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 :ممخصال

يحتالف المكانة األكلى انتشر المذىباف الحنفي كالشافعي بنيسابكر، كأصبحا 
تربة خصبة لشيكع المذىبيف،  بالنسبة لبقية المذاىب األخرل، حيث كانت نيسابكر

ي المدينة، أصحاب المذىبيف عمى قصب السبؽ في تكلي المناصب الدينية ف كحاز
مف التنافس بيف أصحاب كؿ فريؽ، األمر الذم تحكؿ إلى  إلى خمؽ نكع لمما أد

عدل ىذا الصراع ككنو صراع بمغ قمتو في القرنيف الخامس كالسادس اليجرييف. ت
 ا إلى أبعاد سياسية كاجتماعية كامنة فيما كراء األحداث.ا كمذىبي  صراعنا ديني  

أشكاالن السالجقة، كاتخذ  عصر ع بيف المذىبيف مستمرنا طكاؿكاف الصرا
نشاء  متنكعة، منيا ما ىك إيجابي تمثؿ في التنافس الفكرم كخركج الكتب العممية كا 
المدارس كفي أحياف أخرل كاف الصراع يأخذ أشكاالن سمبية مثؿ المصادمات التي 

 حدثت بيف أنصار كؿ مذىب، كحرؽ كؿ منيما لمساجد كمدارس اآلخر.

سفة، كصؿ إلى حد السب كاف لمصراع بيف الحنفية كالشافعية مظاىر مؤ 
كالمعف المتبادؿ بيف الفريقيف، كتجاكز ذلؾ إلى مصادمات دمكية راح ضحيتيا العديد 

 مف أتباع كؿ فريؽ.
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Abstract: 

The Hanafi and Shafi’i spread in Nishabur and occupied the 

first position. The two dominated religious positions in the city Which 

led to creating types of competition and conflict between them This 

conflict reached the summit in the fifth and sixth centuries AH. The 

conflict continued throughout the Seljuks era, and it took various 

forms. The conflict between the Hanafis and the Shafi’is had 

unfortunate manifestations, which resulted in bloody clashes that 

claimed the lives of many followers of each team. 
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 مقدمة:ال

عية في نيسابكر في تتناكؿ الدراسة التي بيف أيدينا الصراع بيف الحنفية كالشاف
غالباف في نيسابكر في كلما كاف ىما المذىباف ال الخامس كالسادس اليجرييف، القرنيف

يما عمى المناصب الدينية الرسمية في ، كعال شأف أئمتيما، كسيطر أتباعتمؾ الفترة
الطبيعي أف يحتدـ التنافس فكاف مف  كغيره مف المناصب؛ مثؿ القضاءنيسابكر 

إلى صراع فكرم كتنافس األمر تحكؿ ك ، فعمت االختالفات بيف الفريقيف، بينيما
يف ال يتكقؼ، بيف الفريق الصراع كأصبح عممي؛ فانتشر الجدؿ ككثرت المناظرات.

ثـ تفاقـ الخصكمة بينيما إلى حد النيؿ مف اإلماميف أبي حنيفة كالشافعي، صمت ك ك 
 الكضع بينيما إلى حد المصادمات كالقتؿ كحرؽ الدكر كالمساجد كالمدارس.

، ِصراعات الِصراع في المغة مف الفعؿ الثالثي صرع، كالجمعجاء معنى 
ا فيعني  ، كجاء خصكمة كمنافسة، نزاع، مشاّدةكقيؿ صارع كيصارع، أما اصطالحن

تضارب  ، كعرفو البعض بأنوالطبقيّ  ِصراعه منيا الصراع بيف الفرؽ كالمذاىب، كال
تيف أك  التصارع األىداؼ مّما يؤّدم إلى الخالؼ أك لكسب  جماعتيفبيف قكَّ

 لفكرىا. النصر

تبدك أىمية الدراسة مف جانبيف: األكؿ، أنيا ركزت عمى الصراع أىمية الدراسة: 
معظـ الدراسات التي تناكلت عمماء نيسابكر بيف المذىبيف الحنفي كالشافعي خاصة، كأف 

المشاركة بو العمماء مف أدكار عممية تقميدية مثؿ إلقاء الدركس أك  بالدراسة اىتمت بما قاـ
ؾ، كمف ذكر منيـ الصراع بيف في المناظرات العممية، أك تصنيؼ الكتب كما إلى ذل

كؿ كلـ يتكقؼ عنده بالبحث كالدراسة ح عارض،في نيسابكر ذكر ىذا كأمر  يفىبالمذ
 الدراسة ففإ ،أما الجانب الثانيك مكضكع الدراسة،  ىك ادكافع ىذا الصراع كمظاىره، كىذ

الخامس كالسادس اليجرييف، كىذه الفترة تمثؿ قمة احتداـ الصراع  القرنيفعمى فترة  تركز
 .بيف المذىبيف الحنفي كالشافعي، األمر تعدل الخصكمة الفكرية إلى المصادمات الدامية
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تيدؼ الدراسة إلى إيضاح كيؼ انتشر مذىبا أبي حنيفة أىداف الدراسة 
كلماذا حاز قصب السبؽ في الذيكع كاالنتشار دكف غيرىما مف  ،كالشافعي في نيسابكر

إلى البحث في الدكافع كاألسباب التي  كما تيدؼ الدراسة المية األخرل،المذاىب اإلس
كارتكاب  ،حكلت التنافس بيف المذىبيف محؿ الدراسة إلى صراع كصؿ إلى حد الدمكية

ع بياف األثر السمبي الذم شيدتو ، مثمنيا العديد مف أتباع المذىبيف جرائـ قتؿ دفع
 نيسابكر جراء ىذا الصراع.

انتشر المذىباف الحنفي كالشافعي في نيسابكر كنكاحييا المختمفة، فرضية الدراسة 
بالنسبة لبقية كجينا لكجو، كأصبح المذىباف يحتالف المكانة األكلى في المدينة  ايكالتق

أصحاب  تكلي المناصب الدينية، كانخرطفي المذاىب األخرل، ككاف ليما نصيب األسد 
المذىبيف في صراع عنيؼ تجاكز حدكد التنافس العممي المعركؼ بيف أصحاب األفكار 

رجع أسباب ىذا الصراع العتبارات دينية ن  أف الذم يجعمنا ال نستطيع  ؛المختمفة
ية ىناؾ عالقة طردية بيف العكامؿ االجتماع كاختالفات مذىبية، فتفترض الدراسة أف

اجتماعية،  اأبعادن ف ىناؾ إع بيف المذىبيف في نيسابكر، حيث كنشكب الصراكالساسية 
 عمؽ بيذا الصراع.ية فيما يتاألحداث التاريخ اكعكامؿ سياسية تنطكم عميي

 تحاكؿ الدراسة أف تجيب عمى عدد مف التساؤالت األتية:تساؤالت الدراسة: 

 ؟االنتشار في نيسابكرحتؿ المذىباف الحنفي كالشافعي المكانة األكلى مف حيث لماذا ا ٔس

 ؟يف الحنفية كالشافعية في نيسابكرما أسباب الصراع ب ٕس

 ؟شعاؿ ىذا الصراعفي إإلى أم مدم أثرت العكامؿ السياسة كاالجتماعية  ٖس

 ثره في نيسابكر؟ما مظاىر ىذا الصراع  كأ ٗس
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 الحدود المكانية والتاريخية: 

نيسابكر كما يتبعيا مف قرم كنكاحي مف الناحية الجغرافية  الدراسة تشمؿ 
كىي فتختص بالقرنيف الخامس كالسادس اليجرييف  ،مف الناحية الزمنية، أما مختمفة

 مف حكـ العزنكييف ثـ السالجقة كمف بعدىـ الخكارزمييف. اتمثؿ جزءن 
تبنت الدراسة المنيج التحميمي، الذم يعتمد عمى جمع المادة منيج الدراسة 

، كعرض الكتب األجنبيةكذلؾ ك العممية مف بطكف الكتب، كأميات المصادر العربية 
تمؾ المادة كتحميميا إليضاح حقيقة الصراع بيف الحنفية كالشافعية في نيسابكر خالؿ 

 فترة الدراسة.
كتاب عركبة العمماء في خراساف من الدراسات السابقة في ىذا الموضوع 

العمماء  كتناكؿ مؤلفو ثالثة مجمدات،لمؤلفو ناجي معركؼ، كىذا الكتاب يقع في 
 في أصكليـ إلى قبائؿ عربية. قميـ خراساف، كيعكدكفإلالمنسكبيف 

دراسة بعنكاف: التاريخ السياسي كالفكرم لممذىب السني في المشرؽ اإلسالمي مف  -
 بغداد لممؤلؼ عبد المجيد بدكم. القرف الخامس حتى سقكط

لمباحث سعيد  دراسة بعنكاف: خراساف منذ ظيكر السالجقة حتى الغزك المغكلي -
 .عثماف يكنس

ؽ كالمذاىب اإلسالمية في خراساف كبالد ما كراء النير فر بعنكاف: تاريخ الدراسة  -
 .مف القرف الرابع إلى القرف السادس اليجرم لمباحثة شيريف جميؿ عبد الحميد

 والتي اعتمد عمييا البحث: من الدراسات األجنبية الميمةو 

 - Richard W.Bulliet: The partricans of Nishapur, A study in medieval 

Islamic history, Cambridge, 1972, 

-  Bausani: Roligion in the saljaq period, Cambridge. H.I, Vol.5. 
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 ة:النقاط اآلتيوتدور محاور تمك الدراسة عمى 

 يا.بنتشار المذىبيف الحنفي كالشافعي التعريؼ بنيسابكر كا أواًل:

 أسباب الصراع بيف الحنفية كالشافعية كدكافعو. ثانًيا:

 مظاىر حضكر الصراع كأثره عمى نيسابكر. ثالثًا:

 :ايب التعريف بنيسابور وانتشار المذىبين الحنفي والشافعي -أوالً 

، كيحدىا مف الغرب إقميـ (ٕ)في الطرؼ الغربي إلقميـ خراساف (ٔ)تقع نيسابكر
، كمف الجنكب قكىستاف، كمف (ٖ)قكمس، كمف الشماؿ جرجاف، كمف الشرؽ مرك

 .(ٗ)الجنكب الشرقي ىراة

 -ٔٗٔذكر أبك الفداء أف بناء نيسابكر تـ في عيد الممؾ سابكر األكؿ )
الحفريات التي تمت أخيرنا في خرائب ف إإال ، (ٙ)، كأكد عمى ذلؾ لسترنج(٘) ـ(ٕٕٚ

 .(ٚ)نيسابكر القديمة أكضحت أف تأسيس المدينة يرجع إلى ما قبؿ سابكر األكؿ

كنيسابكر: معرب نيشابكر، ككذا نشابكر بدكف ياء، كاسميا القديـ نشابكر، 
كىي مأخكذة مف الكممة الفارسية "نيك شاه بكر" بمعنى العمؿ الطيب، كمكاف الممؾ 

، كذكر محمد باد (ٛ)المقصكد بو الممؾ سابكر األكؿ؛ الذم نسبت إليو المدينةالطيب، ك 
شاه فيما يخص كممة "نو" بكسر النكف، كظيكر "ىا" فارسية بمعنى مدينة، كأف 

 .(ٜ)نيسابكر كانت في األصؿ "نو سابكر"، أم مدينة سابكر

نيا كعمى أية حاؿ سكاء كاف أصؿ الكممة "نو سابكر" أك "نيك سابكر"، فإ
 تنطؽ اليـك "نشابكر" في الفارسية، كنيسابكر في المغة العربية.

ـ( في خالفة عثماف بف ٔ٘ٙىػ/ ٖٔتمكف المسممكف مف فتح نيسابكر سنة )
، كانتظمت (ٔٔ)عمى يد عبد اهلل بف عامر بف كريز (ٓٔ)ـ(٘٘ٙ-ٖٗٙىػ/ ٖ٘-ٖٕعفاف )



 في الدوافعفي القرنين الخامس والسادس اليجريين قراءة  في نيسابور الصراع بين الحنفية والشافعية 
 د. فيصل سيد طو حافظ                                                               ومظاىر الحضور 

Forty - eighth year - Vol. 72 February 2022 78 

 -بعد أف استقركا في خراساف –ف بعد فترة كجيزة في الدكلة اإلسالمية، كقاـ العرب الفاتحك 
بنشر اإلسالـ كالتعريب كفي ىذا السياؽ ذكر ابف رستو: "لقد سكف العرب خراساف بأعداد 

 ، كبطبيعة الحاؿ كانت نيسابكر أىـ مدف خراساف التي سكنيا العرب.(ٕٔ)كفيرة"

خضعت نيسابكر في القرنيف الخامس كالسادس اليجرييف إلى عدد مف القكل 
التي أحكمت السيطرة  (ٖٔ)ت عمى حكـ المدينة ابتداءن مف سمطة الدكلة الغزنكيةالتي تكال

ـ( حينما نجحكا في القضاء عمى نفكذ الدكلة السامانية ٜٜٜىػ/ ٜٖٛعمى نيسابكر عاـ )
، أم قبؿ نياية القرف الرابع اليجرم/ العاشر الميالدم، كاستمر الغزنكيكف (ٗٔ)في خراساف

في طرد الغزنكييف مف  (٘ٔ)ـ(، عندما نجح السالجقةٖٚٓٔىػ/ ٜٕٗ)في الحكـ حتى عاـ 
خراساف كدخمكا نيسابكر كاتخذىا السمطاف طغرلبؾ عاصمة لدكلة السالجقة الناشئة إلى 

ـ(، كعمى الرغـ مف نقؿ العاصمة مف نيسابكر، ٕٗٓٔىػ/ ٖٗٗأف نقميا إلى الرل عاـ )
نياية نفكذىـ في خراساف عاـ  لكنيا ظمت مدينة ميمة عند حكاـ السالجقة كحتى

، كقامكا (ٙٔ)ـ(، بعد أف تعرضت نيسابكر لغزك مف قبائؿ الغز التركمانيةٚ٘ٔٔىػ/ ٕ٘٘)
سمجكقي، فنجحكا ـ(، كتصدل ليـ السمطاف سنجر الٖ٘ٔٔىػ/ ٛٗ٘بتدمير المدينة عاـ )
كبعد ذلؾ تصدل بعض األمراء المحمييف لمغز، كنجح أحدىـ كىك  في ىزيمتو كقتمو،

في التصدم ليـ، كأخرجيـ مف نيسابكر، كظؿ األمر ىكذا  (ٚٔ)ألمير المكفؽ "آل بو"ا
عبارة عف اضطرابات سياسية، كتنازع السمطة بيف عدد مف القكل حتى نجح الخكارزميكف 

 .(ٛٔ) ـ(٘ٚٔٔىػ/ ٜٙ٘في إخضاع نيسابكر لسمطتيـ عاـ )

 انتشار المذىبين الحنفي والشافعي في نيسابور: -

الـ سريعنا بيف سكاف نيسابكر مثؿ غيرىا مف مدف خراساف انتشر اإلس
ا مثؿ غيرىا مف بمداف  األخرل، كتعددت الفرؽ كالمذاىب اإلسالمية بالمدينة، كأيضن

 العالـ اإلسالمي.
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في نيسابكر كتعددت، ككاف السبب في ذلؾ  (ٜٔ)انتشرت مذاىب أىؿ السنة
ؿ السنة، لذلؾ دعمكا تمؾ ىك تكلي حكاـ عمى نيسابكر كميـ كانكا عمى مذىب أى

فكاف معظـ أىؿ نيسابكر س ّنة، كىذا الكالـ ينطبؽ تمامنا  المذاىب فكانت ليا الغمبة،
 .(ٕٓ)عمى سائر مدف إقميـ خراساف الذم تنتمي إليو مدينة نيسابكر

انتشر المذىب الحنفي بنيسابكر مبكرنا، فكاف الجاركد بف يزيد النيسابكرم )ت 
أخذ الفقو عف أبي حنيفة، كعمؿ عمى نشره في نيسابكر ـ(، ممف ٜٛٚىػ/ ٖٚٔ
نو كاف عمى اتصاؿ دائـ باإلماـ أبي إمف مدف خراساف المختمفة، كيبدك  كغيرىا

لي قضاء مرك في خالفة أبي جعفر  حنيفة، حيث أرسؿ إليو األخير يعظو حينما ك 
ألمر الذم . كمف الكاضح أف المذىب الحنفي انتشر بشدة في نيسابكر ا(ٕٔ)المنصكر

 ، (ٕٕ)جعؿ المقدسي يقكؿ: "إف الغمبة بنيسابكر كانت لمحنفية"

لكف مع األخذ في االعتبار أف المقدسي كاف يقصد ىنا الغمبة السياسية 
كالكثرة في تكلي المناصب الدينية مثؿ القضاء كغيره، خاصة بعد اعتناؽ كثير مف 

مذىب كذيكعو، فقد كاف حكاـ حكاـ خراساف المذىب الحنفي كالتي أدت إلى انتشار ال
.حيث كاف مف المعركؼ أف المذىب (ٖٕ)السامانييف كالسالجقة عمى ذلؾ المذىب

صاحب  -الذم دخؿ نيسابكر مف الناحية الزمنية بعد المذىب الحنفي  -الشافعي
 األكثرية العددية مف حيث األتباع في المدينة.

ا كعـّ كذاع صيتو في نكاحييا  دخؿ المذىب الشافعي نيسابكر أيضن
، كيرجع الفضؿ إلى (ٕٛ)كسرخس (ٕٚ)كأبيكرد (ٕٙ)كنسا (ٕ٘)مثؿ طكس (ٕٗ)المختمفة

انتشاره في المدينة كنكاحييا إلى عدد مف العمماء الذيف كاف ليـ الدكر الكبير في حمؿ 
المذىب إلى نيسابكر كغيرىا مف مدف خراساف المختمفة كنشره بيا، فكاف منيـ محمد 

ـ(؛ الذم كاف مف أىؿ نيسابكر ٙٚٛىػ/ ٖٕٙالنيسابكرم )ت  (ٜٕ)بف أحمد الحريشي
كمف أعياف الفقياء بيا، كيقاؿ أنو أكؿ مف حمؿ ِعْمـ الشافعي إلى خراساف، كتجدر 
اإلشارة إلى أنو أخذ فقو الشافعي عف عمماء العراؽ، كأنو لـ يدخؿ مصر، كلـ يدرؾ 
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ـ( الفضؿ ٕٜٛىػ/ ٖٙٔاؽ )ت، ككاف ألبي عكانة يعقكب بف إسح(ٖٓ)الشافعي بنفسو
كىك الذم صنؼ  -أحد نكاحي نيسابكر -، (ٖٔ)في نشر المذىب الشافعي بإسفرائيف

، (ٖٖ)، كأخذ فقو الشافعي عف المزني(ٕٖ)"المسند الصحيح" المخرج عمى كتاب "مسمـ"
 .(ٖ٘)، كبعد رحمة عممية قضاىا في مصر(ٖٗ)كالربيع

ـ( مف ٖٕٜىػ/ ٖٔٔالنيسابكرم )تيعد محمد بف إسحاؽ أبك بكر بف خزيمة 
أىـ العمماء الذيف نشركا عمـ الشافعي في نيسابكر، حيث كاف مما أدرؾ أصحاب 

، كغيره، كصار لو أتباع يقاؿ لكؿ كاحد منيـ (ٖٙ)الشافعي كتفقو عمييـ، فأخذ عف المزني
 .(ٖٚ)خزيمي، فكاف لو دكره في ذيكع المذىب الشافعي بعد ما صار إماـ زمانو بخراساف

ا أبك عمي محمد بف عبد الكىاب الثقفي  نشر مذىب الشافعي في نيسابكر أيضن
سالؼ  -ـ(، كىك مف أصحاب أبي بكر محمد بف إسحاؽ الخزيميٜٖٜىػ/ ٕٖٛ)ت

ـ( مف أعالـ ٜٜٛىػ/ ٜٖٛ، ككاف أبك العباس الدغكلي السرخسي )ت(ٖٛ)الذكر
 .(ٜٖ)احي نيسابكرالشافعية، كمف أكائؿ مف حمؿ كتب الشافعي إلى سرخس مف نك 

خالصة األمر أف المذىب الشافعي انتشر في نيسابكر كنكاحييا المختمفة، 
كالتقى مع المذىب الحنفي ىناؾ كجينا لكجو، كأصبح المذىباف يحتالف المكانة األكلى 

، حيث كانت نيسابكر تربة خصبة (ٓٗ)في نيسابكر بالنسبة لبقية المذاىب األخرل
الشافعي دكف سكاىما مف المذاىب األخرل، كعمؿ البعض لشيكع المذىبيف الحنفي ك 

ذلؾ بسياسة التساىؿ التي انتيجيا المذىباف في نيسابكر، فمعظـ سكانيا مسممكف مف 
الفرس ال يعرفكف العربية إال القميؿ، لذلؾ كاف ىذاف المذىباف يسيؿ عمييما بعض 

ي تكلي المناصب ، كحاز أصحاب المذىبيف عمى قصب السبؽ ف(ٔٗ)القضايا الدينية
الدينية في المدينة، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف كالـ المقدسي الذم ذكر: "أنو ال يككف 

؛ األمر الذم يخمؽ بطبيعة (ٕٗ)قاضينا إال رجؿ مف الفريقيف كخطباء المساجد كذلؾ"
الحاؿ نكعنا مف التنافس بيف أصحاب كؿ فريؽ، األمر الذم تحكؿ إلى صراع ا ستخدـ 

 كالسيؼ تارة أخرل. كما سيتضح فيما يأتي. فيو القمـ تارة
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 أسباب الصراع بين الحنفية والشافعية ودوافعو: -ثانًيا

يعد التعصب لفكرة أك رأم كالدفاع عنو مف طبيعة النفس البشرية، فمذلؾ كاف 
مف الطبيعي أف يحدث نزاع كصراع بيف أصحاب كؿ مف المذىبيف الحنفي كالشافعي 

عمينا قبؿ أف نخكض في غمار الحديث حكؿ مظاىر ىذا في نيسابكر، كلكف يجب 
الصراع أف نميط المثاـ عف المحتكل االجتماعي الذم تنطكم عميو األحداث التاريخية 

نيسابكر يتعدل  فيما يتعمؽ بيذا الصراع، حيث إف الصراع بيف الحنفية كالشافعية في
ا ديني   ة كامنة فيما كراء األحداث ا إلى أبعاد سياسية كاجتماعيا كمذىبي  ككنو صراعن

، فحصر الصراع في (ٖٗ)التاريخية، التي تعرضت ليا نيسابكر خالؿ فترة الدراسة
 كما سبؽ ذكره. –الجكانب الدينية كالمذىبية يعد تيميشنا لممكضكع 

بشكؿ كاضح في  -يتمركز الصراع بيف الحنفية كالشافعية الذم برز في نيسابكر
بع اليجرم/ العاشر الميالدم في الصراع الظاىرم في الربع األخير مف القرف الرا

التأكيالت المتعددة لمشريعة اإلسالمية، كاتسـ ىذا الصراع في كثير مف األحياف بالعنؼ، 
فحيف يذكر المقدسي الذم زار نيسابكر في النصؼ الثاني مف القرف الرابع اليجرم/ 

ينة في نيسابكر قد تقاتمكا حتى العاشر الميالدم أف مؤيدم أحد التفسيرات الفقيية المع
، األمر (ٗٗ)المكت مع مناصرم أحد التفسيرات الفقيية األخرل في طرقات مدينة نيسابكر

الذم يثير التساؤؿ حكؿ ماىية ىذا الصراع؟ كىؿ بالفعؿ االختالؼ في كجيات النظر 
كالمصادمات؟ التي كتباينيا في تأكيالت الشريعة اإلسالمية يؤدم إلى مثؿ ىذه الحكادث 

سكؼ نستعرض بعض األمثمة منيا فيما بعد، أـ أف ىناؾ عكامؿ سياسية متمثمة في 
الحككمات، التي تعاقب حكميا عمى المدينة كدكرىا في تأليب ىذا الصراع، كعكامؿ 
اجتماعية أخرل تحركيا النخبة الدينية المتمثمة في طائفة عمماء الديف، الذيف كانكا 

بيف عامة الناس مف آف آلخر؛ إلثبات الذات كالبحث عف التأثير في يحرككف الصراع 
الشارع النيسابكرم؛ ألنو بطبيعة الحاؿ قد ال يبدك أف اختالؼ التفاسير في نصكص 
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الشريعة يؤدم مع مركر الزمف إلى إراقة الدماء كنشكء العداكات المريرة، خاصةن أف 
سني، حيث ال يكجد بينيما اختالفات المذىبيف أصحاب الصراع ينتمياف إلى المذىب ال

في كثير مف األصكؿ، بقدر ما برزت االختالفات حكؿ بعض األمكر الفرعية،  جذرية
كخاصةن أف بينيا شبو اتفاؽ في بعض األمكر العامة، فيما يخص شكؿ الدكلة كطبيعتيا، 

جتمع كنظاـ الحكـ فييا، كالعالقة بيف المسمميف كغير المسمميف، كالنظاـ العاـ لمم
 .(٘ٗ)اإلسالمي: أم أنو يكجد تقارب عمى الصعيد العاـ

كفي ضكء ىذا التقارب يككف التساؤؿ: كيؼ كاف بمقدكر االختالفات في 
تفسير بعض نصكص الشريعة كحدىا أف تؤدم إلى ىذا القدر اليائؿ مف العنؼ 

ي كالصراع االجتماعي؟ فحتى أقؿ االختالفات في مراعاة الشريعة، أك العبادات ف
نيسابكر، كاف لو بطبيعة الحاؿ أف يثير غضب الناس مع األخذ في االعتبار أف كالن 
مف المذىبيف لـ يعمف بصفة رسمية نبذه لآلخر، كأنيـ جميعنا قد أقركا بإسالـ شرعية 
ف كاف األمر يبدك مختمفنا عمى المستكل الفردم حيث ي ؤثر عف أحد  اآلخر، كا 

بيدم لكنت قد جمعت الجزية مف الشافعية، ككما ىك  قكلو: لك كاف األمر (ٙٗ)الحنفية
فإف تفسير  ،معمكـ أف الجزية كانت ال تجمع سكل مف غير المسمميف فقط. كمف ثـ

لالختالفات الفقيية الجكىرية، كبالتبعية  ات الفقيية البسيطة عمى أنيا رمزاالختالف
يبدك أمرنا غير منطقي،  اعتبارىا سبابنا مباشرنا كافينا لكقكع صراع اجتماعي بنيسابكر

خاصةن لك نظرنا مثالن إلى الصراع بيف السنة كبعض الطكاؼ اإلسالمية األخرل 
لكجدنا كؿ فريؽ يعبر في صيحة قتالية عف الجكىر المذىبي لمصراع، كمع ذلؾ 
عندما اصطدـ الحنفية بالشافعية في نيسابكر لـ يرد عنيـ صيحات قتاؿ مماثمة ال 

ألمر الذم يعطي انطباعنا بأف ثمة صراعنا آخر نشطنا مستترنا مجردة كال مممكسة، ا
 . (ٚٗ)كراء األسماء الظاىرية لمصراع بيف المذاىب الفقيية في نيسابكر

ف الصراع كأعماؿ العنؼ التي شيدتيا نيسابكر بيف أتباع كؿ إ ،جدير بالذكر
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كعمى رأسيـ مف المذىبيف الحنفي كالشافعي لـ يكف ألصحاب المذاىب السنية األخرل 
أم دكر معركؼ في ىذا الصراع الدائر ىناؾ،  (ٛٗ)المالكية كالحنابمة كالظاىرية

 .(ٜٗ)كالسبب في ذلؾ أف أتباع تمؾ المذاىب لـ ي مثمكا في نيسابكر سكل بأعداد قميمة

مما سبؽ يمكف القكؿ: إف تكاجد الحنفية كالشافعية جنبنا إلى جنب في نيسابكر 
ا، حيث اشتعمت بينيما صراعات مذىبية لـ تعكس خالفات عي  شيد تكازننا اجتمالـ ي

لصراع تكاجد بشكؿ أك دينية فقط بقدر ما تعكس صراعات سياسية كاجتماعية، ىذا ا
ع األخير مف القرف الرابع اليجرم/ العاشر الميالدم كبمغ ذركتو طيمة ببآخر في الر 

عشر الميالدييف، ككاف في القرنيف الخامس كالسادس اليجرييف/ الحادم عشر كالثاني 
اإلمكاف السيطرة عمى مثؿ ىذه الصراعات في أكائؿ الحكـ السمجكقي، كلكف تدخؿ 
رجاؿ الحكـ كالسياسة في ىذا األمر زاد مف لييب الصراع، مما جعمو يتأجج كينتشر 

، كالكضع في (ٓ٘)عمى نطاؽ كاسع، كنتج عنو كثير مف الدمار في القرل كالمدف
 رنا عف الحالة العامة في بالد خراساف.نيسابكر كاف معب

كال ي عرؼ أصؿ الصراع في نيسابكر، كال نستطيع أف نقؼ عند سنة بعينيا 
كنتخذىا نقطة انطالقة لبداية الصراع بيف الحنفية كالشافعية، حيث تكجد إشارات 

ف ىناؾ إمتناثرة تدؿ عمى كجكد خالفات مذىبية ألناس يكصفكف بالمتعصبيف، إال 
 مف األدلة التي تشير إلى العنؼ المذىبي الذم يصؿ إلى حد االقتتاؿ.القميؿ 

أحد أبرز عمماء  -ـ(ٜٜٓىػ/ ٖٓٛسنة ) (ٔ٘)يعد مقتؿ عبد الرحمف الصابكني
ىك الحدث األبرز في سير  -الشافعية في نيسابكر عمى يد بعض المتعصبيف مف الحنفية

نو مف الصعب ربط تمؾ الجريمة أحداث الصراع بيف المذىبيف، مع األخذ في االعتبار أ
ا لممناكرات  حصرنا بالصراع الحنفي الشافعي؛ ألف نيسابكر في ذلؾ الكقت كانت مسرحن

، كالغزنكييف، (ٕ٘)حكاـ خراساف التابعيف ليا مثؿ آؿ سيمجكر السياسية بيف السامانييف
كالتأثير كانخرطت المذاىب الفقيية في تمؾ المناكرة السياسية، حيث كاف أصحاب النفكذ 
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مف رجاؿ تمؾ المذاىب يعممكف عمى استقطاب األمراء كرجاؿ الحكـ إلى مذىبيـ، 
كاالستقكاء بيـ ضد أصحاب المذىب اآلخر. كمف جانب آخر كانت الحككمات تتدخؿ 
لصالح فريؽ ضد آخر، األمر الذم زاد مف مساحة العداء بيف أصحاب المذىبيف، ككاف 

مؤشرنا عمى مستكل العنؼ الذم كصمكا إليو مقتؿ الشيخ عبد الرحمف الصابكني
(ٖ٘). 

كليس أدؿ عمى ما كاف يقكـ بو بعض العمماء كالمشايخ في تأليب الصراع 
بيف المذىبيف، مما سبب كثيرنا مف االضطرابات، قكؿ األمير إسماعيؿ بف أحمد 
 الساماني عندما دخؿ نيسابكر: "يا ليا مف مدينة لك لـ يكف بيا عيباف"، قيؿ: "ما
ىما"؟ قاؿ: "كاف ينبغي أف تككف مياىيا التي في باطف األرض عمى ظاىرىا، 

؛ األمر الذم يجعمنا ننظر إلى الصراع (ٗ٘)كمشايخيا الذيف عمى ظاىرىا في باطنيا"
بيف المذىبيف بشكؿ أعمؽ مف االختالفات الفقيية، كلذلؾ يتبادر إلى الذىف بعض 

أثر كامف يحرؾ الصراع مثؿ  ليا تي ربما كافالتساؤالت حكؿ بعض النقاط ال
االقتصاد، كالعرؽ، كالمغة، فيؿ مثالن كاف المصدر الحقيقي لمصراع ىك العداء بيف 
ف كاف يرل البعض أنو ال يمكف  المياجريف العرب كالسكاف األصمييف مف الفرس؟ كا 
إثبات ذلؾ حسب المعمكمات المتكفرة، حيث ال تؤكد المصادر أف ىناؾ فركقنا بيف 

 .(٘٘)فية كالشافعية مف الناحية االقتصادية أك الطبقة االجتماعية أك العرؽ أك المغةالحن

إف الصراع المذىبي الذم شيدتو نيسابكر بيف الحنفية  ،ففي حقيقة األمر
كالشافعية كاف يقكده رؤساء الفرؽ، حيث مثؿ ىؤالء أشبو بممكؾ كأمراء غير متكجيف أك 

قميـ خراساف أعظـ  غير رسمييف، كأكد عمى ىذا المعنى : "كا  المقدسي الذل كصفيـ قائالن
األقاليـ، كىك أىؿ الخير، كمستقر لمعمـ كأكثر أىمو مف العظماء كالعمماء، كيبمغ الفقياء 

الذم كاف ي ظيرىـ أماـ األمراء كالحكاـ بمظير . األمر (ٙ٘) فيو درجة الممكؾ......"
ت طبقة العمماء في نيسابكر في أصحاب التأثير الحقيقي في عامة الناس، حيث احتم

ذلؾ الكقت مكانة ميمة بيف طبقات المجتمع، فكاف ليـ جالليـ كاحتراميـ عند الرعية 
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كعند الحكاـ مف سالطيف كخمفاء ككزراء ككالة في نفس الكقت، كترجع حظكة العمماء 
، بيذه المكانة الكبيرة عند السالطيف في جانب منيا إلى أنيا تقكل ىؤالء السالطيف

كحتى يستطيعكا تقكية المؤسسات الدينية في الدكلة كالسيطرة عمييا، حيث كاف 
، فمثالن (ٚ٘)السالطيف عمى دراية تامة بما يتمتع بو العمماء مف احتراـ بيف طبقات الشعب

حظى أبك المعالي الجكيني بالقبكؿ التاـ عند حكاـ نيسابكر، ككاف ىك المخاطب 
، ككاف الشيخ (ٛ٘)ككاف المقبكؿ مف قبمو كالميجكر مف ىجرة ،كالمشار إليو في مجمسيـ

أبك عمي حساف بف سعد المنيعي مف المخاطبيف في مجالس السالطيف الذيف كانكا ال 
إذا مر بمسجده نزؿ مراعاة لو كسّمـ عميو، مى رأيو، ككاف السمطاف السمجكقي يستغنكف ع

، (ٜ٘)يـ إلبطاؿ األعشار عمى بمدهكقد مكنتو ىذه المكانة لدل السالطيف مف السعي لدي
كذلؾ نظرنا لمكانة عمماء نيسابكر بيف األىالي، كلباقتيـ كقدرتيـ عمى اإلقناع حتى اتخذ 
منيـ بعض السالطيف كالخمفاء رسالن لقضاء بعض مصالح الدكلة، كمف ىؤالء العمماء 

ـ(، كاف رسكالن مف قبؿ ٜٛٓٔىػ/ ٕٛٗأبك نصر أحمد بف محمد بف صاعد )ت 
، كاألمثمة (ٓٙ)لسمطاف ألب أرسالف إلى بالد ما كراء النير إلصالح بعض األمكر ىناؾا

نسترسؿ خارج سياؽ عمى ذلؾ كثيرة كمتنكعة، كال يتسع المجاؿ ىنا لذكرىا، حتى ال 
 كىك الصراع بيف الحنفية كالشافعية. مكضكعنا الرئيس

دىا متعمؽ بشكؿ كيالحظ أف كجك  -حتى فيما يتعمؽ ببناء المدارس في نيسابكر
كما سيرد ذكره الحقنا، إذ حظيت نيسابكر بدكر  -مباشر بالصراع بيف الحنفية كالشافعية

الطميعة في ظيكر المدارس كانتشارىا قبؿ غيرىا مف المدارس في العالـ اإلسالمي، إذ 
تشير المصادر التاريخية إلى أف أكؿ مدرسة منتظمة قامت في نيسابكر ىي مدرسة 

ـ(، مما جعؿ كثيرنا مف المؤرخيف يؤكدكف ٜٓٙىػ/ ٜٖٗد القرشي )ت حساف بف محم
، لكف عمينا أف (ٔٙ)عمى أف أىؿ نيسابكر ىـ أكؿ مف بني مدرسة منتظمة في اإلسالـ

نميز بيف األسباب التي أدت إلى نشأة المدارس في نيسابكر كبيف الدكافع التي أدت إلى 
ف الحنفية كالشافعية، فمثالن يعكد تأسيس ظيكر العديد منيا بعد ذلؾ في خضـ الصراع بي
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المدارس األكلى في نيسابكر ألسباب اجتماعية بحتة متمثمة في أف تككف المدرسة مثالن 
مكئالن لمشافعية كسكننا ليـ، خاصة العمماء كطالب العمـ الطارئييف عمى نيسابكر، لكف ال 

الخامس اليجرم، حيث نستطيع أف نقر بتمؾ األسباب حكؿ نشأة المدارس طيمة القرف 
ا، فاألمكر االجتماعية ا كلغكي  لعربية باألكثرية الفارسية كراثي  يمثؿ ىذا القرف اندماج األقمية ا

لـ يعد ليا كجكد، كاشتد الصراع بيف الحنفية كالشافعية، فتطكر إنشاء المدارس إلى جانب 
ا طبيعي   العنؼ المذىبيف، الذم انفصؿ بشكؿ ا لكضع الخالؼ بيف المتزايد الذم كاف نتاجن

، فالمدارس التي أنشئت في القرف الخامس اليجرم/ (ٕٙ)كبير عف أسس التككيف المذىبي
 الحادم عشر الميالدم يعكد أغمبيا كنتيجة لمصراع بيف المذىبيف.

خالصة ما سبؽ أننا ال نستطيع أف نبني فرضية لمصراع بيف المذىب الحنفي 
الفات دينية كعقائدية، كالحقيقة الكاحدة في بداية ىذا كالشافعي عمى أنو راجع الخت

الصراع ىي أف المذىب الحنفي قد سبؽ المذىب الشافعي في الظيكر في نيسابكر، 
كأنو منذ القدـ كانت عالقات المصاىرة بيف عائالت المذىبيف تكاد تككف نادرة 

 ،لخامس اليجرم، لكف في القرف ا(ٖٙ)الحدكث طيمة القرف الثالث كالرابع اليجرييف
نشاء المدارس،  األمر أخذ منحىن آخر مف الصراع، تجاكز إنتاج المؤلفات الفكرية كا 
إلى حد المصادمات الدامية بيف كؿ مف أتباع المذىبيف كحرؽ المساجد كالمدارس 

 كجرائـ القتؿ، كغيرىا مف األمكر التي صاحبت ىذا الصراع. كما سيتضح فيما بعد.
أف نستبعد العكامؿ السياسية التي أسيمت بشكؿ فعاؿ في ننا ال نستطيع إكما 

إشعاؿ نار ىذا الصراع خاصة في العصر السمجكقي، فاالضطياد الذم تعرض لو 
كانكا  -في ذلؾ الكقت -ـ( كاف السبب في ذلؾ أف السالجقةٖ٘ٓٔىػ/ ٘ٗٗالشافعية عاـ )

طيدكا الشافعية شديدم التعصب لممذىب الحنفي الذم كرثكه عف الغزنكييف، لذلؾ اض
-ٖٚٓٔىػ/ ٘٘ٗ-ٜٕٗاضطيادنا شديدنا في عيد السمطاف طغرلبؾ ) (ٗٙ)كاألشاعرة
ـ( ىذه النزعة لدل ٖٙٓٔىػ/ ٙ٘ٗ)ت (٘ٙ)ـ(، كاستغؿ الكزير عميد الممؾ الكندرمٖٙٓٔ

السالجقة، كأكغر صدر السمطاف ضد الشافعية، بؿ بالغ في ذلؾ كأمر بمعنيـ عمى منابر 
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ف لـ تتضح حقيقة الدكافع الشخصية كالسياسية (ٙٙ)طاف عمى ذلؾخراساف، ككافؽ السم ، كا 
ننا البد أف نأخذ بعيف إفي ىزيمة الشافعية بنيسابكر إال كراء رغبة عميد الممؾ الكندرم 

، كتمقى تعميمو بنيسابكر، كشاىد (ٚٙ)االعتبار أف ىذا الكزير كاف مف أكالد الرىاقيف بكندر
ليو عمماء الشافعية في ذلؾ الكقت، ككيؼ كاف ليـ تأثير بنفسو مدل النفكذ الذم كصؿ إ

كبير عمى عامة الناس، فكانكا أشبو بالمنافسيف لمدكلة في السمطة كالنفكذ، فمذلؾ رغب عميد 
الممؾ في اضطياد الشافعية كتدمير طاقتيـ تمامنا كالقضاء عمى نفكذىـ، خاصةن أنيـ حزب 

زب األغمبية العددية في نيسابكر، ككاف ذلؾ غير محبكب عنده، عمى الرغـ مف أنيـ ىـ ح
في مقابؿ التمكيف لمحنفية الذيف ىـ أقؿ في العدد بالنسبة لمشافعية في المدينة، فمف 

 .(ٛٙ)الطبيعي أف يككف ذلؾ ليس بدافع الديف، بؿ بدافع النفعية

 مظاىر حضور الصرع وأثره في نيسابور: -ثالثًا

بنيسابكر مدل انتشار المذىب الشافعي، كقمة معتنقي يتضح مف دراسة العمـك الدينية 
المذاىب األخرل مقارنة بو، كذلؾ عمى الرغـ مف أف المذىب الحنفي قد سبؽ المذىب 

كلكف حدث ألنصار المذىب الحنفي  -كما مر بنا  -الشافعي في دخكلو نيسابكر بفترة كبيرة 
مانييف كغيرىـ مف سالطيف انتصار سياسي باعتناؽ حكاـ المنطقة لمذىبيـ، مثؿ السا

السالجقة األكائؿ، مما جعؿ ىذا المذىب يستطيع أف يجد نكعنا مف التأييد كاالنتشار، بؿ جعؿ 
 لو القدرة عمى منافسة المذىب الشافعي، حتى كلك عمى الصعيد السياسي.

خاصة في القرف  -كانت العالقة بيف أنصار المذىبيف تتسـ بالتكتر الشديد
فكانت كؿ طائفة تتعصب  -كطيمة حكـ السالجقة في خراسافالخامس اليجرم 

ف كاف مكضكع  (ٜٙ)لمذىبيا ا كا  كصؿ األمر بالبعض منيـ أف كّفر بعضيـ بعضن
التكفير لـ يشمؿ قطاعنا كبيرنا بيف أنصار المذىبيف، كالغريب في األمر أف مف 

مؾ أصحاب السمطة مف كاف يعمؿ عمى تأجيج نار العصبية، فالكزير عميد الم
كاف معركفنا بإيذائو الشافعية، كالمبالغة في  -كزير السمطاف طغرلبؾ -الكندرم
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، ككذلؾ نرل الكزير نظاـ الممؾ السمجكقي يحث سالطيف (ٓٚ)التعصب لمذىب الحنفية
، حتى إف (ٔٚ)السالجقة عمى االستعانة بمكظفيف كك تاب مف أصحاب المذىب الشافعي

كزير نظاـ الممؾ لتدريس المذىب الشافعي كتخريج التي أنشأىا ال -المدارس النظامية
ساعدت عمى تضخيـ نفكذ الشافعية، كاشتعاؿ  -دعاة كمكظفيف ينتمكف ليذا المذىب

 .(ٕٚ)الفتف بيف المذاىب األخرل خاصةن الحنفية

كاف الصراع بيف المذىبيف مستمرنا طكاؿ عصر السالجقة ال يتكقؼ، كاتخذ 
ا ىك إيجابي تمثؿ في التنافس في المجاؿ الفكرم الصراع أشكاالن متنكعة، منيا م

تباع ىذا المذىب، كتحرير اممية التي يحثكا الناس فييا عمى كخركج المصنفات الع
الناس مف المذىب اآلخر أك التنافس في إنشاء المدارس، األمر الذم خمؽ نكعنا مف 

حياف أخرل الصراع الفكرم، كتنافس عممي، فانتشر الجدؿ كعمت المناظرات، كفي أ
كاف الصراع يأخذ أشكاالن سمبية مثؿ المصادمات التي حدثت بيف أنصار كؿ مذىب، 

 كحرؽ كؿ منيما لمساجد كمدارس اآلخر.

ساىـ الصراع بيف المذىبيف الحنفي كالشافعي في تكجيو نشاط الفقياء، حيث 
 لـ يتكقؼ دكرىـ عمى إيصاؿ عمـ الفقو إلى الناس عف طريؽ المدارس التي كانت
تنتمي إلى كؿ مذىب، بؿ تعداه إلى نشاط غير محدد ليس في باب إحياء العمـك 
الفقيية، كتعريؼ الناس بما دخؿ عمى مجتمعيـ مف أفكار كفتاكل جديدة بؿ كجو 
الفقياء نشاطيـ إلى المسائؿ السياسية، كمنيـ مف انبرل لمرد عمى أصحاب المذىب 

 .(ٖٚ)اآلخر كالتقميؿ مف شأنو

ظير عدد كبير مف الفقياء البارزيف سكاء المنتمكف لممذىب الحنفي أك 
أصحاب المذىب الشافعي في نيسابكر في العصر السمجكقي، كظير ليـ مف 
المصنفات الضخمة سكاء في حجميا أك في عمؽ مادتيا، كصار مع مركر الكقت 

لمصادر لكؿ كاحد مف ىؤالء األعالـ مدرسة تكتظ كتزدحـ باألساتذة، كتذخر ا
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التاريخية بأسماء العديد مف الفقياء الحنفية أك الشافعية في نيسابكر في تمؾ الفترة، 
فالدراسة تركز عمى جكانب الصراع بيف المذىبيف، كنذكر  -بشكؿ ال يتسع لو المجاؿ

مف المصنفات الفقيية التي خرجت نتيجة الصراع بيف المذىبيف كتاب: "مغيث الخمؽ 
لذم صنفو اإلماـ الجكيني )إماـ الحرميف( لترجيح المذىب في اختيار األحؽ"، ا

 .(ٗٚ)الشافعي عمى المذاىب األخرل

فمـ يقؼ الحنفية مكتكفي األيدم أماـ ىذا األمر، فصنؼ أبك جعفر أحمد بف 
عبد اهلل كتابنا لمرد عمى مف خالؼ مذىب أبي حنيفة عرؼ باسـ "اإلبانة"، ككاف 

الفكرم تنافس عممي، فانتشر الجدؿ كعمت طبيعينا أف ينتج عف ىذا الخالؼ 
المناظرات داخؿ المساجد كقصكر الكزراء كاألعياف، ككصؿ الخالؼ إلى النيؿ مف 
أبي حنيفة كالشافعي، كما قاـ كؿ فريؽ بكضع كتب في مناقب إماميـ ككاف ألبي بكر 

 .(٘ٚ)البييقي نصيب في ىذا الصراع بكتابو "مناقب الشافعي"

ر عميد الممؾ الكندرم لمشافعية باالضطياد صنؼ أبك كعندما تعرض الكزي
ـ( رسالة أسماىا: "شكاية أىؿ السنة لما ناليـ مف ٕٚٓٔىػ/ ٘ٙٗالقاسـ القشيرم )ت 

المحنة"، ككانت ىذه الرسالة سببنا في سجنو كىركب اإلماـ الجكيني كأبي سيؿ المكفؽ، 
 .(ٙٚ)ابكر بسبب تمؾ الكاقعةكما ىاجر أكثر مف أربعمائة عالـ مف عمماء الشافعية بنيس

كما جرت المناظرات العممية بيف أصحاب كؿ مف المذىبيف كنكع مف إثبات الذات 
ا مف ىذه المناظرات جرت برعاية بعض  كالرد عمى اآلخر، كالغريب في األمر أف بعضن

يف جرل في نياية القرف الرابع اليجرم، مثؿ المناظرة التي جرت ب األمراء كالحكاـ، كمنيا ما
ـ( مع ٜٜٚىػ/ ٜٖٙالفقيو أبي سيؿ محمد بف سميماف الصعمككي الحنفي النيسابكرم )ت

 .(ٛٚ)، كذلؾ في مجمس الكزير الساماني أبي الفضؿ البمعمي(ٚٚ)بعض عمماء الشافعية

كمف أبرز المناظرات التي جرت بيف الحنفية كالشافعية في نيسابكر في 
يجرييا الفقيو أبك الطيب الصعمككي سيؿ بف القرنيف الخامس كالسادس تمؾ التي كاف 
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ـ(، مع عمماء ٖٔٓٔىػ/ ٗٓٗأبي سيؿ النيسابكرم، الذم كاف يعد مفتي خراساف )ت
ا المناظرة التي جرت بيف أحمد بف محمد بف جعفر بف (ٜٚ)الشافعية في عيده . كأيضن

ـ( صاحب كتاب "المختصر"، مع ٕٚٓٔىػ/ ٛٔٗأبي الحسف القدكرم الحنفي )ت
أبي حامد األسفرائيني؛ الذم بمغت براعتو في الفقو الشافعي أف أثنى عميو  الشيخ

 .(ٓٛ)القدكرم نفسو قائالن إنو أعمـ مف الشافعي كأنظر منو

كذلؾ كاف لمفقيو الحنفي عمي بف الحسف بف عمي الصندلي النيسابكرم 
 ـ( مناظرات عديدة مع إماـ الحرميف الجكيني الشافعي؛ٜٔٓٔىػ/ ٗٛٗالحنفي )ت

حيث كاف بيف الصندلي كمحمد الجكيني كابنو أبي المعالي مف بعده مخالفة في 
األصكؿ كالفركع، كلكؿ كاحد فمنيما طائفة، ككصمت الخصكمة في المناظرة بينيما 
إلى أنو لما مات أبك المعالي حرؽ أصحابو الكرسي الذم كاف يجمس عميو لمدرس، 

ككذا أربعيف سنة أف يحرؽ"، فقاؿ فقاؿ الصندلي: "حقيؽ بكرسي يذكر عميو كذا 
 .(ٔٛ)أصحاب أبي المعالي لك عممنا أف ىذه الكممة تصير نادرة بيف العكاـ ما أحرقناه"

ـ( مف أشير ٙٓٔٔىػ/ ٓٓ٘)ت (ٕٛ)يعد أحمد بف محمد بف المظفر الخكافي
فقياء الشافعية كمناظرييـ، تفقو عمى إماـ الحرميف الجكيني، كصار مف أكجو 

لى قضاء طكس، كاشتير بمناظراتو العديدة مع الحنفية، ككاف معركفنا تالميذه، كتك 
فحاـ الخصكـ، ككاف رفيقنا ألبي حامد الغزالي، فقيؿ رزؽ الغزالي  بحسف المناظرة كا 

 .(ٖٛ)السعادة في تصانيفو، كالخكافي في مناظراتو

كاف مف مظاىر حضكر الصراع بيف الحنفية كالشافعية في نيسابكر التنافس بيف 
أنصار كؿ مذىب في إنشاء العديد مف المدارس، التي تعبر عف آراء كؿ مذىب أك تككف 
باسـ عالـ مف عممائيـ، كالمتتبع لعدد المدارس التي ظيرت في نيسابكر في تمؾ الفترة 
يدرؾ حجـ الصراع بيف أنصار المذىبيف، فقد غمب عمى تأسيس مدارس نيسابكر 

، كىذا يؤكد أف (ٗٛ)رس أسسيا حنفيكف أك شافعيكفالشافعي كالحنفي، حيث إف جّؿ المدا
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 نيسابكر كانت تربة خصبة لشيكع المذىبيف، كاشتداد الصراع بيف أنصار كؿ منيما.

فعي في كعمى الرغـ مف أف المذىب الحنفي كاف قد سبؽ المذىب الشا
ف المدارس التي أنشأىا أنصار الشافعي قد سبقت المدارس إالدخكؿ إلى نيسابكر، إال 

ا سبقتيا مف ناحية الكثرة العددية، كال  في الظيكر مف الناحية الزمنية، الحنفية كأيضن
ييمنا ىنا ذكر المدارس التي أنشأىا أنصار كؿ مذىب في نيسابكر بقدر ما ييمنا 

 التركيز عمى المدارس التي نشأت كرد فعؿ لمتنافس بيف المذىبيف في المدينة.

ـ( مف أكلى ٘ٔٓٔىػ/ ٙٓٗؿ سنة )تعد مدرسة بف فكرؾ التي أنشئت قب
المدارسة التي أنشئت في نيسابكر، كمظير مف مظاىر حضكر الصراع بيف 

ىػ/ ٜٖٛالمذىبيف، حيث كانت الدكلة السامانية صاحبة النفكذ في البالد حتى سنة )
ـ( تميؿ إلى المذىب الحنفي، كترل في دعمو كسيمة لإلبقاء عمى كالء الناس في ٜٜٜ

ذلؾ قرركا أف يككف منصب قاضي نيسابكر متركزنا في يد أصحاب أبي نيسابكر ليـ، ل
حنيفة دكف غيرىـ، كفي مقابؿ ذلؾ قاـ أنصار الشافعي بمراسمة اإلماـ أبي بكر محمد 

لمحضكر مباشرة إلى  (٘ٛ) ـ(٘ٔٓٔىػ/ ٙٓٗبف الحسف بف فكرؾ األصبياني )تا
ه أبي الحسف البكشنجي، نيسابكر، فأجابيـ بما التمسكا، كبنكا لو مدرسة في خانقا

كدّرس بيا صنكؼ العمـ كالمعرفة، كاىتـ ابف فكرؾ في المدرسة بتدريس فقو الشافعي 
، (ٙٛ)بشكؿ خاص، كمذاىب األشعرم مف ناحية العقيدة بسبب اىتمامو بيذا المذىب

ككاف ىذا التصرؼ مف جانب أنصار الشافعي إلثبات الذات مقابؿ احتكار األحناؼ 
ي المدينة، ككرد فعؿ إلنشاء مدرسة ابف فكرؾ مف جانب أنصار لمنصب القضاء ف

- (ٚٛ) ـ(ٕٔٓٔىػ/ ٕٔٗالشافعي، قاـ األمير نصر بف ناصر الديف سبكتكيف )ت
كأقاـ بنيسابكر المدرسة  -ـ( ٜٜٜىػ/ ٜٖٓعندما قدـ خراساف كالينا عمييا سنة )

ع القرف الخامس ، ككاف ذلؾ في مطم(ٛٛ)السعيدية لإلماـ أبي العالء سعيد الحنفي
اليجرم، كأنفؽ في ذلؾ أمكاالن طائمة حتى استقامت، كجعؿ ليا أكقافنا كثيرة كعمى 

؛ لذلؾ يمكننا القكؿ: إف ظاىرة بناء المدارس كتدخؿ السمطة (ٜٛ)عممائيا مف األحناؼ
الحاكمة فييا لـ تكف ظاىرة جديدة عمى الكزير نظاـ الممؾ السمجكقي، عندما أنشأ 
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امية بصفة عامة كنظامية نيسابكر بصفة خاصة، فمقد دعـ آؿ سيمجكر المدارس النظ
مدرسة ابف فكرؾ مف قبؿ لدعـ المذىب الشافعي في المدينة، ككاف الغزنكيكف قد بنكا 

ككانت تمؾ المدارس  -كما سبؽ ذكره -المدرسة السعيدية ألبي العالء صاعد الحنفي
الممؾ عندما أمر ببناء نظامية  دكف شؾ ىى النماذج التي كانت تدكر في ذىف نظاـ

ـ(، كلكنو زاد في أمر المدرسة النظامية ما جعميا ٔ٘ٓٔىػ/ ٓ٘ٗنيسابكر سنة )
مختمفة عف المدرسة السعيدية أك غيرىا مف المدارس األخرل السابقة، حيث احتفظ 
لمدكلة بحؽ تعييف المدرسيف بيا، فمف المعركؼ أف جميع مدارس نظاـ الممؾ كانت 

فعية، حيث كاف أصحاب ىذا المذىب ىـ الجانب األضعؼ حينما تكلى مؤسسات شا
نظاـ الممؾ الكزارة، فكاف ىدفو ىك إستعادة التكازف بيف أنصار كؿ مذىب، كلـ يكف 
ىدفو التعصب ضد الحنفية، كلذلؾ شيد عصره نكعنا مف االسترخاء كنزع فتيؿ التكتر 

ة التي، اتبعيا الكزير عميد الممؾ بيف الفريقيف، ككاف ذلؾ عمى عكس السياسات السابق
نظاـ الممؾ الشافعية  الكندرم، التي عّمقت الصراع بيف أنصار المذىبيف، حيث دعـ
 .(ٜٓ)لكف لـ يضيد الحنفية، كحاكؿ نزع فتيؿ التعصب بيف المذىبيف

لذلؾ لـ ينخرط نظاـ الممؾ في الصراع بيف المذىبيف فمقد عمؿ بفاعمية؛ 
عمى األقؿ إلى السككف السياسي، كلـ يكف لديو كجية نظر قصيرة ليدفع فصيالن كاحدنا 

مفادىا أف يدعـ الشافعية عمى حساب الحنفية، فمـ يتردد في تعييف حنفية في مناصب 
 .(ٜٔ)رسمية في نيسابكر

النظاـ الذم حاكؿ نظاـ الممؾ تأسيسو لمحد مف الصراع بيف  -مع األسؼ-لكف 
يالن، فبعد كفاتو تجددت أعماؿ الشغب كالعداء المذىبيف في نيسابكر لـ يستمر طك 

الفصائمي، كاستمر ذلؾ لسنكات عدة في نيسابكر شممت معظـ تاريخ السالجقة في 
ا إنشاء المدارس في نيسابكر عمى أساس مذىبي، كمف تمؾ  خراساف، كاستمر أيضن

سالـ ، كمدرسة (ٕٜ)المدارس التي ظيرت في تمؾ الفترة لممذىب الحنفي مدرسة الصندلي
النيسابكرم التي كانت بباب الجامع القديـ بنيسابكر "الجامع المنيعي"، كأنشأىا سالـ بف 

، كمدرسة األمير (ٖٜ) ـ(ٖٓٔٔىػ/ ٜٚٗمحمد بف أحمد بف محمد بف سالـ النيسابكرم )ت
ا المدرسة الناصحية كالتي كاف (ٜٗ) ـ(ٙٔٔٔىػ/ ٓٔ٘أبي نصر بف أبي الخير )ت ، كأيضن
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لمتدريس فييا أبك عبد اهلل محمد بف الفضؿ الفراكم النيسابكرم مف أشير مف جمس 
، كعمى الجانب اآلخر أنشأ الشافعية في نيسابكر عددنا مف (ٜ٘) ـ(ٖ٘ٔٔق/ ٖٓ٘)ت

، كالتي مف المحتمؿ أف مؤسسيا أحد مسئكلي الدكلة (ٜٙ)المدارس كاف منيا مدرسة سرىنؾ
، (ٜٛ)مدرسييا أبا سعيد إسماعيؿ البحيرم ، كالمدرسة العمادية التي كاف أحد(ٜٚ)السمجكقية

ا المدرسة التي بنيت لإلماـ أبي (ٜٜ)كىناؾ مدرسة أخرل نسبت إلى أسرة القشيرم ، كأيضن
 .(ٓٓٔ)إسحاؽ اإلسفرائيني، كالتي كاف يّدرس كيحّدث فييا

 المصادمات التي جرت بين الحنفية والشافعية: -
ككاف  -كما مر بنا -يسابكرتكاجد الحنفية كالشافعية جنبنا إلى جنب في ن

التكازف بينيما رقيقنا جدنا، حيث اشتعمت بينيما صراعات مذىبية، لـ تعكس فقط 
خالفات دينية بؿ سياسية كاجتماعية، بدأت تتجمى مظاىره في نياية العصر الساماني 
في خراساف، كاستمر طيمة العصر الغزنكم ىناؾ، كلكنو في العصر السمجكقي أخذ 

آخر، حيث تزايدت مظاىر الشغب كالعنؼ، كقد كاف في اإلمكاف  الصراع منحىن 
السيطرة عمى مثؿ ىذه الصراعات في أكائؿ الحكـ السمجكقي، كلكف في أكاخر ىذا 
العصر انتشرت المصادمات بيف الفريقيف عمى نطاؽ كاسع، كنتج عنيا كثير مف 

 .(ٔٓٔ)الدمار بيف القرل كالمدف
الذع مف أتباع يسابكر أثره في تكجيو النقد الكاف لمخالؼ بيف المذىبيف في ن

، كالتعصب الشديد لممذىب، كالمبالغة في الدفاع عنو ىي السمة كؿ مذىب إلى اآلخر
ىػ/ ٖٓٚالغالبة، كمف أمثمة ذلؾ الفقيو الشافعي محمد بف الحسف بف سميماف )ت

كما  ـ(، الذم كاف يعد مف أساطيف العمـ، كتكلى القضاء في بعض مدف خراسافٜٓٛ
 .(ٕٓٔ)كراء النير، ككاف يعتبر التخمي عف مذىب الشافعي بيعنا لمديف بالدنيا

ـ(، كىك مف عمماء ٜٜٓىػ/ ٖٓٛكيعد مقتؿ عبد الرحمف الصابكني سنة )
الحدث األبرز  -كما مر بنا -الشافعية في نيسابكر عمى يد بعض المتعصبيف مف الحنفية

ألقؿ في أحداث القرف الرابع اليجرم، لكنيا في سير أحداث الصراع بيف المذىبيف، عمى ا
في نفس الكقت تعد مؤشرنا خطيرنا لسكء العالقة بيف أنصار المذىبيف، التي ازدادت سكءنا 
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الممؾ الكندرم،  في العصر السمجكقي، خاصة في بدايتو حيث قاـ الكزير السمجكقي عميد
ككاف شديد التعصب عمى  ،(ٖٓٔ)ا مبالغنا في االنتصار لمذىب أبي حنيفةككاف حنيفي  

الشافعية، ككثير الكقيعة في اإلماـ الشافعي، حتى بمغ مف تعصبو أنو خاطب السمطاف 
ـ( يطمب السماح في لعف األشعرية عمى منابر ٖ٘ٓٔىػ/ ٘ٗٗطغرلبؾ في عاـ )

خراساف، ككافؽ السمطاف عمى ذلؾ، كأكضحنا مف قبؿ الدكافع الشخصية التي دفعت 
عمى ذلؾ، كتسبب ىذا األمر في غضب أئمة خراساف عامة، كأئمة الكزير عميد الممؾ 

نيسابكر خاصة، كمنيـ اإلماـ أبك القاسـ عبد الكريـ القشيرم، كالذم صنؼ رسالة سماىا 
كرفعيا إلى السمطاف طغرلبؾ،  -كما سبؽ ذكره -"شكاية أىؿ السنة لما ناليـ مف المحنة"

صاؼ السمطاف لفقياء الشافعية إلى غضبيـ، كالذم جاء رده مخيبنا لآلماؿ، كأدل عدـ إن
كانضـ إلى القشيرم عدد مف العمماء منيـ إماـ الحرميف الجكيني، كأبك سيؿ البسطامي 
النيسابكرم، كالرئيس الفراتي، كتعرضكا جميعنا لإلىانة، كمنعكا مف الكعظ كالخطابة في 

إلى اشتعاؿ الفتنة، ليس  نيسابكر، كفي نفس الكقت قكم شأف الحنفية كالمعتزلة، كأدل ذلؾ
في نيسابكر فحسب بؿ في خراساف كميا، حتى س جف القشيرم، كالفراتي، كن في إماـ 

، كمكث بمكة كلـ يرجع إال بعد كفاة الكزير عميد الممؾ (ٗٓٔ)الحرميف، كىرب إلى الحجاز
، (٘ٓٔ)الكندرم، حيث دعاه الكزير الجديد نظاـ الممؾ الطكسي، كبنى لو مدرسة بنيسابكر

-ٖٔٓٔىػ/ ٚٙٗ-ٕٕٗأما أبك القاسـ القشيرم فمجأ إلى الخميفة القائـ بأمر اهلل )
ـ( ببغداد، كحظي لديو بالقبكؿ التاـ، كمكث ببغداد يمقي الدركس في مجمسو، حتى ٘ٚٓٔ

عاد إلى نيسابكر معززنا مكرمنا بعد أف خمدت الفتنة
فقرر  ،، أما أبك سيؿ النيسابكرم(ٙٓٔ)

كر، فجمع أعكانو كضـ إليو بعض المقاتمة، كالتقى مع أمير البمد، محاربة أمير نيساب
فانتصر أبك سيؿ كجرح األمير، مما أدل إلى تفاقـ المشكمة، حيث قبض عمى أبي سيؿ، 
كتـ سجنو كمصادرة أمكالو كضياعو، ثـ أطمؽ سراحو بعد عدة شيكر، فسار إلى مكة 

عند السمطاف ألب أرسالف السمجكقي ألداء فريضة الحج، ثـ تغير حالو كارتفعت مكانتو 
 .(ٚٓٔ) ـ(ٖٙٓٔىػ/ ٙ٘ٗحتى ىـّ أف يستكزه لكال أف اغتيؿ في سنة )

نو ترتب عمى اضطياد عميد الممؾ لمشافعية رحيؿ عدد مف إ ،جدير بالذكر
كبار عمماء خراساف إلى بمداف إسالمية أخرل، فمنيـ مف رحؿ إلى العراؽ، كمنيـ مف 



 2222 فبراير –السبعون الثاني و  العدد             واألربعون   الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 72 Febreuary  2022 828 

رحؿ إلى الحجاز، حيث بمغ عدد الفقياء كالقضاء الذيف ترككا خراساف نحك أربعمائة 
ال يدرم إلى أيف  فقيو كقاض، كمنيـ مف عـز عمى مجاكرة مكة، كمنيـ مف تحير

يذىب؟ حتى إف القشيرم صعد أحد منابر بغداد، كخطب في الناس، كطالبيـ بالعكدة 
 .(ٛٓٔ)إلى بالدىـ خراساف، كأف اهلل سينتقـ مف الكزير عميد الممؾ الكندرم
ـ(، ٖٙٓٔىػ/ ٙ٘ٗكبالفعؿ صدؽ حدس القشيرم حيث قتؿ الكندرم عاـ )

ثـ نقؿ إلى مدينة مرك الركذ، فحبس  حيث حبس بنيسابكر في دار عميد خراساف،
 .(ٜٓٔ)ىناؾ كقتؿ

ف تعصب الكزير عميد الممؾ كاف مكجينا ضد الشافعية إ ،خالصة األمر
ألف الشافعية ىـ مف حممكا فكر األشعرم،  ؛ة المذيف ال يمكف التفريؽ بينيماكاألشعري
عيد باإلسالـ، كألف السالجقة كانكا حديثي  ؛ـ يحظ بتأييد الحنفية في نيسابكرالذم ل

، فساعد (ٓٔٔ)كليسكا أىؿ فكر، فمـ يشغمكا أنفسيـ بيذا الخالؼ الفكرم كترككه لكزرائيـ
ذلؾ عمى إشعاؿ الفتف، كانقسـ الكزراء بدكرىـ ما بيف الحنفي كالشافعي، فكاف عميد 
الممؾ حنفينا، كخمفو نظاـ الممؾ ككاف شافعينا، كمف ثـ شاعت العصبية بيف المذىبيف 

أنحاء خراساف، ككاف لنيسابكر النصيب األكبر مف تمؾ العصبية، فتعصب في كؿ 
الكندرم الحنفي ضد األشاعرة، كأمر بمعنيـ، كحينما تكفي السمطاف طغرلبؾ عاـ 

. قاـ كزيره نظاـ (ٔٔٔ)ـ(، كتكلى السمطنة بعده ابف أخيو ألب أرسالفٖٙٓٔىػ/ ٘٘ٗ)
 .(ٕٔٔ)رة عمى المنابرالممؾ بإزالة ما قاـ بو الكندرم مف لعف األشاع

فقد انتيت المحنة، كترتب عمييا العديد مف اآلثار  ،كميما يكف مف أمر
ىنا إضافة  -السيئة، كاف أبرزىا ىجرة العمماء كالفقياء كتركيـ لبالدىـ، يكفي أف نذكر

أف ظاىرة الخركج طالت حتى أصحاب الثركة كالجاه، أمثاؿ أبي عمي  -إلى ما سبؽ
يعي، الذم انقطع عف نيسابكر حتى آؿ الحكـ إلى ألب أرسالف، حساف بف سعيد المن

 .(ٖٔٔ)فعاد الرجؿ إلى نيسابكر، كقاـ بعمارة مسجده في المدينة
كاف تعصب الفقياء أنفسيـ لمذىبيـ سببنا كافينا الندالع المصادمات بيف 

ـ( ٜٛٓٔىػ/ ٕٛٗالفريقيف، فيذا الشيخ أبك نصر أحمد بف محمد بف صاعد الحنفي )ت
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لذم كاف رئيسنا لمحنفية بنيسابكر كقاضييا، ككاف يقاؿ لو شيخ اإلسالـ، ككاف مبالغنا في ا
التعصب لممذىب الحنفي، ككاف يغرل بعض الفرؽ بعضيا ببعض، حتى لعف خطباء 

ا، كظؿ ىذا الشيخ في إثارة الفتف حتى ألزمتو الدكلو بيتو  .(ٗٔٔ)الطكائؼ بعضيـ بعضن
الحنفية عند ىذا الحد، بؿ كصؿ األمر ببعضيـ لـ يقؼ تعصب بعض فقياء 

ـ(، الذم ٕٔٔٔىػ/ ٙٓ٘إلى لعف أصحاب الشافعي، أمثاؿ محمد بف مكسى الحنفي )
، ككصؿ بو األمر (٘ٔٔ)كاف مغالينا في التعصب لمذىبو كالكقيعة في مذىب الشافعي

 ة.كما سبؽ ذكر  -(ٙٔٔ)إلى أنو قاؿ لك كاف لي األمر ألخذت الجزية مف الشافعية
ذا كاف مسمؾ فقياء الحنفية التعصب لمذىبيـ، فكاف لمشافعية نصيبيـ مف  كا 

ا، حيث كاف محمد بف أحمد أبك القاسـ الشافعي )ت ىػ/ ٗٛٗالتعصب لمذىبيـ أيضن
ـ( مف المتعصبيف لمذىبيـ، كقيؿ إف سبب كفاتو حزنو عمى ما حدث لإلماـ ٜٔٓٔ

لو مف سكء المعاممة عمى يد محمد  أبي القاسـ بف إماـ الحرميف الجكيني، كما تعرض
فحزف لذلؾ أبك القاسـ كعمى  -أمير خراساف مف قبؿ السالجقة -بف محمد بف منصكر

، ككذلؾ كاف أبك الحسف الشجاعي أحمد بف (ٚٔٔ)حد تعيير السبكي: "كتقطعت مرارتو"
ـ( مف أشد الشافعية المتعصبيف ضد ٜٜٓٔىػ/ ٖٜٗمحمد النيسابكرم )ت

 .(ٛٔٔ)الحنفية
اف لتحكؿ عالـ كبير مف مذىب إلى آخر تأثير كبير عمى عامة الناس في ك

ذلؾ الكقت، مثمما حدث عندما تحكؿ الشيخ أبك المظفر منصكر بف محمد السمعاني 
ىػ/ ٛٙٗـ( مف المذىب الحنفي إلى المذىب الشافعي سنة )ٜ٘ٓٔىػ/ ٜٛٗ)ت

 ا، مما اضطرهـ(، مما أدل إلى اضطراب الناس في مرك، كتشكش العامة بي٘ٚٓٔ
، كقد ىجره أخكه أبك القاسـ عمي، كأظير كراىيتو لو (ٜٔٔ)إلى ترؾ مرك قاصدنا نيسابكر

 (ٕٓٔ)بسبب تغيير مذىبو كمذىب كالده إلى المذىب الشافعي
يجب أف ال ننسى أف أبا المظفر السمعاني قصد نيسابكر دكف غيرىا؛ ألف ىذا 

أعاد لمشافعية مكانتيـ، التي سمبيا سمفة  التكقيت كاف في عيد الكزير نظاـ الممؾ الذم
الكزير عميد الممؾ الكندرم، فاستقبؿ الشافعية في نيسابكر أبا المظفر استقباالن عظيمنا، كما 
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 .(ٕٔٔ)أكرمو الكزير نظاـ الممؾ، كعقد لو مجمسنا لمتذكير، ثـ عاد إلى مرك بعد سككف الفتنة
بمغت الصراعات بيف الحنفية كالشافعية ذركتيا في نيسابكر في عيد السمطاف 

ـ(، ففي إحدل المصادمات بينيما ٚ٘ٔٔ -ٚٔٔٔىػ/ ٕ٘٘-ٔٔ٘سنجر السمجكقي )
قتؿ مف الحنفية سبعكف رجالن، مما جعؿ السمطاف سنجر يتدخؿ بنفسو إلخماد نار ىذه 

و الذىاب إلى اإلماـ محمد بف الفتنة، فاستدعى حاجبو محمكد القاشاني، كطمب من
يحيى النيسابكرم الفقيو الشافعي، يأمره بالرحيؿ عف نيسابكر حتى يطفئ نار 

، كأف يقكؿ لو: إف السمطاف يقكؿ لؾ: أىذه البمد لؾ أـ لي؟ فإف كانت لي (ٕٕٔ)الفتنة
ف كانت لؾ فتييأ ل ف الحاجب إي، كعمى كؿ حاؿ دعيا كاخرج، إال فاخرج منيا، كا 

ؼ مدل مكانة الشيخ، كلحكمة ىذا الحاجب لـ يبمغو الرسالة كما ىي، بؿ كاف يعر 
أخبره أف السمطاف يثني عميو، كيعترؼ بفضمو، كيترؾ لو حؿ ىذه القضية، فمما عاد 
الحاجب كعمـ سنجر بما قالو لمشيخ س ر السمطاف لذلؾ كزادت منزلة الحاجب 

 .(ٖٕٔ)لديو
افعية في نيسابكر، ككاف مف الصعب أما الفتنة التي كقعت بيف الحنفية كالش

ـ(، ككانت نيسابكر في ىذه المرحمة في ٓٙٔٔىػ/ ٙ٘٘السيطرة عمييا كقعت عاـ )
حالة سيئة بسبب الصراع عمى السمطة، الذم أعقب كفاة السمطاف سنجر عاـ 

ا بسبب استيالء الغز عمى معظـ نكاحي خراساف، كقد ٚ٘ٔٔىػ/ ٕ٘٘) ـ(، كأيضن
ات مذىبية كبيرة، فكصؼ الركاندم تمؾ الحالة بقكلو: "فكانت حدثت اختالفات كصراع

كؿ فرقة تجتمع في كؿ ليمة في محمة مف المحالت، ثـ يشعؿ أفرادىا النار في محمة 
المختمفيف، حتى استحالت الخرابات التي خمفيا الغز أطالالن، كحؿ بالناس القحط 

ا كؿ مف ىرب مف السيؼ كا  .(ٕٗٔ)لتعذيب"كالكباء، فمات جكعنا كاحتياجن

 أثر الصراع عمى نيسابور: -
أدت ىذه األحداث إلى خراب نيسابكر، التي طمع أىؿ العبث كالفساد في نيب 

األحداث  أمكاليا، كتخريب بيكتيا، كترتب عمى الصراع بيف الحنفية كالشافعية في تمؾ
حراؽ خمس  تخريب مسجد عقيؿ، كثماف مدارس لمحنفية، كسبع عشرة مدرسة لمشافعية، كا 
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خزائف لمكتب، كنيب سبع عشرة خزينة كتب أخرل، كبيع الكتب بأبخس األثماف، كلـ ينتو 
ىذا الصراع إال بتدخؿ حاسـ مف المؤيد "آل بو" صاحب نيسابكر، الذم قبض عمى 

ىـ السبب كراء كؿ ىذا، ـ(، كعرفيـ أنيـ ٓٙٔٔىػ/ ٙٙ٘أعياف نيسابكر، كحبسيـ عاـ )
كىـ المشجعكف ألىؿ الفساد عمى أفعاليـ، كأنو بإمكانيـ ردعيـ إف أرادكا، كقاـ المؤيد "آل 

 .(ٕ٘ٔ)بو" بقتؿ عدد مما سماىـ أىؿ الفساد حتى يرتدع الباقكف
يتضح مما سبؽ أف التعصب المذىبي بيف الحنفية كالشافعية بمغ مداه، حتى 

بيا نيسابكر، ففي الكقت الذم داىـ فيو الغز المدينة، في أحمؾ الظركؼ التي مرت 
كأخذكا في تدميرىا بحرؽ المساجد، كالمدارس، كالدكر، كقتؿ العمماء، كعامة الناس، 
تحارب الحنفية كالشافعية ضد بعضيـ البعض بدالن مف االتحاد إلعادة بناء المدينة، فمقد 

ثير مف أحيائيا، كاألسئمة التي خسر الطرفاف، كصارت نيسابكر مدينة ميجكرة في الك
ا؟ كىؿ خاطر كؿ  تطرح نفسيا اآلف. ىؿ أخطأ الجانباف في تقدير قكة بعضيـ بعضن
طرؼ باألمؿ الخاطئ في تحقيؽ انتصار سريع كنيائي عمى الطرؼ اآلخر؟ كىؿ 
الكراىية بيف الطرفيف كصمت إلى نقطة كاف التعاكف فييا مستحيال حتى في كقت 

لتيديد خارجي؟ ففي أحداث ىجـك الغز لنيسابكر كانت خسائر  يتعرض فيو الجميع
المدينة قد شممت الممتمكات كالحياة البشرية، كعانى عمماء الحنفية كالشافعية مثمما عانى 
عامة الناس، ككاف مف بيف الضحايا محمد بف يحيى المشرؼ عمى نظامية نيسابكر، 

لقكا حتفيـ، كفي العاـ الثاني ليجـك كأشار البعض أف عدد كبير مف عمماء الشافعية قد 
الغز عمى نيسابكر تعرضت المدينة لمجاعة مات فيو خمؽ كثير، ففي تمؾ المحنة 

، كاف يفترض أف أنصار كؿ مذىب يتناسكف (ٕٙٔ)العصيبة التي عصفت بالمدينة
لمكاجية العدك الخارجي، لكف ما حدث عكس ذلؾ، حيث  خالفاتيـ الشائكة، كيتحدكف

رفاف عند أكؿ حادثة بينيما، كىي مقتؿ رجؿ ينتمي لممذىب الحنفي بالخطأ اشتبؾ الط
عمى يد رجؿ شافعي المذىب، فطمب األحناؼ مف المؤيد بف الحسف المكفقي رئيسو 
الشافعي آنذاؾ بنيسابكر أف يسمـ ليـ القاتؿ، فرفض. فاندلعت المصادمات بيف 

خضـ تمؾ األحداث تـ حرؽ  الطرفيف، حيث قتؿ األحناؼ جماعة مف الشافعية، كفي
سكؽ العطاريف كسكة معاذ، كسكة باغ ظاىر، كدار إماـ الحرميف الجكيني، فعظمت 

، كاسفرائيف، (ٕٚٔ)مف طكس الفتنة، كاستعانت الشافعية بمجمكعة مف أنصارىـ
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، كغيرىـ، كقتمكا كحرقكا أتباع الحنفية، الذيف ثاركا بدكرىـ كأحرقكا مساجد (ٕٛٔ)كجكيف
كمدارسيـ، كأكثركا فييـ القتؿ لدرجة أف المؤيد بف الحسف المكفقي زعيـ الشافعية 

الشافعية نفسو التجأ إلى طكس، كبعد فترة عاد إلى نيسابكر، كحث اتباعيـ عمى 
، (ٜٕٔ)مكاصمة الحرب مع الحنفية، فخربكا ليـ المدرسة الصندلية كقتمكا منيـ بعضيـ

اف أف يمقي القبض عمى زعماء الحنفية األمر الذم أدل بالمؤيد "آل بو" أمير خراس
كنقيب العمكييف الذم أمر أتباعو بالمشاركة في  -كما سبؽ أف أكضحنا -كالشافعية

 .(ٖٓٔ)الفتنة إلى جانب الحنفييف الرتباطو بالقرابة مع بعض مف قتؿ في األحداث
خالصة األمر: عانت نيسابكر كثيرنا بسبب الصراع بيف المذىبيف، حتى حؿ بيا 

خاصة  -راب كالدمار، فتعرض كثير مف أحيائيا كمساجدىا كمدارسيا لمحرؽ كالتخريبالخ
حيث انزكت المدينة كانطكت كفقدت كثيرنا مف  -في الفترة التي أعقبت دخكؿ الغز المدينة

 أىميتيا التاريخية كالحضارية ككاحدة مف أىـ مدف الحضارة اإلسالمية كأعظميا.
التنكيو بأف التعصب المذىبي لـ يكف سمة جميع كعمى الرغـ مف ذلؾ يجب 

نما كاف ىناؾ عدد كبير مف العمماء لـ ينخرطكا في  عمماء نيسابكر في ذلؾ الكقت، كا 
ىذا التعصب المذىبي، كلـ يشارككا في اشتعالو؛ بؿ عمى العكس مف ذلؾ كاف مف 

كانكا  بيف عمماء المدينة مف لـ يتعصب لمذىب محدد أك فكر معيف، فيناؾ فقياء
ا منيـ  عمى مذىب معيف، كأخذكا بطريقة مذىب آخر فجمعكا بيف الفكريف، نذكر بعضن

القاضي محمد بف عبد اهلل بف الحسف الناصحي  -عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
ـ(، فكاف فقيينا مناظرنا عمى فقو أبي حنيفة، بؿ كاف إماـ كقتو، ٜٔٓٔىػ/ ٗٛٗ)ت

 .(ٖٔٔ)المسائؿ إلى االعتزاؿكعمى الرغـ مف ذلؾ كاف يذىب في بعض 
كمف أبرز األمثمة مف عمماء الشافعية في ىذا النحك اإلماـ أبي حامد الغزالي 

ا، كمف المتكمميف البارزيف، كانصرؼ ا أشعري  ـ(؛ الذم كاف شافعي  ٔٔٔٔىػ/ ٘ٓ٘)ت
ع أف ، كاألمثمة في ىذا المجاؿ كثيرة، كلكف ال نستطي(ٕٖٔ)إلى التصكؼ في آخر أيامو

خارج سياؽ الدراسة، لكف نكىنا ليا ىنا حتي ال يتكىـ البعض  ألنيا ؛سع في ذكرىانتك 
 أف الصراع شمؿ كؿ العمماء في نيسابكر في ذلؾ الكقت. 
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 :الخاتمة

 القرنيففي  الحنفية كالشافعية في نيسابكر بعد استعراض تاريخ الصراع بيف
 خرج البحث بمجمكعة مف النتائج ىي: الخامس كالسادس اليجرييف،

رنا، كتاله المذىب الشافعي، انتشر مذىب أبي حنيفة النعماف في نيسابكر مبك -
 الرغـ مف ذلؾ كانت الغمبة العددية لصالح المذىب الشافعي. كعمى

حاز أصحاب المذىبيف الحنفي كالشافعي قصب السبؽ في تكلي المناصب   -
عكس  مف التنافس بينيما، كذلؾ نكع إلى خمؽمما أدل الدينية في نيسابكر، 

لتي كاف تكاجدىا في نيسابكر ة اكالحنابمبقية المذاىب األخرل مثؿ المالكية 
 ا نظرنا لقمة عدد أتباعيا.رمزي  

أكاخر بداية مف  بدأ الصراع بيف الحنفية كالشافعية في نيسابكر بشكؿ كاضح  -
 القرف الرابع اليجرم/ العاشر الميالدم.

لكنو في حقيقة ك  ،امذىبي   االصراع بيف الحنفية كالشافعية في ظاىرة صراعن حمؿ   -
كبار العمماء كالفقياء مف كال  أشعؿ فتيمو اكاجتماعي   اسياسي   اكاف صراعن األمر 

 الجانبيف، إلثبات الذات كالتنافس عمى مراكز القكل كالتأثير عمى العامة في نيسابكر.
عاؿ الصراع بيف أصحاب المذىبيف بشكؿ إشتدخؿ رجاؿ الحكـ كالسياسة في  -

رم، كمنيـ أك بآخر، فمنيـ مف أسيـ في إشعالو مثؿ الكزير عميد الممؾ الكند
 مف التكازف بيف الفريقيف مثؿ الكزير نظاـ الممؾ. مف عمؿ عمى أحداث نكع

كاف لممناظرات العممية نصيب مف الحضكر في ىذا الصراع، حيث جرل  -
كؿ مذىب كنكع مف إثبات الذات كالرد عمى اآلخر،  العديد منيا بيف عمماء

 مف ىذه المناظرات جرت برعاية بعض األمراء كالحكاـ. اكالغريب أف بعضن 
عمى الرغـ مف أف المذىب الحنفي قد سبؽ المذىب الشافعي في الدخكؿ إلى   -

في إنشاء المدارس الخاصة  أصحاب الشافعي كاف ليـ السبؽف إنيسابكر إال 
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مدارس بيـ في نيسابكر، كما تميزت مدارسيـ بالكثرة العددية بالمقارنة مع 
 المذىب الحنفي.

كاف لمصراع بيف الحنفية كالشافعية في فترة الدراسة مظاىر مؤسفة، كصؿ إلى  -
حد السب كالمعف المتبادؿ بيف الفريقيف، كتجاكز ذلؾ إلى مصادمات دمكية راح 

 ضحيتيا العديد مف أتباع كؿ فريؽ.
د السمطاف سنجر بمغت الصراعات بيف الحنفية كالشافعية ذركتيا في عي  -

 تتعرض حيث ،كفاتو عيده، خاصة في الفترة التي أعقبت السمجكقي، كما تال
 نيسابكر لمتخريب مف جانب الغز.

بمغ التعصب بيف الفريقيف مداه في نياية العصر السمجكقي، حتى إف  -
  .إلى أنيا كانت تندلع ألقؿ األسبابإضافة  ،بينيما كانت ال تتكقؼ المصادمات

التعاكف بينيما كاف : إف قكؿمدلن يجعمنا نكصؿ حد الكراىية بيف الفريقيف   -
يـ جميعنا لخطر خارجي مثؿ مستحيالن حتى في الكقت الذم تتعرض فيو حيات

 ـ( كعاثكا في األرض فسادنا.ٖ٘ٔٔىػ/ ٛٗ٘نيسابكر عاـ ) الذيف غزك الغز ا
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 اليوامش
نيسابكر: بفتح النكف كسككف الياء المنقكطة، كفتح السيف الميممة، كبعدىا األلؼ كفي آخرىا  (ٔ)

 ٚ٘ٛـ، صٜٚ٘ٔ، دار صادر، بيركت، ٗالراء. ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، ج
خراساف أك بالد الشمس المشرقة، كىي مركبة مف مقطعيف: "خر" بمعنى الشمس، ك "أساف"  (ٕ)

بالد شاسعة الرقعة إلى الشرؽ مف إيراف، كتشمؿ األراضي التي تقع إلى بمعنى مشرقة، كىي 
الجنكب مف نير جيحكف، كخراساف كممة فارسية تعني في السياؽ العاـ "البالد الشرقية". 

، ٕـ(: األنساب، جٔٚٔٔىػ/ ٕٙ٘السمعاني )أبي سعيد عبد الكريـ التميمي المركزم، ت 
 .ٖٖٚـ، صٖٜٔٔليدف، 

ي العيد اإلسالمي عمى أربعة مدف كبرل ىي: نيسابكر، كمرك، كىرات، كبمخ. كي اشتممت خراساف ف
ليسترنج: بمداف الخالفة الشرقية، ترجمة بشير فرنسيس، كككركيس عكاد، الطبعة الثانية، مؤسسة 

 .ٕٕٗـ، صٜ٘ٛٔىػ/ ٘ٓٗٔالرسالة، بيركت، 
مف خراساف، كتبعد عف نيسابكر  مرك: تقع مرك كالبالد التابعة ليا في الجية لشمالية الشرقية (ٖ)

ا، كىي عمى نير المرغاب، كيقاؿ لو نير مرك. المقدسي  )شمس الديف أبك عبد اهلل ستيف فرسخن
ـ(: أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ، الطبعة الثانية، ٜٔٛىػ/ ٖٔٚت  ،المعركؼ بالبشارم
 .ٕٗٗ، صـٜٜٓٔليدف، مطبعة بريؿ، 

 .ٜٕٔ، صٜٜٓٔأرباع خراساف، البصرة،  قحطاف عبد الستار الحديثي: (ٗ)
؛ آرثر كرستنسف: إيراف في ٜٗٗمكتبة المثنى، بغداد، )د.ت(، ص أبك الفداء: تقكيـ البمداف، (٘)

عيد الساسانييف، ترجمة يحيى الخشاب كعبد الكىاب عزاـ، دار النيضة العربية، بيركت، 
 .٘ٗ، صٕٜٛٔ

 .ٕٗٗكي لسترنج: المرجع السابؽ، ص (ٙ)
ق/ ٕٔٗٔ، الرياض، ٕٜصادؽ العبادم: نيسابكر مدينة السحاب، مجمة الفيصؿ، العدد  (ٚ)

 .ٕٗـ، صٕٔٓٓ
عزيز اهلل بيات: كميات جغرافيام طبيعي تاريخي، إيراف، نشر مؤسسة انتشارات أمير كبير،  (ٛ)

 .ٜٚش، صٖٙٙٔتيراف، جغرافيات، تاريخي إيراف، كنج كنشر شيرم إيراف، تيراف، 
؛ عالء ٔٗٗٗش، صٖٖٙٔاة: متخمص "بو شاد"، فرىنؾ انتدراج، تيراف، محمد بادش (ٜ)
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منصكر: تأصيؿ بعض األلفاظ األعجمية الكاردة بمصادر تاريخ المشرؽ اإلسالمي، مجمة 
 .ٖٕٗـ، صٕٓٓٓالتاريخ كالمستقبؿ، كمية اآلداب، جامعة المنيا، العدد األكؿ، يناير، 

، درا ٖـ(: الكامؿ في التاريخ، جٕٖٕٔىػ/ ٖٓٙالشيباني ت ابف األثير )عز الديف بف الحسف  (ٓٔ)
؛ الكرديزم )أػبك سعيد عبد الحي الضحاؾ(: زيف ٖٖـ، صٜٔٛٔىػ/ ٕٓٗٔصادر، بيركت، 

 .ٙٙٔـ، صٕٜٛٔىػ/ ٕٓٗٔ، ترجمة عفاؼ السيد زيداف، الطبعة األكلى، القاىرة، ٔاألخبار، ج
عامر بف كريز بف ربيعة بف عبد شمس بف عبد اهلل بف عامر بف كريز: ىك عبد اهلل بف  (ٔٔ)

ىػ/ ٜٕمناؼ بف فير، كىك ابف خاؿ عثماف بف عفاف، الذم استعممو عمى البصرة سنة )
ـ(، ثـ كاله عمى بالد فارس بعد ذلؾ. ابف األثير: أسد الغابة في معرفة أسماء الصحابة، ٜٗٙ

 .ٕٜٔ-ٜٔٔ، بيركت، صٖج
 .ٜٗ، صٕٜٛٔطبعة بريؿ، ابف رستة: األعالؽ النفيسة، ليدف، م (ٕٔ)
الدكلة الغزنكية: يعكد نسب الغزنكييف إلى قائد تركي يعرؼ باسـ سبكتكيف؛ الذم كاف أحد  (ٖٔ)

التي تقع عمى الحدكد بيف  -رجاؿ الدكلة السامانية، كقائدنا مف قكادىا، ككاف أمير عمى غزنة 
إقامة دكلة ليـ عمى ـ(، كنجح ابنو محمكد الغزنكم مف ٓٛٛىػ/ ٖٙٙسنة ) -إيراف كاليند

ـ(، كعرفكا باسـ ٜٜٜىػ/ ٜٖٛأنقاض الدكلة السامانية في خراساف كبالد ما كراء النير عاـ )
الغزنكييف. انظر البييقي )أبك الفضؿ(: تاريخ البييقي، ترجمة: يحيى الخشاب كصادؽ نشأت، 

 كما بعدىا. ٖٕٙمكتبة األنجمك المصرية، ص
 .ٙٗٔالكرديزم: المرجع السابؽ، ص (ٗٔ)
السالجقة: يعد السالجقة مف مجمكعة القبائؿ التركية التي عرفت باسـ الغز، كينتسبكف إلى  (٘ٔ)

جدىـ سمجكؽ ابف دقماؽ، كتعرؼ قبيمتيـ باسـ "قنؽ" أك "عنؽ"، ككانت تسكف اليضاب الغربية 
 ـ(،ٜ٘ٛىػ/ ٖ٘ٚمف بحيرة خكارـز )بحر أكراؿ(، كاتجيكا ناحية بالد ما كراء النير عاـ )

كأسممكا عمى المذىب السني، كظؿ أمرىـ في صعكد حتى نجحكا في إقامة دكلتيـ عاـ 
ـ(. انظر محمد محمكد إدريس: رسـك السالجقة كنظميـ االجتماعية، الطبعة ٖٚٓٔىػ/ ٜٕٗ)

 .٘ٔـ، صٖٜٛٔاألكلى، دار الثقافة لمطباعة كالنشر، 
ميـ ما كراء النير، كىاجرت إلى بمخ، الغز: يعد الغز مف القبائؿ التركمانية التي سكنت إق (ٙٔ)

تحت ضغط مف القبائؿ القره خطائية، التي استكلت عمى ماكراء النير، كنجح الغز في ىزيمة 
ـ(، كدخمكا خراساف كعاثكا في األرض فسادنا. عبد النعيـ ٖ٘ٔٔىػ/ ٛٗ٘السمطاف سنجر عاـ )
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 .ٙٔ، صٜٜ٘ٔة، حسنيف: سالجقة إيراف كالعراؽ، مكتبة النيضة المصرية، القاىر 
المكفؽ "آل بو": كاف أحد مماليؾ السمطاف سنجر السمجكقي، كبعد كفاة السمطاف عاـ  (ٚٔ)

ـ( تمكف مف تحقيؽ انتصارات ميمة عمى الغز، كلقب باألمير المؤيد، كجمع ٚ٘ٔٔىػ/ ٕ٘٘)
حكلو عدد مف األمراء، كنجح في طرد الغز مف نيسابكر كبعض مدف خراساف. ابف األثير: 

 . ٜٖٛ، صٜمؿ في التاريخ، جالكا
 .ٜٚٔسيد عمي مؤيد ثابتي: تاريخ نيشابكر، سمسمة انتشارات، انجمني آثار ممي، تيراف، ص (ٛٔ)
أىؿ السنة: عرفت كطائفة منذ ظيكر الخالفة العباسية، كتعني التمسؾ بكؿ ما يقـك بو  (ٜٔ)

محؿ السمؼ كىـ الصحابة مف فعؿ كقكؿ كتقرير، أم أنيا حمت  -صمى اهلل عميو كسمـ -النبي
كالتابعيف كتابعي التابعيف، ككثر ترددىا في ىذا العصر عمى أساس أف العباسييف مف ساللة 

صمى اهلل عميو كسمـ. عبد المجيد بدكم: التاريخ السياسي كالفكرم لممذىب السني في  -النبي
ية، دار الكفاء، المشرؽ اإلسالمي مف القرف الخامس اليجرم حتى سقكط بغداد، الطبعة الثان

 كما بعدىا. ٛـ، صٜٛٛٔالمنصكرة، 
شيريف جميؿ عبد الحميد: تاريخ الفرؽ كالمذاىب اإلسالمية في خراساف كما كراء النير مف  (ٕٓ)

القرف الرابع إلى القرف السادس اليجرم، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية اآلداب، جامعة 
 .ٜـ، صٕٙٔٓىػ/ ٖٚٗٔالقاىرة، 

 نفسو. (ٕٔ)
 .ٖٕٖص ،: المصدر السابؽالمقدسي (ٕٕ)
 .ٖٓشيريف جميؿ: المرجع السابؽ، ص (ٖٕ)
 .ٖٔ؛ شيريف جميؿ: المرجع السابؽ، صٖٕٖالمقدسي: المصدر السابؽ، ص (ٕٗ)
مف أرباع خراساف، كعدىا المقدسي إحدل  -ربع نيسابكر -طكس: ككرة كبيرة في الربع األكؿ (ٕ٘)

 .ٜٖٔ: الطابراف كالنكقاف. المقدسي: المصدر السابؽ، صنكاحي نيسابكر، كليا مدينتاف ىما
، ٗنسا: إحدل نكاحي نيسابكر، كبينيا كبيف مرك خمسة أياـ. الحمكم: المصدر السابؽ، ج (ٕٙ)

 .ٙٚٚص
أبيكرد: مف ككر خراساف التابعة لنيسابكر كقصبتيا ميينة، كليا حصف كبيا جامع. المقدسي:  (ٕٚ)

 .ٖٓٓالمصدر السابؽ، ص



 2222 فبراير –السبعون الثاني و  العدد             واألربعون   الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 72 Febreuary  2022 888 

سرخس: بفتح أكلو كسككف ثانيو كفتح الخاء المعجمة كآخره سيف ميممة، كىي مدينة قديمة،  (ٕٛ)
 .ٔٚ، صٖتعد مف أعماؿ نيسابكر. ياقكت الحمكم: المصدر السابؽ، ج

الحريشي: نسبة إلى بني الحريشي بف كعب بف ربيعة بف عامر بف صعصعة. ناجي  (ٜٕ)
، الطبعة األكلى، ٔاف األعجمية في خراساف، جمعركؼ: عركبة العمماء المنسكبيف إلى البمد

 . ٓٙٔـ، صٜٙٚٔىػ/ ٜٖٙٔمنشكرات كزارة اإلعالـ العراقية، بغداد، 
؛ ٕ٘ٔص ،ٗـ(: األنساب، جٙٙٔٔىػ/ ٕٙ٘السمعاني )أبك سعيد عبد الكريـ التميمي ت  (ٖٓ)

 .ٓٙٔ، صٔناجي معركؼ: المرجع السابؽ، ج
كفتح الراء كاأللؼ ككسر الياء. ياقكت الحمكم:  إسفرائيف: بكسر األلؼ كسككف السيف (ٖٔ)

. كىي تعد مف مدف الرساتيؽ التابعة لنيسابكر. المقدسي: ٕٙٗ، صٔالمصدر السابؽ، ج
 .ٔٚٔ؛ ابف رستة: المصدر السابؽ، صٖٛٓالمصدر السابؽ، ص

ـ(: طبقات الشافعية الكبرل، ٜٖٙٔىػ/ ٔٚٚالسبكي )تاج الديف عبد الكىاب بف عمي ت  (ٕٖ)
 .ٖٗٚـ، صٜٙٔٔ، تحقيؽ محمد الطناحي كعبد الفتاح الحمك، القاىرة، ٖج

المزني: ىك إسماعيؿ بف يحيى المزني، أحد أبرز تالميذ الشافعي، كأىـ مف جمس بعده  (ٖٖ)
لتدريس فقيو. عبد اليادم العجمي كآخركف: تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية، دار المرقاب، 

 .ٖٕٚـ، صٕٚٔٓالككيت، 
لربيع: ىك الربيع بف سميماف المرادم، مف أشير أتباع الشافعي، كقد أممى عميو كتاب األـ. ا (ٖٗ)

 .ٖٕٚعبد اليادم العجمي كآخركف: المرجع السابؽ، ص
ابف خمكاف: كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، تحقيؽ إحساف عباس، دار صادر، بيركت،  (ٖ٘)

 .ٜٖٗـ، صٜٜٗٔىػ/ ٗٔٗٔ
 .ٓٛٔلمرجع السابؽ، صناجي معركؼ: ا (ٖٙ)
 .ٖٖ؛ شيريف جميؿ: المرجع السابؽ، صٕٖٙ، صٕالسمعاني: المصدر السابؽ، ج (ٖٚ)
 .ٕٖشيريف جميؿ: المرجع السابؽ، ص (ٖٛ)
 .ٕٗٗ، صٖالسمعاني: المصدر السابؽ، ج(ٜٖ) 
يعد مذىبا مالؾ كأحمد بف حنبؿ مف أقؿ المذاىب انتشارنا في خراساف عامةن كنيسابكر خاصةن،  (ٓٗ)

فمـ يعتنؽ ىذيف المذىبيف في خراساف إال القميؿ، كمف أشير فقياء المالكية بخراساف أبي إسحاؽ 
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ىػ/ ٔٛٗـ(، ككاف أبك إسماعيؿ عبد اهلل األنصارم )تٜٔٔىػ/ ٜٜٕبف إبراىيـ المالكي )ت
ـ( مف أشير فقياء الحنابمة في نيسابكر. إسماعيؿ باشا البغدادم: ىداية العارفيف بأسماء ٛٛٓٔ

، كجدير بالذكر أف الشيعة كاف ليـ ٜٚ٘، صٜٔ٘ٔ، استنبكؿ، ٘المؤلفيف كآثار المصنفيف، ج
تكاجد ممحكظ في نيسابكر في ذلؾ الكقت، حتى أف بعض المدف التابعة لنيسابكر مثؿ بييؽ كاف 

 .ٖٛ٘، صٔيا طابع التشيع. ياقكت الحمكم: المصدر السابؽ، جيغمب عمي
حسيف إبراىيـ محمد: مدارس نيسابكر في القرف الخامس لميجرة/ الحادم عشر الميالدم،  (ٔٗ)

 .ٕٚٙ، صٕٙٔٓىػ/ ٖٚٗٔ، ٘٘مجمة كمية التربية األساسية، جامعة دىكؾ، العدد
 .ٖٔالمرجع السابؽ، ص؛ شيريف جميؿ: ٖٕٖالمقدسي: المصدر السابؽ، ص (ٕٗ) 

(43) Richard W.Bulliet: The patricans of Nishapur, A study in Medieval 

Islamic History, Cambridge, 1972, P.28.  

 .ٖٕٙالمقدسي: المصدر السابؽ، ص( ٗٗ) 
(45) Bulliet: Op,cit, p.29.  

(46) Ibid, p.30. 

(47) Ibid, p.30.  
ىػ/ ٕٓٚأبي سميماف داكد بف عمي بف خمؼ األصبياني المعركؼ بالظاىرم )ت الظاىرية: ىـ أتباع  (ٛٗ)

ـ(، كانتشر مذىبو خالؿ القرنيف الثالث كالرابع اليجرييف، ككاف مف بيف عممائو في خراساف أبك ٖٛٛ
 .ٖٛ-ٖٚـ(. شيريف جميؿ: المرجع السابؽ، صٜٚ٘ىػ/ ٖٙٗيعمي بف خمؼ النسفي )ت

 .ٜٚ٘، ص٘المرجع السابؽ، جإسماعيؿ باشا البغدادم:  (ٜٗ)
ىػ/ ٚٔٙ -ٜٕٗسعيد عثماف يكنس: خراساف منذ ظيكر السالجقة حتى الغزك المغكلي ) (ٓ٘)

ـ(، رسالة دكتكراة غير منشكرة، كمية اآلداب، جامعة جنكب الكادم، قنا، ٕٕٓٔ -ٖٚٓٔ
 Lambton (A.K.S): The continuity and change in؛ ٜٙٗـ، صٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔ

medieval Persia, aspects of administrative economic and social history, 

11
th

 -14
th

 century Columbia, 1982, p.311.                                         
عبد الرحمف الصابكني: ىك عبد الرحمف أبك عثماف الصابكني، كاف مف كبار عمماء نيسابكر،  (ٔ٘)

تعد أسرتو مف األسر المشيكرة في نيسابكر، ككاف أغمب أفرادىا مف أىؿ العمـ، كيرجع نسبتيـ 
بالصابكني إلى أحد أجدادىـ، كاف يعمؿ بمينة صناعة الصابكف كبيعو. آماؿ عمي سالمة: 

. كلـ تشر المصادر إلى كيفية قتمو سكل أنيا ذكرت أنو ٛٙبكر، القاىرة، )د.ت(، صمدينة نيسا
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قتمو احد المتعصبيف مف عامة الناس المنتميف إلى المذىب الحنفي في خضـ األحداث الطائفية 
 ـ(.ٜٜٓىػ/ ٖٓٛالتي شيدتيا نيسابكر عاـ )

كىك مف مماليؾ األمير أحمد  آؿ سيمجكر: يعكد نسبيـ إلى سيمجكر الدكاتي مؤسس األسرة، (ٕ٘)
ـ(، كتكلى بنيو ٕٜٙىػ/ ٖٗٔبف إسماعيؿ الساماني، كقاد الجيش عدة مرات، كتكلى الرم سنة )

بعد ذلؾ الحكـ في نيسابكر مف قبؿ السامانييف، حتى أعمف أبك الحسيف بف سيمجكر االستقالؿ، 
كر عمى يد سبكتكيف أحد كلكف في نياية األمر نجح السامانيكف في القضاء عمى تمرد آؿ سيمج

 . ٕٓٚ، صٔقادتيـ األتراؾ. الكرديزم: المصدر السابؽ، ج
(53) Bulliet: Op.cit, p.31-32.  

القزكيني )زكريا بف محمد بف محمكد(: آثار البالد كأخبار العباد، نشر كستفيمد، طبع بكتنجف،  (ٗ٘)
 . ٖٛ؛ آماؿ عمي سالمة: المرجع السابؽ، صٖٚٔـ، صٛٗٛٔ

(55) Bulliet: Op.cit, p.32.   

 .ٕٗٔالمقدسي: المصدر السابؽ، ص  (ٙ٘)
(57) Lambton: Op.cit, p.239.  

 .ٜٕٙ؛ سعيد عثماف: المرجع السابؽ، صٚٚٔ، ص٘السبكي: المصدر السابؽ، ج (ٛ٘)
 .ٜٕٙسعيد عثماف: المرجع السابؽ، ص (ٜ٘)
ـ(: المنتخب مف السياؽ لتاريخ ٖٕٗٔىػ/ ٔٗٙالصريفيني )إبراىيـ بف محمد بف األزىر، ت  (ٓٙ)

نيسابكر، كىك مختصر كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر لعبد الغافر الفارسي، تحقيؽ محمد عبد 
؛ سعيد ٜٖٔـ، صٜٜٛٔىػ/ ٜٓٗٔالعزيز، دار الكتب العممية، الطبعة األكلى، بيركت، 

 . ٜٕٙؽ، صعثماف: المرجع الساب
ـ(: العبر في خبر مف ٖٚٗٔىػ/ ٛٗٚالذىبي )شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف ت  (ٔٙ)

 .ٕٚٛـ، صٜٗٛٔ، تحقيؽ صالح الديف المنجد، الككيت، ٕغبر، ج
(62) Bulliet: Op.cit, p.32.  

(63) Ibid.  

ـ(، اتخذ مذىبنا في العقيدة اتسـ ٖٜٙىػ/ ٕٖٗاألشاعرة: ىـ أتباع أبي الحسف األشعرم )ت  (ٗٙ)
بعدة سمات منيا، تقديـ القرآف كالحديث عمى الرأم، كتفسير النص بظاىره دكف التأكيؿ، ككصؿ 
 إلى نيسابكر في القرف الرابع اليجرم طريؽ العمماء الذيف كانكا يرتحمكف إلى العراؽ ثـ يعكدكف،
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انظر عبد المجيد  ـ(.ٕٗٓٔىػ/ ٘ٓٗكمف أبرزىـ الحاكـ النيسابكرم المعركؼ بابف البيو )ت 
 كما بعدىا. ٖٗصبدكم: المرجع السابؽ، 

نيسابكر. انظر ياقكت الحمكم:  الكندرم: نسبة إلى كندر إحدل قرل طرثيث مف نكاحي (٘ٙ)
 .ٜٖٓ، صٗالمصدر السابؽ، ج

 .ٖ٘ٙ، صٛالتاريخ، جابف األثير: الكامؿ في  (ٙٙ)
الحسيني: زبدة التكاريخ. أخبار الدكلة السمجكقية، تحقيؽ محمد نكر الديف، اقرأ لمنشر  (ٚٙ)

 .ٕٔٙـ، صٜ٘ٛٔىػ/ ٘ٓٗٔكالتكزيع، بيركت، 
(68) Bulliet: Op.cit, p.32.  

 .٘٘الصريفيني: المصدر السابؽ، ص (ٜٙ)
؛ سعيد ٗٔٔ، صٜ٘ٛٔ، مؤسسة الرسالة، ٛٔجالذىبي: سير أعالـ النبالء، الطبعة الثالثة،  (ٓٚ)

 .ٜ٘ٗعثماف: المرجع السابؽ، ص
(71) Bausani: Religion in the saljuq period, Cambridge, H.1, Vol.5, p.283.  

 .ٜٜٔعبد المجيد بدكم: المرجع السابؽ، ص (ٕٚ)
 .ٕٕٔالبييقي: المصدر السابؽ، ص (ٖٚ)
 .ٕٙٙ، ٕإسماعيؿ باشا البغدادم: المرجع السابؽ، ج (ٗٚ)
أحمد يكسؼ: أبك بكر البييقي كأثره في عمـ الحديث، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية دار  (٘ٚ)

، جامعة القاىرة،   .ٕ٘ـ، صٜ٘ٚٔىػ/ ٜٖ٘ٔالعمـك
 .ٚ٘شيريف عبد الحميد: المرجع السابؽ، ص (ٙٚ)
 .ٖٔٗص، ٔالسمعاني: المصدر السابؽ، ج (ٚٚ)
الكزير أبك الفضؿ البمعمي: ىك محمد بف عبيد اهلل بف محمد بف رجاء التميمي البمعمي، كاف  (ٛٚ)

ىػ/ ٜٕٖمف أىؿ العمـ كالسياسة، كتكلى الكزارة إلسماعيؿ بف أحمد الساماني، كتكفي سنة )
 .ٕٜٕ، ص٘ٔـ(. الذىبي: سير أعالـ النبالء، جٜٓٗ

 .ٓ٘ف جميؿ: المرجع السابؽ، ص؛ شيريٕٛٓ، صٕالذىبي: العبر، ج (ٜٚ)
 .ٔ٘شيريف جميؿ: المرجع السابؽ، ص(ٓٛ) 
ـ(: الجكاىر المضيئة في ٖٖٚٔىػ/ ٘ٚٚالقرشي )محي الديف أبي محمد القرشي الحنفي ت  (ٔٛ)
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، تحقيؽ عبد الفتاح محمد الحمك، الطبعة الثانية، ىجر لمطباعة كالنشر، ٕطبقات الحنفية، ج
 .ٔ٘شيريف جميؿ: المرجع السابؽ، ص؛ ٘٘٘، صٖٜٜٔىػ/ ٖٔٗٔمصر، 

، ٕالخكافي: نسبةن إلى خكاؼ إحدل قرل نيسابكر. انظر ياقكت الحمكم: المصدر السابؽ، ج (ٕٛ)
 .ٜٜٖص

 .ٔ٘السبكي: المصدر السابؽ، ص ؛ شيريف جميؿ: المرجع السابؽ، ص (ٖٛ)
: تاريخ نيسابكر، ـ(ٗٔٓٔىػ/ ٘ٓٗالحاكـ النيسابكرم )الحاكـ أبك عبد اهلل بف البيع، ت  (ٗٛ)

 ,Frey (Richard), History of Nishapure, London  مخطكط مصكر في كتاب:
1985 

ابف فكرؾ: ىك أبك بكر محمد بف الحسف بف فكرؾ األصبياني المتكمـ األصكلي كاألديب  (٘ٛ)
النحكم، كصاحب تصانيؼ، كانت لو رحمة في طمب العمـ شممت البصرة كبغداد كنيسابكر 

 .ٕٖٔ، صٕصبياف، كانتيى بو المطاؼ لإلقامة في نيسابكر. السبكي: المصدر السابؽ، ج(ٖ)كأ
ىػ، ٖٓ٘ٔ، مكتبة المقدسي، ٚابف العماد الحنبمي: شذرات الذىب في تاريخ مف ذىب، ج (ٙٛ)

؛ أديؿ سميماف كىيبي: الحركة العممية في نيسابكر مف القرف الثالث اليجرم إلى القرف ٖٖ٘ص
 .ٙٙ، صٜٜٛٔرسالة ماجستير غير منشكرة، كمية اآلداب، جامعة اليرمكؾ،  الخامس اليجرم،

ىػ/ ٕٔٗنصر بف ناصر الديف سبكتكيف: ىك األمير نصر بف ناصر أبك المظفر ت  (ٚٛ)
ـ، حكـ خراساف، كاتخذ مف نيسابكر عاصمة لخراساف مف قبؿ الدكلة الغزنكية، التي ٕٔٓٔ

ـ(. انظر البييقي: المصدر السابؽ، ٜٜٜىػ/ ٜٖٛنجحت في السيطرة عمى اإلقميـ منذ عاـ )
 كما بعدىا. ٖٕٙ

ىػ/ ٕٖٗاإلماـ أبك سعيد الحنفي: ىك أبك العالء صاعد بف محمد بف أحمد األستكائي )ت (ٛٛ)
ـ(، كاف فقيينا حنفينا، كانتيت إليو رئاسة المذىب بخراساف، كلو كتاب "االعتقاد" في ٓٗٓٔ

ـ(: تاريخ بغداد، ٓٚٓٔىػ/ ٖٙٗمسائؿ الفقو الحنفي. البغدادم )أبك بكر أحمد بف عمي )ت
 .ٖٗٗ، صٜٜٚٔ، دار الكتب العممية، ٜادر عطا، بيركت، جتحقيؽ عبد الق

 .ٜٙ؛ أديؿ كىيبي: المرجع السابؽ، صٛٓ٘الصريفيني: المصدر السابؽ، ص (ٜٛ)
(90) Bulliet: Op.cit, p.77.  

(91) Ibid.   

 .ٜٓٔ، صٔالقرشي: المصدر السابؽ، ج (ٕٜ)
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ىػ/ ٖٜٖٔاألستاذ، بغداد، ناجي معركؼ: عمماء النظاميات كمدارس المشرؽ، مطبعة  (ٖٜ)
 .ٚٛـ، صٖٜٚٔ

؛ ناجي معركؼ: عمماء النظاميات كمدارس ٙٓٔ، صٔالقرشي: المصدر السابؽ، ج( ٜٗ) 
 ٜٗالمشرؽ، ص

 .ٜٕٔ، صٗابف خمكاف: المصدر السابؽ، ج (ٜ٘)
 .ٕٖٕ، صٚالسبكي: المصدر السابؽ، ج (ٜٙ)

(97) Bulliet: Op.cit, p.252.  

 .ٕٛٔالسابؽ، صالصريفيني: المصدر  (ٜٛ)
 .ٕٕٚ، ص٘السبكي: المصدر السابؽ، ج(ٜٜ) 
 .ٔٛٔ، صٔالسمعاني: المصدر السابؽ، ج (ٓٓٔ)
 .ٜٙٗسعيد عثماف: المرجع السابؽ، ص (ٔٓٔ)
 .ٖٗٔ، صٖالسبكي : المصدر السابؽ، ج (ٕٓٔ)

 .111، صٛٔالذىبي: سير أعالـ النبالء، ج (ٖٓٔ)

 .ٜٚٗسعيد عثماف: المرجع السابؽ، ص (ٗٓٔ)
 .ٜٚٗ؛ سعيد عثماف: المرجع السابؽ، صٛٙٔ، صٖابف خمكاف: المصدر السابؽ، ج (٘ٓٔ)

 .ٜٚٗ؛ سعيد عثماف: المرجع السابؽ، صٜٖٗ، ص٘السبكي : المصدر السابؽ، ج( ٙٓٔ)
 .ٜٚٗ؛ سعيد عثماف: المرجع السابؽ، صٖٗٔ، صٛٔالذىبي: سير أعالـ النبالء، ج (ٚٓٔ)
 .ٜٖٗ، صٖالسبكي : المصدر السابؽ، ج (ٛٓٔ)
 .ٛ٘؛ شيريف جميؿ: المرجع السابؽ، صٖٔالحسيني: المصدر السابؽ، ص (ٜٓٔ)
 .ٛ٘؛ شيريف جميؿ: المرجع السابؽ، صٛٓٔعبد المجيد بدكم: المرجع السابؽ، ص (ٓٔٔ)
 .ٛ٘شيريف جميؿ: المرجع السابؽ، ص (ٔٔٔ)
 نفسو. (ٕٔٔ)
 .ٖٓٓ، صٗالسبكي: المصدر السابؽ، ج (ٖٔٔ)
 .ٖٗٔ، صٕالعبر، جالذىبي:  (ٗٔٔ)
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 .ٖٗشيريف جميؿ: المرجع السابؽ، ص (٘ٔٔ)
 نفسو. (ٙٔٔ)
 .ٖٗ؛ شيريف جميؿ: المرجع السابؽ، صٖٔٔ، صٗالسبكي: المصدر السابؽ، ج (ٚٔٔ)
 .ٖٗشيريف جميؿ: المرجع السابؽ، ص (ٛٔٔ)
 .ٜٙٗ؛ سعيد عثماف: المرجع السابؽ، صٙٔٔ، صٜٔالذىبي: سير األعالـ، ج (ٜٔٔ)
 .ٜٙٗ؛ سعيد عثماف: المرجع السابؽ، صٜٕٛ، صٖالسمعاني: المصدر السابؽ، ج (ٕٓٔ)
 .ٙٗ؛ شيريف جميؿ: المرجع السابؽ، صٖٗٗ، ص٘السبكي: المصدر السابؽ، ج (ٕٔٔ)
 .ٕ٘ٔالحسيني: المصدر السابؽ، ص (ٕٕٔ)
 .ٜ٘شيريف جميؿ: المرجع السابؽ، ص (ٖٕٔ)
في أكؿ القرف السابع اليجرم(: راحة الصدرك  الراكندم )محمد بف عمي بف سميماف، تكفي (ٕٗٔ)

، ٜٓٙٔكآية السركر في تاريخ الدكلة السمجكقية، ترجمة إبراىيـ الشكاربي كآخركف، القاىرة، 
 .ٜٛٗ؛ سعيد عثماف: المرجع السابؽ، صٗ٘ٔص

 .ٜٛٗ؛ سعيد عثماف: المرجع السابؽ، صٛٗٗ، صٜابف األثير: الكامؿ في التاريخ، ج (ٕ٘ٔ)
(126) Bulliet: Op.cit, p.78.  

طكس: ككرة كبيرة تشمؿ مدينتيف ىما: الطابراف، كالنكقاف، كىي عند المقدسي مف نكاحي  (ٕٚٔ)
 .ٜٖٔنيسابكر. المقدسي: المصدر السابؽ، ص

جكيف: مف رساتيؽ نيسابكر المعركفة، كتقع عمى طريؽ القكافؿ الذم يمر بنيسابكر. انظر  (ٕٛٔ)
 .ٗٙٔ، صٕلسابؽ، جياقكت الحمكم: المصدر ا

 .ٛٛٗ، صٜابف األثير: الكامؿ في التاريخ، ج (ٜٕٔ)
 نفسو. (ٖٓٔ)
 .ٗٗ؛ شيريف جميؿ: المرجع السابقف صٗٛٔ، صٖالقرشي: المصدر السابؽ، ج (ٖٔٔ)
 .ٗٗشيريف جميؿ: المرجع السابقف ص (ٕٖٔ)
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المصادر والمراجع   

 المخطوطات العربية: -أوالً 
ـ(: تاريخ نيسابكر، ٗٔٓٔىػ/ ٘ٓٗالحاكـ النيسابكرم )الحاكـ أبك عبد اهلل بف البيع، ت  -

 مخطكط مصكر في كتاب:  
Frey (Richard), History of Nishapure, London, 1985.  

 المصادر العربية: -ثانًيا
  درا ٖجـ(: الكامؿ في التاريخ، ٕٖٕٔىػ/ ٖٓٙابف األثير )عز الديف بف الحسف الشيباني ت ،

 ـ.ٜٔٛٔىػ/ ٕٓٗٔصادر، بيركت، 
 ـ.ٜٜٗٔ، دار صادر، بيركت، ٖابف األثير: أسد الغابة في معرفة أسماء الصحابة، ج 
 ـ(: تاريخ بغداد، تحقيؽ عبد القادر عطا، ٓٚٓٔىػ/ ٖٙٗالبغدادم )أبك بكر أحمد بف عمي )ت

 .ٜٜٚٔ، دار الكتب العممية، ٜبيركت، ج
  البييقي، ترجمة: يحيى الخشاب كصادؽ نشأت، مكتبة األنجمك المصرية.البييقي )أبك الفضؿ(: تاريخ 
  ـ(: معجـ البمداف، ٜٕٕٔىػ/ ٕٚٙالحمكم )شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل، ت

 ـ.ٜٚ٘ٔ، دار صادر، بيركت، ٗج
  ،ابف خمكاف: كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، تحقيؽ إحساف عباس، دار صادر، بيركت

 ـ. ٜٜٗٔىػ/ ٗٔٗٔ
  ـ(: العبر في خبر مف ٖٚٗٔىػ/ ٛٗٚالذىبي )شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف ت

 ـ.ٜٗٛٔ، تحقيؽ صالح الديف المنجد، الككيت، ٕغبر، ج
 ٜ٘ٛٔالرسالة،  ، مؤسسةٛٔػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: سير أعالـ النبالء، الطبعة الثالثة، ج. 
 ـ. ٕٜٛٔابف رستة: األعالؽ النفيسة، ليدف، مطبعة بريؿ،  -
الراكندم )محمد بف عمي بف سميماف، تكفي في أكؿ القرف السابع اليجرم(: راحة الصدرك كآية  -

  .ٜٓٙٔالسركر في تاريخ الدكلة السمجكقية، ترجمة إبراىيـ الشكاربي كآخركف، القاىرة، 
، ٖـ(: طبقات الشافعية الكبرل، جٜٖٙٔىػ/ ٔٚٚالكىاب بف عمي ت السبكي )تاج الديف عبد  -

 ـ.ٜٙٔٔتحقيؽ محمد الطناحي كعبد الفتاح الحمك، القاىرة، 
  ٕـ(: األنساب، جٔٚٔٔىػ/ ٕٙ٘السمعاني )أبي سعيد عبد الكريـ التميمي المركزم، ت ،

 ـ.ٖٜٔٔليدف، 
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  المنتخب مف السياؽ لتاريخ  ـ(:ٖٕٗٔىػ/ ٔٗٙالصريفيني )إبراىيـ بف محمد بف األزىر، ت
نيسابكر، كىك مختصر كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر لعبد الغافر الفارسي، تحقيؽ محمد عبد 

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٜٓٗٔالعزيز، دار الكتب العممية، الطبعة األكلى، بيركت، 
 ىػ، ٖٓ٘ٔ، مكتبة المقدسي، ٚابف العماد الحنبمي: شذرات الذىب في تاريخ مف ذىب، ج 
 مكتبة  ـ(: تقكيـ البمداف،ٖٖٔٔىػ/ ٕٖٚداء )إسماعيؿ بف عمي بف محمكد بف محمد، ت أبك الف

 المثنى، بغداد، )د.ت(.
ـ(: الجكاىر المضيئة في ٖٖٚٔىػ/ ٘ٚٚالقرشي )محي الديف أبي محمد القرشي الحنفي ت  -

ر، ، تحقيؽ عبد الفتاح محمد الحمك، الطبعة الثانية، ىجر لمطباعة كالنشٕطبقات الحنفية، ج
 .ٖٜٜٔىػ/ ٖٔٗٔمصر، 

  ،القزكيني )زكريا بف محمد بف محمكد(: آثار البالد كأخبار العباد، نشر كستفيمد، طبع بكتنجف
 ـ.ٛٗٛٔ

  ترجمة ٔـ(: زيف األخبار، جٔٙٓٔىػ/ ٖ٘ٗالكرديزم )أػبك سعيد عبد الحي الضحاؾ، ت ،
 ـ.ٕٜٛٔىػ/ ٕٓٗٔعفاؼ السيد زيداف، الطبعة األكلى، القاىرة، 

  ـ(: أحسف التقاسيـ في ٜٔٛىػ/ ٖٔٚالمقدسي )شمس الديف أبك عبد اهلل المعركؼ بالبشارم ت
 ـ.ٜٜٓٔمعرفة األقاليـ، الطبعة الثانية، ليدف، مطبعة بريؿ، 

 المراجع العربية: -ثالًثا
  آرثر كرستنسف: إيراف في عيد الساسانييف، ترجمة يحيى الخشاب كعبد الكىاب عزاـ، دار

 .ٕٜٛٔة، بيركت، النيضة العربي
، استنبكؿ، ٘إسماعيؿ باشا البغدادم: ىداية العارفيف بأسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف، ج -

ٜٔ٘ٔ. 
 .)آماؿ عمي سالمة: مدينة نيسابكر، القاىرة، )د.ت 
  ،الحسيني: زبدة التكاريخ. أخبار الدكلة السمجكقية، تحقيؽ محمد نكر الديف، اقرأ لمنشر كالتكزيع

 ـ.ٜ٘ٛٔ/ ىػ٘ٓٗٔبيركت، 
  عبد المجيد بدكم: التاريخ السياسي كالفكرم لممذىب السني في المشرؽ اإلسالمي مف القرف

 ـ.ٜٛٛٔالخامس اليجرم حتى سقكط بغداد، الطبعة الثانية، دار الكفاء، المنصكرة، 
  ،ٜٜ٘ٔعبد النعيـ حسنيف: سالجقة إيراف كالعراؽ، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة. 
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  ـ.ٕٚٔٓالعجمي كآخركف: تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية، دار المرقاب، الككيت، عبد اليادم 
  ،ٜٜٓٔقحطاف عبد الستار الحديثي: أرباع خراساف، البصرة. 
  ،كي ليسترنج: بمداف الخالفة الشرقية، ترجمة بشير فرنسيس، كككركيس عكاد، الطبعة الثانية

 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/ ٘ٓٗٔمؤسسة الرسالة، بيركت، 
  محمكد إدريس: رسـك السالجقة كنظميـ االجتماعية، الطبعة األكلى، دار الثقافة لمطباعة محمد

 ـ.ٖٜٛٔكالنشر، 
  ،ىػ/ ٖٜٖٔناجي معركؼ: عمماء النظاميات كمدارس المشرؽ، مطبعة األستاذ، بغداد

 ـ.ٖٜٚٔ
 الطبعة ف: عركبة العمماء المنسكبيف إلى البمداف األعجمية في خراساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،

 ـ.ٜٙٚٔىػ/ ٜٖٙٔاألكلى، منشكرات كزارة اإلعالـ العراقية، بغداد، 

 المراجع الفارسية:  -رابًعا
  .سيد عمي مؤيد ثابتي: تاريخ نيشابكر، سمسمة انتشارات، انجمني آثار ممي، تيراف 
  ،عزيز اهلل بيات: كميات جغرافيام طبيعي تاريخي، إيراف، نشر مؤسسة انتشارات أمير كبير

 ش.ٖٙٙٔتيراف، جغرافيات، تاريخي إيراف، كنج كنشر شيرم إيراف، تيراف، 
  ،ش.ٖٖٙٔمحمد بادشاة: متخمص "بو شاد"، فرىنؾ انتدراج، تيراف 

 الدوريات: -خامًسا
 في القرف الخامس لميجرة/ الحادم عشر الميالدم، مجمة  حسيف إبراىيـ محمد: مدارس نيسابكر

 .ٕٙٔٓىػ/ ٖٚٗٔ، ٘٘كمية التربية األساسية، جامعة دىكؾ، العدد
  ق/ ٕٔٗٔ، الرياض، ٕٜصادؽ العبادم: نيسابكر مدينة السحاب، مجمة الفيصؿ، العدد

 ـ. ٕٔٓٓ
  ؽ اإلسالمي، مجمة عالء منصكر: تأصيؿ بعض األلفاظ األعجمية الكاردة بمصادر تاريخ المشر

 ـ.ٕٓٓٓالتاريخ كالمستقبؿ، كمية اآلداب، جامعة المنيا، العدد األكؿ، يناير، 

 ية:عمجاالرسائل ال -سادًسا
أحمد يكسؼ: أبك بكر البييقي كأثره في عمـ الحديث، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية دار  -

، جامعة القاىرة،   ـ. ٜ٘ٚٔىػ/ ٜٖ٘ٔالعمـك
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 :الحركة العممية في نيسابكر مف القرف الثالث اليجرم إلى القرف الخامس  أديؿ سميماف كىيبي
 .ٜٜٛٔاليجرم، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية اآلداب، جامعة اليرمكؾ، 

ىػ/ ٚٔٙ -ٜٕٗسعيد عثماف يكنس: خراساف منذ ظيكر السالجقة حتى الغزك المغكلي )  -
داب، جامعة جنكب الكادم، قنا، ـ(، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية اآلٕٕٓٔ -ٖٚٓٔ
 ـ. ٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔ

  شيريف جميؿ عبد الحميد: تاريخ الفرؽ كالمذاىب اإلسالمية في خراساف كما كراء النير مف
القرف الرابع إلى القرف السادس اليجرم، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية اآلداب، جامعة 

 ـ.ٕٙٔٓىػ/ ٖٚٗٔالقاىرة، 

 بية:المراجع األجن -سابًعا
 Bausani: Religion in the saljuq period, Cambridge, H.1, Vol.5, 

 Lambton (A.K.S): The continuity and change in medieval Persia, aspects 

of administrative economic and social history, 11
th

 -14
th

 century 

Columbia, 1982.  

 Richard W.Bulliet: The patricans of Nishapur, A study in Medieval 

Islamic History, Cambridge, 1972.  
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