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عبد اهلل بن أحمد الفرغاني
الدكتور عاصم إسماعيل كنعان
كمية التربية  /جامعة ديالى

المقدمة :
أزدىرت الحركة الفكرية العربية اإلسالمية في القرن الثالث اليجري أزدىا اًر كبي اًر عندما قادىا

حممة العمم والمعرفة في شتى الصنوف المعرفية  ،وكان لممؤرخين المسممين دور واضح ومتميز في

أزدىار ىذه الحركة من خالل المصنفات التاريخية المتعددة  ،ولكن مما يؤسف لو أن أعداداً كبيرة من

تمك المصنفات لم لتصل الينا بفعل عوامل وأسباب عديدة فباتت تشكل فراغاً عممياً ممموساً ولم يعد معرفة
تمك المصنفات وأولئك المؤرخين الذين كتبوىا اال من خالل ما أورده مؤرخون أخرون وصمت كتبيم الينا

بشكل عرضي أو من خالل النقوالت التي نقوليا عن تمك المصنفات المفقودة  ،لذلك اصبحت الدراسات
والبحوث التي تسعى لمتنقيب عن المعمومات المتناثرة في بطون الكتب عن ىؤالء المؤرخين من األىمية

بمكان وال سيما أنيم أثروا المسيرة العممية بعطاء ثر من العمم والمعرفة  ،ومؤرخنا عبد اهلل بن أحمد

الفرغاني الذي ىو موضوع بحثنا واحد من أولئك الذين يستحقون إلقاء الضوء عمييم إلخراجيم من دائرة

الجيل بيم  ،إذ عمى الرغم من أىمية ىذا المؤرخ أال أن المعمومات المتوافرة عنو قميمة عدا اشارات

متواضعة ليذا العالم الجميل والمؤرخ الكبير ...

واهلل ولي التوفيق
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االسم والكنية
ىو ابو محمد عبد اهلل بن أحمد بن جعفر بن خذيان الفرغاني التركي

مضمومة وذال وياء معجمتين ىو جد عبد اهلل

المعتصم باهلل (227 – 218ىـ)

()4

()2

.

 ،الذي جمب من فرغانة

()1
()3

 ،وخذيان بخاء

 ،الى الخميفة العباسي

وقد لقب عبد اهلل بن أحمد الفرغاني بالبغدادي حيث يذكره الخطيب البغدادي بيذا المقب فيقول " :ىو
()5

عبد اهلل بن أحمد بن جعفر بن خامس أبو محمد البغدادي"

المعتصم فأسمم عمى يديو

()6

.

 ،جمب جده خذيان من فرغانة الى

ويبدو أن عبد اهلل نشأ في بغداد وعمى ىذا لقب بالبغدادي ولكنو لم يستقر فييا ألنو ارتحل الى بمدان

أخرى فقد نزل في مصر

()7

 ،وكان حدث قبميا في دمشق ( ،)8ويظير أن أقامتو في دمشق كانت طويمة

نوعاً ما والدليل عمى ىذا أنو كان لو تالميذ ىناك

()9

 ،أما نزولو في مصر فقد كانت المحطة األخيرة لو

عندما ارتحل الييا من دمشق ليمضي بقية عمره حتى وفاتو

()1

()10

.

الذىبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  ،سير إعالم النبالء  ،أشرف عمى تحقيق الكتاب شعيب االرنؤوط  ،حقق ىذا الجزء اكرم البوشي  ،مؤسسة الرسالة ،

(بيروت – بال تاريخ)  ،ج  ، 16ص  ، 33 – 32سزكين  ،تاريخ التراث  ،تعريب محمود فيمي حسين والدكتور فيمي ابو الفضل  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،
(القاىرة –  ، )1977ج 1ص . 542
()2

ابن ماكوال  ،االمير الحافظ  ،رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف من األسماء والكنى وااللقاب  ،نشر محمد أمين ولج ( ،بيروت – بال تاريخ)  ،ج  ، 2ص ، 4 – 2
ابن حجر  ،أحمد بن عمي العقالني  ،تبصير المنتبو بتحرير المشتبو  ،تحقيق عمي محمد البجاوي ومراجعة محمد عمي النجار  ،المؤسسة العامة لمتأليف والنشر ،

(القاىرة – بال تاريخ)  ،ج 1ص . 418
()3

فرغانة  :كورة واسعة بما وراء النير متاخمة لبالد تركستان  ،وتشتير فرغانة بكثرة قراىا التي تشتير بمختمف انواع المزروعات – ياقوت  ،شياب الدين أبو عبد اهلل

()4

الخطيب البغدادي  ،أبو بكر أحمد بن عمي  ،تاريخ بغداد  ،تحقيق عمى محمد البجاوي ومراجعة محمد عمي النجار  ،المؤسسة المصرية العامة لمتأليف والنشر ،

()5

تاريخ بغداد . 389/9 ،

الحموي  ،معجم البمدان ( ،اليبزك –  ، )1868ج 3ص . 79 – 78

(القاىرة – بال تاريخ)  ،ج 9ص. 389
()6
()7
()8
()9

المصدر نفسو . 389/9 ،
المصدر نفسو . 389/9 ،

كحالة  ،عمر رضا  ،معجم المؤلفين  ،مطبعة الترفي ( ،دمشق –  ، )1985ج 2ص . 22

ابن عساكر  ،عمي بن الحسين بن عبد اهلل  ،تاريخ مدينة دمشق  ،تحقيق محمد أحمد دىان  ،مطبوعات المجمع العممي العراقي ( ،دمشق – بال تاريخ)  ،ج

. 477
()10

ابن عساكر  ،تاريخ دمشق . 477/7 ،

7ص

العدد الثالث والعشرون

مجمة ديالى 2006 /

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولد ابو محمد عبد اهلل بن أحمد الفرغاني سنة  282ىـ 895 /م

من سنة  362ىـ  972 /م

()2

()1

وتوفي في جمادي األولى

 ،وعمى ىذا فأن عمره حين وفاتو بمغ الثمانين عاماً  ،وال نعمم عمى وجو

التحديد المكان الذي ولد فيو الفرغاني ،ولكن يبدو أنو كان في بغداد ألن جده كان قد جمب من فرغانة
()3

فيمن جمبوا الى الخميفة المعتصم فاسمم عمى يديو واستقر فييا

يوحي بذلك .

 ،فضالً عن كون تمقبو بالبغدادي

()4

أثاره :
أما أثاره فتشير المصادر الى أن أبا محمد عبد اهلل بن أحمد الفرغاني كان مؤرخاً ومحدثاً

وقد صحب محمد بن جرير الطبري (ت  310ىـ 922 /ىـ) وكان من تالمذتو المقربين
يحدث عنو في دمشق

()7

الصمة

 ،والذي كان

 ،وكما أنو أكمل كتاب الطبري (تاريخ األمم والمموك) فيو كما يقول الذىبي " :

صاحب كتاب التاريخ المذيل عمى تاريخ محمد بن جرير الطبري "
()9

()6

()5

،

()8

 ،وقد سمى ىذا الكتاب بكتاب

()10

 ،وىذه القطعة تضم خب اًر عن

 ،ولكن مما يؤسف لو أن ىذا الكتاب مفقود ولم يصل الينا منو سوى قطعة من القرن الرابع

اليجري مخطوطة بالمعيد الشرقي نشرتيا نبيو عبود فبي شيكاغو

موقعو في عيد الخميفة العباسي المقتدر باهلل (

)

()11

.

()1

ياقوت  ،شياب الدين بن عبد اهلل الحموي  ،معجم األدباء المعروف بأرشاد االريب الى معرفة األديب ( ،مصر –  ، 426/6 ، )1930سزكين  ،تاريخ التراث ،

()2

الذىبي سير إعالم النبالء . 33 – 332/16 ،

. 542/1
()3
()4
()5
()6
()7
()8

الخطيب البغدادي  ،تاريخ بغداد . 389/9 ،

المصدر نفسو . 426/6 ،

الخطيب البغدادي  ،تاريخ بغداد  ، 389/9 ،الذىبي  ،سير إعالم النبالء  ، 33 – 332 /16 ،كحالة  ،معجم المؤلفين . 22/6 ،

ياقوت  ،معجم األدباء . 426/6 ،
المصدر نفسو . 426/6 ،

الذىبي  ،سير إعالم النبالء  ، 33 – 332 / 16 ،كحالة  ،معجم المؤلفين . 22/6 ،

()9

ياقوت  ،معجم األدباء  ، 349/2 ،القفطي  ،جمال الدين  ،أبو الحسن عمي بن يوسف  ،تاريخ الحكماء من كتاب أخبار العمماء بأخبار الحكماء  ،مكتبة المثنى

()10

سيزكين  ،تاريخ التراث 543 – 542 ،

()11

المصدر نفسو . 43 – 542/1 ،

( ،بغداد – بال تاريخ)  ،ص . 110

N – abbott , studies in arabic pap , chicago , 1967
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ويشير سزكين الى أن الفرغاني لو قصيدة من تسعة وستين بيتاً في الكتاب نفسو وصمت الينا في

البداية والنياية ألبن كثير

()1

 ،ولكن يبدو أن سزكين قد وقع في الوىم حينما نسب القصيدة لمفرغاني ألن

حقيقة األمر وكما أشار الييا أبن كثير أن القصيدة ليست من نظم الفرغاني وال تعود أليو وأنما الذي

نظميا بعض كتاب الممك نقفور يفتخرون يبيدىم وقد كتبيا ابن عساكر بخط يده ونقميا من كتاب صمة

الصمة لمفرغاني

()2

أي أن الفرغاني ىو الذي أوردىا في كتابو ولم تكن من نظمو كما ذىب سزكين  .وقد

ألف الفرغاني كتاباً آخر وصل بو كتاب الصمة األول فاشأرة أبن كثير توحي بذلك عندما يتحدث عن
القصيدة اآلنفة الذكر عندما يقول " :وقد كتبيا ابن عساكر بخط يده ونقميا من كتاب صمة الصمة

لمفرغاني" ( ،)3وال تشير المصادر الى كتب أخرى الفيا الفرغاني غير الذي ذكر سواء في التاريخ او
الحديث او في مجال آخر .

()1
()2
()3

سزكين  ،تاريخ التراث . 43 – 542/1 ،

المصدر نفسو . 542/1 ،

أبن كثير  ،عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بن عمر  ،البداية والنياية  ،مكتبة المعارف ( ،بيروت –  ، )1977ج 11ص  ، 244والقصيدة تقول :
من الممك المطير المسجي مــالك

الى خمف االمالك من ال ىاشم

الى الممك الفضل المطيع اخي العال و من يرتجي لمعضالت العظائم
امل سمعت اذ نال ما انا صــانع و لكن دىاك الوىن عن فعل جازم

()4

ابن كثير  ،البداية والنياية . 244/11 ،
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شيوخو وتالمذتو :

كان الفرغاني تمميذاً لمحمد بن جرير الطبري فقد صحبو وكان يحدث عنو فيو شيخو

()1

 ،وكان

معجباً بو أيما أعجاب ويبدو أن الطبري ىو األخر كان يقدم الفرغاني عمى تالمذتو يستدل عمى ىذا من
خالل سماح الطبري لتمميذه الفرغاني بالتعميق عمى أحد مؤلفاتو بخطو يشيد بعممو ومعرفتو بالحديث

والتفسير والنحو والمغة والعروض مبيناً لو في جميع ذلك تصانيف ولو معرفة بالقرآن

()2

 ،ويبدو أن

الفرغاني لم يكن تمميذ الطبري في التاريخ حسب بل تتممذ عمى يديو في العموم األخرى التي برع بيا

كالتفسير مثالً  ،فقد وجد بخط الفرغاني ما ذكر فيو قطعة ابن جرير يجيز سماعيا لتمميذين من تالمذتو
وىم عمي بن عمران وابراىيم بن محمد

()3

 ،وىذا يؤيد ما أشرنا أليو سابقاً من أن الفرغاني كان من تالمذة

الطبري المقربين إذ كان يكمفو بميمة كتابة أجازات السماع كما ورد أعاله .

لقد حدث الفرغاني عن الطبري في دمشق وأنو كان يحدث عن شيخ آخر لو ىو عمي بن الحسن

بن سميمان

()4

 ،ولكنو عندما أرتحل الى مصر حدث بيا عن محمد بن نصر الصائغ وقد وثقو أبو الفتح

بن مسرور الذي كتب عنو .

()1
()2
()3
()4

ياقوت  ،معجم األدباء . 427/6 ،
ياقوت  ،معجم األدباء . 426/6 ،
ياقوت  ،معجم األدباء . 426/6 ،

الذىبي سير إعالم النبالء . 33 – 332/16 ،
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()1

أما تالميذه فقد أشارت المصادر الى عدد منيم فقد درس عمى يده في دمشق عدد من طمبة العمم

ورووا عنو وكان من أبرزىم تمام الرازي ابن الحافظ ابي الحسين

بن زيد وعبد الغني والدار قطني

عمل الحديث ورجالو

()4

()3

()2

 ،وأبو الفتح بن مسرور أبو سميمان

الذي كان من بحور العمم وأئمة الدنيا والذي انتيى اليو الحفظ ومعرفة

 ،وقد أشاد تالميذ الفرغاني بشيخيم فمثالً عندما كان يحدث عنو أبو سميمان بن

زيد كان يسميو بالعابد فيقول  " :انباناً العابد أبو محمد بن عبد اهلل بن الفرغاني

()5

ومن الذين كانوا

يسمعون عنو أو ممن كانوا تالمذتو عبد اهلل بن أحمد بن عمي بن اسماعيل بن يحيى بن بنان الخطبي

والذي كان " ثقة فاضالً نبيالً فاىماً عارفاً بأيام الناس وأخبار الخمفاء " (. )6

ويبدو أن جل تالميذ الفرغاني كانوا في دمشق حيث ال تشير المصادر التي بين ايدينا الى اسماء

تالمذتو بمصر عمى الرغم من اقامتو ىناك ويبدو أن اقامتو في دمشق كانت أطول مما سمحت لو بالقيام
بنشاطو العممي عمى احسن وجو .

والبد لنا قبل ان ننيي الكالم عمى تالمذتو وىو أحمد بن عبد اهلل الفرغاني وكان مؤرخاً ولد سنة

 327ىـ 938 /م وتوفي بمصر سنة 398ىـ/

ولو تاريخ وصل بو تاريخاً لوالده كما أنو ارخ لسيرة

العزيز سمطان مصر المنتسب الى العمويين وسيرة كافور االخشيدي (.)7

والبد من اإلشارة أخي اًر الى أن ىناك أسماً شبيياً بأسمو اال وىو أحمد بن محمد بن كثير الفرغاني

الفمكي المنجم

()1
()2
()3
()4
()5
()6

()8

.

الخطيب البغدادي  ،تاريخ بغداد . 389/9 ،

ابن عساكر  ،تاريخ دمشق . 277/7 ،

الذىبي سير اعالم النبالء . 33- 332/16 ،

المصدر نفسو . 450 / 16 ،

ابن عساكر  ،تاريخ دمشق . 270 – 269/10 ،

ياقوت  ،معجم االدباء . 394/2 ،

()7

الزركاني  ،االعالم  ،دار العمم لمماليين  ،مطبعة العموم ( ،بيروت – . 149/1 ، )1984

()8

بروكممان  ،تاريخ األدب العربي  ،تعريب د .عبد الحميم النجار  ،ط  ، 3دار المعارف ( ،القاىرة –  ، 200/4 ، )1974العزاوي  ،عبد الرحمن عمي  ،رسالة
دكتوراه عمى االلة الكاتبة  ،كمية األداب  ،جامعة بغداد  ، 1986ص . 141
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المصادر والمراجع
بروكممان ،

 تاريخ االدب العربي  ،تعريب الدكتور عبد الحميم النجار  ،دار المعارف بمصر ،(القاىرة – . )1974

ابن حجر  ،أحمد بن عمي العسقالني ( ،ت  773ىـ)
 -تبصير المنتبو بتحرير المشتبو  ،القسم األول  ،تحقيق عمي محمد البجاوي ومراجعة

محمد عمي النجار  ،المؤسسة المصرية العامة لمتاليف والنشر ( ،القاىرة – بال تاريخ) .

الخطيب البغدادي  ،أبو بكر أحمد بن عمي ( ،ت  463ىـ)

 تاريخ مدينة بغداد أو مدينة السالم  ،دار الفكر لمطباعة والنشر ( ،بيروت – بال تاريخ).

الذىبي  ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ( ،ت –  748ىـ)

 سير أعالم النبالء  ،اشرف عمى تحقيق الكتاب شعيب االرنؤوط  ،الجزء المستخدمبالبحث (جـ  )16تحقيق اكرم البوشي  ،مؤسسة الرسالة ( ،بال مكان – بال تاريخ) .

الزركمي  ،خير اليدن

 -االعالم  ،مطبعة العموم ( ،بيروت – )1984

سزكين ،

 تاريخ التراث  ،تعريب محمود فيمي حسين والدكتور فيمي أبي الفضل  ،الييئة المصريةالعامة لمكتاب ( ،القاىرة – . )1977

ابن عساكر  ،عمي بن الحسين بن عبد اهلل ( ،ت  571ىـ)

 تاريخ مدينة دمشق  ،تحقيق محمد أحمد دىمان  ،مطبوعات المجمع العممي العربي ،(دمشق – بال تاريخ) .

القفطي  ،جمال الدين ابي الحسن عمي بن يوسف ( ،ت  646ىـ)
 تاريخ الحكماء من كتاب اخبار العمماء باخبار الحكماء  ،مكتبة المثنى  ،ببغدادومؤسسة الخالجي بمصر – بال تاريخ .

ابن كثير  ،عماد الدين ابو الفدا اسماعيل بن عمر  ( ،ت  774ىـ)
 -البداية والنياية  ،مكتبة المعارف ( ،بيروت – . )1977

كحالة  ،عمر رضا

العدد الثالث والعشرون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجمة ديالى 2006 /

 معجم المؤلفين  ،مطبعة الترقي ( ،دمشق –  1985م ) ابن ماكوال  ،األمير الحافظ ،(ت –  475ىـ) .

 االكمال في رفع االرتياب من المؤلف والمختمف من االسماء والكنى واالنساب  ،نشرمحمد أمين دلج ( ،بيروت – بال تاريخ) .

ياقوت  ،شياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي ( ،ت  626ىـ)
 معجم االدباء المعروف بأرشاد االريب الى معرفة االديب  ،مطبعة ىندية بالوسيمينيبمصر  1924مطبعة . 1930

معجم البمدان  ،اليبزك . 1868

