه ان وســـثلت

. وقـاا  (57)مرنفات عد  ب طيا الب دادي بثن له ب تي علوم الحدي  خةكر الوالروعة . ت
 . (58)ب  علوم الحدي  و يرها مرنفات حسان السمماني عنه ب له تي

وورــب ابـــن خلكــان ممدرتـــه تــي التـــدوين بثنــه كـــان ب امــام اهـــا الحــدي  تـــي عرـــره      
 . (59)والمؤلب تيه الكتا التي لم يسب  الر مثل ا ب 

م( ب وقد الب النا  تي علوم الحـدي  واكثـروا 0504هـ / 808ا ابن خلدون )تويمو      
ه واظ ـر ليفه تيه مال ور  وهـو الـةي هةبـوتآ ومن تحوا علما ه وش مت م ابو عبد اه الحاكم

  (40)محاسنه ب 
 . (40)لمد ةكر بمض المؤرخين ان عدد مرنفاته قد بل ت الفا وخمسما ة جلل    

 . (42)مبالس تيه , ويرى احدهم ان تثليفه قريباي من خمسما ة جلل  ويبدو ان هةا الرقم
وما وجود خالب تي امرقام ام انه ةل  يو ح  لار  ابن البيا وممدرته تـي التـدوين      

 والترنيب .
لت الـي م وكانـت ممروتـة لمد ةكرت كتـا التـراجم مؤلفـات الحـاكم النيسـابوري التـي ورـ    

 -تي :عندهم كاآل
 ربمين تي الحدي  .ام -0
 امكليا تي الحدي  . رنفه لبمض اممرال . -3
ــــي آالمــــد -2 ــــا . اورد ت ــــة امكلي ــــر ممرت ــــه عــــن رمــــول  خــــره مــــاخا ال ــــي اكليل اورده ت

وظـــة تـــي طنجـــة وتـــي منـــه نســـخة  محفالرـــحيحة . وطبمات ـــا , يوجـــد امحاديـــ  
الــــره م . ثــــم ن0932هـــــ / 0342مكتبــــة الكنــــاني بالربــــاط . طبــــا تــــي حلــــا ســــنة 

 . 0943. لندن  J.Robsonروبسون 
 ات تي الحدي  .امالي المالي -2
تاريخ خراسان . تاريخ الحاكم النيسابوري لمله تاريخ نيسابور الةي سيثتي الحـدي   -2

 عنه محماي .
 تراجم الاليوم . -6
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 رحلتان الر الحجال والمرا . -7
 السيا  تي ةيا تاريخ نيسابور . -8
 علا الحدي  . -9

  ا ا المالر  الميسر  .ت-00
 ت ا ا تاطمة اللهرال )رض(.-00
 توا د الاليوم .-02
 دش من الال ر الكبرى .تكتاا المب-03
 مناقا الردي  )رض( .-05
 المستدر  علر الرحيحين تي الحدي  .-04
 المدخا الر علم الرحيح .-06
  , ت ـــر 356ممرتـــة ارـــوا )او علـــوم( الحـــدي  . مكتبـــة الـــ يد علـــي باالـــا رقـــم -07

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

 مناقا اممام الالاتمي .-08
وتوجــد بمـــض الرســـا ا او الفرــوا , او ربمـــا تكـــون اجـــلال رــ ير  مســـتلة مـــن بمـــض 

 -المؤلفات واربحت ةات و ا مستما لمل ا اخةت طابا الكتا وهي :
/ . تلخــيت كتــاا الكنــر 388م البخــاري ومســلم . الظاهريــة حــدي  . تســمية مــن اخــرج 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( .200م , الظاهرية ت0203هـ / 600واحد الممدسي )تلمبد ال ني بن عبد ال
. اجوبـــة الحـــاكم النيســـابوري علـــر منرـــرتة مـــن ب ـــداد عـــن اســـ لة اهـــا الحـــدي  عـــن 2   

 ن لم يمفوا علر محل م من الجرن والتمديا .يجماعة من الخراساني
 .ته تي اسامي مالايخ من اها المرا ني واجوبطابي عبد اه النيسابوري للدار ق سؤمت.3
 . المر ارحاا الحدي  .5
 . (43). الفوا د 4
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يالــكا ام رقمــاي متوا ــماي مــن  ان هــةا المــدد البســيط مــن مــدونات الحــاكم النيســابوري م    
من مؤلفاته قد تمدت او اتلفت ا التي ةكرها المؤرخون اموا ا . ومن الوا ح ان المديد تل  
 ان .الحدث يد

   [4  ] 
 تاريخ نيسابور

بالمدينة المربية وامسالمية والتباهي تي ا وامنتمال الي ا وامنتساا ب ا  كان امعتلال      
. مــن الــدواتا التــي حفــلت المــؤرخين مــن ابنــال المدينــة تخليــدها وكتابــة تاريخ ــا بالــيل مــن 

ي ا . لتكـون مفخـر  لـه التفريا وتي ةكر خطط ا وتدوين اخبارها وتسجيا علما  ـا ومحـدث
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 

ا ب ـا او مـروا تراجم لرجامت المدينة وعلما  ا وتم ا  ا ومحدثي ا ممن ولدوا تي ا او استمرو 
خطــط المدينــة ال الـا  مــن المرــادر المديمـة عــن  تي ـا . مــا ممــدمات ممت ـبة منمولــة تــي

مو و  الدراسة وتاريخ ا المديم . وتواريخ المدن ميؤلف ـا ام رجـاا مـن نفـ  المدينـة التـي 
 . (45)ولد تي ا وعاع تم توتي ب ا 

رين البرـــر  والكوتـــة ومـــن احســـن يين الكبيـــوكـــان اوا ل ـــا مـــا اترـــا بالمرـــرين المـــرب     
م( 848/ هــــ 255النمـــاةج للكتـــا امولـــر تـــي تـــواريخ المـــدن ب اخبـــار مكـــة ب لاللرقـــي )ت

م( 900ه/288الاب)تم(وتاريخ واسط لـ ب بح874ه/262به)توتاريخ المدينة لممر بن ال
   .(44)اما تاريخ ب داد للخطيا الب دادي ت و اوسا ماورلنا عن اية مدينة عراقية 

ة تي ـا واةا انتملنا الر ايران تجد ان المديد من المـؤرخين الـةين كتبـوا عـن المـدن الر يسـ    
ين احــدهم الســمماني الــةي كتــا تاريخ ــا ســبمة مــؤرختــي ال , ومــن كوكبــة المــدن هــي مــرو

ابـــــــو علـــــــي البلخـــــــي   ـــــــاالتـــــــي كتـــــــا تاريخ ريخ تـــــــي عالـــــــرين مجلـــــــداي وبلـــــــخخرـــــــ ا بتـــــــا
 ارىوبخـم( الـةي كتـا تـاريخ هـرا  . 956هــ/335م( وابو اسحا  الحداد )ت906هـ/295)

 . (46) م(949هـ/358رالخي )تورها سبمة تواريخ اول ا تاريخ النول ا بد
لحرر هو تاريخ نيسابور الةي كتا تاريخ ا المثاا م ا علر سبيا اواخيراي ولي  آخر      

عبــد و م( 935هـــ / 320( وابــن الجــارود )تم930هـــ/309اربمــة مــؤرخين هــم الكمبــي )ت



 تاريخ نيسابور هم(ومدونت0005ه/504)تالحاكم النيسابوري  
   

  3102(أيلول)  الثالث العدد                                                   االنسانية للعلوم اراالنب جامعة مجلة

38 

م( ولكــن اعظــم هــةه التــواريخ هــو للحــاكم النيســابوري 0035هـــ/  429ال ــاتر الفارســي )ت
 م( .0005هـ/504)ت
ثنتين وتــتح الســين الم ملــة وســكون اليــال المنموطــة مــن تحت ــا بــاونيســابور بفــتح النــون     

 (47) وبمد املب بال موحد  . وتي آخرها الرال .
 ســـاني الحــاتظ تـــي كتـــاا تميـــد الم مـــا قـــاا : قـــاا وينمــا الســـمماني عـــن ابـــي علـــي ال    

محمد بن عبد السالم ان ابو حاتم س ا بن محمد قاا : انمـا قيـا ل ـا نيسـابور كن سـابور 
 . (49). وكانت المامة تسمي ا ب نالاوور ب  (48)مّر ب ا تميا ل ا نيسابور  –المل   -

نيالـــابورب . وهـــي تـــي المربيـــة ان اســـم ا تـــي الفارســـية الحديثـــة يلفـــظ ب  وةكـــر لســـترنج     
ب تــي الفارســية المديمــة وممنــاه ب الــيل او عمــا او نيســابور وهــو مالــت  مــن ب نيوالــاه بــور

 . (60)مو ا ب سابور 
. وب ـةه  (62)وممناه مدينة ال يم تي الل ة الفارسية  (60)ومن اسمال نيسابور ب ابرال ر ب    

 . (63)مويون والمباسيون تي ا  رب ا امظ رت تي الدراهم المديمة التي   التسمية
وتمــد نيســابور اعظــم مدينــة كانــت تــي الربــا اموا مــن اربــا  خراســان اتتتح ــا عبــد اه بــن 

 . (65)م 640هـ / 30عامر كربل تي خالتة عثمان بن عفان )رض( سنة 
اتخــة امميــر لة وبلــخ الــر ايــام اممــار  الطاهريــة  اممــار  بخراســان بمــرو لمــد كانــت دار    
ة خراســان وممــرش لحكمــة بقرــم( مدينــة نيســابور 855هـــ/ 230ي )تبــد اه طــاهر الخلاعــع

وكان نتيجة هـةا امنتمـاا ان ارـبحت نيسـابور  اعظـم مدينـة بخراسـان  (64)ودار مملكته ب 
ـــر المراكـــل  (66)ب عمـــرت وكبـــرت و ـــلرت وعظمـــت اموال ـــا ب  -حيـــ  : ورـــارت مـــن اكب

 .( 67) آنةا ية تي خراسان الفكرية والملمية المربية وامسالم
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 
 . (69)جلدات م ثمانيةبينما قاا السمماني انه تي  . (68. )جللاي  02من 
ابـــو الف ـــا بـــن الفلكــي الحمـــداني يمـــوا ب كـــان كتــاا تـــاريخ النيســـابوريين الـــةي  وكــان    

 . (70)رنفه الحاكم ابو عبد اه بي البيا احد ما رحلت الر نيسابور بسببه ب 
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ني تاريخاي اجا منه . م( ب وهو التاريخ الةي لم ترعي0369هـ / 770وقاا السبكي )ت     
ةكره من االياخه او االيام االياخه ب كتا المو وعة للبالد , تثكثر من يد الوهو عندي سي

ثــم يمــوا اي ــاي ب وهــو عنــدي اعــود التــواريخ علــر الفم ــال بفا ــد  , ومــن نظــر  عــرب تفــنن 
 ( 70)الرجا تي الملوم جميماي ب 

م ســوكــان تــاريخ نيســابور قــد كتــا بالل ــة المربيــة , ومرتبــاي علــر حــروب الممجــم , ويم     
هـــ/ 380ر الــر ســنة لرــحابة الرســوا برــلر اه عليــه وســلمب وامعــالم تــي نيســابو تــراجم 
مــن ورد خراســان مــن الرــحابة والتــابمين ومــن اســتوطن ا , واستمرــر  م . وةكــر تيــه990

 , ثم المرن الثالـ  والرابـا ال جـريين . وقـد جمـا كـاةكر نسب م واخبارهم ثم اتبا  التابمين 
علـر حـد  علـر الحـروب الـر ان انت ـر  كا عرـر مات ترتا قرنطبمة من م الر ست طب

الر ثمانين تجمل م الطبمة السادسة . ويبدو  وثالثما ةالر قوم حدثوا بمده من سنة عالرين 
ان ارـــا الكتـــاا قـــد  تمـــد , امـــا المخترـــر المربـــي المتـــثخر مـــن هـــةا الكتـــاا ت ـــو اعـــاد  

محمــد بــن الحســن الممــروب  قــدم ا مرــنب اســمه احمــد بــنترجمتــه عــن رــيا ة تارســية 
والكتـــاا  يبمـــد عـــن المـــرن الســـابا لل جـــري . بالخليفـــة النيســـابوري الـــةي عـــاع تـــي لمـــن م

المربي الثاني هو كتاا ب السيا  لتاريخ نيسابور ب ترنيب اممام ابـي الحسـن عبـد ال ـاتر 
م( تورــا بــه 0035هـــ /  429بــن اســماعيا بــن عبــد ال ــاتر بــن محمــد الفارســي الحــاتظ )

اوي السـخ المـؤرمجلد واحد  خم وهو عند م . وكان الةيا تي م0025هـ / 408لر عام ا
 . (72)م( الةي قاا ان امرا يتكون تي ستة مجلدات 0596هـ / 902)ت

كمـــــا نـــــدين بالف ـــــا الـــــر المـــــؤرم اممـــــام الـــــم  الـــــدين محمـــــد بـــــن احمـــــد الـــــةهبي       
بنسخة تريد  تـي  لكتاا محفوظم( بمما موجل له . المسم الثاني من هةا ا0358هـ/758)

م( مخترــراي ل ــةا الكتــاا 0253هـــ/658يني )تابــراهيم بــن محمــد الرــريف انمــر  . وقــد الــب
دلـو بـرقم  مكتبـة كـوبر لتاريخ نيسـابور محفوظـة تـي ولو سماه ب المنتخا من كتاا السيا 

ررة ات توجد تي انمر  , مكتبة بو المدونات هةه جميماي مخطوط (73)اسطنبوا تي  0042
-رقـم ( 2ت ر  مم د المخطوطات المربيـة ) 778حسين جلبي  –المركلية للمخطوطات 

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 

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

وقـــد اســـتخدم اممـــام المـــؤرم الســـمماني تـــي كتابـــه امنســـاا وبمـــده يـــاقوت الحمـــوي تـــي     
 ممجم البلدان و يرهم كتاا تاريخ نيسابور بالكا كبير جداي .

ـــدكتور ريتالـــارد نلســـون قـــراي المستالـــر  اممريكـــي بنالـــر كاتـــة كمـــ      ـــام البرتســـور ال ا ق
 من سلسلة هارترد  0964المخطوطات المتملمة بتواريخ نيسابور طبمت باموتسيت عام 

الالرقية وكان موتون هو الناالر ل ةه المجموعة ما دراسة موجل  عن تاريخ نيسابور بكاتـة 
 .( 75)اقسامه 

 ــــةالخاتمــــــــ
اظ ـرت دراسـة المـؤرم الحـاكم النيسـابوري اهميتـه تـي علـم الحـدي  والفمـه والتـدوين .       

مكانة نيسابور واهميت ا تـي الحركـة الثماتيـة والفكريـة مـن  بإبرالقدراته الملمية  را ت كما
ــيم خراســان والمالــر  امســالمي عامــة . وهــةا البحــ  المتوا ــا حــوا مدينــة  بــين مــدن اقل

ني خـالا المرـور امسـالمية وجانـا مـن الب عن جانا من مسير  الفكـر التمـدكنيسابور 
قتــه وخرجــه تــي امســالم منــة بدايــة المــرن الثــاني لل جــر  وخارــة تــي مف ــوم اعممــه ومــن عر 

 الح ار  . المجتما امسالمي وقدمه لممنر
مجــرى ان هــةا امرــرار المســتمر علــر  كتابــة تــاريخ المــدن مــن قبــا ابنا  ــا بــدا علــر     

 الفكر الممراني امسالمي .
بامنتســاا ون مــرتبطين بــالميع تــي المــدن . وكــانوا يفتخــرون لمــد كــان المــرا المســلم    

يفسـر لنـا تسـمية  اسم بلـده . وهـةا مـا  ا ور بته وتفاخره بثن يلح  بنسبةالي ا ودراسة تاريخ
ا ن امسـالمية تـي ايـران نيسـابور را مـة المـد دينـةيـا بالحـاكم النيسـابوري نسـبه الـر مابـن الب

   وعموم المالر  امسالمي .
 
 



 تاريخ نيسابور هم(ومدونت0005ه/504)تالحاكم النيسابوري  
   

  3102(أيلول)  الثالث العدد                                                   االنسانية للعلوم اراالنب جامعة مجلة

20 

 )) الهوامش ((
 . 500ت2امنساا ج -, السمماني 573ت4تاريخ ب داد ج –الخطيا الب دادي  .0
, ابـن خلكـان 7/275, ابـن الجـولي , المنـتظم  573ت4تـاريخ ب ـداد ج –الخطيا الب دادي  .2
 . 508ت3وتيات امعيان ج –
 . 076  انساا المرا تجم ر  –ابن حلم  .3
, الســمماني 7/275المنــتظم  –, ابــن الجــولي  573ت4تــاريخ ب ــداد ج –الخطيــا الب ــدادي  .5
 . 500ت2امنساا ج –
 ن.م . .4
 . 508ت3ات امعيان جوتي –ابن خلكان  .6
 . 062ت0اللباا ج –, ابن امثير  500ت2امنساا ج –السمماني  .7
ـــــا الب ـــــدادي  .8 ـــــاريخ ب ـــــد –الخطي ـــــن الجـــــولي 573ت4اد جت ,  275ت7المنـــــتظم ج –, اب

 . 509ت3وتيات امعيان ج –, ابن خلكان  500ت2امنساا ج –السمماني 
 . 238ت 00الممجم ج –كحالة  000ت7امعالم ج –: اللركلي ن .م . وانظر  .9

 –, ابـن حجـر  65ت3طبمـات الالـاتمية ج –, السـبكي  500ت2امنساا ج –السمماني  .00
 . 232ت4لان جلسان المي

 . 65ت3طبمات الالاتمية ج .00
ـــر  .02 ـــن كثي ـــة والن ايـــة جا –ن . م. وانظـــر : اب ـــن ت ـــر 344ت00لبداي النجـــوم  – ي بـــردي, اب

 . 238ت5اللاهر  ج
 502ت2, الســمماني , امنســاا ج 573ت4تــاريخ ب ــداد ج–انظــر : الخطيــا الب ــدادي  .03

 –, السـبكي  509ت3تيـات امعيـان جو  –, ابـن خلكـان  274ت7المنـتظم ج –, ابن الجـولي 
 –ي بـــردي , ابـــن ت ـــر  344ت00البدايـــة والن ايـــة ج –, ابـــن كثيـــر 67ت3طبمـــات الالـــاتمية ج

 .  238ت5النجوم اللاهر  ج
 .509ت3وتيات امعيان ج .05
 . 67ت3طبمات الالاتمية ج .04
 . 509ت3وتيات امعيان ج –ابن خلكان  .06
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 –لمراجـــا الحديثــــة التــــي ةكـــرت ومدتــــه ووتاتــــه  كحالــــة . ومــــن ا 3/67طبمـــات الالــــاتمية ج .07
 0ج0تــــــاريخ التــــــرا  م –, ســــــلكين  000ت7امعــــــالم ج –, اللركلــــــي  238ت00الممجــــــم ج

 . 002-000التواريخ المحلية ت–, الحديثي 204ت3تاريخ امدا ج –ان كلم, برو  545ت
 . 344ت00البداية والن اية ج –ابن كثير  .08
 . 573ت4تاريخ ب داد ج .09
 . 275ت4المنتظم ج .20
 .500-500رت2امنساا ج .20
 . 508ت3وتيات امعيان ج .22
 . 65ت3طبمات الالاتمية ج .23
 . 344ت00البداية والن اية ج .25
 . 232ت4لسان الميلان ج .24
 . 238ت 5النجوم اللاهر  ج .26
 500ت2اا جامنسـ –, السـمماني  572ت4تاريخ ب داد ج –انظر : الخطيا الب دادي  .27

 . 65ت3طبمات الالاتمية ج –, السبكي 
 . 508ت3وتيات امعيان ج –ن.م. وانظر : ابن خلكان  .28
ـــــــات الالـــــــاتمية ج –الســـــــبكي  .29 ـــــــن خلكـــــــان  64ت3طبم ـــــــان  –. وانظـــــــر : اب ـــــــات امعي وتي
 . 508ت3ج

ـــــــا الب ـــــــدادي  .30 ـــــــاريخ ب ـــــــداد ج –انظـــــــر : الخطي ـــــــتظم  –, ابـــــــن الجـــــــولي  573ت4ت المن
 . 64ت3طبمات الالاتمية ج –, السبكي  500ت2امنساا ج –لسمماني , ا 275ت7ج

 . 508ت3وتيات امعيان ج .30
 . 64ت3طبمات الالاتمية ج .32
 . 000التواريخ المحلية ت –: وانظر الحديثي 508ت3معيان جوتيات ا –ابن خلكان  .33
 .238, ت 00كحالة الممجم ج. وانظر : 64ت3طبمات الالاتمية ج –. السبكي 35
ـــــــا الب ـــــــدادي  .34 ـــــــاريخ ب ـــــــداد ج –انظـــــــر : الخطي ـــــــتظم  –, ابـــــــن الجـــــــولي  573ت4ت المن
 . 64ت3طبمات الالاتمية ج–, السبكي  500ت 2امنساا ج –, السمماني  275ت7ج

 . 509ت3ج وتيات امعيان –ابن خلكان  .36
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طـان عبـد السـتار المتمـر  الـدكتور قح لألسـتاة  ر عن اممار  السامانية اطروحـة دكتـوراهانظ .37
 تي نالثت ا وقيام ا ودورها الح اري . 0980الحديثي تي سنة 

 . 707, ت 203التاريخ ت –, البي يمي  339احسن التماسيم ت –الممدسي  .38
 . 65ت3طبمات الالاتمية ج –, السبكي  500ت2امنساا ج –السمماني  .39
 . 509ت3وتيات امعيان ج –ابن خلكان  .50
 . 94ت3مات الالاتمية جبط –السبكي  .50
 . 64ت3طبمات الالاتمية ج –, السبكي  509ت3وتيات امعيان ج –ابن خلكان  .52
 545ت0ط0تـاريخ التـرا  م –كين ,سـل  204ت3يخ امدبجتار  –ن.م. وانظر : بروكلمان  .53

 . 002التواريخ المحلية ت –, الحديثي 
 . 344ت00البداية والن اية ج –ابن كثير  .55
 . 64ت3الالاتمية ج طبمات .54
 . 66ت 3طبمات الالاتمية ج –, السبكي  500ت5امنساا ج –السمماني  .56
 . 573ت4تاريخ ب داد ج .57
 . 500ت2امنساا ج .58
 . 508ت3وتيات امعيان ج .59
 . 553الممدمـــــة ت .40
 . 508ت3وتيات امعيان ج –ابن خلكان  .40
ـــار  عـــن كتـــا ولمـــا بمـــ64ت3طبمـــات الالـــاتميةج–الســـبكي .42 ض هـــةه المرـــنفات كانـــت عب

 .36ت00الةهبي سير اعالم النباللج–ر ير  او رسا ا اوان ا ابواا وتروا من ارا الكتاا
تــاريخ ب ــداد  –ي انظــر تــي مــدونات الحــاكم النيســابوري ومرــنفاته جميمــاي : الخطيــا الب ــداد .43
 502-500رــت2ج امنســاا –, الســمماني  57, 20تــاريخ بي ــ  ت – , ابــن تنــد  4/575

,  509-508رـــت3وتيـــات امعيـــان ج –, ابـــن خلكـــان  242ت2اللبـــاا ج –, ابـــن امثيـــر 
,  72-65ت 3طبمـــات الالـــاتمية ج –, الســـبكي  36ت00ســـير اعـــالم النـــبالل , ج –الـــةهبي 

اوي , السـخ232, ت4لسـان الميـلان ج –جـر , ابـن ح 344ت00ابن كثير , البدايـة والن ايـة ج
 292,  064,  055,  44نـون رـت, حاجي خليفة , كالب الظ 285توبيخ امعالن بالت –
 ,308  ,395  ,0000  ,0060  ,0277  ,0298  ,0652  ,0672  ,0839  .

امعــــالم  –. اللركلــــي  49ت2, هديــــة المــــارتين ج 096ت2اي ــــان المكنــــون ج –الب ــــدادي 
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ــــــــاريخ امدا ج –وكلمــــــــان , بر  238ت00الممجــــــــم ج –, كحالــــــــة  000ت7ج  , 204ت3ت
 . 545ت0ج0تاريخ الترا  م –كين سل 
المـدن تـي  –, مرطفر الـاكر  39دراسة تي امدار  ت –رالح  –انظر تي ةل  د.الملي  .45

 . 48التواريخ المحلية ت –قحطان  –, الحديثي  38ت0امسالم ج
 . 50-50دراسة تي امدار  رت –الملي  .44
 . 56-38المدن تي امسالم رت –مرطفر  .46
 . 847ت5البلدان ج –, ياقوت  475امنساا ورقة  –ني السمما .47
 امنساا .ن.م  . .48
 . 0500ت3مرارد امطال  ج –, ابن عبد الح   847ت5البلدان ج –ياقوت  .49
 . 525تبلدان الخالتة الالرقية  .60
 . 245مسال  الممال  ت –, امرطخري  560رب تاالمم –ابن قتيبة  .60
 . 80ت0البلدان ج –ياقوت  .62
 . 525بلدان الخالتة ت –لسترتج  .63
 . 092ت2, والتاريخ ج 278البلدان ت –اليمموبي  .65
 –, ابــــن حوقــــا  248مســـال  الممالــــ  ت –, امرــــطخري  278البلــــدان ت –اليممـــوبي  .64

 . 363رور  امرض ت
 . 365-363رور  امرض ت –ابن حوقا  .66
 . 004تاريخ نيسابور ت –الحاكم النيسابوري  .67
 . 20تاريخ بي   ت .68
 . 242ت2اللباا ج –. وانظر ابن امثير  500ت 2امنساا ج .69
 . 500ت2امنساا ج –, السمماني  573ت4تاريخ ب داد ج–الخطيا الب دادي  .70
 بمدها . وما 65ت3طبمات الالاتمية ج .70
 . 285امعالن بالتوبيخ ت .72
 المخطوطة . 04, 00راي ت, ت 547ت0ط0تاريخ الترا  م –كين سل  .73
ـــرا   –بمـــدها . ســـلكين  ومـــا 7واريخ نيســـابور , تتـــ -انظـــر : البروتســـور تـــراي .75 تـــاريخ الت
 ومـا 020خراسـان ت كقـاليمد. قحطان التواريخ المحلية  –بمدها . الحديثي  وما 547ت0ج0م

 بمدها .


