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 :املقدمــة
ها إن القارئ لسير األمم والحضارات التي قامت في العالم عبر العصور قد يمر على  تىاريب بعضى

ض تلى  الحضىارات ليقى  قىد تسىتوقت  بعى فىي حىينفيهىا أو يلتىت ابتبا،ى    مرور الكرام دون أن يشده شيء  
معجبىا  بتاريههىا ومبهىىورا  بمبجااتهىا العلميىىك التىي كابىىت سىبباط فىي أن ي سىىنر تاريههىا بىىالبور  وتعىد الحضىىار  

ا وصىىلت بمىىشىىد ابتبا،ىى   تالسىىلجوقيك مىىن بىىين تلىى  الحضىىارات التىىي يسىىتوق  تاريههىىا أ  باحىى  أو قىىارئ و 
  وبوره ليصل إل  جميع الىبالد التىي دهلىت فىي إنىار الحضار  من علم ور قي وااد،ار امتد ضالل تل إليك 

أصبح يعود لهىهه الحضىار  التضىل فىي احتىواء الحضىار  ا سىالميك بعىد التىد،ور و الدولك السلجوقيك الكبرى  
بسىىبا الضىىع  الىىه  تعرضىىت لىى  الهالفىىك العباسىىيك  وبتيجىىك لىىهل  عىىاات الدولىىك السىىلجوقيك  ؛الىىه  شىىهدت 

وأعادت لها مجد،ا وعاتها بين األمىم  وأقامىت فيهىا مىا قىد ابىدذر  لهىها تشىير  من دور الحضار  ا سالميك 
المصىىادر التاريهيىىك التىىي دوبىىت للتىىاريب ا سىىالمي أبىى  كىىان لرتىىرا  السىىالجقك دور واضىىح وجلىىي فىىي تىىرا  

الىبالد األمك ا سالميك عامك  كما كان لهم األذىر األكبىر فىي بقىل أفكىار،م العلميىك والذقافيىك إلى  مع ىم تلى  
 التي ارتبنت بهم.

وت عد بالد اليمن من البلدان التي تأذرت بالحضار  التركيك السىلجوقيك  وبعلومهىا المهتلتىك وذقافتهىا  
وبما شهدت  من تنور وااد،ار  بحكم التقارا المه،بي السبي بيبهما  السيَّما في المد  من مبتص  القرن 

،ىىي المىىد  التىىي شىىهدت فيهىىا الىىيمن تنىىور وااد،ىىار علىى  السىىادإ إلىى  مبتصىى  القىىرن التاسىىع الهجىىريين  و 
مسىىىتوى حياتهىىىا العلميىىىك  ويبىىىدو أبىىى  كىىىان للمىىىيذرات الذقافيىىىك والتكريىىىك السىىىلجوقيك التىىىي ابتشىىىرت فىىىي العىىىالم 
ا سالمي دور فيما وصلت إلي  اليمن من تنور وتىأذير علمىي وفكىر   هاصىك  وأن أكذىر هلى  التىأذير بىين 

مبيىىك جىىاء عىىن نريىى  ميلتىىات كبىىار علمىىاء السىىالجقك التىىي كابىىت تىىدهل إلىى  الىىيمن الحضىىار  السىىلجوقيك والي
بشكل دائم عن نري  الحجاج والتجار ونلبك العلم وغيىر،م  مذىل ميلتىات ا مىام أبىو حامىد الواالىي وغيىره  

ن للىىىيمن  أو سىىىالنين الىىىيمن مىىىن كل رسىىىول التركمىىىان الىىىهين يأو بواسىىىنك علمىىىاء األتىىىرا  وفقهىىىائهم الاائىىىر 
بتسبون ،م أبتسهم إل  الوا من األترا  السالجقك  والهين بتضل ذقافتهم وجهود،م العلميك ب بيت المدارإ ي

فىىي الىىيمن  وااد،ىىر التعلىىيم  وابتشىىرت العلىىوم بتروعهىىا المهتلتىىك العقليىىك والتلسىىتيك والديبيىىك  واادادت حركىىك 
ت علىى  العديىىد مىىن ميلتىىات كبىىار التىىألي   والبسىىب  وجمعىىت أمهىىات الكتىىا  وعمىىرت المكتبىىات التىىي احتىىو 

علماء السالجقك  ومن ،ها المبنل  جاءت فكر  كتابك ،ها البح   براا إسهامات ،يالء العلماء في حركىك 
بشاء المكتبات في اليمن.   التألي  وا 

عجىىىابي  إن مىىىن أكذىىىر األسىىىباا التىىىي دفعتبىىىي إلىىى  الكتابىىىك فىىىي ،ىىىها الموضىىىو  ا،تمىىىامي الكبيىىىر وا 
جميىىع األمىىم التىىي  فىىي  وتأذيراتهىىا الجليىىك كافىىك مبجااتهىىا التىىي شىىملت جوابىىا الحيىىا بك و بالحضىىار  السىىلجوقي

تواصىىلت معهىىا أو دهلىىت تحىىت حكمهىىا بمىىا فيهىىا الىىيمن  علىى  الىىرغم مىىن البعىىد الجورافىىي والمكىىابي الكبيىىر 
فىي إبىراا  عىن رغبتىيبيبهما  اله  لم يق  عائقا  أمام المد التكر  والذقافي اله  وصل حت  اليمن  فضال  

بشاء المكتبات. ولتحقي  الهد  المبشود  ،ىها إلى   يموضىوعبتقسىيم  تقمدور األترا  في حركك التألي  وا 
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س الصىىالت التاريهيىىك التىىي ربنىىت األتىىرا  بىىاليمن  مبىى  المبحثثث األولفىىي  تك مباحىى  رئيسىىكس درسىىهمسىى
س لثثالمبحثث الثا تأفردهما  و وسائل التواصل التي ربنت بيبس المبحث الثانيفي  توتباولووضعهم فيها  

إسىهامات األتىرا  السىالجقك  :المبحثث الرابث فىي  تدرسىو األترا  السالجقك في تنوير التعلىيم  دور لدراسك 
س لدراسىك دور،ىىم فىي جمىع الكتىىا وبسىب البىىادر خثثام المبحثث ال تهصصىىحركىك التىىألي  فىي الىيمن  و فىي 

بشىىاء،م أ،ىىم علىى   تاحتىىو ،ىىها بهاتمىىك  يموضىىوع تبهيىىأهىىم  و ن بيللمكتبىىات البتيسىىك  وتىىأذر اليمبيىى مبهىىا  وا 
 إليها.        ت البتائج والتوصيات التي توصل

 : املبحث األول
  :اليمنبالد بالسالجقة ألتراك لالصالت التارخيية 

يىىىات         سىىىالميك واسىىىعكبأبهىىىا  (9)التركمابيىىىك الدولىىىك السىىىلجوقيك م  شىىىملت إيىىىران  ؛حكمىىىت بىىىالد عربيىىىك وا 
الىىىيمن  وقىىىد هضىىىعت  القىىىربين الهىىىامإ والسىىىادإ الهجىىىريينالسىىىيما فىىىي   يا واسىىىيا الصىىىورىوالعىىىرا  وسىىىور 

للوجىود التركىي السىلجوقي فيهىا  على  الىرغم مىن البعىد الحى   في وقت  البالد العربيك وا سالميك  كوير،ا من
 يالجبىوبلجىاء االجورافي بيبها وبين بالد األترا  في كسيا الصىورى ااألباضىول   علمىا  بىأن الىيمن تقىع فىي 

الوربىىي مىىىن الجايىىىر  العربيىىىك  أ  جبىىوا غىىىرا قىىىار  كسىىىيا  ومىىع هلىىى  لىىىم يقىىى  البعىىد الجورافىىىي عائقىىىا  أمىىىام 
لك ممذلىىك بالدولىىك ئو   مىىع إن قىىدومهم لىىم يكىىن يىىتم بصىىور  رسىىميك تشىىر  عليىى  جهىىك مسىىإليهىىاوصىول األتىىرا  

اسىتولت وأ سىر   يىتم بشىكل جماعىاتالسلجوقيك في هل  الحين؛ بل عل  العكإ من هل   فقد كان قىدومهم 
 ها العسىكريكويكون لهىا مكابىك بحكىم قىدرات  وتستقر فيها  ل إليهاصلت فتن داهليكما كابت تعابي  اليمن من 

بىدأت التىىأذيرات  هه الجماعىىاتبسىىبا ،ىو   (2)عىىن غيىر،م المهتلتىىك التىي تميىىا بهىا األتىىرا  السىالجقكوالتكريىك 
ك ربنىىت فيمىىا بيبهمىىا  وجعلىىت الىىيمن تتىىأذر بكىىل جديىىد هتلتىىاتصىىال م وسىىائلبإلىى  الىىيمن  قىىلتبتالسىىلجوقيك 

 ي هر عل  الساحك التركيك.
ا مبهى،ىي البافىه  التىي أنىل فىي أن تكىون الحجىاا  هدور  الجايىر  العربيىكللوجود التركي فىي قد كان ل

مىن كبيىر  اد أعدهاصك بعد أن شهدت مكك توافد ين  قنر األترا  عل  اليمن بحكم التقارا الجورافي بين ال
 قىد يكىون مبهىاو   ألسباا لم تشىر إليهىا المصىادر التىي بىين أيىديبا  مبهم (3)السيما الو ا إليها  اتر األ،يالء 

بى  عىن نريى  مكىك إإه   غيىر هلى  وأ  أو للعمىل كجبىد   أو لتأديك فريضك الحجمذال   تلقي العلمرغبتهم في 
بعىض أ،لهىا الىهين كىابوا يىاورون الحجىاا  مىع واصىلواتأن بعىد التعىر  على  بىالد الىيمن تمكن األتىرا  مىن 

سىاعدت  التىي كابىت مىن بىين أ،ىم األسىباا التىي التىتن المبتشىر  ،بىا بدافع التجىار  أو العلىم أو ،روبىا  مىن 
ها بحذبا عن البىدايات األولى  للوجىود التركىي فىي الىيمن بجىد  عل  دهول الو ا بكل سهولك إليها فيما بعد  وا 

بنائتىىك  (4)، 698 تسجيىىاب بىىن بجىىا  ا   عبىىدما اسىىتعان،684سىىبك  بىىاليمن كابىىت أن بدايىىك العهىىد لهىىم
  وقىد (5)، 694 تسيعر  باسم سبأ بىن أحمىد الصىليحي افي اليمن مبهم كابت في مكك لحرا مبافإ ل  

 .(6)التركمان لقيت دعوت  ،هه استجابك ألتي فارإ من الو ا
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ميىىىا بهىىىا الو ىىىا التركمىىىان دور فيمىىىا حققىىىوه مىىىن ك التىىىي تمهتلتىىىوعلىىى  مىىىا يبىىىدو أبىىى  كىىىان للقىىىدرات ال
   حتى  أبهىم عىدوا أبتسىهم أصىحاا التضىل األول فىي عودتى  إلى  الىيمنلح جياب بن بجا ابتصارات لصا

  و،ىو مىا أعنى  لهىم الحى  فىي التتىرد بىبعض أمىور الدولىك والحكىم  بعد أن كان مناردا  من قبىل الصىليحي
بجا  اله  لم يكن أمام  إاّل سرعك التهلص مبهم بنريقىك ال  أصبحوا يشكلون هنرا  عل  دولك جياب بنف

غىىراء بعضىىهم بالمىىال للىىتهلص مىىن ا  تشىىعر،م بىىهل   فىىدإ لقىىادتهم السىىم  ودفىىع األمىىوال  ذىىار  التتبىىك بيىىبهم  و 
تبىا  سياسىك جديىد  معهىىم  ا  ممىا دفعى  فىي األهيىر إلى  كىامال  هم علىي قضىاءاآلهىر  ومىع هلى  لىم يسىتنع ال

 ت  ومن ،با بدأ(7)في تهامك هم مبان  ال ييذر وجود،م فيها عل  الدولك  مذل واد  هوالفرا  يقنع بعض
ما بعىىد أن ابتقلىىوا إلىى  واد  هوال  وشىىاركوا سىىكاب  مرحلىىك جديىىد  مىىن حيىىا  الو ىىا التركمىىان فىىي الىىيمن  السىىيَّ 

ي تهامىىك  فسىىكن   ولىىم يمىىبعهم هلىى  مىىن التوسىىع فىىلعكيىىك واألشىىعريك وغير،ىىا العىىيباألصىىليين مىىن القبائىىل ا
ولكىي  ؛وحسىبت حىالهم  وأصىبحوا مىن أصىحاا الذىرو  واألمىال  (8)بعضهم بعض المىدن الرئيسىك مذىل ابيىد

 يكون لهم ذقل في المبنقك كبقيىك قبائلهىا كوبىوا لهىم اعامىات تحىركهم ويهضىعون لهىا  ولىم يمىبعهم هلى  مىن
هىىر جيىىل جديىىد مىىن المولىىدين الىىهين ؛ فىىاهتلنوا بهىىم وتاوجىىوا مىىبهم  و التىىداهل مىىع سىىكان وقبائىىل المبنقىىك

 .(1)التركيك في ابيدو جمعوا بين المالمح اليمبيك 
بقيىىاد  ، 949سىىبك فىىي الىىيمن فيمىىا بعىىد دهىىول األيىىوبيين إليهىىا أن مىىا عىىاا وجىىود األتىىرا  الو ىىا  إالّ 

 ببىيب عىر  أفراد،ىاتركمابيك أسر   هم  كان من بيبهمكبير  مب ا  أعداد ضم جيش  حي   ان شاه بن أيواتور 
صىبح لهىهه يت األقىدار أن اءشىذىم   (91)كجبود تحت إمر  سالنين ببي أيىواإل  اليمن   وادهلوقد رسول  

عل   اتوقدر هبرات علميك وقياديك  من  أفراد،ا   لما تميا ب الحقا  األسر  التركمابيك شأن ع يم في اليمن 
إقامىك دولىك  حتى  تمكبىوا مىنك األيوبيىك  عل  التدرج في المباصا العليىا فىي الدولىساعدتهم ا دار  والحكم  

 مىىد  فىىيوالمعرفىىك إاّل  ماالسىىتقرار والبمىىاء والتنىىور واالاد،ىىار والعلىىال الىىيمن التىىي لىىم تعىىر  األمىىن و  لهىىم فىىي
  الشىىرعيك والعقليىىك وا بسىىابيك العلىىوم هاللهىىاعرفىىت الىىيمن  ؛(99)ا  عامىى 434  اسىىتمر هالىىحكىىم ،ىىهه األسىىر  

بشىىاء المكتبىىات الضىىهمك وااد،ىىرت  كوالدراسىىات اللوويىىك واألدبيىى   وببىىاء دور العلىىم حركىىك التىىألي  والبسىىب وا 
على  المسىر  التركمىان ببىي رسىول بجىم بىرا د وقى  والمعرفك التىي ها  صىيتها فىي مهتلى  الىبالد ا سىالميك

السياسي مبىه عهىد السىلنان نوتكىين بىن أيىوا  وأكذىر مىن هلى  فىي عهىد السىلنان المسىعود صىال  الىدين 
وع ىم شىأبهم  بعىدما  التركمىان  اله  في عهده ارتتعت مكابىك (92)، 444 تسن الكامل األيوبي ايوس  ب

على  ا بتىراد األمىر  ،ىهاشىجعهم  وقىد  (93)حققوه من ابتصىارات ضىد القىوى الهارجىك عىن ناعىك ببىي أيىوا
يىوبيين ألعىن اهلع بور الدين عمر بن علي بن رسول التركمىابي ناعتى   بعد أن  ،444بحكم اليمن سبك 

أبىىىو جعتىىىر بىىىا  كاتىىىا الهليتىىىك العباسىىىي المستبصىىىر و فىىىي مصىىىر  وأعلىىىن قيىىىام دولتىىى   وتلقىىىا بالمبصىىىور  
الىىه  مبحىى  بيابتىى  علىى  الىىيمن  ذىىم ضىىرا السىىكك االعملىىك  ،  466 -443مبصىور بىىن ال ىىا،ر بىىأمر ا  ا

يىوبي فىي الىىيمن باسىم   وهنىا لى  مىن على  المبىابر  وبىهل  تمكىىن المبصىور مىن القضىاء على  الوجىود األ
 . (94)ليبسن سينرت أسرت  التركمابيك عليها
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ها بحذبا عن وضع الوا التركمان عبد قيام الدولك الرسوليك  وفي مد  حكىم كل رسىول للىيمن بجىد و  ا 
أبهم قد لقوا عبايك هاصىك مىن قبىل أببىاء جلىدتهم الرسىوليين البتمىائهم إلىيهم  فاعتمىدوا علىيهم فىي كذيىر مىن 

قىى دار   عىىبهم رار األوضىا  فيهىىا  وتذبيىت دعائمهىا لمىىا عىر أمىور الدولىك  وا  مىن هبىر  ومقىىدر  على  القيىىاد  وا 
دفىىك الحكىىم  وتسىىيير الجيىىوب  فكىىابوا مع ىىم الجىىيب الرسىىولي  وأبىىرا قادتىى  وأمرائىى   لمىىا أوكلىىت إلىىيهم مىىن 

يىىت مىىن القيىىادات  حتىى  أن وجىىود،م أصىىبح ضىىرور  ملحىىك لتذب قياديىىك مرموقىىك ميىىاتهم عىىن غيىىر،م باصىىام
المبافسىىين لهىىم علىى  الحكىىم مىىن  إهضىىا الىىهين اعتمىىدوا علىىيهم فىىي  ينرسىىولالسىىالنين الدعىىائم حكىىم مع ىىم 

 فىىىىأبعموا علىىىىيهمالوىىىىا التركمىىىىان   علىىىى  ،ىىىىيالءرسىىىىول  ببىىىىولىىىىهل  لىىىىم يبهىىىىل   (95)هىىىىمالقىىىىوى المعارضىىىىك لحكم
وقىىد   (97)هىىاملىىوا تكاليتشىىاركو،م أفىىراحهم  وتحو     وبىىهلوا لهىىم األمىىوال والهىىدايا والهبىىات بسىىهاء(96)با قنىىا 

وقىىدموا   بعىىد أن تقربىىوا مىىن أببائىى  المجتمىىع اليمبىىيفىىي داهىىل التركمىىان الو ىىا  بىىدمجي أدى ،ىها األمىىر إلىى  أن
ر  عىبهم مىن أهىال  وقىيم ومبىادئ  لمىا ع ى احتلوا عبد،م مكابك رفيعىكو  لهم الكذير من أعمال الهير والبر 
لكذيىر مىىن األتىرا  السىىالجقك لا المصىادر التاريهيىك أسىىماء   وتىورد لبىىاتوحسىن معاملىك وتقىىدير  وفعىل للهيىىر 
 .(98)رفعىت مىن مكىابتهم واادت مىن احتىرامهم وتقىدير،م عبىد أببىاء الىيمنممن قدموا هىدمات جليلىك لليمبيىين 

دور فىىىي هوبىىىان بعىىىض  -فيمىىىا بعىىىد  -كىىىان ل هىىىور جيىىىل جديىىىد مىىىن التركمىىىان المولىىىودين فىىىي الىىىيمن  هىىىهال
ليمبىي لبشىاتهم فيى  وتىربيتهم بىين أببائى   ومىع ،ىها  ىل أببىاي،م يعرفىون بأببىاء جماعات مبهم في المجتمىع ا

 .(91)علمهم وهبراتهم المهتلتك العلميك والقتاليك وغير،او  بهير،م وا ممياين بين سكان اليمنلا  و الو  
السالجقك في الىيمن األترا  أب  باستقرار ببي رسول وغير،م من  همقد يعتقد بعضوعل  أيك حال  ف

لىىت    بىىل علىى  العكىىإ مىىن هلىى  فقىىد اسىىتمر التواصىىل  و يىىينواليمب تىىرا يكىىون هلىى  بهايىىك للتواصىىل بىىين األ
 .    بحن بصدد دراستهاغير مباشر ك و هتلتمووسائل التأذيرات السلجوقيك تصل إل  اليمن بنر  

 : املبحث الثاني
 :اليمنبالسالجقة  األتراكالتي ربطت  صلواالتوسائل 

 بىالد تمن جاء من األترا  مع األيوبيين في الىيمن ،ىو بهايىك للعالقىات التىي ربنىلم يكن استقرار 
علىى  الىىرغم مىىن بشىىكل دائىىم تصىىل إلىى  الىىيمن  السىىلجوقيكالتركمابيىىك التىىأذيرات  لىىت قىىد ف  اليمنبىىالسىىالجقك 

ها ما بحذبا عن الوسائل المهتلتك التىي ا قليمينالبعد المكابي بين  بىل دهىول   قهلى  التواصىل أدت إلى   وا 
 سوليإ الحصر مبها عل  سبيل المذالو   متعدد  ومتبوعكفبجد أبها  السالجقك إل  بالد اليمن وبعد،ا 

وأ،ىىىىم وسىىىىائل كابىىىىت شىىىىريان الحيىىىىا  الىىىىه  ربىىىىن أقىىىىاليم العىىىىالم ا سىىىىالمي ببعضىىىىها  و  :التجثثثثارة -1
ا سىىالميك السىىيما  دبالتواصىىل العلمىىي بىىين الىىيمن وغير،ىىا مىىن الىىفىىي ال همىىا  عىىامال  م كابىىت كمىىا  االتصىىال

فىي  بعىض التجىار المهتمىين بىالعلم دورا  كبيىرا  أدى  وقدالسلجوقيك واألقنار ا سالميك الهاضعك لها   دولكال
بىىين أقىىاليم   فىىي محاولىىك لبقىىل المعىىار  التجاريىىك قوافىىلالالمسىىتحدذك إلىى  الىىيمن عبىىر  بعىىض الكتىىا إيصىىال

 .بيعها عل  أ،ل العلم في المبان  التي كىابوا يصىلون إليهىاالستتاد  الماليك من هل  بلأو العالم ا سالمي 
 فىيعىن نريى  القوافىل التجاريىك تواصىل بعىض مشىايب الىيمن مىع علمىاء حواضىر العىالم ا سىالمي  كما أب 
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بعىىىض المسىىىائل التىىىي استعصىىىت علىىىيهم  وهلىىى  ب رسىىىال ميلتىىىاتهم ومىىىا فيهىىىا مىىىن مسىىىائل هىىىال  إلىىى  ،بىىىا  
أن العالمىىك ا مىىام أبىىا الحسىىن علىىي بىىن قاسىىم بىىن  (21)  ويىىهكر الهارجىىيوالتجىىار بواسىىنك بعىىض المسىىافرين

كان فيها الكذيىر مىن و  -أرسل كتاب  الدرر إل  بوداد    ،466تس  االعلي  بن ،يإ الحليمي الشراحيلي 
بصحبك ا مىام رضىي الىدين الصىوابي  فراجعى  جماعىك مىن علمىاء بوىداد  -علماء وفقهاء األترا  السالجقك

ك التىي ا سىالمي الىيمن وعواصىم بعىض الىبالدفي  ذم أعادوه  مما يىدلبا على  أن التواصىل بىين وصححوا ما 
التىىىأذيرات لىىت  لهىىها  ؛عىىد بيىىبهمابمىىن الترغم علىىى  الىىيعىىر  االبقنىىا   سىىالجقك لىىمدولىىك اللكابىىت هاضىىعك 

ب  عن نريقها حت  أ بواسنك التجار  العلميك والتكريك السلجوقيك تصل إل  اليمن بشكل دائم وغير مبقنع 
ابتقلت ميلتات كبار علماء السالجقك والبالد الهاضعك لها إل  اليمن  وبتيجك لشهر  ،يالء العلماء وابتشار 

العلمىاء والتقهىاء إليهىا  يعىودهكر ميلتاتهم في مع م البالد ا سالميك أصبحت كتبهم من أ،م المراجع التىي 
قىل مىن تيىك  وصىار مىن الصىعا على  أ  نالىا أن يبلنالا فىي المىدارإ اليمبل همعبد تدريسن و والمدرس

 ما جاء في ،هه الميلتات أل،ميتها العلميك. يتجاوا مرحلك سما مرحلك إل  أهر إال بعد أن 
السىىيما بىىين مىىن جوابىىا التعىىار  بىىين المسىىلمين   ا  مهمىى ا  جاببىىشىىكلت و س مواسثثم الحثثل والعمثثرة -4

سىلجوقيك إلى  عن نريقها ابتقلت التىأذيرات اللوسائل التي أ،م امن عد ت  كما علماء السالجقك وعلماء اليمن  
سىىببا  رئيسىىا  فىىي  تفىىي موسىىمي الحىىج والعمىىر  كابىىالتىىي كابىىت تىىتم  تلىى  اللقىىاءاتيبىىدو أن علىى  مىىا و   الىىيمن

 التعىىر  علىى  كىىل مىىا ،ىىو جديىىد فىىي الحيىىا  العلميىىكن مىىن ليمبيىىو التواصىىل العلمىىي الىىه  عىىن نريقىى  تمكىىن ا
ومما ييكد على  دور بقل أفكار وميلتات وكتا علماء السالجقك إل  اليمن والعكإ  وسببا  في   السلجوقيك

ويعىر  مىن ببىي باشىر أحد فقهاء الىيمن عن  (29)الجبد  أوردهالحج والعمر  في التواصل بين المسلمين ما 
أبىىو  ا مىىام،ىو و  السىىالجقكعلمىاء حالتىى  إلى  الحىىج اجتمىىع فىي مكىىك بأحىد كبىىار بالتقيى  الحبىىل أبى  فىىي أحىد ر 

فىىي مهتلىى  الىىبالد فىىي هلىى  الحىىين الىىه  ها  صىىيت   (22)، 969 -696ا حامىىد محمىىد بىىن محمىىد الواالىىي
 الحىىج فىىي موسىىملتجمىىع البىىاإ كىىان   وابتشىىرت ميلتاتىى  فيهىىا  ومىىن المالحىى  أبىى  ا سىىالميك بمىىا فيهىىا الىىيمن

ن ،ىها اللقىاء سىببا    كمىا كىامىن أقنىاا األمىك ا سىالميكجليىل في أن يتعر  علماء اليمن على  قنىا  هدور 
  "الىوجيا" س  وكتىاا"البسين" س  وكتاا"الوسين" سدرإ ،با  مذل كتاافي بقل بعض ميلتات  إل  اليمن لت  

ن وصىىاروا يعتمىىدون عليهىىا كمىىاد  و وغير،ىىا مىىن الميلتىىات التىىي تىىأذر بهىىا اليمبيىى "إحيىىاء علىىوم الىىدين" سوكتىىاا
  .(23)كمهمك ال يمكن االستوباء عبها في العمليك التعليمي

 الكذير من بقلتم  بالقيام بهامن أ،م وسائل التواصل التي أيضا  تعد س و ة في طلب العلمالرحل -3
يهرجىون والمعرفىك العلىم تهىا البىاحذين عىن ونلب ،ىاي افقهالتىي كىان  السىلجوقيك إلى  الىيمن ميلتاتالالذقافات و 

لقىاء كبىىار علمىاء األمىىك ا سىىالميك رغبىك فىىي   و فىىي العلىىم بحى  عىىن الجديىدلل إلى  حواضىىر العىالم ا سىىالمي
مىا  ونبقلىي،ىيالء  كىانقىد و  وا كتبهم وتعرفوا عليهم عن نري  ،هه الكتا أالهين كابوا قد سمعوا عبهم أو قر 

ما يأههون معهم  لديهم من معار  وذقافات وعلوم وميلتات إل  البالد التي يدهلوبها  وعبد هروجهم عاد   
يىين على  كىل مىا ،ىو اليمب تعىر قافات المعروفك فيها  و،ىو مىا يسَّىر سىهولك جديد تل  البالد من العلوم والذ



 - 7 - 

مىن وقىد بلى    (24)العصر المهكورفي التي كابت هاضعك لها األقنار ا سالميك بالد السالجقك و في  جديد
نان السىلرسل البعذات إليها لالستتاد  من علمائها  حت  أبى  يىهكر عىن الشهر  العلميك لههه البالد إل  أن ت  

البعذىات العلميىك إلى  بعىض مبىان  رسىل كىان يأبى  ،  496اتس لرسولي التركمابي ألول االم تر يوس  ا
ك للحصىىول علىى  بعىىض يقو سىىلجدولىىك الل،ىىرات التىىي كابىىت هاضىىعك ل وتحديىىدا  إلىى  مديبىىكإيىىران هراسىىان فىىي 
لهىا حىل إال فىي ،ىهه ولىم يجىد   التىي وقى  عىاجاا  أمامهىا فىي الىيمنالعلميك بعض المسائل  لالمعلومات وح

بىين البلىدين دور فىي سىرعك  (26)الشىافعي   ويبدو أب  كىان للتقىارا المىه،بي السىبي(25)ئهاالبالد  وعبد علما
كىىون لهىىا وبسىىهها ل  رغبىىك اليمبيىىين فىىي دراسىىتها والىىتعلم مبهىىال  ابتشىىار ميلتىىات علمىىاء السىىالجقك فىىي الىىيمن

علىى   دليىىلإال هيىىر التىىي ابتشىىرت فىىي الىىيمن الواالىىي رواج كبيىىر فىىي الىىيمن  ومىىا ميلتىىات ا مىىام أبىىو حامىىد 
 .هل 

  كىىان ،بىىا  بىى  علىى  الىىرغم مىىن البعىىد الجورافىىي بىىين القنىىرين ا سىىالميين  إال أبىىإهالصىىك القىىول  
الحضار  ن عل  تعر  اليمبيو يأن سببا  رئيسا  في  تكاب بيبهما  حت  أن تل  الوسائلفيما وسائل للتواصل 

  الىىهين أسىىهموا هىىاوفقهائ ل مىىا كىىان يصىىلها مىىن ميلتىىات كبىىار علمىىاء السىىالجقكوالتكىىر السىىلجوقي مىىن هىىال
  .مد  الدراسكفي بميلتاتهم في البهضك العلميك التي شهدتها اليمن 

 : املبحث الثالث
 :يف اليمن األتراك السالجقة يف تطوير التعليم دور

غير،ا من البالد ا سالميك  شهدت اليمن في المد  موضو  الدراسك حركك علميك كبير  مياتها عن 
التي ما بعد أن ها  صيت بعض مدبها وجعلتها قبلك للعلماء القادمين من مهتل  األقنار ا سالميك  السيَّ 

د الىيمن مىن امىن متقىدم على  أبهىا أكذىر بىال (27)ابيد التي يقول عبها الجبد  :مذلاشتهرت بالعلم والمعرفك 
ه كابىىت ذالذىىك المىىدن العلميىىك فىىي جايىىر  العىىرا بعىىد مكىىك والمديبىىك امبىى  فقهىىاء ومذقتىىين وعلمىىاءط محققىىين  إ

تعا وعدن وصبعاء والجبد وصعد  والشحر وتريم وجبلك وغير،ا من  :  ويتبعها في هل (28)لشهرتها العلميك
  وعلى  الىرغم مىن المجهىود الىه  كىان يبهلى  (21)المدن اليمبيك التي عرفت بأبها كابت مراكا للعلىم والعلمىاء

،ا للبهوض بالتعليم وتنىوير مبا،جى  العلميىك إال أببىا بالحى  أبى  كىان لعلمىاء السىالجقك ي اليمن وفقهاعلماء 
،ىىيالء بعىىض يىىا أن عج  ومىىن الفىىي الىىيمن فىىي مجىىال تنىىوير البهضىىك العلميىىكال يمكىىن إبكىىاره كبيىىر إسىىهام 

بمىا جىاءت مسىا،ماتهم  ؛ولىم يشىاركوا بأبتسىهم فىي تنىوير التعلىيم فيهىاالىيمن  العلماء السالجقك لىم يىدهلوا  وا 
في تنوير التعليم عىن نريى  ميلتىاتهم التىي دهلىت الىيمن فىي أوقىات امبيىك مهتلتىك  فكىان لهىا هلى  التىأذير 

ما وأبهىىا علىى  لمىىا كىىان لهىىا مىىن اعتقىىاد عبىىد اليمبيىىين  السىىيَّ   الع ىىيم فىىي تنىىوير التعلىىيم ومبا،جىى  العلميىىك
  فىي الىيمن ميلتىات علمىاء السىالجقك الىهين بىراتمن أشهر و المه،ا الشافعي اله  يعتبق  أكذر اليمبيين  

أبىو  كبيىرال شىيبميلتىات ال ينالسادإ الهجريو  ين الهامإوكان لها إسهام كبير في التعليم هاصك في القرب
التىىي تعىىد مىىن أوائىىل الميلتىىات السىىلجوقيك التىىي دهلىىت إلىى  الىىيمن  (31)، 674 - 393ا إسىىحا  الشىىيراا 

بحكىم التقىارا المىه،بي السىبي الىه  جعىل الكذيىر  هابىين سىكاب يىت لهىا رواجىا  كبيىرا  بعىد أن لق اابتشرت فيهىو 
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ما جىاء فيهىا مىن مسىائل علميىك ممن العلماء ونلبك العلم اليمبيين يتجهون إل  منالعتها واالستتاد  مبها  و 
ول مىن أ (39)الببىدبيجيبصىر  أبىوويعىد الشىيب   كبسىينعىدى فىي بعىض المسىائل ال هىايلعتوافقيىك ال هىال  

ويقىىىىول     بحكىىىىم مىىىىا كىىىىان بيبهمىىىىا مىىىىن صىىىىحبكمصىىىىبتات الشىىىىيب أبىىىىو إسىىىىحا  الشىىىىيراا  إلىىىى  الىىىىيمنأدهىىىىل 
وأهىهو،ا عبى   ومىد هلى    الشيب أبي إسىحا  عكى  البىاإ عليى دم بمصبتات لما ق   ))أب س   عب (32)الجبد 

ومىىن أشىىهر   ((هىىا إلى  عصىىربا  أ  عصىىر المىىيري الجبىىد أ لىىم يكىىد أحىىد يتتقىى  مىىن غير،ىىا إال بعىىد التتقىى  مب
 "فىىي التقىى كتىىاا التببيىى  "فىىي الىىيمنس ابتشىىرت  التىىيفىىي التقىى  الشىىافعي ميلتىىات الشىىيب أبىىو إسىىحا  الشىىيراا  

مىن األمىور الضىروريك لبلىوج درجىك العلمىاء  وبتيجىك أل،ميتى  كىان فىي هلى  الوقىت اله  يعد دراست  وحت   
  هال ل  القيمالمي  امذل ،ه تباءقتبافإ الا ت  التي كابت مكتباتهيدرإ في مع م مدارإ اليمن ومساجد،ا

كتىاا التببيى  ي هىر لإال أن الىدور األكبىر  ؛(33)وحت ى  تدارسى و  الحصىول عليى تتاهر الملو  والسالنين بي
من هالل كون ،ها الكتىاا وغيىره مىن كتىا علمىاء السىالجقك كابىت سىببا  فىي أن تشىهد الىيمن حركىك تىألي  

فيىى  مىىن مسىىائل علميىىك سىىاعدت علىى  جىىاء علمىىاء الىىيمن بىىالرد علىى  مىىا  غيىىر عاديىىك بسىىبا قيىىام الكذيىىر مىىن
وتبيىين بعىىض   ايىاد  حركىك التىألي  فىي الىيمن  فىي حىين اتجى  بعضىهم إلى  إعىاد  شىر  ،ىها الكتىاا وغيىره

مما شجع عل  أن يكون ،با  تبىافإ علمىي شىديد بىين علمىاء وتتسير بعض ألتا    البقان الهالفيك في   
سىببا  فىي أن تصىبح الىيمن قبلىك للعلمىاء مىن مهتلى  هل   كانولتت علي   فأ  د الكتا التي واياد  عد  اليمن

ابتشىىىرت فيهىىىا المكتبىىىات المهتلتىىىك التىىىي ضىىىمت بىىىين رفوفهىىىا أمهىىىات المصىىىادر  أن األقنىىىار ا سىىىالميك بعىىىد
بيى  مذىل اشتهرت ألبي إسحا  الشيراا  ميلتات أهرى ال تقل أ،ميىك عىن كتىاا التب كما .(34)كلقيمالعلميك ا

في التقى    فصار ماد  من الصعا عل  أ  نالا علم اله  بل  صيت  عموم بالد اليمن "المهها" سكتاا
بىي كمىا كىان أل .(35)ات المقىرر الرسىمي لمىدارإ الىيمن فىي التقى أوقبعد أن أصبح في  ؛الحيد عبها وتركها

مىن كتىا  ،ىو  و (36)"ول التقى اللمع وشرحها في أصى" سكتاا التي تدرإ في اليمن من الكتاأيضا   إسحا 
إال أن أكذىىىر كتىىىا علمىىىاء  .أل،ميتىىى  ا،ىىىاقر الىىىيمن و ي تىىىدرإ فىىىي كذيىىىر مىىىن مىىىدن تىىىالتقىىى  الشىىىافعي الأصىىىول 

التىي دهلىت   الواالىيأبىو حامىد ا مىام كتىا  بعىد كتىا الشىيراا في اليمن  ا  كبير  ا  رواجالسالجقك التي لقيت 
أصىىىبحت فن كذيىىىرا  فىىىي تدريسىىىهم  اعتمىىىد عليهىىىا اليمبيىىىو   و لتكىىىون مبافسىىىك لهىىىا الىىىيمن بعىىىد ميلتىىىات الشىىىيراا 

لقائهىا؛  منمهم جاء العلميك أل،ميتها  مبا،جهم التعليميك التي يستوجا عل  كل نالىا دراسىتها وحت هىا وا 
ومىىن ،ىىهه الكتىىاس "كتىىاا الوسىىين"  و   (37)إلىى  المرحلىىك التىىي تليهىىا ألجىىل أن يتعىىدى المرحلىىك التىىي يدرسىىها

 (31)الهالصىك فىي األصىول " كتاا"و   (38)ا الوجيا"  و "كتاا إحياء علوم الدين""كتاا البسين"  و "كتا
مهمىك ال يمكىن علميىك وصاروا يعتمىدون عليهىا كمىاد    نالتي تأذر بها اليمبيو العلميك وغير،ا من الميلتات 

  االستوباء عبها في مدارسهم.
 أو إلىى  تىىرا أكذىىر،م إلىى  األ فىىي الىىيمن يبسىىا علمىىاء كهىىرين رو  هىى تىىابعفقىىد ت  كيتمىىا كىىان األمىىرو 

التي ك العلميك حركفي ال ا  ع يم ا  دور  ،يالء   وقد أدى(41)يقو جالسلحكم لبعض البالد التي كابت هاضعك ل
الىىه  دهىىل الىىيمن فىىي  ا مىىام أبىىي عبىىد ا  محمىىد بىىن عبدويىى  المهروبىىابي  ومىىن ابىىرا ،ىىيالء الىىيمن شىىهدتها
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الشيب أبىو بصىر ،بىك و  .(49)ليستتيد مب  الكذير من نلبك العلم هر المئك الهامسك  وأهه بالتبقل بين مدبهاك
تدرإ في المدارإ اليمبيك لما لها  "التبصر  في علم الكالم" سا  بن ذابت الببدبيجي  اله  كابت كتب  مذل
فىي ترجمتى  للتقيى  أبىو أحمىد ايىد بىن الحسىن بىن ميمىون  (42)من أ،ميك  ويهكر األفضل الرسىولي التركمىابي

فىىي مدرسىىت   إضىىافك إلىى  غيىىره مىىن فقهىىاء  كتىىا الببىىدبيجي    أبىى  كىىان يقىىرّ ،948تسالحميىىر  ا التائشىىي
بعىد والنلىا عليهىا وقد اادت أ،ميك تل  الميلتىات  .اليمن الهين اعتمدوا عل  ميلتات الببدبيجي في التعليم

المىىدارإ الب اميىىك تىىأذروا بقىىد  واكىىاب نيهالىى (43)الىىيمن فىىي أيىىواببىىي أ سسىىت المىىدارإ الب اميىىك علىى  يىىد أن 
وغير،ىىىا مىىىن األمصىىىار  بوىىىدادمىىىن  لىىىواير السىىىلجوقي ب ىىىام الملىىى  فىىىي كىىىل  ا أبشىىىأ،االتىىىي كىىىان قىىىد الشىىىافعيك 

الىهين  (44)أيىواببىي عصىر تىأذير تلى  المىدارإ إلى  مصىر فىي  ا سالميك لوق  المىد الشىيعي  وقىد وصىل
 .(45)يمن إال في عهد،مببو المدارإ التي لم تعرفها ال، 949بمجرد سينرتهم عل  اليمن سبك 

ميلتات علماء السىالجقك على  الحركىك المدارإ و ،هه وعل  الرغم من اآلذار االيجابيك التي تركتها 
  الىيمن اسىتقرار،م فىيالىهين بببي رسول العلميك في اليمن؛ إال أن التعليم وصل إل  هرو  تنوره في عصر 

قامىىكو    لىىم يشىىهد لهىىا التىىاريب مذيىىل ديىىد  فىىي حياتهىىامرحلىىك علميىىك ج الىىيمندهلىىت ، 444سىىبك ملكهىىم فيهىىا  ا 
حىىا بىىل جمعىىوا بىىين  ؛لىىم يكوبىىوا رجىىال سياسىىك فقىىنالتركمابيىىك ما وأن مع ىىم مىىن حكمىىوا ،ىىهه الدولىىك السىىيَّ 

ك العلميىك الحركى تنىورعلى  األمور التي ساعدت من من الممكن أن بالح  أن  علم  لههالحبهم لالسياسك و 
تعميىر المبشى ت التعليميىك ب رجىاال  وبسىاءقيىام مع ىم أفراد،ىا  و،كمابيك في اليمن في عصر ،هه األسر  التر 

اتهىا ومسىاكبها الهاصىك بىالنالا  وتجهيا،ىا بكىل مىا تحتىاج تبمن مدارإ ومسىاجد بملحقاتهىا وقاعاتهىا ومك
أبتسىهم مىن  ،هه الدولك التركمان حكام فضال  عن ما قدم  .(46)إلي  من نواقم تدريسيك  ومعيدين ومو تين

امات علميىىىك تمذلىىىت فىىىي اتجىىىا،هم إلىىى  تشىىىجيع البحىىى  العلمىىىي ودراسىىىك أبىىىوا  العلىىىوم  وتىىىأليتهم الكتىىىا إسىىىه
ك عامىك  وشىكلت رافىدا  مىن سىالميالمتعلقك بها  مكوبين بهل  ذىرو  علميىك أغبىت المكتبىك اليمبيىك هاصىك وا 

ك والتلكيىىىىك والتاريهيىىىىك الديبيىىىىك واألدبيىىىىك والنبيىىىىك والاراعيىىىى هىىىىاروافىىىىد الحضىىىىار  ا سىىىىالميك فىىىىي مهتلىىىى  علوم
ا،تمىىىامهم بالعلمىىىاء اليمبيىىىين  والعلمىىىاء الوافىىىدين مىىىن مهتلىىى  األقنىىىار إضىىىافك إلىىى    (47)والعسىىىكريك وغير،ىىىا

  .(48)ودعمهم بالمال لكي يكون هل  دافعا  لهم بحو دراسك العلوم المهتلتكوتقريبهم مبهم  ا سالميك  
أذر،ا الواضح في الحركك العلميك في الىيمن  إه  كيقو السلج  فقد كان لعلوم الحضار  عل  أيك حالو 

وغيىر،م  - المه،ا الرسمي لدولىك ببىي رسىول التركمىان -معتبقي المه،ا الشافعي اعتمد فقهاء اليمن من 
علىى  مىىا احتوتىى  ،ىىهه الحضىىار  مىىن كبىىوا أبىىد  فىىي تأليتهىىا علمىىاء ش ىىهلد لهىىم بىىالعلم والتىىدين والتقىى  والهبىىر   

ت ،ىىي المىىبهج الىىه  سىىار عليىى  علمىىاء الىىيمن وتىىأذروا بهىىا  لمىىا احتوتىى  مىىن علىىوم فكابىىت مىىواد تلىى  الميلتىىا
مك ا سالميك كافك  وقد بل  من أ،ميك مذل تلى  الكتىا وأسابيد معتر  بها عبد علماء األومسائل وتتاسير 

أن رفض بعض فقهاء اليمن وعلماي،ا التدريإ إاّل بها  حت  أبهىا صىارت ضىرور  ملحىك  بجىا  أ  عمىل 
وتوفير،ىا   دريسي  في أ  مدرسك أو مسجد  وقد سع  القائمون على  مذىل ،ىهه المىدارإ إلى  البحى  عبهىات

لحاقهىىا بمكاتىىا هاصىىك بهىىم أو بمدارسىىهم  لتكىىون فىىي متبىىاول أيىىد  الجميىىع  ؛وشىىراء بعضىىها بمبىىال  كبيىىر  وا 
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ات دوره فىىي تبشىىين حركىىك   وقىىد كىىان البتشىىار مذىىل تلىى  الميلتىى(41)أو غيىىر هلىى  نالبىىا   مسىىواء  أكىىان فقيهىىا  أ
التىىألي  فىىي الىىيمن  التىىي سىىا،م األتىىرا  السىىالجقك فىىي داهىىل الىىيمن وهارجهىىا علىى  المشىىاركك بهىىا  وبنىىر  

 مهتلتك بحن بصدد دراستها.
 :املبحث الرابع

 :إسهامات األتراك السالجقة يف حركة التأليف يف اليمن
 ا وتترعهىا إلى  العديىد مىن التهصصىاتت اليمن فىي المىد  موضىو  الدراسىك بتبىو  العلىوم فيهىاشتهر 

تلىى  العلىىوم مذىىل   ومىىن األمىىور التىىي سىىاعدت علىى  ابتشىىار وغير،ىىا الديبيىىك واالجتماعيىىك وا بسىىابيك والعلميىىك
ا الالمىاد  العلميىك التىي اسىتنا  مىن هاللهىا نىالعلميك المتعدد  التي احتىوت على   كتاوالالميلتات توافر 
وعلى  الىرغم مىن الجهىود الكبيىر  التىي بىهلها علمىاء   مىن صىبو  العلىمالحصول على  كىل مىا يريدوبى  العلم 

هراجهااليمن لتألي  مذل تل  ال ال إ أيد  جميع المهتمين من النىالا وغيىر،م لتصبح في متباول  كتا  وا 
دور،ىم  ي هىرو   الكتىا تىوفير مذىل تلى دور ملحىو  فىي رتىرا  السىالجقك فىي الىيمن لالحى  بأبى  كىان بببا إ

قىد  لكببىا  و التىي شىهدتها الىيمن فىي العصىر ا سىالميالمشهود لها فىي حركىك التىألي   سهاماتهمإمن هالل 
م تكن مباشر   اصك في القربيين الهامإ والسادإ الهجريين لبالح  أن تل  ا سهامات في بدايك األمر ه

ول الكذيىر حىا التىي بىدهولها  الىيمنأرض  إلى جقك السىالعلمىاء  كتىابعىض دهىول ذر إولكبها جاءت عل  
  ورا  كتاا جابك عل  بعض المسائل الهالفيك التي احتوتها مواد بعض ،هه الوفقهائها من علماء اليمن 

علىى  مىىا جىىاء فيهىىا أو لشىىر  الوىىامض مبهىىا أو الىىه  ،ىىو فىىي حاجىىك إلىى  شىىر  بعضىىهم ييلتىىون الكتىىا للىىرد 
 بقىىصحاولىىك السىىتكمال مىىا   فىىي م(51)تىىهييلها  وضىىبنها وتصىىحيحهال  أو تتصىىيلي رأوا  ضىىرور  توضىىيح 

  وتقديم الجديد فيها  ليستتيد مبها نلبك العلم والعلماء عامك ليإ عل  مستوى اليمن بل على  مسىتوى مبها
فىي تلى    السىلجوقيك سىببا  فىي أن تشىهد الىيمن حركىك تىألي  كبيىر  فكابىت تلى  الكتىا  البالد ا سالميك كافىك

على  سىبيل إل  اليمن علماء السالجقك  كتاكتبت بعد دهول  التي الشرو الكتا و   ومن تل  الامبيك  مدال
 مهتصىر ،ىو كتىاا" لإلمىام أبىا الحسىن علىي بىن قاسىم الشىراحيلي  و  كتااس " الىدررس المذال وليإ الحصر

وكتااس"ا يضىىا  فىىي مىىهاكر  التببيىى " لإلمىىام أبىىو عبىىد ا  محمىىد بىىن  . 91امهىىهابىىين فيىى  بعىىض مشىىكالت ال
للتقيىىىى  محمىىىىد بىىىىن عبىىىىد ا   "شىىىىر  التببيىىىى كتىىىىااس "و  . 94ا، 491بحي اتسأبىىىىي بكىىىىر بىىىىن مبصىىىىور األصىىىى

الىه   ، 794للعالمك محمىد بىن عبىدا  الريمىياتس "التتقي  بشر  التببي كتااس"و  .(53)، 499العمرابياتس
 لشر  ميلتات علماء السالجقك. ت  وغير،ا من الكتا التي أ لت(54)يعد من أشهر شرو  التببي 

  يلتات ذرو  علميك ،ائلك اادت من مكابك اليمن بين األقنار ا سالميك األهرىقد شكلت تل  المو 
من ،ىهه المكابىك ا فيما بيبهم  إال أن ما ااد بهيتباقلو الباإ ورفعت من مستوا،ا العلمي  وسمعتها التي أهه 

مىىن    وهلىى مىا قىىام بىى  التركمىىان مىن ببىىي رسىىول مىىن دور ع ىىيم فىي تشىىجيع حركىىك تىىألي  الكتىا فىىي الىىيمن
 هالل ما كابوا يقدموب  من دعم ماد  ومعبو  للعلماء والتقهاء والكتاا ونلبك العلىم وغيىر،م مىن المهتمىين

التىي يبىدلوبها  ومىن ،ىهه  يالء العلمىاء،ى احتتاالت تكريمىا  لجهىود  فضال  عن ما كابوا يقومون ب  من بالعلم
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للتقيىى  جمىىال ، 788سىىبك التركمىىابي لذىىابي االحتتىىاالت المهيبىىك  االحتتىىال الىىه  أقامىى  السىىلنان األشىىر  ا
: " التفقيثثف فثثي شثثر  ا  الريمىىي عبىىدما فىىرج مىىن تىىألي  مصىىبت  الشىىهير الموسىىوم بىىى الىىدين محمىىد بىىن عبىىد

  ويقع في أربعك وعشىرين مجلىدا   حملىت فىي أنبىا  التضىك الملتوفىك بىأذواا الحريىر  على  ريوإ التنبيف "
  فحبىىاه األشىىر  بجىىائا  سىىبيك (55)مقىىام السىىلنان  مافوفىىا  بالنبلهابىىكالمتتقهىىين مىىن بيىىت التقيىى  بتهامىىك إلىى  

كمىا يىهكر أيضىا  أن السىلنان األشىر    (56)مقدار،ا ذمابيك وأربعين أل  در،م  تكريما  لى  وللعلىم الىه  قدمى 
مىن تىألي  كتابى  ،  817بابتهاء التقي  العالمك اللوو  مجد الدين التيروا أباد  ا تس  ،866احتتل سبك 

  المكون من ذالذك مجلدات  حملها ذالذىك رجىال : "اإلسعاد باإلصعاد إلى درجة االجتهاد"لتقهي الموسوم بىا
علىى  ريوسىىهم  وسىىن فرحىىك سىىائر التقهىىاء والقضىىا  والنلبىىك الىىهين سىىاروا أمىىام الكتىىاا إلىى  بىىاا السىىلنان  

ن ال ىىىا،ر يحيىىى  بىىىن . فىىىي حىىىين حبىىىا السىىىلنا(57)وأجىىىااه السىىىلنان علىىى  مصىىىبت  ،ىىىها بذالذىىىك كال  ديبىىىار
علىى  ،  869التقيىى  شىىمإ الىىدين علىىي بىىن محمىىد قحىىر اتس،  864-831االتركمىىابي إسىىماعيل الرسىىولي 
  بسىىب  إلىى  السىىىلنان ال ىىا،ر  بمئىىك مذقىىال وكسىىاه  وأحسىىن إليىى  وقربىىى  : " الظثثاير" "مصىىبت  الموسىىوم بىىى

 في عصر،م.الكتا   بحركك تألي التركمان السالجقك في اليمنمما ييكد مدى ا،تمام   (58)مب 
أن تقىوم بمذىل ،ىها العمىل الىىه  التركمابيىك السىلجوقيك الرسىىوليك على  أفىراد ،ىهه األسىر   ا  لىيإ غريبىو 

بعض مىن أفراد،ىا أسىهموا أبتسىهم وأن  ماالسيَّ التعليم والمجتمع  ا سالم و أرادت ب  وج  ا  تعال   وهدمك 
علىم أو فىن بعيبى   بىل على  ك التىي لىم تقتصىر تبوعىلمفي حركىك التىألي  ،ىهه  فكىان لهىم الميلتىات والكتىا ا

النا البشر  والبينر   وكتا األدويك  وكتا  س  وصلت إل  حد تأليتهم لكتامهتلتك ا  وعلوم ا  فبوبشملت 
وكتىىا الحىىر   الاراعىىك  وكتىىا الحيىىوان  وكتىىا التىىاريب الهىىاص والعىىام  وكتىىا السياسىىك  وكتىىا الجىىيب 

ا األبساا وغير،ا من الكتا التي إن دلت عل  شيء ف بما تدل عل  ما والصباعات  وكتا التراجم  وكت
نيبها حي  ما حلوا ليبعم بها كابوا يبشرون ابيات علميك وعقليك ،ائلك  من إمكعن غير،م تميا ب  األترا  

 األمم. من غير،م 
ممىن  هىايلتيوأسىماء م  بعض من تل  الكتىالالتي بين أيديبا عباوين وتورد لبا المصادر التاريهيك 

ألتوا في أكذر من فن وتهصص  ومىن ،ىيالء يوسى  بىن عمىر الرسىولي التركمىابي الشىهير بىالم تر  ذىابي 
"المعتمىىد فىىي  س  فىىي النىىا والتىىداو  باألعشىىاا كتىىاا اسىىماهسىىالنين الدولىىك الرسىىوليك التركمابيىىك الىىه  ألَّىى

  وفىي الصىباعات م النىا للعيىان"هر فىي النىا اسىماهس"البيان فىي كشى  علىك  وكتاا (51)األدويك المترد "
ويسىم   والحر  كتااس"المهتر  في فبون الصبع"  وفي التل  كتااس "تيسير المنالا في تسيير الكواكىا"

  ولىىىى  أيضىىىىا  كتااس"العقىىىىد البتىىىىيإ فىىىىي متاكهىىىىك أيضىىىىا س "المنالىىىىا فىىىىي تسىىىىيير البيىىىىرين وحركىىىىات الكواكىىىىا"
وفىي س"عشىرون فىي الترغيىا  وعشىرين فىي التر،يىا"  ا    وفي الحدي  الببو  جمىع أربعىين حديذ(61)الجليإ"

فىىىي حىىىين تبوعىىىت إسىىىهامات  وغير،ىىىا مىىىن الكتىىىا التىىىي بسىىىبت إليىىى .  (69)التىىىاريب كتىىىااس "السىىىير  الم تريىىىك"
فىىي مجىىال التىىألي  فكىىان لىى  فىىي مجىىال النىىا ،  494اتسالرسىىولي التركمىىابي األشىىر  عمىىر بىىن الم تىىر 

وفىىي مجىىال النىىا البينىىر    (63)اس"شىىتاء العليىىل فىىي النىىا"وكتا  (62)البشىىر  كتااس"الجىىامع فىىي النىىا"
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وفي مجال العقاقير النبيك كتىااس "ا بىدال لمىا علىم فىي الحىال فىي األدويىك   (64)كتااس"الموب  في البينر "
"  وكتىىىااس "التبصىىىر  فىىىي علىىىىم ا سىىىنرالا فىىىي التلىىىى " سعىىىدد مىىىىن الكتىىىا ،ىىىيوفىىىي التلىىى    (65)والعقىىىاقير"
"التتاحىىىك فىىىي علىىىم   وفىىىي الاراعىىىك كتااس(67)لىىىدالئل فىىىي معرفىىىك األوقىىىات والمبىىىاال""ا كتىىىااس   و(66)البجىىىوم"
 س  مبهىىاكتىىامىىن ال ا  ألّىى  عىىدد  وفىىي األبسىىاا (61)"ملح المالحىىك فىىي معرفىىك التالحىىك"كتىىااس  و (68)التالحىىك"

فىىىي  "جىىىوا،ر التيجىىىان "تحتىىىك اآلداا فىىىي التىىىواريب واألبسىىىاا" وط  وط  "نرفىىىك األصىىىحاا فىىىي معرفىىىك األبسىىىاا"
   .(71)"ألبسااا

فىىي فىىي حركىىك تىىألي  الكتىىا ،  741اتس كمىىا سىىا،م المييىىد داود بىىن يوسىى  الرسىىولي التركمىىابي 
ل كتىا   مذىتى  لعىدد مىن كتىا علمىاء السىالجقك وتىأذره بهىااءبعدد مىن الميلتىات العلميىك القيمىك بعىد قر اليمن 

اهتصىىاره لكتىىااس  اعاتىى  إبد علىى  أن يبىىد  فىىي كىىل فىىن  ومىىن هسىىاعدممىىا   ا مىىام أبىىي إسىىحا  الشىىيراا 
ولى  كتىااس "شىر  نرديىك أبىي فىراإ  اله  بين في  مىا لىم يبيبى  صىاحا الكتىاا بتسى   "الجمهر  في البيار "

يعىد كمىا   (79)وغير هل  الجا،ليك والمهضرمين أشعارجابا من في  بقل ل  كتاا في الشعر و الحمدابي"  
ممن أسهموا ببصيا ال بأإ بى  فىي مجىال أيضا   ، 746اتسالمجا،د علي بن المييد الرسولي التركمابي 

  إضىىافك إلىى  "األقىىوال الكافيىىك والتصىىول الشىىافيككتىىااس " تىىألي  الكتىىا فىىي الىىيمن  فكىىان مىىن أشىىهر ميلتاتىى 
في مجال النا البينر  وركا في  عل  الهيول وأوصافها وأبواعها  وما قد يصىيبها مىن أوبئىك  هرككتاا 

 ل   و (73)التالحك أنل  علي  اسمس "ا رشاد في علم التالحك"ول  كتاا عن   (72)وأمراض  وكيتيك معالجتها
 .(74)الجميلكر اشعالكذير من األ

لقىىد كىىان لتبىىو  مىىدار  ببىىي رسىىول التركمىىان فىىي مهتلىى  التبىىون والعلىىوم أذىىره فىىي تبىىو  مشىىاركاتهم 
التركمىابي لىي المجا،ىد عبىاإ بىن عالالعلميك  وقد بالح  هل  من هالل ا سىهامات التىي قىدمها  وميلتاتهم

رجالهىىا ووارائهىىا وعلمائهىىا تىىراجم الىىيمن و تىىاريب  الىىه  صىىب  فىىي مجىىال ، 778اتس  المعىىرو  باألفضىىل
كتىااس "با،ىك العيىون فىي ذىم اتبعى  بكتااس "العنايىا السىبيك والموا،ىا الهبيىك فىي المباقىا اليمبيىك"  وفقهائها 

كمىىىا ألىىى  أيضىىىا  فىىىي التىىىاريب كتىىىااس "با،ىىىك  .لسىىىبيكلكتىىىاا العنايىىىا ا تىىىاريب نوائىىى  القىىىرون"  وجعلىىى  هيىىىال  
للشري   األبصار في اهتصار كبا األهيار"  اهتصر في  كتااس "كبا األهيار في معرفك السير واألهبار"

اهتصىىر فيىى      وكتىىااس "مهتصىىر تىىاريب ابىىن هلكىىان"، 716اتس عمىىاد الىىدين إدريىىإ بىىن علىىي الحمىىا 
فىىي السياسىىك اسىىماهس "با،ىىك ال رفىىاء  ا  كتابىى عملىى  السياسىىي ألىى  وبحكىىمكىىان  وفيىىات األعيىىان البىىن هل كتىىاا

ب ويىىىىك التالحىىىىين فىىىىي األشىىىىجار المذمىىىىر   وتحتىىىىك الهلتىىىىاء"  واسىىىىهم فىىىىي مجىىىىال التنىىىىوير الاراعىىىىي بكتىىىىااس "
ويىك هو  الهمىم فىي أبسىاا العىرا والعجىم"  ب   ومن أشهر إسىهامات  فىي مجىال األبسىاا كتىاا "والرياحين"  

و كتىىىااس "الوسىىىائل فىىىي ألوىىىاا   وكتىىىااس "رسىىىالك فىىىي األبسىىىاا"  كمىىىا كىىىان لىىى  مىىىن الكتىىىاس "الىىىدر والعقيىىىان"
  كما أل  فىي القتىال وفبىون (75)  ويسم  "األلواا التقهيك"  وكتااس "دالئل التضل في علم الرمل""المسائل

فىىي حىىين أسىىهم إسىىماعيل بىىن العبىىاإ الرسىىولي التركمىىابي  .(76)"لقتىىالرسىىالك فىىي ا" الحىىرا وهننهىىا كتىىااس
المعرو  باألشر  الذىابي فىي الحركىك العلميىك التىي شىهدتها الىيمن  وكىان لى  عىدد مىن الميلتىات فىي تىاريب 
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كتااس " فاكهىك الىامن ومتاكهىك اآلداا والتىبن     في التاريب  ومن أشهر ميلتاتوغير،ا اليمن والتاريب العام
العسىىىجد المسىىىبو   كتىىىااس "  و (77)هبىىىار مىىىن ملىىى  الىىىيمن علىىى  إذىىىر التبابعىىىك ملىىىو  العصىىىر والىىىامن"فىىىي أ

كما كان ل  ميلتات فىي "البحىو" وميلتىات فىي "علىم التلى " والجو،ر المحكو  في نبقات الهلتاء والملو "  
 .(78)وغير،ا

فىىىىي الىىىىيمن  ولىىىىوال  را  السىىىىالجقكتىىىىالتىىىىي قىىىىدمها األ لإلسىىىىهاماتبمىىىىاهج  لىىىىم تكىىىىن تلىىىى  الميلتىىىىات إالّ 
فىي مجىاالت حضىاريك أهىرى ه و قىدممحدوديك صتحات ،ها البح  لتوسىعبا فىي هلى   وأل هربىا الىدور الىه  

شىىهد بهىىا التىىاريب لهىىم  السىىيما وأبهىىم لىىم يكتتىىوا بىىهل  العنىىاء النيىىا فقىىن بىىل اتجهىىوا إلىى  رفىىع مكابىىك الىىيمن 
المكتبىات  مكىوبين بىهل البىادر مبهىا   سىبتا هات التهصصات المهتلتك  وبالعلميك ببحذهم عن أمهات الك

  أب ار الباحذين والعلماء ونالا العلم. من اليمن محن  التي جعلت البتيسك
 : ام املبحث اخل

 :إنشاء املكتباتدور األتراك السالجقة يف 
ميلتىات كبىار  من إسهامات علميك في اليمن كىان قىد أسىإ لى ما قدم  األترا  إن مما ال ش  في  

وفقهىىائهم التىىي دهلىىت إلىى  الىىيمن فىىي أوقىىات امبيىىك متتاوتىىك  وقىىد كىىان البتشىىار تلىى  الميلتىىات فىىي علمىىائهم 
ن ببىي رسىول التركمىان مىبعىض عموم بالد اليمن واحتتا  العديد من البىاإ باألصىول مبهىا  دور فىي قيىام 

لىه  بىهلوه للقيىام مما يبين لبا الىدور الع ىيم ابالبح  عن تل  األصول وجمعها وبسب البادر مبها  وغير،م 
بشاء المكتباتس   بجمع الكتا وا 

 :جم  الكتب ونسخ النادر منها -9
الممكىن أن يقىوم مىن  سىهلك التىيالمىن األمىور مبهىا كن مسألك جمع الكتا والبحى  عىن البىادر ت لم

قك التىي تتنلىا   فى ن جمىع الكتىا مىن األعمىال الشىا  بىل على  العكىإ مىن هلى بها أ  شهص مهتم بهل 
بمىىا كابىىت تلىى  الكتىىا  السىىيما إها مىىا علمبىىا أن بعىىض ؛لمىىال والعايمىىكالجهىىد وا لىىم تكىىن متىىوفر  فىىي الىىيمن وا 
وتحمىىل عبىىاء السىىتر   الىىيمن إلىى  هىىارج رحيىىلهىىا  و،ىىو مىىا دفىىع بىىالكذير مىىن اليمبيىىين إلىى  الهارجموجىىود  

شىيب أبىو عبىد س الع ىر  بىهل ومىن أشىهر مىن ع البىادر مىن الكتىا  أو الميلتىات الجديىد  مبهىا  ومشاقك لجم
أدهىل الكذيىر مىن الكتىا العلميىك البىادر  الىه  ،  416ت بعد سبكس اا  علي بن محمد بن غليإ العريقي 

والتقيىى  أبىىو الهيىىر   (71)اوغير،ىى بيىىت المقىىدإإلىى  الىىيمن بعىىد أن جمعهىىا مىىن اياراتىى  العلميىىك المتكىىرر  إلىى  
مكىىك  عىىر  عبىى  كذىىر  سىىتره إلىى  الىىه  ، 486تس امبصىىور بىىن أبىىي الهيىىر الشىىماحي السىىعد  الحضىىرمي 

دهالهىا إلى  الىيمن  ويقىال أبى  كىان فيهىا  وجمع  لهاابك من الكتا لىم يسىبق  أحىد  مىن ب رائى  إلى  جمعهىا  وا 
ولىىم يقتصىىر ،ىىها األمىىر فقىىن علىى  اليمبيىىين بىىل شىىار  فيىى  بعىىض التركمىىان  .(81)مائىىك أم  سىىوى المهتصىىرات

اشىتهر بحبى  الىه  التركمىابي بىن علىي الرضىي بىن جعتىر اأبىي بكىر  الهين كىابوا يعيشىون فىي الىيمن أمذىالس
لتعىىل الهيىىر  وا،تمامىى  بجمىىع الكتىىا وشىىرائ  للكذيىىر مبهىىا ووقتهىىا علىى  المكتبىىات التىىي كابىىت موجىىود  فىىي 

التركمىابي  أبو الهير فاتن بن عبىد ا  المعىر كما عر  عن  .(89)المساجد وملحقاتها من المدارإ وغير،ا
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التىىي كابىىت فىىي هلىى  الوقىىت تجهىىا بكىىل مىىا تحتىىاج إليىى  مىىن قاعىىات ومكتبىىات  (82)أيضىىا  حبىى  لببىىاء المسىىاجد
 .وغير،ا

السىالجقك الهادفىك إلى  األتىرا  اليمبيىين وبعىض من قبل بل بعىض  حذيذكال جهودوعل  الرغم من ال
يك حق  بشكل جاد وحقيقي إال بعد قيام الدولك الرسولتإال أن هل  لم ي  ذرو  علميك ع يمك في اليمنتكوين 

لبعذىات المتواصىلك إلى  حواضىر العىالم اإرسىال مبىه تأسيسىها إلى  التركمابيك في اليمن  حي  سىع  حكامهىا 
األمىىىوال البا، ىىىك  وا  ودفعىىىحىىى  واالنىىىال  والجمىىىع ألمهىىىات الكتىىىا  للببمىىىا فيهىىىا بىىىالد السىىىالجقك ا سىىىالمي

يصالها إل  اليمن  لدراسىك مواد،ىا واالسىتتاد  مبهىا  وتصى ن  حيح مىا بسىب مبهىا فىي الىيمللحصول عليها  وا 
أكذىر مىن ا،ىتم بىهل   فكىان التركمىابي مىن وكىان السىلنان الم تىر األول بعد التأكىد مىن صىحك معلوماتهىا  

ها جاءت بما لم تنا ب  بتس  جها غير،ا إل  ما ،و أبعىد  يرسل البعذات المتتاليك إل  الديار المصريك  وا 
فىىىي ،ىىىها  مىىىانالجهىىىود التىىىي قىىىام بهىىىا التركدلبا مىىىدى مىىىا يىىىم  (83)مىىىن هلىىى  للحصىىىول علىىى  أمهىىىات المصىىىادر

من مصبتات العلىم على  اهىتال  أبواعهىا التركمابي جمع المييد داود في حين يهكر أن السلنان   الجابا
من علم قراءاتها وقرائها وحديذها وفقهها وأصولها وفروعها وحقيقتها وأدبها  ومعرفك أيام عربها من تاريهها 

سىع  إلى  بسىب البىادر بىهل  بىل    حت  أبى  لىم يكتى ل (84)را  ي  اهتال  نبقاتها شيئا  كذوبسبها وأشعار،ا عل
فىي هلى  فىي الىيمن كون لها ب سىب متعىدد  يمكىن االحتتىا  بهىا أو توايعهىا على  المكتبىات المعروفىك يمبها  ل

 (85)د المجيدالحين لتكون في متباول أيد  جميع المهتمين من العلماء والمدرسين والنالا  ويهكر ابن عب
مىىا يبيىى  علىى  عشىىر  مىىن البسَّىىاي يبسىىهون أمهىىات الكتىىا التىىي  بقصىىر السىىلنان المييىىد التركمىىابيأبىى  كىىان 

األميىىر أسىىد الىىدين محمىىد بىىن  كمىىا يعىىد .ترفىىع إلىى  هاابتىى  العاليىىك بعىىد التأكىىد مىىن صىىحتها ومقابلتهىىا باألصىىل
ها بسه  للعديد مبعب  ر  ع  و   كتالل ا  جمع ببي رسولأشهر   من ي477ا تس التركمابي  يرسولالحسن 
لهىها كىان   (86)لمدارإ التىي قىام بببائهىالمكتبات اقدمها بعد ابجاا،ا يحت  أب    المصاح  والمقدماتومن 

بحىو إبشىاء المكتبىات فىي  لعايا مبها من قبل التركمىان سىبا  رئىيإ  كل هل  اال،تمام بجمع الكتا وبسب ال
 اليمن.

 :لمكتبات النفيسةاإنشاء  -2
يالحىى  أن حاجىىك اليمبيىىين إلىى  قىىد مبىىه مبتصىى  القىىرن السىىادإ الهجىىر  إن المتتبىىع لدراسىىتبا ،ىىهه 

أيىوا  ،ا ببىوأبشىأكىان قىد بعىد أن اادت أعىداد المىدارإ الب اميىك التىي  السىيما  ملحىك الكتا كابت ضىرور 
ن مبىه ليمبيىو ا سىع   لىهل  اهىب ملحقىكالتي كابىت فىي حاجىك إلى  مكتبىات كبيىر    (87)مبه دهولهم إل  اليمن

هاصىىك  تجهيىىا قاعىىاتلىى  عوا ملىىمعهىىا مذلمىىا هكربىىا سىىابقا   وعجو   لىى  البحىى  عىىن ،ىىهه الكتىىاإهلىى  الوقىىت 
مىن كتىا لتكىون فىي متبىاول أيىد  جميىع لهىم مىا تىوافر ب وجهاو،ىا  التي ببو،اجد اأو المس رإاك بالمدقملح

مذل كتا ح  أن كتا علماء السالجقك ومن المالالمدرسين والعلماء والنالا الدارسين في ،هه المدارإ  
  كابىىىت مىىىن أكذىىىر الكتىىىا التىىىي احتوتهىىىا رفىىىو  ،ىىىهه المكتبىىىاتالواالىىىي وا مىىىام الشىىىيراا  أبىىىو حامىىىد ا مىىىام 
  وعبىدما قامىت الدولىك ا مىن معلومىاتالتعليميك على  مىا جىاء فيهى مبا،جهامع م ،هه المدارإ في  العتماد
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علىى  أمهىىات الكتىىا  وراحىىوا  تحتىىو االمكتبىىات الضىىهمك التىىي  انالتركمىى هاسىىالنيب أأبشىىالرسىىوليك فىىي الىىيمن 
بأذمىىىان با، ىىىك  وألحقو،ىىىا البىىىادر مبهىىىا ا يرسىىىلون المهتصىىىين إلىىى  األقنىىىار العربيىىىك وا سىىىالميك لكىىىي يشىىىترو 

  لتكىىىون عوبىىىا  لنىىىالا العلىىىم أبشىىىئو،ابمكتبىىىات قصىىىور،م ودواويىىىبهم الهاصىىىك  وبالمىىىدارإ والمسىىىاجد التىىىي 
لىىيمن المهتلتىىك أو مىىن هارجهىىا ممىىن سىىمعوا بمىىا تحتويىى  ،ىىهه الىىبالد مىىن كبىىوا العلىىم القىىادمين مىىن مبىىان  ا

وا بشىراء وفقهائها الهين اقتدوا بحكامهم التركمان و،مىوالمعرفك  و،و ما بهج  أيضا  العديد من علماء اليمن 
تىي كىابوا يدرسىون في المساجد والمىدارإ الغير،ا  أبشئواكما المكتبات الهاصك بهم  وأبشئواالكتا العلميك  

 .      (88)بها
ى  بأبى  داود التركمابي السلنان المييد  ويعد   والتبىون كىان مشىاركا  فىي كذيىر مىن العلىوماله  و صل

بىى  إ ويقىىال  التىىي يبشىىئها لىىدور العلىىم والمسىىاجد هاميقىىدأكذىىر ببىىي رسىىول جمعىىا  لهىىاائن الكتىىا التىىي كىىان مىىن 
قراءطاتهىىا وقرائهىىا وحىىديذها وفقههىىا وأصىىولها وفروعهىىا  جمىىع مىىن مصىىبتات العلىىم علىى  اهىىتال  أبواعهىىا مىىن

  (81)وحقيقتهىىا وأدبهىىا ومعرفىىك أيىىام عربهىىا مىىن تاريههىىا وبسىىبها وأشىىعار،ا علىى  اهىىتال  نبقاتهىىا شىىيئا  كذيىىرا  
  وقىد قىدم (11)مىا يبيى  على  مئىك ألى  مجلىد -من جهك التقريىا  -ويهكر أن هاابت  جمعت عل  ما يقال 

لى  مدرسىت  المييديىك بتعىا فقىن هاابىك مىن الكتىا البتيسىك مشىتملك على  مصىبتات من أمهات تلى  الكتىا ع
غريبىىك المعىىابي مىىن التتسىىير والتقىى  والحىىدي  واللوىىك والبحىىو والتصىىري   وبهىىا أمهىىات الكتىىا مىىن كىىل فىىن 
غريا  وبها تتسير القىركن الع ىيم لإلمىام فهىر الىدين محمىد بىن عمىر الىراا  المسىمَّ  بمتتىا  الويىوا اتس 

  و،و بادر للوقو  ... وبها بهايك المنلا في درايك المه،ا  مام الحرمين عبد المل  بن عبد ا  ، 464
السىىلنان األشىىر   كمىىا أسىىهم  (19)  ومىىا بقىىي مىىن الكتىىا فع ىىيم الشَّىىأن بىىادر فىىي بابىى ، 678الجىىويبي اتس

  ببا،ىىاوالمسىىاجد التىىي  دور العلىىمالتابعىىك لىىلمكتبىىات ا أأمهىىات المصىىادر وأبشىىجمىىع فىىي إسىىماعيل التركمىىابي 
ضىمت الكذيىر مىن الكتىا البتيسىك فىي كىل والتىي   قدمها لمدرست  األشرفيك في تعىاومن بيبها المكتبك التي 

وأمراي،ىىا المحبىون لتعىل الهيىىر  وبشىر العلىىم التركمابيىك فىىي حىين سىىل  رجىال الدولىك الرسىىوليك  .(12)وعلىم فىن
بشىىاء المكتبىىنريىى  سىىادتهم فيمىىا يهىىص شىىراء الكتىىا  األميىىر ميكائيىىل بىىن أبىىي بكىىر  ،ىىيالء ار بىىمىىن أ  و اتوا 

مىن كذيىر  ال قىدمالىه  التركمىابي فىي عهىد السىلنان المبصىور  في تعىا   والي الجبدي468الموصلي ا تس 
والقاضي الرشيد هو البون بن محمد بن ه  البون  .(13)الجبدفي عل  مدرست  التي عمر،ا الكتا الموقوفك 
مدرست  ل قدمهاتبا  كذير  اشتملت عل  الكذير من العلوم العقليك والبقليك ك جمع   اله  ي443المصر  اتس

   الىه  ي799  والنواشي جو،ر بن عبىد ا  المجا،ىد  اتس (14)وأوقتها عليها  الرشيديك التي ببا،ا بتعا
جبىد والىي ال أبشىاءكمىا  .(15)مسجده اله  ببىاه فىي تعىا  ومدرسىت  التىي ببا،ىا فىي ابيىدلعد  كتا جليلك  قدم

والي  قدموكهل   .كتبا  عديد  في مسجد األشاعر بابيدمكتبك ضمت  ي746أبو بكر بن علي الرضي سبك 
 ويهكر أن وأوقتها علي . بتإ المسجدلغاا  بن المعمار كتبا  كذير   التركمابيعدن وابيد في عهد الم تر 

كان يمتلى  هاائبىا  مىن الكتىا    ي718األمير عبد ا  بن أبي بكر بن محمد بن يحي  الحيد الكوفي اتس 
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 قدمفي البحو واللوك وفي مهتل  العلوم ليإ لها ب ير كان قد ورذها عن والده  وبتيجك لحب  للعلم ونلبت  
  .(16)بعد أن أوقتها لهم ،هه الهاائن لنلبك العلم في صبعاء

 لعلميىك التىي قىدمهاباألعمال االيمبيين وغير،م من األجباإ قد تأذروا ويتبين لبا من هالل هل  أن 
بشىاء  يألتىإبشىاء دور العلىم والمسىاجد  و بهجىوا بهجهىم مىن حيى  ف  الىيمنفىي األترا  السالجقك   الكتىا  وا 

 م في اليمن.يعلتعل  ال إيجابا  المحبين ل   مما أبعكإ   وتنوير التعليم  ودعم المكتبات
ن وعاشىوا فيهىا إسىهام كبيىر فىي وا إلى  الىيملىإلى  إبى  كىان لرتىرا  السىالجقك الىهين ابتق  وبصل ،بىا

بشاء  ؛تنوير الحركك العلميك التىي احتىوت على  أمهىات ،ىهه  المكتباتبتألي  الكتا  وجمع البادر مبها  وا 
العلمىاء والبىاحذين إلى  ،ىها القنىر ا سىالمي الىه  الكذيىر مىن إل  أن تتوج  أب ار  فكان هل  سببا  الكتا  

حواضر العالم مدن ك ال تقل عن المكابك التي احتلتها غير،ا من ليحتل مكاببيبهم  مدب  العلمي ها  صيت
  ودمش  وهراسان وغير،ا. ا سالمي مذل بوداد والقا،ر 

 :النتائج
إسىىهامات األتىىرا  السىىالجقك فىىي حركىىك التىىألي  ىس الموسىىوم بىىو ،ىىها المتواضىىع لقىىد توصىىلبا فىىي بحذبىىا 

بشاء المكتبات في اليمن   ائج واالستبتاجات أ،مهاس إل  عدد من البت ،898 -949وا 
عىىىن  -أوال   - قىىىد وصىىىلت إلىىى  الىىىيمن امتىىىداد التىىىأذيرات العلميىىىك والتكريىىىك التركيىىىك السىىىلجوقيكإن  -1

   عل  الرغم من البعد المكابي بين القنرين.نري  ميلتات كبار علماء السالجقك
تبقىى  يع يعتبقىى  جىىاء كبيىىر مىىن سىىكان الىىيمن  كمىىا كىىانكىىان الشىىافعي الىىه   إبىى  كىىان للمىىه،ا -4

 .في عموم بالد اليمن األ،اليقبول بين لسالجقك دور فيما لقيت  كتا علماء السالجقك من ا
إبىى  كىىان لتلىى  الميلتىىات السىىلجوقيك تىىأذير واضىىح فيمىىا شىىهدت  الىىيمن مىىن حركىىك تىىألي  الكتىىا  -3

  والتىىي كىان الهىىد  مبهىىا شىىر  مذىىل تلىى  الميلتىىات  ينالهجىىريوالسىىابع السىىادإ  يينهىالل القىىرب
عل  بعض المسائل الهالفيك فيها  وتوضيحها  مما ساعد عل  ابتشىار أعىداد كبيىر  مىن والرد 

بشاء المكتباتاليمن فيتل  الميلتات التي أدت إل  ااد،ار الحركك العلميك   .  وا 
مىن رو   ا  هلقت بوعىفي المد  موضو  الدراسك ن ميلتات علماء السالجقك التي دهلت اليمن إ -6

لكتابىىىك مذىىىل تلىىى  الميلتىىىات  أهىىىهوا فىىىي التسىىىاب   نمىىىاء اليمبيىىىين الىىىهيتبىىىافإ العلمىىىي بىىىين العلال
 ليستتيد مبها نلبتهم  وفقهاء المه،ا الشافعي.

يىك جىاء تىولي حكىم الىيمن مىن قبىل أسىر  تركمابإن مما ااد من مكابك األتىرا  السىالجقك العلميىك  -9
الىىدول التىىي تشىىد  مسىىتوىإلىى  ليرفعىىوا مىىن شىىأن الىىيمن  وليوصىىلو،ا  أفراد،ىىا مىىن بىىالد السىىالجقك

 إليها رحال العلماء والدارسين والباحذين عن المعرفك.
عرفىىوا بىىأبهم كىىابوا رجىىال علىىم حكامهىىا مع ىىم إن ممىىا ميىىا أفىىراد األسىىر  الرسىىوليك التركمابيىىك أن  -4

أسىإ على   أقامو،ىا ؛فىي الىيمن أبشىئو،امهتل  التبون والعلوم  حت  أن دولىتهم التىي لومعرفك 
 عل  بجا  ،هه الدولك ونول عمر،ا. علميك ومعرفيك  ساعدت
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الحركىك العلميىك التىي شىهدتها  أسىهموا فىيبحكىم ميىولهم العلمىي ببي رسىول التركمىان مع م إن  -7
المكتبات في محاولىك للرقىي بىالتعليم  وأبشئوا  وتألي  الكتا  في بباء المدارإشاركوا فاليمن  

 في اليمن والرفع من مستواه.
وبمىا قىدموه مىن   ول قدو  حسبك لجميع اليمبيين الىه  تىأذروا بهىملقد مذل التركمان من ببي رس -8

  فكذىىىر فىىىي الىىىيمن فىىىي عصىىىر،م العلمىىىاء جهىىىود أرادوا بهىىىا هدمىىىك العمليىىىك التعليميىىىك فىىىي الىىىيمن
والتقهىىاء والمتعلمىىين والنىىالا والمىىيلتين والكتىىاا  والهىىاويين لجمىىع الكتىىا  والمتبىىرعين لشىىرائها 

 قتداء بسير  حكامهم التركمان.الم و للمدارإ والمساجد  محبك في الع
بشىاء  ضىو  الدراسىك مىن حركىك تىألي  للكتىاإن ما شهدت  اليمن في المد  مو  -9 ت التىي لمكتبىالوا 

لىم تشىهده الىيمن قبىل هلى  وال بعىد،ا هىالل  العلىوم  فىي مهتلىاحتوت عل  أمهات المصىادر و 
ود إلىىى  تلىىى  الحقبىىىك العصىىىر ا سىىىالمي  ومىىىا تحتويىىى  المكتبىىىك اليمبيىىىك اليىىىوم مىىىن ميلتىىىات تعىىى

 هير دليل عل  هل . وما اال في إعداد المتقود من تل  الميلتات   التاريهيك الماد،ر  علميا  
 

                                                 

 :اهلوامش والتعليقات
 

ىىر  باسىىىم سىىلجو   وكىىان مىىن اعمىىىاء عشىى (9) التركمابيىىىك  وقىىد ،ىىاجرت ،ىىىهه  ائر الو ىىاتبسىىا الدولىىك السىىلجوقيك إلىىى  رجىىل ع 
العشائر من الوا التركمىان إلى  بهىار  لتسىتقر فيهىا  و،بىا  بىرا أحىد أحتىاد سىلجو  وكىان يعىر  بنوىرل بى  وتمكىن بحبكتى  

م  وقد استول نورل ب  الهال  اله  كان قائما  بين البويهيين 1637، / 649من السينر  عل  إقليم هراسان وحكم  سبك 
ك العباسيك  وهل  بعد أن استعان ب  الهليتك القائم بأمر ا  العباسي في بوىداد ضىد البىويهيين الىهين نوىوا وبوىوا ضىد والهالف

الهالفك العباسيك  وقد وجد،ا نورل ب  فرصك للسىير إلى  بوىداد والقضىاء على  الوجىود البىويهي ،بىا   ليبىال رضىاء الهليتىك 
م  فهضىعت لى  الكذيىر مىن الىبالد العربيىك  1699،/667  السىلنك على  الىبالد سىبك القائم بأمر ا  اله  بصب  ملكىا   وسىلم

وقىىىد كىىىان للوجىىىود السىىىلجوقي التركمىىىابي فىىىي الىىىبالد العربيىىىك دور  فىىىي تمسىىى  السىىىالجقك الشىىىديد ومىىىن جىىىاء بعىىىد،م مىىىن أببىىىائهم 
عدت علىى  تقىىدم وااد،ىىار الحضىىار  وأحتىىاد،م با سىىالم ومىىيلهم إلىى  أ،ىىل السىىبك والجماعىىك  وبشىىر،م للعلىىوم المهتلتىىك التىىي سىىا

 .69  ص13ج الموسوعة العربية العالمية،ا سالميك بصبوفها المهتلتك والمتبوعك. 
األثثثثر عىىىن قىىىدرات األتىىىرا  السىىىالجقك  وتىىىأذيراتهم السياسىىىيك والعسىىىكريك فىىىي الىىىيمن  اب ىىىرس ، ىىىىديل  نىىى  حسىىىين عىىىوض   (2)

بحىى  تمىىت المشىىاركك بىى  فىىي  لقثثرنيين السثثاب  والثثثامن الهجثثريين،السياسثثي والعسثثكر" لكتثثراج السثثاجقة فثثي الثثيمن بثثين ا
 47الجمهوريك التركيك  فىي المىد  مىن  -الميتمر الدولي األول لدولك السالجقك  المبعقد في جامعك أرجياإ / مديبك قيصر  

 .19 – 9  1م  ص4616سبتمبر  36 –
  ا مىىاد  غىىا  . وكىىان ،ىىها الجبىىىإ مىىن 16ج العثثرب،لسثثان يتسىىر لبىىا ابىىن مب ىىور أن أصىىل الو ىىا ،ىىو جىىبإ مىىن التىىر . (3) 

التىىر  يسىىكن مبووليىىا فىىي القىىرن السىىادإ المىىيالد   بعىىد أن أقامىىت قبائلىى  التىىي يقىىدر بعضىىهم عىىدد،ا بأربعىىك وعشىىرين قبيلىىك 
وين  بتكوين دولىك لهىم ،بىا   إال أن سىقون دولىتهم فيمىا بعىد أجبىر،م على  البىاو  غربىا  إلى  األراضىي الواقعىك شىرقي بحىر قىا 

و،با  عاشوا بشكل جماعات توسعت كل واحىد  مبهىا فىي اتجىاه   وبشىنت حركىك الهجىر  بيىبهم إلى  بىالد عديىىد  فىي القىربين 
الذال  والرابع الهجريين ا التاسع والعاشر الميالديين   فكان مبهم فيما بعد السالجقك واألتىرا  العذمابيون وشىكلوا الحقىا  جبىدا  
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م والملو  في الحروا وغير،ا  لما تمياوا ب  من قو  وشىجاعك وهبىر  فىي قيىاد  الجيىوب وتحريكهىا. مرتاقك يستعين بهم الحكا
ترجمىىكس أحمىىد سىىعيد سىىليمان  الهيئىىك المصىىريك العامىىك للكتىىاا   تثثاريخ التثثرج فثثي لسثثيا الوسثثطى،اب ىىرس بارتولىىد   .    

 وما بعد،ا. 64م  ص1944القا،ر   
حبشي صاحا تهامك اليمن الملقىا بالملى  المكىين  حىارا الصىليحين مىد  مىن الوقىت ،و أبو النامي جياب بن بجا  ال (4)

  وكىان ملكىا  شىجاعا  شىهما  كريمىا  شىاعرا  فصىىيحا   ،966وقيىل سىبك ، 698وابتصىر علىيهم  وملى  تهامىك إلى  أن تىوف  سىبك 
ين أبو محمد النيا بن عبد ا  ا تس   و،و كتاا متقود. بامهرمك  عتي  الد((المتيد في أهبار ابيد  ))من ميلتات  كتااس 

 .  67 - 63م  ص1934  منبعكس بريل  ليدن  4جتاريخ ثغر عدن، م    1966، / 967
،ىىو السىىلنان أبىىو حميىىر سىىبأ بىىن أحمىىد بىىن الم تىىر بىىن علىىي الصىىليحي  تىىاوج الملكىىك السىىيد  ببىىت أحمىىد بعىىد وفىىا  اوجهىىا  (5)

الصثثليحيون اب ىىرس الهمىىدابي  حسىىين بىىن فىىيض ا   ،. 699وتىىوفي سىىبك  الملىى  المكىىرم  وقىىام معهىىا بشىىئون الملىى  والىىدعو 
 .439  141 – 191م   ص1999نبعك مصر  (، ي 626إلى سنة ي 268والحركة الفاطمية ) من سنة 

تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صثنعاء عمار  اليمبي  بجم الدين أبو محمد عمار  بن أبي الحسن علي الحكمي   (6)
  المكتبىىك اليمبيىىك للبشىىر 3  حققىى  وعلىى  عليىى س محمىىد بىىن علىىي األكىىو  الحىىوالي  ند وشثثعراء ملوكهثثا وأعيانهثثا وأدبا هثثاوزبيثث

 .173م  ص1989والتوايع  صبعاء  
ىع جبوبىا   ويمىر بجىوار بيىت التقيى  والمبصىوريك.  (7) هيالس واد  يأتل من بالد ريمىك  ويقىع مىا بىين واد  سىهام شىماال  وواد  رلمط
  ميسسىىك الرسىىالك  بيىىروت / مكتبىىك الجيىىل الجديىىد  4ن البلثثدان اليمانيثثة عنثثد يثثاقوت الحمثثو"، و   إسىىماعيل بىىن علىىي األكىى

 .146م  ص1988، / 1668صبعاء  
ابيىىىىدس واد  بىىىى  مديبىىىىك عىىىىامر  فىىىىي تهامىىىىك كابىىىىت إلىىىى  عهىىىىد قريىىىىا ااهىىىىر  بالعلمىىىىاء ونلبىىىىك العلم كمىىىىا كابىىىىت ااهىىىىر  بهىىىىاائن  (8)

 .138لمرجع الساب   صالمهنونات. األكو   ا
 .176 - 173صتاريخ اليمن،  عمار   (1)

م ويىهكر 1183،/979وقيل أيضا  أن كل رسول دهلوا اليمن فيما بعد مع قىوات سىي  ا سىالم نوتكىين بىن أيىوا سىبك  (91)
، / 814الهارجىىىىي بتسىىىى  الىىىىرأيين الىىىىه  يبىىىىاقض أحىىىىد،ما اآلهىىىىر. اب ىىىىرس الهارجىىىىي  أبىىىىو الحسىىىىن علىىىىي بىىىىن الحسىىىىن ا تس

  عبىى  بتصىىحيح س محمىىد بسىىيوبي عسىىل  منبعىىكس الهىىالل  1ج العقثثود اللؤلؤيثثة فثثي تثثاريخ الدولثثة الرسثثولية،م   1669
مهنونىك مصىور   بشىر واار  العسجد المسبوج فيمن ولي اليمن مثن الملثوج،  ؛37  48ص، م1911، / 1349القا،ر   

 أ.16، قم1981، / 1661  صبعاء  4/1ا عالم والذقافك  مشرو  الكتاا 

تبسا الدولك الرسوليك التركمابيك إل  ميسسها بور الدين بن عمر بن علي بن رسول  ورسىول ،ىو لقىا أنلى  على  جىد  (99)
حكام كل رسول  وتهكر المصادر أن اسىم  الحقيقىيس محمىد بىن ،ىارون بىن أبىي التىتح بىن يىوحي بىن رسىتم الوسىابي المجكىي 

ول الشىجاعك والرئاسىك بىين قومى   فقربى  الهليتىك العباسىي المسىتبجد التركمابي  وقد عىر  عىن محمىد بىن ،ىارون جىد ببىي رسى
م    وأصىىىبح رسىىىول  إلىىى  الشىىىام ومصىىىر  وصىىىار بىىىهل  مىىىن أكذىىىر المقىىىربين إلىىى  1179 – 1176، / 979 – 944بىىىا  ا

تركمابي اسم الهليتك  لدرجك رفع الحجاا بيب  وبين الهليتك  وقد جعلت ،هه الستار  الجميع ينلقون عل  محمد بن ،ارون ال
رسىول الهليتىىك  ونوىى  اسىىم رسىىول علىى  االسىم الحقيقىىي  وأصىىبح ال يعىىر  إاّل بىى  بىىين البىاإ  وقىىد ابتقىىل ألسىىباا لىىم تىىهكر،ا 
ها وقتبىا على  جىهور  المصادر إل  الشام  ومبها إل  مصر  و،با  استقر بمن مع  من األوالد حت  قامت الدولك األيوبيك  وا 

عىود إلى  بىالد الو ىا التركمىان  و،ىو أمىر ال بقىاب حولى  على  الىرغم مىن اهىتال  وجهىات ب ىر ،هه األسىر  بجىد أن أصىولها ت
الميرهين حول هل   ويعد ابىن حىاتم أول مىن أري آلل رسىول  وأول مىن أشىار إلى  بسىبهم التركمىابي  فىي حىين تعىد أراء مىن 

اء بسىا أصىولهم إلى  الىيمن أو إلى  غير،ىىا جىاء بعىده مىن المىيرهين مدفوعىك مىن قبىل ببىي رسىول  السىيما وأبهىم أرادوا مىن ور 
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تجبيا أبتسهم الدهول في هال  مع أ،ل اليمن حول حكمها  وكسا دولتهم الصتك الشرعيك لحكىم الىيمن  لىهل  تعىد الدولىك 
الرسوليك التي قامت في اليمن دولك تركمابيك البسا  وعل  اعتبار إن بسىا السىالجقك يعىود إلى  الو ىا مىن التركمىان  وبسىا 

رسول أيضا  يعىود إلى  الوىا التركمىان  فمعبى  هلى  أن ،بىا  وحىد  فىي بسىا الدولىك الرسىوليك والدولىك سىلجوقيك  فكال،مىا كل 
من الو ا التركمان  بل قد يكون كل رسول فر  من السالجقك  ومن ،بىا بجىد أن بسىا الرسىوليين وبسىا السىالجقك ال يهتلى  

ىىىىىىا. ن حىىىىىىاتم  بىىىىىىدر الىىىىىىدين محمىىىىىىد بىىىىىىن حىىىىىىاتم اليىىىىىىامي الهمىىىىىىدابي ات.دس اب ىىىىىىرس ابىىىىىى حولىىىىىى  اذبىىىىىىان  ألن كال،مىىىىىىا تركمىىىىىىان غ 
تحقيىى س ركىىإ سىىم    السثثمط الغثثالي الثثثمن السثثمط الغثثالي الثثثمن فثثي أخبثثار الملثثوج مثثن الغثثز بثثاليمن، م  1364،/764
تثاريخ الثيمن المسثمى  م   1363، / 766ابىن عبىد المجيىد  تىاج الىدين عبىد البىاقي ا تس  ؛11 –16ص، م1976لبدن  
  دار الحكمىىىك  صىىىبعاء  1تحقيىىى س عبىىىد ا  محمىىىد الحبشىىىي ومحمىىىد أحمىىىد السىىىببابي  ن الثثثزمن فثثثي تثثثاريخ الثثثيمن، بهجثثثثة
ا؛ الملى  األشىر   99 ؛ العسثجد المسثبوج، 27، 44  ص1جالعقثود اللؤلؤيثة،  الهارجي  ؛89م  ص1988،/1668

تحقيى س  . د. سىتر  ة األنسثاب،طرفة األصحاب فثي معرفثم    1494، / 494عمر بن يوس  بن عمر بن رسىول ا تس 
 .166  31ص، م1989، / 1664  دار التبوير  بيروت  4ستين  ن

السمط الغثالي  للمايد من التتاصيل عن دور ببي رسول التركمان في عصر الدولك األيوبيك في اليمن اب رس ابن حىاتم  (92)
 .183  179  177  179  173  147  199  198  168  169صالثمن، 

فاكهثثة الثثزمن ومفاكهثثة ا داب  م   1666، / 863 ىىرس الملىى  األشىىر   أبىىو العبىىاإ إسىىماعيل بىىن العبىىاإ ا تس اب (93)
ا البىاا الهىامإ    تحقى س علىي حسىن معيلىي   والفنن في أخبار من ملج اليمن علثى أثثر التبابعثة ملثوج العصثر والثزمن،

  1ج العقثود اللؤلؤيثة،؛ الهارجىي  344 - 143  صا البىاا الهىامإ  ، م4669رسالك دكتوراه  جامعك  توبإ  تىوبإ  
64. 
السثلوج فثي طبقثات العلمثاء م    1331، / 734الجبد   أبو عبد ا  بهاء الدين محمد بن يوسى  بىن يعقىوا ا تس  (94)

 ؛ الهارجىىي 961م  ص1999، / 1614  4  مكتبىىك ا رشىىاد  صىىبعاء  ج4تحقيىى س محمىىد بىىن علىىي األكىىو   ن والملثثوج،
، / 967ا؛ بامهرمىىك  عتيىى  الىىدين أبىىو محمىىد النيىىا بىىن عبىىد ا  بىىن أحمىىد ا تس 194 –أ 199  مسثثبوج،العسثثجد ال

، 1649  تحقي س محمد يسىلم عبىد البىور  واار  الذقافىك والسىياحك  صىبعاء   3جقادة النحر في وفيات الدير، م    1966
 .4846م  ص4666/ 

العسثثجد  .؛97 - 94  61  ص4جالعقثثود اللؤلؤيثثة،  الهارجىىي ؛ 469  419صالسثثمط الغثثالي الثثثمن، ابىىن حىىاتم   (95)
تحقيى س عبىد ا  محمىد  تاريخ الدولة الرسثولية فثي الثيمن،م    1634، / 866مجهول ا ت. دس  ا؛ –أ 89 المسبوج، 

 .499م  ص1986، / 1669الحبشي  منبعكس الكاتا العربي  دمش   
أسىتقنع فىالن ا مىام قنيعىك فاقنعى  إيا،ىا  إها سىأل  أن يقنعهىا لى   ويبيبهىا  في اللوك التملي  وا رفا   يقالساإلقطاع:  (96)

   اماد  قنع . وكان من األب مك السائد  في عصر ببي رسول.16جلسان العرب،  ملكا  فأعناه إيا،ا. ابن مب ور 

 ا.449 ؛ العسجد المسبوج، 364  ص4جالعقود اللؤلؤية،  الهارجي  (97)

العقثثد الفثثاخر الحسثثن فثثي طبقثثات أكثثابر  ؛149  ص4جالسثثلوج،  را  السىىالجقك اب ىىرس الجبىىد عىىن بعىىض ،ىىيالء األتىى (98)
تحقيىىىىىى س علىىىىىىي منهىىىىىىر حمىىىىىىود العلمىىىىىىابي  رسالىىىىىىىك ماجسىىىىىىتير  معهىىىىىىد التىىىىىىاريب العربىىىىىىي والتىىىىىىرا  العلمىىىىىىي  بوىىىىىىداد   الثثثثثثيمن،
 .949صالعطايا السنية،  المل  األشر  ؛ 78م  ص4664،/1643

 - 9221ي / 858 - 626حيثاة االجتماعيثة فثي الثيمن فثي عصثر الدولثة الرسثولية )ال، ىديل  نى  حسىين عىوض   (91)
 .98 – 99م  ص4616  دار جامعك عدن للنباعك والبشر  عدن  1نم (، 9454

 .76 - 49  ص1جالعقود اللؤلؤية،  (21)
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 .368  ص4ج السلوج، (29)
ين أبىىو حامىىد محمىىد بىىن محمىىد بىىن أحمىىد النوسىىي ،ىىو الشىىيب ا مىىام البحىىر  حجىىك ا سىىالم  أعجوبىىك الامىىان  ايىىن العابىىد (22)

الشافعي الواالي  وقد بسب  البعض إل  غاال   و،ي بلدت  التي ولد فيها  و،ي بسبك صحيحك من حي  اللوك  والبعض بسب  
إلىى  الواَّالىىي  بسىىبك إلىى  الوىىال حرفىىك والىىده التىىي كابىىت يكتسىىا مبهىىا و،ىىي بسىىبك صىىحيحك  وقىىد ولىىد بنىىوإ  مديبىىك بهراسىىان 

  وتربىى  وتعلىىم فيهىىا  ذىىم قىىدم بيسىىابور و،ىىي عاصىىمك السىىلجوقيين ومديبىىك ،696مال شىىر  إيىىران وتسىىم  اآلن بشىىهر  سىىبك شىى
العلم بعد بوداد  و،بىا  اجتهىد فىي العلىم بعىد مالامتى  لكبىار علمائهىا حتى  بىر  وبىرا بجمى   وكابىت لى  الكذيىر مىن الميلتىات 

حيىاء علىوم الىدين  والمستصىتي فىي  التي اشىهر،اس البسىين فىي فىرو  المىه،ا  والوسىين ا ملهىص مىن البسىين    والىوجيا  وا 
اإلمثام الغزالثي للمايد عن ا مام الواالي اب رس الصالبي  علي محمىد  ،. 969علم األصول وغير،ا الكذير  وقد توفي سبك 

   .64 – 33م  ص4667، / 1647  ميسسك اقرأ للبشر والتوايع  القا،ر   1نوجهوده في التجديد واإلصا ، 

  668  631  349  347  319  363  187  ص4؛ ج639  379  366  497  ص1ج السثثثثثلوج، الجبىىىىىد   (23)
693  696  643. 
الصثثثات العلميثثثة بثثين الثثثيمن واألقطثثثار اإلسثثثامية األخثثثرح ودوريثثثا فثثثي إثثثثراء الحضثثثارة ، ىىىديل  نىىى  حسىىين عىىىوض   (24)

رن الساب  إلثى منتصثا القثرن التاسث  الهجثر"/ القثرن الثالثث عشثر إلثى اإلسامية باإلنجازات المعرفية المختلفة من الق
بح  تمت المشار  ب  في ميتمر الوحد  والتبو  فىي الحضىار  ا سىالميك  جامعىك  منتصا القرن الخام  عشر المياد"،

 .14م  ص4616الشارقك  
 .478  ص1جالعقود اللؤلؤية،  الهارجي  (25)
 حبتي المه،اعمر بن رسول التركمابي ميسإ الدولك الرسوليك التركمابيك في اليمن كان  المبصور بور الدينيهكر أن  (26)

 فقال ل س يا عمر صر إل  مه،ا الشافعي  فأصبح يب ر في كتا الشافعي ويعتمد مه،ب . الببي  -كما ورد عب -فرأى 
 . و،و المه،ا اله  كان علي  السالجقك.497  ص1ج السلوج، الجبد  

 .673  ص1ج السلوج، (27)
مبشىىىورات واار  ا عىىىالم والذقافىىىك  صىىىبعاء  حيثثثاة األدب اليمنثثثي فثثثي عصثثثر بنثثثي رسثثثول،  الحبشىىىي  عبىىىد ا  محمىىىد  (28)

 .99م  ص1986
تحقيىى س عبىىد ا  محمىىد طبقثثات صثثلحاء الثثيمن المعثثروا بتثثاريخ البريهثثي،  البريهىىي  عبىىد الو،ىىاا بىىن عبىىد الىىرحمن  (21)

 وما بعد،ا. 17م  ص1996،/ 1616اء    مكتبك ا رشاد  صبع4الحبشي  ن

،و الشيب جمال الدين أبو إسحا  إبرا،يم بن علي بن يوس  بن عبىد ا    الشىيراا   التيرواأبىاد  الشىافعي؛ ولىد سىبك  (31)
  تتقَّ  بشيراا عل  يد جماعك من األعيان مبهم أبو أحمد عبد الو،اا بن محمد بن أمين وأبو عبد ا  محمد بن عبد ،393

  البيضاو  وأبو القاسم مبصىور بىن عمىر الكرهىي وغيىر،م  وصىحا القاضىي أبىا النيىا النبىر  كذيىرا  ببوىداد  وابتتىع بى   ا
وبىىاا عبىى  فىىي مجلسىى   ورتبىى  معيىىدا  فىىي حلقتىى   وصىىار إمىىام وقتىى  ببوىىداد  ولمىىا ببىى  ب ىىام الملىى  مدرسىىت  ببوىىداد  سىىأل  أن 

لصباج صىاحا الشىامل مىد  يسىير   ذىم أجىاا إلى  هلى  فتوال،ىا  ولىم يىال بهىا إلى  يتوال،ا  فلم يتعل  فوال،ا ألبي بصر ابن ا
  سمع الحدي  من أبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالا الهىوارامي البرقىابي الحىاف  وأبىي علىي ،674أن مات سبك 

ااى وغيىر،م. وصىب  التصىابي  الحسن بن أحمد بن إبرا،يم بن شاهان الباار وأبي الترج محمد بن عبد ا  الهرجوشي الشير 
المباركك المتيد   مبهاس المهها في المه،ا  والتههيا في التق  شرح  العراقي  والتببي  في التق   واللمع وشرحها في أصول 
التق   والبكت في الهال   والتبصر  في أصول التق   والمعوبك في الجدل  ونبقىات التقهىاء  وبصىح أ،ىل العلىم وغيىر هلى   

تثثاريخ اإلسثثام ووفيثثات المشثثايير بىى  هلىى  كذيىىر. للمايىىد اب ىىرس الىىه،بي  شىىمإ الىىدين محمىىد بىىن أحمىىد بىىن عذمىىان   وابتتىىع
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 – 169م  ص1987، / 1667  دار الكتىىاا العربىىي  بيىىروت  1  تحقيىى س عمىىر عبىىد السىىالم تىىدمر   ن34ج واألعثثام،
  تحقيىى س 1ج وفيثثات األعيثثان وأنبثثاء الزمثثان،؛ ابىىن هلكىىان  أبىىو العبىىاإ شىىمإ الىىدين أحمىىد بىىن محمىىد بىىن أبىىي بكىىر  196

 . 49إحسان عباإ  دار صادر  بيروت  دون تاريب  ص

،و أبو بصر ،بك ا  بن ذابت الببدبيجي بسبك إل  بلد بالقرا من البصر  تسم  ببدبيجين  تتق  بالشيب أبي إسح   (39)
السلوج، . اب رس الجبد   ،966ت وفات  عل  رأإ صبورا عل  ا قراء  وكاب الشيراا   وكان سهل المقابلك لين الجابا

 .275  ص1ج
 .268  ص1جالسلوج،  (32)
 .77  ص4؛ ج664  ص1جالعقود اللؤلؤية،  الهارجي  (33)
 .418  188  91  49  46  99  ص4؛ ج297  ص1جالمصدر نفسف،  (34)
 .94  صحياة األدب اليمنيالحبشي   (35)
 .479  269  169  ص1جالسلوج، الجبد    (36)
 .269  صالمصدر بتس  والجاء (37)
  668  631  349  347  319  363  187  ص4؛ ج639  379  366  497  ص1ج ،المصدر بتس  (38)
693  696  643. 
العطايثا السثنية والموايثب الهنيثة فثي المناقثب م    1374، / 778المل  األفضل  العباإ بن علي بن رسىول ا تس  (31)

م  4669، / 1649عبىىىد الواحىىىد عبىىىد ا  الهىىىامر   إصىىىدارات واار  الذقافىىىك والسىىىياحك  صىىىبعاء  دراسىىىك وتحقيىىى س  اليمنيثثثة،
 .191ص
الصات العلمية بين اليمن واألقطار للمايد من ،يالء العلماء الهين دهلوا اليمن هالل مد  الدراسك اب رس ، ديل   (41)

 .43 - 19  صاإلسامية األخرح
  اسم أعجمي بحو سيبوي  وبتنوي ...   والمهروبىابي ال أدر  إلى  مىا ،ىهه البسىبك ،ىل ،ىي يقول الجبد  عب س " فعبدوي (49)

إل  بلد أو جد...   سألت عن هل  بعض من يدعي الهبر  فقال لعل  بسا إل  بلد بساحل البصر  يقال لى  ما،روبىان"  ولىد 
سىحا  الشىىيراا  ببوىىداد  وحىد  فىىي بعىىض   ودهىىل الىيمن فىىي كهىىر المئىك الهامسىىك  وكىان قىىد تتقىى  بالشىيب أبىىي إ،637سىبك 

األسابيد أب  كان فراغ  لقراء  المهها عل  مصبت   وأول بلىد ورده مىن الىيمن مديبىك عىدن ذىم صىار إلى  ابيىد  ذىم ابتقىل إلى  
  ولمىىا اسىىتقر بكمىىران وشىىا  علمىى  قصىىده البىىاإ مىىن أبحىىاء الىىيمن بتهامتهىىا وبجىىد،ا  وكابىىت وفاتىى  ،969جايىىر  كمىىران سىىبك 

بعىد أن بلى  عمىره ذمابيىا وذمىابين سىبك ، 949ر  عل  الحال المرضي ليلىك الهمىيإ لعشىر هلىون مىن ربيىع اآلهىر سىبك بالجاي
 .484 – 479  ص1جالسلوج، وقبر إل  جبا مسجده من جهك المشر . الجبد   

 .344  صالعطايا السنيةالمل  األفضل   (42)
 .536  ص2جالسلوج، الجبد    (43)
أثثثثر الحضثثثارة السثثثلجوقية فثثثي دول شثثثرق العثثثالم اإلسثثثامي علثثثى الحضثثثارتين األيوبيثثثة در  بهجىىىت  مبىىى  محمىىىد بىىى (44)

 .134 - 149  مكتبك ا،راء الشر   القا،ر   ص1جوالمملوكية بمصر، 
 .536  ص2جالسلوج، الجبد    (45)
 .869  794  719 – 718  944 – 949  691 – 696  369   ص9اا فاكهة الزمن،اب رس المل  األشر    (46)
 ،/1346  مكتبك وكالك المعار  التركيك  اسنببول  1ج كشا الظنون عن أسامي الكتب والفنون،حاجي هليتك   (47)

 .644م  ص1961
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 .76  ص1جالعقود اللؤلؤية،  الهارجي  (48)
 .634  ص4ج ، السلوج،الجبد  (41)
 .311صطبقات صلحاء اليمن،  البريهي  (51)
 .676  ص1ج ، السلوج،الجبد  (59)
 .497  ص1  جالعقود اللؤلؤية الهارجي  (52)
 .636  ص4ج ، السلوج،الجبد  (53)
 .87صطبقات صلحاء اليمن،  البريهي  (54)
النبلهابكس ،ي الموسيق  العسكريك التي تضرا في المباسبات المهمك  وتتكون من النبول واألبوا  والصبوج واألعالم  (55)

 .13  4 – 7ص  6ج صبح األعشى،الهاصىك بالدولك. القلقشبد   
 .188  ص4ج العقود اللؤلؤية،الهارجي   (56)
 .497المصدر بتس  والجاء  ص (57)
 .311ص طبقات صلحاء اليمن،البريهي   (58)
صىىحح س  المعتمثثد فثثي األدويثثة المفثثردة ، م  1496،/496الملىى  الم تىىر  يوسىى  بىىن عمىىر بىىن علىىي بىىن رسىىول اتس (51)

 . وما بعد،ا 19م  ص4666مصنت  السقا  دار العلم  بيروت  

دراسىىك وتحقيىى س محمىىد عيسىى   المختثثرع فثثي فنثثون مثثن الصثثن ،الملىى  الم تىىر  يوسىى  بىىن عمىىر بىىن علىىي بىىن رسىىول   (61)
 .وما بعد،ا 99  ص  للمحق 49م  ص1989صالحيك  ميسسك الشرا  العربي  الكويت  

 .477  413  69  28  ص1ج العقود اللؤلؤية،الهارجي   (69)
 .278اء  صالمصدر بتس  والج (62)
 .76صالعطايا السنية،  المل  األفضل  (63)
م  1976المعهد العلمي التربسي لآلذار الشرقيك  القا،ر    ، مصادر تاريخ اليمن في العصر اإلسامي،أيمن فياد سيد (64)
 .131ص
 .76صالعطايا السنية،  المل  األفضل  (65)
 .46ص حياة األدب اليمني،الحبشي   (66)
 أ.146  سجد المسبوج،العالهارجي   (67)

 .  46ص حياة األدب اليمني،الحبشي   (68) 

 ملثثح الماحثثة فثثي معرفثثة التفاحثثة،م    1494، / 494الملىى  األشىىر   عمىىر بىىن يوسىى  بىىن عمىىر بىىن رسىىول ا تس (61) 
 وما بعد،ا. 47م  ص1987، / 1668تحقي س عبد ا  محمد علي المجا،د  ن   دار التكر  دمش   

 طرفة األصحاب فثي معرفثة األنسثاب،م    1494، / 494  عمر بن يوس  بن عمر بن رسول ا تس المل  األشر  (71)
، مصادر تاريخ الثيمن، ؛ أيمن فياد سىيد36م  ص1989، / 1664  دار التبوير  بيروت  4تحقي س  . د. ستر ستين  ن

 .134 -131ص
 .442  ص1ج العقود اللؤلؤية،الهارجي   (79)
م   1344،/746واب ىىىرس الملىىى  المجا،ىىىد  علىىىي بىىىن دايد بىىىن رسىىىول اتس .91  صا السثثثنيةالعطايثثثالملىىى  األفضىىىل  (72)

    مركىا البحىو  والدراسىات 14تحقيى س ،ىالل بىاجي  مجلىك دراسىات يمبيىك  عىدد ا الخيول اليمنية في المملكثة الرسثولية،
 .96 - 46م  ص1986، / 1666اليمبيك  صبعاء  يوبيو 
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تحقيىى س محمىىد عبىىد الىىرحيم  ملثثح الماحثثة فثثي معرفثثة الماحثثة،بىىن عمىىر بىىن رسىىول  الملىى  األشىىر   عمىىر بىىن يوسىى  (73) 

 .147م  ص1989   صبعاء  1جاام  مجلك األكليل اليمبيك  السبك الذالذك  العدد ا
 .124 - 125  ص2ج العقود اللؤلؤية،الهارجي   (74)
 .61 - 39صالعطايا السنية،  المل  األفضل  اب ر عن جميع ،هه الميلتاتس (75)
تحقيىى س علىي بىىن سىالم كل بصىىي   رسىالك ماجسىىتير  رسثثالة فثي القتثثال، الملى  األفضىل  العبىىاإ بىن علىىي بىن رسىىول   (76)

 وما بعد،ا. 16م  ص1993،/ 1616جامعك مابشستر  لبدن  

 حق  الباا الرابع والهامإ من ،ها الكتاا الباح  علي حسن معيلي. (77)

 .187صالعقد الفاخر الحسن،  الهارجي  (78)
تحقيى س  تاريخ وصثاب المسثمى االعتبثار فثي التثواريخ وا ثثار،الوصابي  وجي  الدين عبد الرحمن بن عمر الحبيشي   (71)

 .199م  ص1979عبد ا  محمد الحبشي   مركا الدراسات اليمبيك  صبعاء  
 .446 - 419  ص1جالعقود اللؤلؤية،  الهارجي  (81)
فىي مديبىك إلا لسىيرت  المرضىيك  ولمىا اتصى  بى  مىن صىتات حميىد   وقىد تىم تعيبى  عر  بأب  كان من أعيان التركمان  (89)

واليا  عل  إا من قبل الم تر األول التركمابي  فأحب  الباإ ،با  ألعمال  التي ك رست لصالحهم  كما أهىه فىي حىل العديىد 
في العديد من األمىور  كمىا  من المشكالت التي واجهت أ،الي بعض المبان   فكان هير مبص  لهم  وكش  عبهم الضر

م  وحسىبت سىيرت   وسىعد البىاإ بواليتى  لتعلى  المعىرو  بيىبهم  وااد 1343،/746يقىول الجبىد  لهىها ولىي على  الجبىد سىبك 
  4ج السثثثلوج، الجبىىىد   مىىىن محبىىىك البىىىاإ لىىى  أعمالىىى  الهيريىىىك فىىىي إا وابيىىىد  مبهىىىا شىىىرائ  للكتىىىا ووقتهىىىا علىىى  المسىىىاجد.

 .149ص
من أعيان أ،ل الدين والدبيا التركمان لما قدم  من أعمىال هيريىك مبهىا ببىاءه للمسىاجد وتعيىين القىائمين وص  بأب  كان  (82)

 .949صالعطايا السنية،  المل  األشر   عليها  واال،تمام باأليتام الهين ال عائل لهم.
 .478  ص1جالعقود اللؤلؤية،  الهارجي  (83)
 .949  االباا الهامإ   ص فاكهة الزمن  األشر   ؛ المل442 – 661المصدر بتس  والجاء  ص (84)
 .181 – 186ص بهجة الزمن،اب رس  (85)
 .969  ص4جالسلوج،  الجبد   (86)
 .536  صالمصدر بتس  والجاء (87)
كىان السىىلنان الم تىىر يوسىى  مىىن أكذىىر ببىىي رسىىول التركمىىان ا،تمامىىا  بهىىها الجابىىا  إه هصىىص األمىىوال لشىىراء الكتىىا   (88)

  491- 496  ص1المصىىىىىدر بتسىىىىى   ج  مع ىىىىىم ببىىىىىي رسىىىىىول وعلمىىىىىاي،م وفقهىىىىىاي،م. اب ىىىىىرس الجبىىىىىد   وسىىىىىار علىىىىى  بهجىىىىى
 .634  661  87  44  36  ص4؛ ج674 393

 .949االباا الهامإ   ص فاكهة الزمن،؛ المل  األشر   664 - 661  ص1ج العقود اللؤلؤية، الهارجي  (81)
 .181 – 186  صبهجة الزمنابن عبد المجيد   (11)
  .3  وحاشيك رقم ا441   ص9  وحاشيك رقم ا446اب رس المصدر بتس   ص (19)

 .318 - 317  ص4جالعقود اللؤلؤية، الهارجي   (12)
 .969  71  ص4ج السلوج،الجبد    (13)
 .78 - 77  ص1ج تاريخ ثغر عدن،بامهرمك   (14)
 .491 - 496ص العطايا السنية،المل  األفضل   (15)
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 .971  976  149  ص4ج السلوج،اب رس الجبد    (16)


