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 :الممخص
يستيدف البحث التعرف عمى الحياة الفكرية في مدينة جرجان ، اذ قسم 
البحث الى مبحثين ، تضمن المبحث االول الحركة الفكرية في مدينة 
جرجان ، بينما جاء المبحث الثاني بعنوان المرجعيات الفكرية في مدينة 
جرجان ، اما المنيجية المتبعة من الباحث في اعداد ىذه الدراسة كانت 

ات طابع وصفي، وتحميمي في بعض األحيان ، وتوصل الباحث الى ذ
 مجموعة من االستنتاجات االتية : 

تقع مدينة جرجان في الزاوية الجنوبية الشرقية من بحر قزوين،  .1
وقد حظيت جرجان باىتمام الرحالة في الماضي، فذكروا موقعيا 
بين مممكتي طبرستان و خراسان، ووصفوا طبيعتيا الخالبة 

ساتينيا وضياعيا ومياىيا، حتى جعموىا جنة وارفة الظالل. وب
ليس في المشرق بعد مجاوز العراق مدينة أجمع وال أظير حسنًا 

 منيا.
تحولت جرجان بعد الفتح اإلسالمي إلى مركز حضاري وعممي كبير أسيم 
في النيضة الحضارية اإلسالمية بشكل ممحوظ من خالل العدد اليائل من 
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Abstract: 

The current research aims to identify the intellectual life 

in the city of Gorgan, where the research was divided 

into two sections. Descriptive, and sometimes analytical, 

the researcher reached a set of the following conclusions: 

1.The city of Gorgan is located in the southeastern 

corner of the Caspian Sea. Gorgan has attracted the 

attention of travelers in the past. They mentioned its 

location between the kingdoms of Tabaristan and 

Khorasan, and described its beautiful nature, orchards, 

villages and waters, until they made it a paradise with 

shades. There is not a whole city in the East after going 

beyond Iraq, and I have not shown any good in it. 

2. After the Islamic conquest, Gorgan became a great 

cultural and scientific center that contributed 

significantly to the renaissance of Islamic civilization 

through the huge number of scholars who came out of its 

womb. 
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 المقدمة
تحولت جرجان بعد الفتح اإلسالمي إلى مركز عممي وحضاري أسيم في النيضة 

العمماء، فما أكثر ما تصادفنا نسبة "الجرجاني" الحضارية اإلسالمية ورفد العالم بعدد كبير من 
ىـ قد تتبع 427في كتب التراجم والتاريخ، حتى إن حمزة بن يوسف السيمي المتوفى سنة 
عممًا من  1194فضالء ىذه المدينة فأفردىم بمؤلف أسماه "تاريخ جرجان" أحصى فيو 

المتميزة التي كانت  فضالئيا في عمل قيم وعظيم يعطينا صورة واضحة لممكانة العممية
تشغميا المدينة ، ما إن يذكر اسم جرجان حتى يتبادر إلى ذىن السامع أسماء ثالثة من أعالم 
البالغة العربية، ذاع صيتيم شرقًا وغربًا، ورافقت أسماؤىم نشوء عمم البالغة ثم تطورىا وتبمور 

خصيا عمماء جرجان الثالثة قواعدىا وفنونيا، وىذا يدفعنا لموقوف عمى الخدمات الجميمة التي 
بعمم البالغة العربية منذ والدتيا ومرورًا باستقالليا عممًا قائمًا بذاتو وحتى بموغيا أوج االزدىار 

 والتبمور.
اما المنيجية المتبعة من الباحث في اعداد ىذه الدراسة كانت ذات طابع وصفي، 
وتحميمي في بعض األحيان ، لذا اقتضت طبيعة الدراسة ان تقسم عمى مقدمة وتمييد ومبحثين 

 وخاتمة ، وفي التمييد تناول الباحث جغرافية مدينة جرجان ، تسميتيا وموقعيا. 
 التمهيد

ًا في الزاوية الجنوبية الشرقية من بحر قزوين، يفصميا عن تقع مدينة جرجان حالي
م 2006، ويبمغ تعداد سكانيا حسب إحصاء 2كم400كم، تمتد عمى مساحة قدرىا  30البحر 

نسمة. تتميز بالتنوع التضاريسي الذي يجعل منيا قارة مصغرة حيث يصافح السيل  268000
الممتدة، وتغطي الغابات الكثيفة  الجبل، وترسم األنيار أخاديدىا عمى صفحة اليضاب

مساحات شاسعة من جباليا الوعرة، صارت مأوى ألصناف كثيرة من الحيوانات البرية، وتتسم 
المحاصيل الزراعية التي تنتجيا أراضييا الخصبة بالتنوع والوفرة إذ تشتير بزراعة الرز 

م الطبيعية جعمت منيا والشاي والحمضيات إضافة إلى أنواع متعددة من الحبوب. ىذه المعال
وجية تستقطب السياح والباحثين عن االصطياف واالستجمام من كل مكان. يتكمم أىميا المغة 

 1المازندرانية والفارسية".
 أصل تسميتها:
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تعود تسمية المدينة حسب ما أورد المؤرخ السيمي في كتابو "تاريخ جرجان" إلى أول 
يو السالم"، وتابعو عمى ىذا الرأي من جاء بعده بان ليا جرجان بن الوذ بن سام بن نوح عم

من المؤرخين أمثال صاحب المستخرج من كتب الناس لمتذكرة"، وصاحب المنتظم في تاريخ 
المموك واألمم وغيرىما. فيما نسبت موسوعة الديانة التركية اسم المدينة إلى بان آخر لممدينة 

ي الممحمة الشعرية الفارسية "الشاىنامة" ىو جرجين بن ميالد بطل ساساني مشيور ورد ذكره ف
 في عصر كاي كافوس وكي خسرو".

تقع جرجان حسب خرائط الممالك والبمدان القديمة بين مممكتي "خراسان" و"طبرستان"، 
وموقعيا المتاخم لحدود المممكتين جعل المؤرخين فريقين فريق يجعميا تابعة لخراسان وآخر 

خالليا نير كبير يقسميا قسمين يسمى أحدىما باسميا يعدىا من ضمن طبرستان، يمر من 
قميم جرجان حسبما وصفوا يجمع بين الجبل والبحر والسيل  واآلخر يطمق عميو "استر آباد". وا 
والبرية، وتكثر في أعماليا القالع والحصون"، أبنيتيا من الطين، مياىيا وفيرة عذبة المشرب 

والمزارع ما يجعل منيا جنة وارفة الظالل حتى  وضياعيا واسعة عريضة، وفييا من البساتين
قال عنيا اإلصطخري: " وليس في المشرق بعد أن تجاوز العراق مدينة أجمع وال أظير حسنا 

 عمى مقدارىا من جرجان
عرف عن أىل ىذه البالد شدتيم وقوتيم في البأس إضافة إلى منعة قالعيم 

صدوا بيا ىجمات أعدائيم حتى قيل: " إن وحصانتيا وطبيعة بالدىم الجبمية الوعرة، التي 
وبمغ بيم التنكيل بالغزاة مبمغًا عظيمًا قيل عنو: " لما قسمت  12جرجان مقبرة ألىل خراسان"

مما جعميا  13البالد بين المالئكة وقعت جرجان في قسم ممك الموت، أي لكثرة الموتى بيا"
منيا بالصمح ودفع الجزية في تستعصي عمى الفتح، وتتكرر محاوالت المسممين، ويكتفون 

بادئ األمر، وكانت في كل مرة ترضخ فييا لدفع الجزية ما تمبث أن تتمرد فيتم إخضاعيا 
ثانية، واستمرت عمى ىذا الحال حتى عيد سميمان بن عبد الممك الذي ولى يزيد بن الميمب 

 عمى خراسان فتوجو إلييا في مئة ألف مقاتل ففتحيا ودخميا عنوة.
 الول : الحركة الفكرية في مدينة جرجانالمبحث ا

 أوال : الحركة الفكرية العربية في مدينة جرجان 
اسفرت حركة الفتوح العربية االسالمية لألقاليم الفارسية عن توجو واستقرار عددا كبيرا" 
من القبائل العربية ىناك، ففي اقميم خراسان استقرت حوالي خمسين الف اسرة عربية من ابناء 
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م (. اضافة الى من سكن ىذا االقميم ابان 671ىـ /  51البصرة والكوفة الذين تم نقميم سنة ) 
ىرب الكثير من ابناء كرمان  2الفتح من القادة والوالة العرب وعوائميم وعند فتح اقميم کرمان

االصميين فاقتطعت العرب منازليم واراضييم وعمروىا وادوا العشر عنيا كما احتضروا القني 
في مواضع منيا واستقر في اقميم اذربيجان بعد فتحو عددا " آخر من عرب البصرة والكوفة 
والشام واسكن القائد العربي عثمان بن ابي العاص قبائل عبد القيس وغيرىم في مدينة توج 

م (. وتعدى االستقرار العربي مختمف ارجاء 640ىـ /  19بعد سنة )   3التابعة الردشير
  4سية الى بالد ما وراء النير والسيما في فرغانة والشاش وغيرىااالقاليم الفار 

وقد كان اقميم جرجان من بين االقاليم الفارسية التي اصبحت مركزا " لالستقرار 
م ( من قبل القائد العربي سعيد 649ىـ /  29العربي منذ ان تم فتحو صمحا ألول مرة سنة ) 

يادة العربية االسالمية وارتبطت تنظيماتو . فاصبح اقميم جرجان خاضعا لمس5بن العاص
السياسية واالدارية ضمن التنظيم السياسي واالداري لمخالفة العربية ، مما استوجب ذلك تعيين 
وارسال الوالة والعمال العرب وبقية الموظفين االداريين لمعمل عمى ارساء دعائم الحكم العربي 

فقد دخل جرجان عدد غير قميل من القادة العرب  االسالمي ىناك وتنظيم شؤونو االدارية ، لذا
 والصحابة والتابعين من ابناء البصرة والكوفة والحجاز وبالد الشام  . 

الى اسماء اولئك الذين دخموا  6وقد اشار مؤرخ جرجان حمزة بن يوسف السيمي
 جرجان خالل عمميات الفتوح والسيما عند تأكيده عمى من دخل جرجان خالل عممية فتحو

م ( ، والذي كان في مقدمتيم القائد العربي يزيد بن الميمب 716ىـ / 98لممرة الثانية سنة ) 
كما افرد السيمي جانبا " ميما" ركز فيو عمى اظيار السماء عمال ووالة  7بن أبي صفرة

وقضاة جرجان ابان العيدين األموي والعباسي لقد ادى االستقرار العربي في جرجان الى بروز 
عربية طغت عمييم سمة االنتساب إلقميم جرجان اوال عدى مدنو واصبحوا يعدون من  اجياال

. وغيرىم من   8ابناء جرجان ، نذكر منيم عمماء بني الميمب بن أبي صفرة في جرجان
 مختمف القبائل والمدن العربية

 ثانيا : بنو هشام بن العاص السهمي في جرجان :
ل التي استقرت في اقميم جرجان وىم من ابناء سيم تعد قبيمة سيم العربية احدى القبائ

. وقد كان من اشير بيوتات ىذه القبيمة 9بن عمرو بن العاص بن كعب بن لؤي بن غالب 
ممن دخل جرجان واستقر بيا بنو ىشام بن العاص السيمي ، وىو الصحابي الجميل ىشام بن 
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خو عمرو بن العاص العاص بن وائل بن ىشام بن سعيد بن سيم القرشي السيمي ) ا
السيمي( الذي اسمم منذ بداية الدعوة االسالمية وىاجر مع من ىاجر من المسممين االوائل 
الى ارض الحبشة وتعرض الى شتى انواع التعذيب واالىانات عمى يد مشركي قومو عند 
د عودتو لمكة ومنعيم اياه من اليجرة الى المدينة حتى تمكن من الفرار والمحاق بالنبي محم

)صمی اهلل عميو وسمم ( وصحبو الكرام ) رضي اهلل عنيم ( بعد غزوة الخندق ، وقد وصف 
ىشام بن العاص بالشجاعة الفائقة واستعداده لمتضحية والفداء اذ شارك في معارك التحرير 
العربية ضمن جبية بالد الشام حتى استشيد في معركة اجنادين ، وقيل انو استشيد خالل 

 .  10يرموكوقائع معركة ال
وقد أورد ابن سعد خالل ترجمة ىشام بن العاص الى ان ىشام كان قد توفي دون ان 

" . وان ىذا االمر قد اثبتت كتب التراجم 11يكون لو عقب من الذرية بقولو " وليس لو عقب 
عدم صحتو اليرادىا اسماء وتراجم ذرية ىشام بن العاص وابراز مكانتيم العممية في اقميم 

اذ تبغ من بني ىشام اسرة توارث ابنائيا االىتمام بالمجاالت الفكرية والعممية والسيما جرجان ، 
في عموم الفقو ورواية الحديث وعمى الرغم من اشتيار وذيوع صيت آل ىشام بن العاص في 
جرجان فاننا لم نستطع التعرف عمى تاريخ استقرار ىذه االسرة في جرجان او معرفة وتحديد 

جان من ابناء ىذه األسرة ، وقد اغفل حمزة السيمي وىو احد افراد ىذه اول من دخل جر 
االسرة البارزين من االشارة الى تاريخ توجو اجداده لجرجان مما يؤكد إلى تأخر استقرارىم 

، كما أن السيمي كان قد اورد 12ىناك اذ لم يورد ذكرىم ضمن التابعين او تابعي التابعين
عاص وكان اوليم )جده ( ابراىيم بن موسى والذي عده ضمن تراجم عمماء بنو ىشام بن ال

ابناء جرجان وانما سبقو ابيو وربما جده او من جاء قبمو حتى ارتبط لف )السيمي الجرجاني ( 
 13باسم ابراىيم بن موسى وجميع ذريتو من بعده كما سنرى

 همثالثا : رحالت الجرجانيين الفكرية إلى بالد اليمن وانعكاساتها عمى بالد
اشتير أىل جرجان بشغفيم بالعموم واآلداب ببمدىم، وشد الرحال في طمبيا خارجيا. 
ورغم بعد الشقة وصعوبة التنقل وما يحدق بالطرق من أخطار، فقد شد عدد من طالب العمم 
الجرجانيون الرحال نحو بالد اليمن كواحدة من أشير المدارس الدينية في العالم اإلسالمي، 

بنخبة متميزة من خيرة عمماء الفقو والحديث الذين أسيموا بنصيب وافر في فقد كانت تذخر 
، 14ىذا المجال، وذاعت شيرتيم. وقد قصدىا الجرجانيون لالرتشاف من فيض عمم شيوخيا
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وسماع الرواية واألخذ منيم، فدرسوا في حمقاتيم وأخذوا عنيم مؤلفاتيم. وكان أبو محمد 
م ( مؤذن مسجد  9ىـ/ أوائل ق 2الصنعاني ) توفي أواخر قإبراىيم بن خالد بن عبيد القرشي 

صنعاء الجامع سبعين سنة، من مشاىير صمحاء اليمن و محدثيو الثقات في أواخر القرن 
الثاني اليجري، روى عن رباح بن زيد، وعمر بن عبد الرحمن، وعمو عمر بن عبيد 

عمر بن راشد البصرى مولى الصنعاني، وجماعة من شيوخ الحديث ببمده، واشتير بصحبتو لم
ىـ/ و روى عنو أحمد بن حنبل و ابن المديني 153األزد، نزيل صنعاء عالم اليمن)ت 

وغيرىم، ووثقو يحيى بن معين و كان صديقًا لو وجماعة، وأثنى عميو ابن حنبل خيراة، وخرج 
 15خر عمرهلو في مسنده، وخرج لو أيضا أبو داود، والنسائي، ويذكر ابن سعد أنو اختمط في آ

ويتضح من الروايات أن سعيد بن عثمان كان من أوائل الجرجانيين الذين رحموا إلى 
اليمن لمقاء شيوخ الحديث ىناك والتتممذ عمى أيدييم، فوفد عمى صنعاء وسمع من إبراىيم بن 
خالد الصنعاني روايات كثيرة، وعند عودتو إلى جرجان حدث بيا وقد احتفظ السيمي بإحدى 

ايات التي سمعيا عن تالميذ إبراىيم بن خالد الصنعاني عن شيخو رباح بن زيد عن ىذه الرو 
معمر عن ثابت عن أنس بن مالك قال: " أال أصمى بكم صالة رسول اهلل صمى اهلل عميو و 
سمم؟ "، فصمى بيم صالة حسنة لم يطول فييا وجدير بالذكر أن روايات إبراىيم بن خالد التي 

نبل بصنعاء، كانت متداولة بين طالب العمم الجرجانيين، فقد سمعوىا أخذىا منو أحمد بن ح
من تالميذ ابن حنبل بجرجان ثم رووىا عنيم، فالسيمي يذكر أنو سمع من شيخو أبي بكر 

ىـ/ 289اإلسماعيمي روايتو عن محمد بن عمی بن عثمان األنصاري الذي قدم جرجان سنة 
عن رباح عن صدقة المكي  16خالد الصنعانيم، عن شيخو ابن حنبل عن إبراىيم بن  901

عن عبد اهلل ابن عمر أن النبي صمى اهلل عميو وسمم اعتكف فخطب الناس فقال: " أييا 
الناس! إن أحدكم إذا قام إلى الصالة فإنو يناجي ربو، فميعمم أحدكم بما يناجي ربو، وال يجير 

 17بعضيم عمى بعض بالقراءة في الصالة .
ر أبو بكر عبد الرزاق بن ىمام بن نافع الصنعاني الحميري من وكان الحافظ الكبي

أبرز عمماء الحديث والتفسير باليمن في أواخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث لميجرة، وىو 
. وأخذ عن مشاىير عمماء 18معدود في الطبقة الثانية من تابعي التابعين و فقياء اليمن 

ورحل في تجارة إلى الشام ولقي كبار الحفاظ و أخذ الحديث في عصره باليمن والحجاز، 
منيم، ومن شيوخو: معمر بن راشد و كان لصيقًا بو، وعرض عميو، و كان يعتد بروايتو 
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وعممو، فقد جالسو سبع سنين وكان يكتب عنو كل شيء، وقيل إنو كتب عنو عشرة آالف 
بد الصمد بن معقل بن ، واألوزاعي، والثوري، وابن جريج، ومالك ابن أنس، و ع19حديث 

، وكان عبد الرزاق الصنعاني من الثقات الذين نقل 20منبو الصنعاني، و غيرىم خمق كثير 
، وكان شيخو معمر بن راشد يتفرس فيو النجابة، قد تنبأ لو بمكانة عالية في 21عنيم العمم 

وارتحل  22 العمم، فقال عنو: وأما عبد الرزاق فإن عاش فخميق بأن تضرب إليو أكباد األبل 
إليو من اآلفاق لعممو كثير من طالب العمم و شيوخ الحديث وثقاتيم، و تكبد بعضيم في 
سحاق بن راىويو، ويحيى بن معين، وعمى  الرحمة إليو مشاق جمة، ومنيم: أحمد بن حنبل، وا 

، وأمم سواىم. وروى عنو اإلمام أحمد   814ىـ/ 199بن المديني، ومحمود بن غيالن سنة 
عمى قول معمر بعد أن عال  24. ويعمق ابن أبي السري 23تاريخو و مفرقات غيره بن حنبل

شأن عبد الرزاق بقولو: فو اهلل لقد أتعبيا. أي أتعب اإلبل في أن تضرب أكبادىا إليو وذكر 
ابن خمكان نقال عن السمعاني: " قيل ما رحل الناس إلى أحد بعد رسول اهلل صمى اهلل عميو و 

إليو " و كان كما يذكر الذىبي من أوعية العمم، و لكنو لم يكن في حفظ  سمم مثل ما رحموا
وكيع بن الجراح محدث العراق، و ابن ميدی ويتضح من الروايات أن عبد الرزاق كان يجمس 
لطالبو، يممى عمييم من حفظو، أو يستممي بعض تالميذه النجباء، و منيم: بكر بن عبد اهلل 

ليال ، كما كان يحدث أيضا بمكة المكرمة ونستدل من  بن الشرود، في منزلو بصنعاء
الروايات أيضا عمى وجوه استفادة تالميذ عبد الرزاق منو، فقد كتبوا عنو مما انفرد بو، مثل 
حديث الزىري عن سالم بن عبد اهلل عن أبيو، وحديث الزىري عن سعيد بن المسيب عن أبي 

بن جريج ورواياتو عن قتادة عن أنس واشتير ىريرة ، وحديث معمر عن الزىري ورواياتو عن ا
عبد الرزاق بالتصنيف ، ولو " المصنف في الحديث "، وىو تصنيف مميح ترويو الحنابمة في 
بغداد، مسندًا إلى أحمد  ولو أيضا كتاب " تفسير القرآن"، وكتاب " الصالة "، وكتاب " 

م،  826ىـ/ 211ى بصنعاء سنة األمالي في آثار الصحابة "، و" تزكية األرواح عن ، و توف
م، مواقع األفالح ودفن بحمرا عمب و تقع عمى مسافة ميمين جنوب  827ىـ/212وقيل سنة 

شرق صنعاء، وكان عمره ستًا وثمانين سنة. وجدير بالذكر أن عبد الرزاق أصابو العمي في 
نو عبد اهلل: من الثمانين من عمره، فكان يمقن فيتمقن، وقال أحمد بن حنبل فيما رواه عنو اب

سمع منو بعدما ذىب بصره فيو ضعيف السماع، وقال النسائي: " فيو نظر لمن كتب عنو 
بأخره " ، وقد حرر العمماء و حددوا بدقة اختالط عبد الرزاق؛ بأن ما حدث بو تحديدًا بعد 
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 المائتين فيو ضعيف، وأما ما كان في كتبو مطمقا أو حدث بو قبل المائتين فصحيح ونستدل
من الروايات أن سعيد بن عثمان الجرجاني أخذ عن عبد الرزاق شيخ اليمن عصره رواياتو 
عن شيوخو، ومنيم: معمر بن راشد، ويذكر السيمي أن سعيد بن  عثمان حدث بروايات عبد 
الرزاق عن معمر بمكة المكرمة و جرجان ورغم أن المصادر لم تزودنا ببعض ىذه الروايات، 

انت من كتاب مغمر بن راشد الموسوم " بالجامع " المشيور في السنن، وىو فإننا نرجح أنيا ك
 25من أقدم كتب الحديث في اليمن، وكان صاحبو قد رتبو في أبواب، و ىو أقدم من " الموطأ

". وكان الحافظ أبو عبد اهلل محمد بن عميرة الجرجاني من طالب العمم الجرجانيين الذين 
أيضا عن يزيد بن ىارون، وكان يقول عن نفسو: إنو يحفظ أخذوا عن عبد الرزاق، وروى 

سبعين ألف حديث، وروى عنو محمد بن عبد الرحمن. ومن رواياتو عن عبد الرزاق أنو قال: 
أخبرنا ابن جريج قال: سألت عطاء عن الرجل يقرأ القرآن يضارع بو، قال: وما بأس بذلك 

خذ المعزف فيضرب بيا ويقرأ ويردد يبكي حدثني عبيد بن عمير أن داود عميو السالم كان يأ
ويبكي . ومنيم أيضا: محمد بن عبيد اهلل الماسورابادی، أخذ عنو القاسم بن أبي حميم القاضي 

رواياتو التي سمعيا عن عبد الرزاق وحدث بيا طالبو بجرجان، ومنيا: حدثنا  26الجرجاني
معمر عن ىمام بن منبو عن أبي  محمد بن عبيد اهلل الماسورابادی حدثنا عبد الرزاق أخبرنا

 27ىريرة قال: قال رسول اهلل صمى اهلل  عميو و سمم: " النار جبار" .
 المبحث الثاني : المرجعيات الفكرية في مدينة جرجان

 م(976ىـ/365ابن عدي )ت -۱
أبو احمد عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن محمد الحافظ الجرجاني ، ولد في ذي 

م عن شيوخو، 903ىـ/290م، وكتب الحديث بجرجان في سنة  890/ ىـ277القعدة سنة 
م، رحل الى 910ىـ/297وطاف فوق ذلك بالد العرب وأمصارىا في طمب العمم، ففي سنة 

العراق والشام ومصر، وصنف في معرفة ضعفاء المحدثين كتابا مقداره ستين جزءا" سماه 
ن عمى جانب كبير من الحديث والفقو فقد )الكامل(، ويبدو من ترجمة السيمي ألستاذه بأنو كا

أشاد الى كتابو الكامل الذي جمع فيو شيخو ابن عدي أحاديث مالك بن أنس، واالوزاعي، 
وسفيان الثوري، اسماعيل بن أبي خالد ،ووصفو بأنو" كان ابن عدي حافظا متقنا لم يكن في 

 "29الجوال"وعرف بـ"االمام الحافظ الناقد 28زمانو أحد مثمو تفرد بأحاديث
 (۹۸۲ىـ/۳۷۱ابو بكر االسماعيمي )ت  -۲ 
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أبو بكر احمد بن إبراىيم بن اسماعيل بن العباس الجرجاني االسماعيمي الشافعي،  
صاحب كتاب )الصحيح(، و)المعجم( ، ولم يكن الشيخ ابو بكر االسماعيمي يعمم القرآن 

الفقو والمغة، وكان يؤمو الطمبة والقراءات فقط، بل كان استاذا عالما، بارعا في عموم الحديث و 
 "31، وصف بـ"الحجة الفقيو، شيخ االسالم 30من أنحاء البالد

 م(985ىـ/375ابو حفص البغدادي)ت  -۳
االمام الحافظ ابو حفص عمر بن محمد بن عمي بن يحيى البغدادي ، ولد سنة 

جمع ابوابا  م . روى عن ابراىيم بن شريك والفريابي وطبقتيما "كان ثقة متقنا199ىـ/286
  33" ، توفي ولو من العمر تسع وثمانين سنة32وشيوخا

 م(985ىـ/375أبو زرعة الصغير)ت -4
 ابي أحمد بن الحسين بن عمي بن ابراىيم بن الحكم الرازي ، رحل وطوف ، وجمع 

وصنف ، وسمع من حامد بن بالل والقاضي المحاممي، وىو من المحدثين الكبار المشيورين، 
الشيخ أثر واضح في حياة السيمي العممية والتأليفية ، ويبدو ان مؤرخنا قد الزم وكان ليذا 

الشيخ المحدث أبا زرعة لمدة طويمة ، حتى جعمتو قوي الثقة بعممو وشديد التعمق بو، سألو 
 .34حمزة السيمي عن الجرح والتعديل

 م(987ىـ/۳۷۷ابن لؤلؤ الوراق) ت -5
حمد بن نصير بن عرفة الثقفي البغدادي، الحافظ ابو الحسن عمي بن محمد بن ا

م، روى عن ابراىيم بن شريك وحمزة الكاتب و 894ىـ /281ويعرف بابن لؤلؤ، ولد في عام 
  35الفريابي، توفي ولو من العمر ست وتسعين عاما ، كان ثقة صدوق"

 م(990ىـ/۳۸۳ابو محمد الزىري ) ت  -6
بابن غالم ، سمع من أبي  أبو محمد الحسن بن عمي بن عمرو البصري المعروف

القاسم البغوي وابن صاعد ومحمد بن الحسين بن مكرم والقاسم بن عباد وغيرىم ، روى عنو 
 .36م990ىـ/380حمزة بن يوسف ، وسألو عن الرجال وثقتيم ، كان حيا" في حدود سنة 

 م(991ىـ/۳۸۱ابن المقرئ ) ت  -۷
عاصم بن زاذان االصبياني الشيخ الثقة ابو بكر محمد بن ابراىيم بن عمي بن 

المعروف بابن المقرئ، محدث اصبيان اإلمام الرحال الحافظ الثقة، سمع محمد بن نصير، 
ومحمد بن عمي الفرقدي بأصبيان، والصوفي وعمر بن ابي غيالن ببغداد، وابا يعمى 
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بالموصل، صاحب )المعجم( و)األربعين حديثا(، درس السيمي عمى يديو الفقو والحديث 
 (.428م،ص۱۹۸۸؛ ابن العماد،973ص1965)الذىبي، 37قرآنوال

 م(992ىـ/۳۸۲ابن حيويو )ت -۸
المحدث الثقة أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن 

م، روى عن الباغندي ، 908ىـ/295يحيى البغدادي الخزاز المعروف بابن حيويو، ولد سنة 
 (.163م،ص 1961)الصفدي ،38وعبد اهلل بن اسحاق

 م(۹۹۲ىـ/۳۸۲ابو زرعة االستراباذي)ت -۹
احمد بن بندار بن محمد بن ميران الشافعي القاضي الفقيو قاضي استرآباد، من كبار 

 (.۱۳۳۱م، ص1965)الذىبي،  39تالمذة ابي عمي بن ابي ىريرة ببغداد
 

 م(994ىـ/384ابن حماد )ت -۱۳
احمد بن حماد بن سفيان الكوفي، حدث اإلمام الحافظ المفيد ابو الحسن محمد بن 

عن عبد اهلل بن زيدان البجمي وعمي بن العباس وابو ذر عبد بن احمد اليروي وآخرون،" 
 .40محدث الكوفة ومفيدىا" جمع والف

 م(995ىـ/385الدار قطنی )ت -۱۱
االمام المجود شيخ االسالم ابو الحسن عمي بن عمر بن احمد بن ميدي بن مسعود 

م ، 918ىـ/۳۳۶لمقرئ المحدث، من اىل محمة دار القطن ببغداد ، ولد في سنة البغدادي ا
وسمع البغوي وابن ابي داود وابن صاعد والحضرمي وابن دريد وابن نيروز وغيرىم في بغداد 
مام وقتو انتيى اليو عمم  والبصرة والكوفة وواسط ، صنف التصانيف ، كان" فريد عصره وا 

ىـ، 1358") ابن الجوزي، 41جال وعمل الحديث وسمم ذلك لواالثر والمعرفة بأسماء الر 
 "42(، اشتير بـ االمام شيخ االسالم حافظ الزمان۱۸۳ص

 م(998ىـ/388ابن عبدان )ت -۱۲
االمام الحافظ الثقة شيخ االىواز ابو بكر احمد بن عبدان بن محمد بن الفرج 

عن محمد بن محمد م، حدث ۹۳۹ىـ/293الشيرازي الحافظ ، محدث االىواز ، ولد سنة 
الباغندي ، وابي القاسم البغوي واحمد بن محمد البغدادي ، وبكر بن احمد الزىري وغيرىم ، 
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سكن شيراز مدة ثم انتقل الى االىوازوبقي ثالثين عاما ، كان يمقب بالباز األبيض ، سألو 
 43حمزة السيمي عن الجرح والتعديل، كان من كبار االئمة وموصوفا بالحفظ

 م(۱۳۳۳ىـ/۳۹۳زرعة الكشي )ت  ابو -۱۳
محمد بن يوسف بن محمد بن الجنيد الجرجاني الكشي سمع من أبي نعيم االستراباذي 
، ومكي بن عبدان ، وابي العباس الدغولي ، وابن ابي حاتم ، ومكي بن عبدان ،قال عنو 

أنو جاور  السيمي "جمع أبو زرعة الكشي االبواب والمشايخ وكان يفيم أممى عمينا بالبصرة ثم
  44بو بمكة الى ان توفي

 م(۱۳۳۸ىـ/۳۹۸أبو عبداهلل العنزي )ت  -۱۴
المام الفقيو ابو عبد اهلل الحسين بن جعفر بن حمدان بن محمد بن الميمب العنزي 
الجرجاني الوراق نزيل بغداد ، روى عن ابي سعيد بن االعرابي ، واسماعيل الصفار ، وخيثمة 

الصم ، وأحمد بن أبي طمحة، طاف االقاليم في طمب الحديث، ابن سميمان ، وابا العباس ا
  45واضحى حجة زمانو، وصنف الكثير من المصنفات

 م(1011ىـ/۲۳۱ابومسعود الحافظ الدمشقی)ت  -۱۵
إبراىيم بن محمد بن عبيد الدمشقي الحافظ ، مصنف كتاب )االطراف(، سمع من 

أولى اىتماما وعناية بالصحيحين ، كان عبداهلل ابن محمد بن السقاء ، وابي بكر الغباب ، 
 46صدوقا دينا ورعا فيما حدث عنو 

وبعد تتبع سير أولئك الشيوخ والعمماء ، يتضح أنيم كانوا من العمماء األجالء في 
عصر وممن اشتير ذكرىم وبان فضميم في الثقافة العربية اإلسالمية، سواء في جرجان او 

قرئ، الحافظ، المحدث، الفقيو، النحوي، القاضي، العالمة، بغداد أو بالد الشام عامة فمنيم الم
 شيخ المحدثين. 
 الخاتمة 

 خرجت ىذه الورقة البحثية بالنتائج اآلتية:
تقع مدينة جرجان في الزاوية الجنوبية الشرقية من بحر قزوين، وقد حظيت جرجان  .2

خراسان، باىتمام الرحالة في الماضي، فذكروا موقعيا بين مممكتي طبرستان و 
ووصفوا طبيعتيا الخالبة وبساتينيا وضياعيا ومياىيا، حتى جعموىا جنة وارفة 

 الظالل. ليس في المشرق بعد مجاوز العراق مدينة أجمع وال أظير حسنًا منيا.
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اتصف أىل جرجان بالقوة والبأس مما جعميا مستعصية عمى الفتح اإلسالمي زمنًا  .3
 في عيد سميمان بن عبد الممك. طوياًل، حتى تمكن المسممون من فتحيا

تحولت جرجان بعد الفتح اإلسالمي إلى مركز حضاري وعممي كبير أسيم في  .4
النيضة الحضارية اإلسالمية بشكل ممحوظ من خالل العدد اليائل من العمماء الذين 

 خرجوا من رحميا.
كبار ظيروا فييا لمدينة جرجان حكاية طويمة مع عمم البالغة العربية تجمت مع ثالثة عمماء 

وتسبوا إلييا، وافقت أسماؤىم نشوء ىذا الفن ثم تطوره وتبمور قواعده إلى مرحمة تشذيب مسائمو 
  وتصويب أخطائو.

  
 

                                                 
(  1956جرجان مدينة تقع بين طبرستان وخراسان ، انظر : ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ) بيروت /   1

 134،ص۲، ج
 البالد وعاصمتيا مدينة كرمان.ىي إحدى محافظات إيران األحدی والثالثين، تقع في جنوب شرقي  2
ولد أردشير األول أواخر القرن الثاني في المرزبان، وكان أردشير يحكم مدينة اصطخر ثار ضد أخيو وأخذ  3

م، وقام أردشير بالسيطرة عمى كثير من بالد فارس والسيطرة عمى الكثير من  208منو الممك في سنة 
 المحافظات المجاورة لـ كرمان وأصفيان.

 ىـ ( : المباب في تيذيب االنساب ،  630بن األثير، عز الدين ابو الحسن عمي بن محمد الجزري ) ت ا 4
 469ت ( ،ص -) بغداد ، ال 

ىـ( ىو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي، كنيتو أبو عبد  59 -ىـ  2سعيد بن العاص ) 5
ر مات النبي محمد ولو تسع سنين أو نحوىا، الرحمن، مات أبوه يوم بدر في جيش قريش، وىو صحابي صغي

 كان أحد أشراف قريش وأجوادىا وفصحائيا الممّدحين.
أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراىيم السيمي القرشي الجرجاني مؤرخ من الحفاظ، من أىل جرجان، تولى   6

رواة الحديث النبوي،  بيا الخطابة والوعظ. من ذرية صاحب النبي ىشام بن العاص بن وائل السيمي. أحد
 ومن أئمة الجرح والتعديل.

الميّمب بن أبي صفرة األزدي وكنيتو أبو سعيد، ىو من والة األمويين عمى خراسان. عينو الحجاج عامال  7
 م( وقام بفتوحات واسعة في بالد ما وراء النير697 -ىـ 78عمى خراسان عام )

 ۱( : طبقات الشافعية، ) تحقيق : عبد اهلل الجبوري ، طىـ  ۷۷۲االسنوي ، جمال الدين عبد الرحمن ) ت 8
 ۱۸۷(،ص ۱۹۷۳بغداد /  –
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،  459، ص 3( ، ج 1963القاىرة /  – 1الذىبي : ميزان االعتدال ، ) تحقيق عمي محمد البجاوي ، ط 9
 ۹۸،  ۸۲،  ۲۸،  14، ص 4ج

،  ۱۹۷۳االلباني ، محمد ناصر الدين : فيرس مخطوطات دار الكتب الظاىرية) قسم الحديث ( دمشق /  10
 . 306ص
فري )لندن/  –؛ الصريفي :المنتخب من كتاب السياق)ضمن تواريخ نيسابور( جمعيا 131السيمي،ص 11

 316،ص 7أ؛السمعاني،ج 50( ورقة1965
؛ ابن العماد  ۱۲۱، ص ۲؛ العبر، ج ۱۲۱، ص ۲؛ معجم البمدان، ج226 -225السيمي، ص 12

 51، ص 3الحنبمي: شذرات الذىب ) بيروت ( ، ج
؛ ابن الجوزي،المنتظم، 428،ص۱۳؛ الخطيب البغدادي:تاريخ بغداد)بيروت(، ج235السيمي،ص 13
، ۲(، ج1985؛ الذىبي: العبر في خبر من غبر ) قيروت/۱۲۱،ص۲؛ معجم البمدان، ج۲۸۳،ص6ج

 ۷۳، ص۱، ج(۱۹۷۳، بغداد /  1ت الشافعية ،) تحقيق : عبد اهلل الجبوري ، ط ؛ االسنوي، طبقا۲۳ص
؛ ابن الجوزي : المنتظم ، )  ۱۸۱ص 4، ج(  ۱۹۷۹ابن عساکر : تيذيب تاريخ دمشق ، ) بيروت /  14

 136، ص 6، ج(  ۱۹۹۳بغداد / 
 ۱۹۷۳يث ( دمشق / االلباني ، محمد ناصر الدين ، فيرس مخطوطات دار الكتب الظاىرية) قسم الحد 15
 ۲۳۳،ص
 إبراىيم بن خالد بن عبيد المؤذن الصنعاني أبو محمد مؤذن مسجد صنعاء 16
 198(،ص 1901القاىرة /  – ۱ىـ ( : فتوح البمدان، ) ط ۲۷۹البالذري ، احمد بن يحيى بن جابر ) ت  17
 ىـ (: المنتظم في تاريخ المموك واالمم ،  597ابن الجوزي ، جمال الدين عبد الرحمن بن عمي ) ت  18

 ۳۲۸( ،ص ۱۹۹۳) بغداد / 
 ۳ىـ (: كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ، ) ط 1067حاجي خميفة ، مصطفى بن عبد اهلل ) ت  19
 165( ،ص 1967طيران /  –

ىـ (: االصابة في تمييز  852ن ابي الفضل احمد بن عمي ) ت ابن حجر العسقالني ، شياب الدي 20
 143( ،ص 1939الصحابة ، ) القاىرة / 

؛ معروف، د.ناجي:عروبة العمماء  417، ص(  ۱۹۳۱، القاىرة /  ۱البالذري : فتوح البمدان ، ) ط 21
ناجي : عمماء  ؛ معروف ، د. 104، ص 1( ، ج1976، بغداد /  ۱المنسوبين الى البمدان االعجمية ،) ط
 ۷( ، ص 1965ينسبون الى مدن اعجمية ، )بغداد / 

،حيدر آباد، ۱؛ السمعاني : االنساب ، )386(،ص1951ابن الزبير:نسب قريش،)القاىرة/ 22
؛  158، ص ۲۱؛ ابن االثير: المباب في تيذيب االنساب ) بغداد ( ، ج۳۱۳، ص۷(،ج1976الدكن/

 . ۲۹۸( ، تحقيق ابراىيم االبياري ، ص 1959اب العرب ) القاىرة / القمقشندي : نياية االرب في معرفة انس
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؛ ابن عبد البر:االستيعاب في معرفة االصحاب،)تحقيق،عمي ۱۹۱، ص4ابن سعد،المصدر السابق، مج 23

؛ ابن حجر العسقالني:االصابة في تمييز  1539، ص4محمد البجاوي، القاىرة(،ج
 .572، ص ۳(،ج1939الصحابة،)القاىرة/

 . 316 - 315، ص ۷؛ السمعاني ، المصدر السابق ، ج 95السيمي، المصدر السابق، ص 24
 189ىـ ( : تاريخ بغداد ) بيروت ( ،ص 463الخطيب البغدادي ، ابو بكر احمد بن عمي )  25
(  1985ىـ ( : العبر في خبر من غبر ، ) بيروت /  748الذىبي ، ابو عبد اهلل محمد بن احمد ) ت 26
 135،ص
( . تذكرة الحفاظ  1963القاىرة /  - 1ميزان االعتدال في نقد الرجال ، ) تحقيق عمي محمد البجاوي ، ط 27

 184( ،ص 1965، ) بيروت / 
 1950حيد آباد الدكن /  – ۱ىـ (: تاريخ جرجان ، ) ط 427السيمي ، ابو القاسم حمزة بن يوسف ) ت 28

 156( ،ص
(  1985ىـ ( : العبر في خبر من غبر ، ) بيروت /  748) تالذىبي ، ابو عبد اهلل محمد بن احمد  29
 154،ص
؛ ابن العماد  ۱۲۱، ص ۲؛ العبر، ج ۱۲۱، ص ۲؛ معجم البمدان، ج226 -225السيمي، ص 30

 56، ص 3الحنبمي: شذرات الذىب ) بيروت ( ، ج
؛ االسنوي، طبقات الشافعية ،) تحقيق : ۲۳، ص۲(، ج1985الذىبي: العبر في خبر من غبر ) قيروت/ 31

 ۷۳، ص۱، ج(۱۹۷۳، بغداد /  1عبد اهلل الجبوري ، ط 
؛ ابن الجوزي،المنتظم، 428،ص۱۳؛ الخطيب البغدادي:تاريخ بغداد)بيروت(، ج235السيمي،ص 32
، ۲(، ج1985؛ الذىبي: العبر في خبر من غبر ) قيروت/۱۲۱،ص۲؛ معجم البمدان، ج۲۸۳،ص6ج

 ۷۳، ص۱، ج(۱۹۷۳، بغداد /  1ي، طبقات الشافعية ،) تحقيق : عبد اهلل الجبوري ، ط ؛ االسنو ۲۳ص
؛ ابن العماد  ۱۲۱، ص ۲؛ العبر، ج ۱۲۱، ص ۲؛ معجم البمدان، ج226 -225السيمي، ص 33

 51، ص 3الحنبمي: شذرات الذىب ) بيروت ( ، ج
فري )لندن/  –سابور( جمعيا ؛ الصريفي :المنتخب من كتاب السياق)ضمن تواريخ ني165السيمي،ص 34

 455،ص 7أ؛السمعاني،ج 50( ورقة1965
؛ ابن عبد البر:االستيعاب في معرفة االصحاب،)تحقيق،عمي ۱۹۱، ص4ابن سعد،المصدر السابق، مج 35

؛ ابن حجر العسقالني:االصابة في تمييز  1539، ص4محمد البجاوي، القاىرة(،ج
 65، ص ۳(،ج1939الصحابة،)القاىرة/

؛ معروف، د.ناجي:عروبة العمماء  123، ص(  ۱۹۳۱، القاىرة /  ۱ري : فتوح البمدان ، ) طالبالذ 36
؛ معروف ، د. ناجي : عمماء  104، ص 1( ، ج1976، بغداد /  ۱المنسوبين الى البمدان االعجمية ،) ط
 ۵۷( ، ص 1965ينسبون الى مدن اعجمية ، )بغداد / 
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 542( ،ص 1976بغداد/ – ۱معروف ، د. ناجي : عروبة العمماء المنسوبين الى البمدان االعجمية ،)  37
نياية االرب في معرفة انساب العرب ، ) تحقيق :  ىـ ( :  ۸۲۱القمقشندي ، ابو العباس احمد ) ت  38

 532( ،ص 1959القاىرة /  -ابراىيم االبياري 
ىـ ( : شذرات الذىب في اخبار من ذىب 1589عبد الحي بن العماد ) تابن العماد الحنبمي ، ابو الفالح  39

 564ال . ت ( ،ص -، ) بيروت 
 ىـ ( : نسب قريش ،  236ابن الزبير، ابو عبد اهلل مصعب بن عبد اهلل بن مصعب ، الزبيري ) ت 40

 563(،ص 1951) القاىرة / 
حيدر آباد  – ۱ىـ ( : االنساب ، ) ط 562السمعاني ، ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منظور ) ت 41

 236( ،ص 1976الدكن / 
 1950حيد آباد الدكن /  – ۱ىـ (: تاريخ جرجان ، ) ط 427السيمي ، ابو القاسم حمزة بن يوسف ) ت 42

 547( ،ص
؛ االسنوي، طبقات الشافعية ،) تحقيق : ۲۲، ص۲(، ج1985الذىبي: العبر في خبر من غبر ) بيروت/ 43

 ۹۸، ص۱، ج(۱۹۷۳، بغداد /  1عبد اهلل الجبوري ، ط 
 1950حيد آباد الدكن /  – ۱ىـ (: تاريخ جرجان ، ) ط 427السيمي ، ابو القاسم حمزة بن يوسف ) ت 44

 356( ،ص
،  ۱۹۷۳يث ( دمشق / االلباني ، محمد ناصر الدين : فيرس مخطوطات دار الكتب الظاىرية) قسم الحد 45
 234ص
؛ ابن عبد البر:االستيعاب في معرفة االصحاب،)تحقيق،عمي ۲۳۱، ص4ابن سعد،المصدر السابق، مج 46

؛ ابن حجر العسقالني:االصابة في تمييز  139، ص4محمد البجاوي، القاىرة(،ج
 655، ص ۳(،ج1939الصحابة،)القاىرة/

English Reference 
 Ibn al-Athir, Izz al-Din Abu Al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Jazari (d. 630 ah): 

the core of the discipline of genealogy, (Baghdad, n.C). 

 Al-Asnawi Jamal al-Din Abd al-Rahman (d. 772 ah): the layers of shafism 

(investigation: Abdullah al-Juburi i.1 Baghdad / 1970). 

 Al-Albani, Mohammed Nasser al-Din, catalogue of the manuscripts of Dar Al-

Kitab al-dhahiriya (Taksim al-Hadith) Damascus / 1970. 

 4-Al-balathari, Ahmed bin Yahya bin Jaber (d. 279 ah): the conquest of the two 

countries (1 - Cairo / 1901). 

 Ibn al-Jawzi, Jamal al-Din Abdul Rahman ibn Ali (d. 597 ah): the systematic 

history of kings and nations (Baghdad / 1990). 

 Haj Khalifa Mustafa ibn Abdullah (d. 1067 ah): al - Asami revealed the names 

of books and arts (third edition-Tehran / 1967). 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)2371 ) 
 

                                                                                                                                        

 Ibn Hajar al-Asqalani, Shihab al-Din Abi al-Fadl Ahmed Ibn Ali (d. 852 Ah): 

injury in the discrimination of the companions (Cairo / 1939). 

 Khatib al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad ibn Ali (463 Ah): 8 - history of Baghdad 

(Beirut). 

 9-Al-dhahabi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad (d. 748 Ah): lessons in 

Khobar Al-Tarab, (Beirut / 1985). 

 10. The balance of moderation in men's criticism (the investigation of Ali 

Mohammed El-Bejawi, Vol.1, Cairo, 1963). The ticket of conservation (Beirut / 

1965). 

 Lessons in Khobar from ghabr ( Beirut/٥٨٩2), c5, P. 22; al-Asnawi, layers of 

Shafia, (investigation: Abdullah Al-Jubouri, 1st floor, Baghdad / ٥٨۹۱)، 

 11-Ibn al-Zubayr, Abu Abdullah Musab ibn Abdullah ibn Musab, al-Zubayr (d. 

236 ah): the lineage of the Quraysh (Cairo / 1951). 

 12. Al-Samani, Abu Saad Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Manzoor (d. 562 

ah): al-Ansab, (first edition, Hyderabad Al-Dukan / 1976). 

 13. Al-sahmi, Abu Al-Qasim Hamza ibn Yusuf (d. 427 ah): the history of 

Gorgan (first edition - Hyderabad Dukan / 1950). 

 14-Ibn Saad, Muhammad ibn Saad (D. 230 ah): the great classes (Beirut / 

1957). 

 15-AL-sarifi, Abu Abdullah Muhammad ibn Abu Nasr: selected from the 

context book for the history of Nishapur (within the histories of Nishapur), 

compiled by Richard Frey (London / 1965). 

 16. Ibn Abd al-Nir Al-Nimeiri, Abu Omar Yusuf ibn Abdullah (d. 463 Ah): 

assimilation in the knowledge of the companions, (investigation of Ali 

Muhammad Al-Bejawi, Cairo / C). 

 17. Abd al-Ghafir Al-Farsi, Abu Al-Hasan Abd al-Ghafir Ibn Ismail ibn Abd 

al-Ghafar (d.529 Ah): history of Nishapur in a collection (history of Nishapur). 

 18-Ibn Asaker, Ali ibn al-Hussein (d. 571 ah): the history of Damascus (Beirut / 

1974). 

 19. Ibn al-Imad al-Hanbali, Abu Al-Falah Abd al-Hay Ibn al-Imad (d. 1589 

Ah): gold nuggets in Akhbar from gold (Beirut - PLA t). 

 20. Al-qalqshandi, Abu al-Abbas Ahmad (d. 821 ah): the end of the Lord in 

knowing the lineage of the Arabs (investigation: Ibrahim al - abyari-Cairo / 

1959). 

 Ma'ruf Dr. Naji: the Arabization of scholars attributed to non-Arab countries 

(Baghdad / 1976). 

 
 


