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 ها في العصر السلجوقي ؤ العلوم الدينية وعلما
 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :ابن خلكان في كتابه  اله خ  ر  أكما 

 (م6161-6166/ه806-866)
 باستخدام المنهج الكمي

 االردن \ سوسن عادل الفاخري بقلم الدكتورة 
 

هؤالء العلماء  كان هذا العصر مشهورًا بعلمائه، وكان شهد العصر السلجوقي حياة فكرية نشطة ،    
، األمر الذي ساعد على تشجيع الحياة أمثال الغزالي والجويني وغيرهم  يحظـون بتقـدير السالجقة واحترامهم

فقد تعددت روافد تلك الحياة الفكرية، وتمثلت في إنشاء الكثير من المراكز العلمية، من مدارس  الفكرية،
العلوم الدينية، علوم اللغة : مية، در ِّست العلوم المختلفةنظامية ،ومساجد، ومكتبات، وفي تلك المراكز العل

العربية،التاريخ،والعلوم العقلية، وظهر الكثير من المفكرين واألدباء، وصنفت مصنفات في مختلف مجاالت 
قد أسهمت هذه المدارس النظامية فى تثبيت قواعد المذهب السنى والدفاع عنه ضد مختلف البدع و .العلوم

-6166/ه866-806)ابن خلكان ترجموقد  .لمذاهب المنحرفة التى انتشرت فى ذلك الوقتواألهواء وا
لعدد من علماء السالجقة المتخصصين في العلوم الدينية ، وكانت مصادره اما النقل او السماع او ( م6161

صورة دقيقة  مع أن هذه المعلومات جاءت منظمة ومتسقة في إطار كل ترجمة بما يعطيو  ما اثبته للعيان،
للحياة العلمية  إال أنها ال تعتبر كذلك إذا ما أريد البحث من خاللها عن صورة واضحة, عن المترجم لهم

مما , فالمعلومات بهذا الصدد  جاءت متناثرة في ثنايا الكتاب آنف الذكر, وخاصة فيما يتعلق بالعلوم الدينية
                           .  مثليشكل عقبة أمام استفادة الباحثين منها بالشكل األ

في استنباط ( Quantitative History)  منهج التحليل الكمي تعتمد  من هنا نشأت الحاجة إلى دراسة    
موضوعات، دون أن تغفل  حيث تمت تجزئتها إلى رؤوس، يعكسها مضمون كتاب ابن خلكان الدالالت التي

البرنامج اإلحصائي الخاص بالعلوم "، فهو تخدم لهذا الغرضالبرنامج اإلحصائي الذي اسأية جزئية، أما 
) يرمز إليه عادة ب والذي  (Statistical  "Package for the Social Sciences) " االجتماعية 

SPSS  ) ويوفر هذا البرنامج القيام بعمليات إحصائية تراكمية إضافة إلى إمكانية ربط المدخالت بعضها
بواسطة استخدام  السلجوقيةخال المادة التاريخية األساسية المستنبطة من التراجم لذلك فقد تم  اد. ببعض

،  SPSSكقاعدة للبيانات المدخلة ، ومن ثم يتم تحويلها على برنامج ( Excel)البرنامج اإلحصائي اكسل
كما يمكن إلجراء اإلحصاء التراكمي للمدخالت ، ويمكن ربط هذه المدخالت ببعضها إليجاد العالقة بينها، 
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وستخرج الدراسة بمعلومات دقيقة عن العلوم الدينية وعلمائها من . أن نحول هذه النتائج الى أشكال بيانية 
، السالجقة ، لتلقي ضوءا كبير على اهمية هذه العلوم واشهر العلماء والمصنفات التي صنفت في هذه الحقبة

 .واثر هذه العلوم في تدعيم المذهب السني
 : ينيةالعلوم الد 

، فقد نظر العلماء في هاأكثر من غير  ان االهتمام بالعلوم الدينية وما يتصل بها، شائعاً ك    
تخدمها، وفي هذا المجال  أخرى  دينية، وعلوم علومإلى ترتيب العلوم حسب أقدارها، فرتبوها 

عرفة جميع م إلىإذا لم يكن :" نهأن أفضل العلوم هي علوم الدين، فقد بين أ إلىذهب الماوردي 
وأولى العلوم وأفضلها علم  .العناية بأوالها وأفضلها  إلىالعلوم سبيل، وجب صرف االهتمام 

القراءات، الحديث، :وتشمل هذه العلوم (2).ن الناس بمعرفته يرشدون، وبجهله يضلون ألالدين، 
 .التفسير، الفقه

 :علم القراءات -1
، وهو رد فعل سليماً  قرآن الكريم ونطقها نطقاً يبحث هذا العلم في كيفية قراءة ألفاظ ال     

اختالف النطق، د ـجأو  ذيـال بالدها، األمر الختالف لهجات العرب من الشعوب المفتوحة
قراءة القرآن  ن اختالف القبائل في الجزيرة العربية سبب في اختالفأفالقرآن نزل بلغة قريش إال 

 النقط والشكل، وأصبحت هذه القراءات من ن يصلهم مصحف عثمان، الذي كان خالياً أقبل 
لها سبع عفبعضهم ج، ، وقد اختلف في عدد القراءات واعتبرت المعرفة به فرضاً  ونا  مد   علما  

 إلىوكل طريقة منها تمثلها مدرسة معترف بها ترجع قراءتها  وبعضهم جعلها أكثر ، قراءات 
 (3).مإما

____________________________ 
 .في هذه الدراسة ]4/ن/4 [ةانظر الترجم( 1)
، (ط.د)،أدب الدنيا والدين( هـ454ت )الماوردي، أبو الحسن علي بن دمحم بن حبيب البصري البغدادي (2)

 .أدب الدنياالماوردي، : تالياً سيشار له .22، ص 1119دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

، مكتبة األنجلو المصرية، (ط.د)،تاريخ الحضارة العربية اإلسالميةماجد، ،عبد المنعم ( 3)
 .تاريخ الحضارةعبد المنعم ماجد، : سيشار له تالياً .199ص.م1991القاهرة،
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ولقد نشطت القراءات القرآنية في هذا العصر ،وظهر عدد من علماء القراءات الذين كانت اليهم 
مهمة في القراءات ، اثرت رحلة طالب العلم من اقطار العالم االسالمي ، وكانت لهم مصنفات 

 .هذا الفرع من فروع العلوم الدينية في هذا العصر
 

،  لعلم العديد ممن ترجم لهم ابن خلكان  في وفيات االعيانفي هذا ا برع من علماء السالجقة 
أسماء من تميزوا في هذا العلم وأسماء المصنفات التي قرأوها من أمهات ( 1)الجدول  ويوضح

نظموها لغاية تعليمية لتسهيل حفظها على طالبي  أو المصنفات التي شرحوهاكتب القراءات، و 
 (1).العلم

 
__________________________ 

وفيات األعيان وأنباء  ( 942ت ) مد بن دمحم بن أبى بكر ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أح( 1) 
ابن : سيشار له تالياً .11،ص4ج.ت. ددار الثقافة، بيروت، ،(ط.د)إحسان عباس، :، تحقيقأبناء الزمان

  .وفيات األعيانخلكان، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :علم الحديث -2
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وهو ما أو تقرير، فعل أو ويقصد به العلم الذي يبحث في كل ما صدر عن النبي من قول   
عنى المسلمون بالحديث النبوي عناية عظيمة وضعوا من قوانين  اصطلح عليه بالسنة، ولقد

البحث ح وأدق طريق علمي في نقل الروايات واختبارها ، وكان اهم هذه القوانين للرواية هي اص
في اسناد الحديث ، وفحص احوال الرجال ، وتمكنوا من تقسيم االحاديث بحسب متونها 

فوا بها ودققوا على  ،وبحسب اسانيدها من جهة اخرى ، واستنبطوا مصطلحات خاصة عر 
  .بذاته االلتزام بها ، فاصبحت علما قائما

والكتب الستة في الحديث  كان المحدثون يركزون على دراسة أمهات كتب الحديث بعامة ،   
بي أبخاري، وصحيح مسلم، وسنن الترمذي، وسنن النسائي،وسنن الصحيح : بخاصة وهي

وفي راسة الحديث، وللتأليف فيه ، وكانت هذه الكتب هي األساس لدهداود، وسنن ابن ماج
تميزوا  تراجم من علماء الحديث السالجقة  ممن ترجم لهم ابن خلكان( 1)الجدول التالي 

ابو بكر احمد بن علي بن  ومن ابرز العلماء في هذا الميدان االمام المحدث المؤرخ .بالحديث 
والخطابة  الذي كان قد حفظ القرآن ،وتولى االمامة (م1101/ه364ت)ثابث الخطيب البغدادي 

ع الحديث ، ثم انصرف الى الفقه بعد ذلك حيث درسه كبار فقهاء الشافعية ،وتعلم القراءات وسم
ولقد احتلت كتبه في  ،واكب على شيوخ الحديث ببغداد يكتب عنهم، وال يدع منهم احدا ،

الحديث مكانة مرموقة لدى المحدثين رغم انها لم تكن اولى المصنفات التي عالجت اصول 
الحديث الفاضل العلماء الذين سبقوه يدرسها بعين الناقد  الحديث ، حيث انه اكب على مؤلفات

ن الحديث كتابا جمع فيه ما سبقه اليه المؤلفون ، بل والف  في ،فصنف في كل فن من فنو 
وقد بلغت مصنفاته في الحديث امثر من احد عشر كتابا اهمها . موضوعات لم يسبقه اليها احد

، الموضح الوهام الجمع والتفريق، صحاب الحديثشرف ا، والكفاية في علم الرواية، الماليا
  .(1)تقييد العلم، الرحلة في طلب الحديث

____________________________________ 

 .91-92،ص1،ج وفيات االعيانابن خلكان،  (1)
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الحميدي ابو عبد هللا دمحم بن ابي نصر فتوح بن عبد هللا االزدي االندلسي الميورقي اما 
فقد كان من ائمة الحديث المعدودين ورجاله المشهورين في  (م6001/ه866ت)االمام الحافظ 

هذا العصر ، اذ كان معروفا في فضله ونبله وورعه وغزارة اطالعه وحرصه على نشر العلم ، 
وامتاز بالدقة واالتقان والتحقيق، ومن ابرز ما اشتهر به وعرف عنه معرفته لعلوم الحديث 

كتاب الجمع بين ، جذوة المقتبسالدب والتاريخ، واهم مصنفاته ،على انه كان ضليعا كذلك با
اني دمحم بن طاهر بن احمد الشيواشتهر في هذا العصر  (6)كتاب حفظ الجار،  الصحيحين

احد العلماء في الحديث رحل في طلب الحديث الى  (م6661/ ه105ت)المقدسي الحافظ
لجبال وغيرها، وله العديد من المصنفات مصر والشام والثغور والجزيره ، والعراق، وفارس، وا

،  التذكره في غرائب االحاديث والمنكرة، كتاب اسماء رجال من الضعفاء: في الحديث مثل 
، موافقات البخاري ومسلم،  كتاب المنشور، كتاب السماع، تراجم الجرح والتعديل للدارقطني

 (1).التاسخ والمنسوخ

ابو بكر دمحم موسى الحازمي العصر  ومن رجال الحديث المعدودين في هذا   
، وهو احد الحفاظ المشهورين في عصره ،رحل في طلب الحديث الى (م1188/ه483ت)

الموصل والشام وبالد فارس واصبهان ،وكتب عن اكثر شيوخ هذه البالد، وغلب عليه الحديث 
لفظه ما اتفق ، المجاملة، الفيصل، لناسخ والمنسوخا: وصنف عدد من الممصنفات منها

 .(1)شروط االئمة، سلسلة الذهب، وافترق مسماه
 

____________________________________ 

 . 171، ص4، جوفيات االعيانابن خلكان ،  (6)
 .167،ص4،جوفيات االعيانابن خلكان ،  (1)
 .294،ص4، ج وفيات االعيانابن خلكان،  (1)
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ابن ،(1)ابن الجوزي  :، امثال عدد اخر من علماء الحديث ممن ترجم لهم ابن خلكان وبرع 
، ممن اثروا الحياة العلمية في هذا العصر في مجال الحديث والعلوم االخرى (2)االثير الجزري 

 .التي اتقنوها
 :علم التفسير -4

ل شارح للقرآن، ثم أو  ، وقد نشأ هذا العلم في عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فكان هو شرح القرآن الكريم   
 (1).اقفين على أسراره، المهتدين بهديهباعتبارهم الو  هذا األمر، تولى الصحابة من بعده

ولقد برز في هذا العصر علماء اجالء في علم التفسير ممن ترجم لهم ابن خلكان ومن ابرز   
العلم الذي كان من ائمة (م1133/ه448ت)محمود بن عمر بن دمحم الزمخشري : من ترجم لهم 

جدير باالهتمام ، لظهوره في هذا  في التفسير بالكشافبالدين والتفسير ، وكتابه الموسوم 
العصر في المشرق االسالمي، مما يوضح مدى االهتمام بهذا العلم في هذا العصر ، فقد بلغ 
كتابه من االهمية مبلغا عظيما، اعترف به خصومه وأقرانه على السواء بانه من كتب التفسير 

لمهمة ، كما اعترف علماء السنة للزمخشري بريادته في هذا الميدان من خالل كتابه ، رغم ا
 موقفه االيجابي من االعتزال، وقد استفاد مفسرو العصر من كتابه هذا كمصدر من مصادر

التفسير الذي يمثل وجهة محدودة، وخصوصا حينما يتعارض في تفسيره مع ما ذهب اليه 
  .(4)نةالمفسرون من اهل الس

________________________ 
 .141، ص1، جوفيات االعيانابن خلكان ،  (1)

 .141،ص4،ج وفيات االعيانابن خلكان،  (2)

: سيشار له تالياً .م1992روت، ، دار العلم للماليين، بي(ط.د) ،النظم اإلسالمية، ،صبحيالصالح (1)
 .النظم اإلسالميةالصالح، 

 .192،ص5، جوفيات االعيانابن خلكان،   (4)
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، صاحب التصانيف (م1211/ه490ت)ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي اما العالمة    
المشهوره في انواع العلوم ، من الحديث والتاريخ والوعظ والفقه والتفسير ، وكان مبرزا في 

نزهة االعين النواظر في علم : ومن مصنفاته في باب التفسيرالتفسير في هذا العصر بالعراق، 
 .(1)وزاد المسير في علم التفسير، ائرالوجوه والنظ

ابو السعادات مجد الدين المبارك بن ابي الكرم دمحم بن كما وبرز من مفسري هذا العصر    
كان من اشهر  ،(م1219/ه616)دمحم بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن االثير الجوزي 
االنصاف في الجمع : كتابه القيم العلماء ذكرا ، واكبر النبالء قدرا، اهم مصنفاته في التفسير

 .(2)بين الكشف والكشاف
 :واالصول علم الفقه -4

وهو العلم الذي يتناول أحكام القرآن والسنة بقصد استخراج األحكام الطارئة للمسلمين في     
 (1).شؤون دينهم أو دنياهم ، وهو يرادف التشريع، ومن يقوم به يسمى فقيهاً 

متدادا للعصر الذي سبقه فيما يختص بالدراسات الفقهية، ذلك ان ويعتبر العصر السلجوقي ا
القرن الرابع الهجري يعد نقطة فاصلة في تاريخ التشريع االسالمي ، حيث توقف االجتهاد، 

 .واصبح االفقيه في هذا العصر ال يستطيع ان يجتهد اال في النادر من المسائل الصغيرة
__________________________ 

 .144،ص1، جوفيات االعيانان، ابن خلك  (1)

 .141،ص4، جوفيات االعيانابن خلكان ،  (2)

، مطبعة الخالدي، عمان، (ط.د)، تاريخ الدولة العربية حتى نهاية الغزو المغولي، ، احمدفاعور (1)
 .تاريخ الدولة العربيةفاعور،  : له تالياً  ،سيشار111م،1921
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مذاهبهم واستندوا في احكامهم على ما لذلك فقد حصر فقهاء هذا العصر انفسهم حول    
يجدونه في مذاهب ائمتهم ، والتزم كل منهم مذهبا معينا ال يتعداه ، وانصرفوا عن االجتهاد ، 
ووقفوا عند حد ال يستظهرون غير المتون ، واقتصر عملهم الفقهي على فهم كالم االئمة، أو 

على الرغم من انه ظهر في هذا  تفريغ قواعدهم ، وعمل الحواشي والتعليقات على كتبهم ،
العصر من علماء الفقه واالصول عدد من فحول الفقهاء ممن ال يقلون عن مرتبة االئمة 

 .مثل االمام الغزالي ،والماوردي لسابقين علما واستنباطا،ا
تاثر الفقه في هذا العصر باالحوال السياسية وال سيما لدى سالطين السالجقة ، فالفقه لقد    

لتشريع، والتشريع قد يمس الشؤون الخاصة او العامة للدولة من قريب او بعيد ، وكثير مصدر ا
عون فيه اال الحق ، فيكونون عرضة من الفقهاء قد يقفون في كثير من المسائل موقفا ال ير 

فقد اقدم عدد من الفقهاء في هذا العصر على وضع مؤلفات في لغضب السالطين، ولهذا 
عرضوا فيها لشرعية السلطة واالدارة، موضحين في ذلك مبدأ االسالم االحكام السلطانية ت

 .، والحنبلي ، واالمام الغزالي وحكمه فيها ، ومن هؤالء ابو الحسن الماوردي 
ويمكن القول اجماال انه قد برز علماء خالل العصر السلجوقي ممن ترجم لهم ابن خلكان    

االمام ابو : نفات واراء جليلة ،ومنهم واشهرهمتميزوا في الفقه واصوله ، وكان لبعضهم مص
 انكب على دراسة العلوم الشرعية وتميز في الفقه ، والزم امام (م1111/ه414)(2)حامد الغزالي

امام الحرمين ابا المعالي الجويني ،وجد واجتهد  حتى برع في المذهب الشافعي ، والخالف 
انبغ تالميذ الجويني، وبعد وفاة استاذه الجويني  والجدل والمنطق ، وقرا الحكمة والفلسفة ، وكان

خرج الغزالي قاصدا الوزير نظام الملك ، اذا ان مجلسه مجمع اهل العلم ،فاعجب به الوزير 
 وعظمت منزلته عنده فندبه للتدريس في المدرسة النظامية ببغداد فتوالها ، ونظر في علم الفقه

___________________________ 

ى ما ترجمه ابن خلكان عن الغزالي ،هناك العشرات من الباحثين ممن تناولوا شخصية باالضافة ال (1)
وتربية الغزالي وكتبه بالدراسة والتحليل فيما يتعلق بالدراسات الدينية ، واالنسانية من فلسفة وسياسة 

 .الخ....واخالق وعلم نفس 
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ي الفقه ومن اشهر فصنف فيها تصانيف، وجدد المذهب ف واالصول وكان قد احكمها
       .المصتفى في اصول الفقه، احياء علوم الدين، الشافعي الوجيز في الفقه، الوسيط:تصانيفه

ويعد الغزالي  من اعظم مفكري االسالم، واقدرهم على االبتكار ، فقد كان فقيها متكلما   
ث اثر في الحياة صوفيا، وهو من علماء المسلمين المبرزين الذين جمعوا اشتات العلوم ، بحي

في عصره اكبر تاثير فهو بجانب دعوته الى العوده باالسالم الى اصوله العلمية والثقافية 
االولى ، فقد احيا العلوم الشرعية وبحوثه الجادة في اطار الدراسات التفسية والتربوية، ونظريته 

   .(1)يبه في نقد المتكلمين والفالسفة في التعليم وأسال
حيث نشأ  (م1148/ه341ت )ابو الحسن الماورديء العصر المعدودين ومن علما    

بالبصره ،وتلقى تعليمه على عدد من شيوخها ودرس الفقه في بلدان كثيره ، وتولى القضاءفي 
بلدان كثيره ، وامتاز في احكامه القضائية بالمرونة واالجتهاد، ولقد اكسبه توليه القضاء في 

باخبار البالد والعباد، وامتاز بغزارة انتاجه في الدراسات الشرعية ، كثير من البلدان خبرة عميقة 
،وهو موسوعة ضخمة في  كتاب الحاوي الكبيروفي الفقه الذي تميز به ، ومن اشهر مصنفاته 

فقه الشافعية ، وقد اعتبر ابن خلكان كتابه هذا بموسوعة فقهيه تضمنت بجانب العبادات، 
    .(2)خاص ، فصوال بالزكاة والعشور والجزية وجميع فروع القانون العام وال

_________________________ 
 219،ص4،جوفيات االعيانابن خلكان، (1)

 .222،ص1، ج وفيات االعيانابن خلكان،  (2)
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الذي ( م1452/ه454)ومن علماء العصر ممن تميزوا بالفقه واالصول ابو الطيب الطبري 
الى بغداد واستوطنها، وسمع من علمائها وتولى القضاء  درس الفقه بجرجان بنيسابور ، ثم جاء

التعليقة الكبرى في الفروع ، والمخرج : وكان عارفا باالصول والفقه ومن اشهر مصنفاته 
 .(1)بالفروع 

وقد فهو احد اعالم الشافعية  (م1182/ه306)ابراهيم بن علي ابو اسحاق الشيرازي اما 
كما يقول ابن خلكان، ورحل اليه الفقهاء، وتولى التدريس  انتهت اليه رئاسة المذهب في الدنيا

،  والنكت في الخالف، التنبيه، المهذب :في النظامية ، وقد صنف بالفقه عدة مصنفات منها
 .(2)وطبقات الفقهاء، والتبصرة في اصول الفقه، واللمع وشرحه

كان فقه ( م1424/ه411ت)الفقيه الشافعي  الفقيه أبو نصر الصباغومن علماء العصر    
العراق في وقته وكان يضاهي ابا اسحاق الشيرازي ،وتقدم عليه في معرفة المذهب ،وكان فقيها 

حيث  الشامل:اما من اهم مصنفاته . محدثا اصوليا ،وكان اول مدرس بالنظامية عند افتتاحها 
ضافة الة كتب اصحابنا واتقنها أدلة باالله كتاب الشامل وهو اصح :" قال عنه ابن خلكان 

 .(4)والعمده في اصول الفقه، وتذكرة العالم والطريق السالم،  الكامل :كتابه
الفقيه الشافعي كان احد ابرز  ابو الحسن علي بن دمحم الطبري المعروف بالكيا الهراسياما 

رؤوس االئمة فقها واصوال، وجدال ، وحفظا لمتون احاديث االحكام،وقد تفقه على االمام 
، وكان مناظرا جليل القدر وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد ومن اشهر  الجويني

لوامع الدالئل في زوايا ،  تعليق االصول، احكام القرآن،  شفاء المسترشدين: مصنفاته
 .(4)المسائل

______________________ 
 .512،ص2، جوفيات االعيانابن خلكان،  (1)

 .29،ص1، جوفيات االعيانابن خلكان،  (2)

 .111،ص1، ج وفيات االعيانابن خلكان ،  (1)

 22، ص1، جوفيات االعيانابن خلكان ،  (4)
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 المصادر والمراجع
 وفيات األعيان وأنباء  ( 942ت ) مد بن دمحم بن أبى بكر ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أح

 .ت. ددار الثقافة، بيروت، ،(ط.د)إحسان عباس، :، تحقيقأبناء الزمان

 أدب الدنيا ( هـ454ت )الحسن علي بن دمحم بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، أبو
 .1119، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (ط.د)،والدين

 م1992روت، ، دار العلم للماليين، بي(ط.د) ،النظم اإلسالمية، ،صبحيالصالح. 

   ،و المصرية، ، مكتبة األنجل(ط.د)،تاريخ الحضارة العربية اإلسالميةعبد المنعم ،ماجد
 .م1991القاهرة،

 مطبعة الخالدي، عمان، (ط.د)، تاريخ الدولة العربية حتى نهاية الغزو المغولي، ، احمدفاعور ،
 م1921
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