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 اهلجرٌني  الثانً والثالثرستاق اسفراٌني يف القرنني 
 الثامن والتاسع املٍالدٌني 

 عالء محمد عبد الغني حسن د.
 المساعداإلسالمي  أستاذ التاريخ

 الكويت -الجامعة العربية المفتوحة
 :مقدمت البحث

 الميمة التي تتبع فيي من المدن ، ميزتمجغرافي  موقع ب حظي رستاق اسفرايين
بو من نشاط اقتصادي قامت  تمتعتباإلضافة إلى ما ، عامةبوخراسان  ،خاصةبسابور ني

وكفايتيا في  ،ووفرة محاصيميا بخصوبة أراضييا سفرايينافقد تميزت ، أركانو عمى الزراعة
بعناصر سكانية  يسفرايينوأيضا تميز المجتمع اال، وكذلك الصناعة والتجارة الغالب ألىميا،
 .مقاتو مع ما بينيا من انسجام وتالؤ طب من حيث تنوع أطيافو وتعدد، مختمفة األجناس

من العمماء الذين طافوا أخرجت العديد فقد  ،العمماء :اسفرايينمن أفضل ما تميزت بو ولعل  
ضافات واضحة سيامات مميزة وكان ليم إ،  العالم شرقا وغربا من ، في صنوف العموم المختمفةوا 

 .الدراسةوىذا ما ستوضحو  ،وتأليف الكتب في مختمف العموم ،سمن تدري وا بوخالل ما قام
من  تواجوالصعوبة التي : اإلشارة إلى مقدار دمة الموجزةوجدير بالذكر في ىذه المق

نظرًا لندرة  ،من نواحييا السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،يحاول دراسة ىذه المدينة
 تبقى من مصادر فحديثو ورد بصورة المصادر التي عنيت بيا وبالحديث عنيا، وما

براز موضوعاتو وا   ،ن تطويعيا لخدمة مقتضيات البحثحاولنا جاىدي ،في الغالب ،مجممة
في ىذه الدراسة  ،نصاف الذي يجب أن يكون رائدناولعل االعتراف بيذا من اإلومطالبو، 

 ة محل الدراسة.ودورىا في الحقبة الزمني ،اسفرايينبرستاق التعريف  :، وفيما يمي اوغيرى
 التعرٌف برستاق اسفراٌني: أوال 

 اسفرايين والنواحي المتعمقة بيا:قبل الشروع في مادة البحث األصمية والحديث عن 
مع  اتساقاً بيان مدلول لفظة رستاق الواردة في العنوان،  متطمبات البحث،أرى أنو من 

 ،وبيان مدلوليا ضرورة أن يستيل الباحث بحثو بتعريف غريب مصطمحات العنوان،
والجمع  ،ورسراق ،ويقال: رزداق ،فالرستاق  كممة فارسية معربة، الحقوه بقرطاس
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الرساتيق، وىو السواد، قال ابن ميادة: ىال اشتريت حنطة بالرستاق، سمراء مما درس إن 
رسداق، الرذداق : لغة في ال (2)ًا ىي كورة كثيرة القرى بنيسابورورستاق أيض (1)محزاق.
لناس، وىو : السطر من النخل والصف من االرستاق ، قال الجوىري الرزداقتعريب 

قال ياقوت: رستاق . و (3)رستو(  وقيل ىي بيوت مجمعة معرب وأصمو بالفارسية )
 . (4)نزىو وبساتين كثيرة وأنيار جاريةولو قرى  ،بينيما سبعة فراسخ ،بسمرقند

حيث  ،تعرف عمى معاني اسفرايينآن لنا أن ن ،وبعد االنتياء من التعريف بالرستاق
 (8)السيوطي بال ىمزة خطيا (7)وأسفراين (6)وأسفرائين (5)أسفرايينكتبت بأكثر من لفظ كالتالي: 
فيي بميدة حصينة من نواحي ، عامةب (10)خاصة وخراسانب (9)من المدن اليامة في نيسابور

واسميا  (12)مراحل بينيا وبين نيسابور خمس (11)نيسابور عمى منتصف الطريق من جرجان
 ،سماىا بذلك بعض المموك لخضرتيا ونضارتيا، وميرجان قرية من أعماليا ،القديم ميرجان

فكأنيم  ،وايين ىو العادة ،أصميا من أسبرايين بالباء الموحدة، وأسبر بالفارسية ىو الترس
 (13)دياراسفن اسفرايينن الذي بنى إفسميت مدينتيم بذلك، وقيل:  ،سعرفوا قديما بحمل التر 

ويصفيا  (14).وما زال اسما لقرية قرب المدينة الخربة ،ر لتطاول األيامي  ثم غ   ،فسميت بو
ليس  ،مدينتو عمى ىذا االسم عامرة نفيسة ،نفيس يشقو جادة جرجان (15)المقدسي بأنو رستاق

" ىي الرستاق الثالث من اسفرايينوذكر ابن رستو أن " (16)في مدائن الرساتيق أجل منيا
  (18).في جميورية إيران تقع حالياً  و (17).تيق نيسابوررسا

: مدينة متوسطة المقدار في وصفيا إنياقال المقدسي ف أما عن مساحة المدينة
يث عبر عنو بصيغة ح ،مشيرا إلى صغر حجميا ياقوتخالفو و  (19)متحضرة األىل.
من  ،و معروفكما ى ،وىذه الصيغة (20): بميدة حصينة من نواحي نيسابورالتصغير قائالً 

 صيغ التصغير الدالة عمى قمة حجم وشأن من يوصف بيا.
، فكممة حصينة في وصف ياقوت تطمق ويراد بيا أحد وأما وصفو ليا بأنيا: حصينة

وصعوبتو لكل ناىب ، أو حصانة أسوارىا  ،إما حصانة موقعيا الجغرافي ومناعتو :شيئين
وجود وتوفر مثل ىذه األسوار والقالع، أو  بما يفيد في الجانب الحضاري الذي أتاح ،وقالعيا

 بما ينبئ عن كونيا مستيدفة لغيرىا.  ،الصراع السياسي الذي صاحب تمك البقعة من األرض
 21: إنيا  مدينة كبيرة.واصفًا مساحتيا الحميريوخالفيما 
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مما سبق يظير أمامنا ثالثة آراء في حجم ومساحة مدينة أسفرايين: تنحصر في و  
 ىو الراجح. ولعل الميل إلى أنيا متوسطة المقدار توسط، والصغر،الكبر، وال

لعل منيا ما أورده  ،وفي أسفرايين بعض المشاىد التي جذبت أنظار بعض من الرحالة
لم ير أعظم منو، فإن محيط  ،أنو كان في جامع أسفرايين وعاء عظيم من النحاسمن  :المستوفي

 (22)كان في شمال المدينة قمعة زر، أي قمعة الذىب.ثتنى عشرة ذراعا، و احافتو الخارجة كان 
 ضمت اسفرايين ونواحييا عدة قرى، أوصميا البعض إلى :اسفراٌني وقراها نواحً

حدى وخمسين قرية ولعل ىذا العدد من  (24). ومن أعماليا إحدى وخمسون قرية(23)أربعمئة وا 
 يراد أشير تمك القرى:مبالغ فيو ، وفيما يمي إ ،الموجودة في رستاق اسفرايين ،القرى

 (25)ومنيا إلى أسفرايين مرحمة. ،سنداسب: مدينة صغيرة عامرة 

   (26).من نواحي أسفرايين من أعمال نيسابور ،س: بضم أولو والميمرم  ب 

  كورة آنفا قذق قد يسقط من الكورة المذ "فرح النفس"ميرجان: معناه بالفارسية
والد  ،بيا بذلك كسرى قباذ بن فيروزوميرجان قرية بأسفرايين لق، فيقال ميرجان فقط
وىي مدينة عامرة الديار  (27)لحسنيا وخضرتيا وصحة ىوائيا ،كسرى أنو شروان

وشرب أىميا من  ،ليا سور تراب وربض عامر ،كثيرة الخيرات واألرزاق جميمة ،واألسواق
 (28) .ومن ميرجان إلى ديواره مرحمتان ،ماء يأتي إلييا جمبا

  :(29).أسفرايينمن قرى قرية بزانة 

 أبو محمد عبد اهلل بن "منيا  ،قرية من قرى أسفرايين ،بوازنة: بالزاي واأللف والنون
من أىل صنعاء وسكن  "،الحارث بن حفص بن الحارث بن عقبة القرشي الصنعاني ثم البوزاني

 (30)وأحمد بن حنبل وغيرىما:  ،مثل عبد الرزاق ،وكان وضاعا لمحديث عن األئمة ،بوزانة

 من قرى أسفرايين  ،ذ: بسكون الواو والراء وفتح الباء الموحدة والذال معجمةجورب
 .(31)"عبد اهلل بن محمد بن مسمم أبو بكر األسفرايين الجوربذي"منيا  ،من أعمال نيسابور

 بدل بن "ينسب إلييا  ،الحوش: قرية من أعمال أسفرايين من نواحي نيسابور
سحا "،محمد بن أحمد الحوشي  .(32)ق بن راىويوسمع أباه وا 

 وجيمو معربة عن  ،خسروجرد: بضم أولو وجرد بالجيم المكسورة والراء الساكنة والدال
أبو يوسف يعقوب بن "وينسب إلييا  ،ألن كرد بمعنى عمل مدينة ،ومعناه عمل خسرو ،كاف

وقيل سنة  299في خسروجرد سنة توفي  وغيره "أحمد بن محمد األزىري الخسروجردي
 .(33)م 820/ىـ 200كان مولده سنة م و 920ىـ/ 300
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 وش( بضم فواو ( بضم فتشديد و )خ  ش  والخوشى: واحد يقال لمبمدة )خ   الخشى
قرية من  ،وش بضم أولو وشين معجمةوخ   ،من قرى أسفرايين ،ساكنة فشين معجمة خفيفة

سمع ابن  "،أبو عبد اهلل محمد بن أسد النيسابوري الخوشي"نواحي أسفرايين ينسب إلييا 
 .(34) يرىميينة والمبارك والفضيل بن عياض وغع

   وىي من قرى  ،ومعناه بالفارسية األصفر ،د: بفتح أولو وسكون ثانيو ودال ميممةر  ز
 .(35) "أحمد بن محمد الزردي المغوي األديب"ينسب إلييا  ،أسفرايين من أعمال نيسابور

   مد بقرب جاجرم من ب ،بفتح أولو وثانيو ونون ساكنة ثم قاف وآخره نون: قانن  م  س
أوليا متصل بحدود  ،وىي كورة بين جبمين تشتمل عمى عدة قرى ،أعمال نيسابور

القصبة بميدة في لحف جبل و  ،أسفرايين وآخرىا متصل بحدود جرجان وجاجرم في غربييا
 .(36)والمحدثون يكتبونيا بالنون "سممقان"تسمى 

   والعجم يقولون  ،خره نونمقان: بفتح أولو وسكون ثانيو وبعد الميم قاف وآر  ش
 ،بينيا وبين نيسابور أربعة أيام ،بميدة بخراسان من نواحي أسفرايين في الجبال ،جرمقان

كان أحد أعيان مشايخ  "،أبو الفضل الشرمقاني" :وقد خرج منيا طائفة من العمماء منيم
ي بكر بن سمع المسند الكبير واألميات ألب ،خراسان والعراقين والشام والجزيرة والحجاز

 .(37)136ثم توفي بالشرمقان خامس عشر جمادى اآلخرة سنة  ،أبي شيبة

   (38)وران: بالضم وآخره نون من قرى أسفرايين ك. 

   جان بالكسر ثم السكون وشين معجمة يش  )ميكشان(: فعرب فقيل )مشيجان( م
 .(39)من قرى أسفرايين.  ،مفتوحة وجيم وآخره نون

  .(40)خانقاه: بين أسفرايين وجرجان 

  :أبا "، سمع ببغداد "أبو القاسم عمي بن طاىر"التوث قرية بأسفرايين منيا
 .(41) م1100ىـ /. 480توفي سنة  "محمد الجوحيري

  ايالبستان: قرية بين أسفرايين وجرجان، من عجائبيا ما ذكره صاحب تحفة
ك الماء أن بيا مغارة يخرج منيا ماء كثير ينبع من عين فييا، فربما ينقطع ذل :الغرائب

 ،في بعض السنين أشيرا، فإذا دام انقطاعو يخرج أىل القرية من الرجال بأحسن ثيابيم
والدفوف والشبابات والمالىي إلى تمك العين، ويرقصون عندىا ويمعبون، فإن الماء ينبع 

 (42)من العين ويجري بعد ساعة، وىو ماء كثير بقدر ما يدير رحى. 



 
 
 
 

 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 
 

 121 

   بمدة ليا كورة واقعة بين  ،توحة وراء ساكنة وميمم: بعد األلف جيم أخرى مفر  جاج
وبعض قراىا في الجبل  ،تشتمل عمى قرى كثيرة وبمد حسن ،نيسابور وجوين وجرجان

وىي  مدينة بأرض خراسان مشيورة بقرب أسفرايين. بيا  ،المشرف عمى أزاذوار قصبة جوين
 .(43)العين يزول جربو غاص في ماء ىذه وأسفرايين؛ وقيل: من  عين تنبع قناة بين جاجرم

 (44)جوربك: قرية من قرى أسفرايين. 

  (45)جورزك: قرية من قرى أسفرايين. 
 (46)جربوقان من خطة أسفرايين. 

 (47)جوش: بفتح الواو، قريو من قرى  أسفرايين . 
   قان: بالفتح ثم السكون، والسين ميممة مفتوحة، وقاف، وألف، ونون: قرية س  و  ج

أبو حامد محمد "ينسب إلييا  ،محمة منيا، يسمونيا كوسكان متصمة بأسفرايين حتى كأنيا
 .(48) "أبي حامد الغزالي"إمام فاضل، تفقو عمى  "بن عبد الممك الجوسقاني

وىذا العدد الكبير من القرى التابعة لمدينة أسفرايين ينبئ عن عظم ىذه المدينة، 
 وتواجدىا الحضاري والعمراني.

 ثناء  العلماء على أسفراٌني:
عل األىمية الكبيرة لمدينة أسفرايين جعمت العمماء يخصونيا بالثناء في كتاباتيم، ل 
 يتشوق أسفرايين وأىميا: حيث قال "أبو الحسن عمي بن نصر الفندورجي" :ومنيم
 

 سقى اهلل في أرض أسفرايين عصبتي
    

 فما تنتيي العمياء إال إلييم
 

     وجربت كل الناس بعد فراقيم
               

 (49) .فما ازددت إال فرط ضن عمييم
 

 .(52)عمى المبتدعين ينشزنواسفرائين عرائس . (51)بيوردأو  (50) "نسا"وذكر السمعاني أن 

   التطور السٍاسً السفراٌني خالل فرتة الدراست: :ثانٍا
 ،بعد استقرار اإلسالم في الجزيرة العربيةف ،كان ألسفرايين نشاط سياسي ممحوظ

اإلسالمية في جميع االتجاىات، وكانت أسفرايين من المناطق األولى بدأت الفتوحات 
فتح توقيت اختمف المؤرخون حول وقد التي وصل إلييا المسممون في  صدر اإلسالم، 

ف األحنف بن حيث كم   .(53)نيا فتحت في عيد عمر بن الخطابإ :أسفرايين، فقيل
ب عق ،إلييا ،آخر مموك الفرس ،بالتوجو إلى خراسان بعد فرار يزدجرد الثالث (54)قيس
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فدخل األحنف بن قيس يحمل نور  .(55)م641ىـ/21ىزيمتو في معركة نياوند عام 
عبد اهلل بن مطرب بن "رسل أحد قواده وىو أاإلسالم إلى ىذه البالد، فدخل خراسان و 

 .(56)استولى عمييا بعد مقاومة كبيرةو  ،فاتجو إلييا، وحاصرىا ،لفتح نيسابور "الشخير
تخصص وقتا لفتحيا يختمف ألن المصادر لم  ،واضح أن أسفرايين فتحت مع نيسابوروال

 .من توابع نيسابور لم تفتح بعد اولم تذكر أن ىناك مدن عن توقيت فتح نيسابور،
إذ ال يمكن الوصول إلى  ،أن أسفرايين فتحت قبل نيسابور ويترجح لدى الباحث 

 الطريق الواصل إلى نيسابور. ، لكونيا فيال بعد فتح أسفرايينإنيسابور 
تابعة لمدولة اإلسالمية إلى نياية عيد عمر بن  ،وظمت أسفرايين ونيسابور في استقرار تام 
ترك  ، حيثم654 -642ىـ/35 – 23 ،والعامين األولين من عيد عثمان بن عفان ،الخطاب

وصمت و أخوال كسرى،  عمى أثر  الثورة التي قام بيا بني كناز ،ورساتيقيا اإلسالمأىل نيسابور 
 .(57)فأرسل إلييم جيشا بقيادة عبد اهلل بن عامر بن كريز ، األخبار إلى عثمان بن عفان

عمى أعماليا  ىبعدما استول ،نيسابورلى ن توجو إيسفرايابن كريز أل بعد فتحو 
 ،ن المدينةو عمى أن يدخل المسمم ،طمبوا األمان إلى أن صر أىميا أشيراً افح ،وافتتحيا
 مفصالحي ،عمي جميع نيسابور ففتحوا الباب وتم الصمح ،إلى ذلك فأدخميم ليال فأجيب

  .(58)ألف ألف درىم ىعم
وبعد ىذا الفتح ظمت أسفرايين إلى نياية عيد الخمفاء الراشدين في أمن واستقرار، أما      

آخر وفي  .في عيد الدولة األموية فقد انتظمت أسفرايين مثميا مثل باقي رساتيق نيسابور
 امن المدن التي أيدت أب ،وظيور الدعوة العباسية سرا كانت أسفرايين :عيد الدولة األموية

سابور وظمت أسفرايين مثل باقي مدن ني ،(59)اساني في دعوتو كبقية مدن خراسانمسمم الخر 
من قبل بني العباس، فقد  ،والية أبي مسمم الخراساني عمييا وخراسان في ىدوء تام أثناء

وخصوصا أن أبا مسمم الخراساني كان ، در اىتمام مثل باقي رساتيق نيسابوركانت مص
فازدىرت وانتعشت يقضي أغمب وقتو في نيسابور، وبالتالي فقد اىتم  بنيسابور ورساتيقيا 

 ،جعفر المنصور يمسمم الخراساني عمي يد أب يبعد مقتل أبحضاريا، ولكن الحال  اختمف 
 ثورة  قامت عمى أثره  ،حصل اضطراب سياسي حيث ،(60)م775 -754ىـ/158 -136
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إال  ،طالت أسفرايين والواضح أن ىذه الثورة ،أبي جعفر المنصورضد الخميفة  ،في نيسابور
 .(61)أنيا لم تستمر طويال فقد استطاع أبو جعفر المنصور القضاء عمييا

ن ظمم ممعاناة شديدة  ،نيسابوروباقي رساتيق  ،نيسابور وأسفرايينىذا وقد عانت  
مما دفع الناس أن يشتكوا  ،قبل الخالفة العباسية نيسابور منالوالي عمى  "خطاب بن يزيد"

 "عبد الجبار بن عبد الرحمن"فأمر عاممو عمى خراسان  ،جعفر المنصور يبأإلى الخميفة 
 .(62)بدأ أىميا يتنفسون الصعداء فبعد أن عزل  ،بعزل خطاب بن يزيد عن نيسابور

تغير الحال  ،إداريا (63)قاليميا  تحت حكم الدول المستقمةاسان وأوما أن أصبحت خر 
ففي عيد الدولة  اقتصادىاوينتعش ، ييب عمى خراسانفبدأ االزدىار  ،تماما في أسفرايين

بالحرية ألن الطاىريين كانوا ميتمين برعاياىم، فاصمحوا  اسفرايينتمتعت  .(64)الطاىرية
 ،باألمان، وظير ذلك عمى المواطن األسفراييني يةأحس الرعو أحوال البالد االقتصادية، 

تخذوا من نيسابور اوعمى جميع المواطنين الذين ىم من رعاياىم، وخصوصا أنيم 
إذا فيي أقرب لالىتمام من  ،نيسابوروأسفرايين كما بينا رستاق من رساتيق  ،عاصمة ليم

ضاء عمى نيسابور بي وأياد   ثر طيبة آفكان لمطاىريين م ،(65)قبل الدولة الطاىرية
إلى  "عبد اهلل بن طاىر"فعمى سبيل المثال ما كتبو أسفرايين،  ، وعمى رأسياورساتيقيا

جميع عمالو في مختمف أرجاء خراسان: "لقد أخذت الحجة عميكم حتى تستيقظوا من 
وا في صالح أنفسكم، وتساندوا الفالح الذي صار سباتكم، وتتخمصوا من الحيرة، وتجد  

حوه القوة، فإن اهلل سبحانو وتعالى جعل الطعام من أيدييم، والسالم من ضعيفا، وامن
وكان يقول أيضا: " يجب أن يعطى العمم ألىمو، ولغير  ،لسنتيم، وحرم الظمم عمييم"أ

 (66) ."غير أىموأىمو أمنع من أن ينبت مع 
 ،ينعمى  أىل أسفراي ه أكثر انطباقايجد "عبد اهلل بن طاىر"فيما كتبو إن المتأمل 

ولعل ىذا مدعاة   ،ن كذلك والعمماءو فيو رستاق تكثر فيو األراضي الزراعية والفالح
 حوال رعيتيا.ألالىتمام بأسفرايين و 

قد ف (67)الدولة السامانيةانتقل الحكم إلى  :وفي الربع األخير من القرن الثالث اليجري
مكانة رفيعة في الحضارة اشتيرت الدولة السامانية بالعدل واإلصالح، وبمغت منزلة عالية و 
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ىار دوبالتالي فإن ىذا االز  ،(68)ازدىرت في عيدىا العموم والمعارفو  ،والرقي والغنى والثروة
 نحاء  خراسان.أوفي كل  ،اسفرايينفي أحس بو رعايا السامانيين والرقي الحضاري 

قد صمتت   ،سواء كانت فارسية أو عربية ،أن نعترف أن المصادر ولعل من اإلنصاف
فمن  ،عن الحديث عن أسفرايين من الناحية السياسية واألحداث الداخمية التي حدثت فييا

ىي أن يكون ىناك أمراء عمى أسفرايين كغيرىا من المدن وكذلك عمال وقضاة وغيرىا البد
وبالتالي  ،وخصوصا أنيا كانت عاصمة الرستاق الثالث من رساتيق نيسابور ،من الوظائف

نما كان  ،أن يعرف ما جرى من أحداث في أسفرايينعمى الباحث من الصعوبة فقد كان  وا 
وكذلك فيما ذكر عن حداث الخارجية في نيسابور وخراسان. من األ ىحديثنا السياسي مستق

 ومنيا أسفرايين. ،الدول المستقمة، في معاممتيا لرعاياىا، وما يقع في حوزتيا
 النشاط االقتصادي يف رستاق اسفراٌني : :ثالثا
وىو قائم في أصمو عمى  ،الشعوب اتساس تقدم حضار أاالزدىار االقتصادي د يع
 سطر التالية سنتحدث عن كلوفي األ، اساسيا الزراعة والصناعة والتجارة :مقوماتعدة 
 في رخاء الحياة في أسفرايين:ه ثر أو   ،بالتفصيل امني

دميا من عصب الحياة، فقد تميزت اسفرايين بخصوبة أراضييا وتق تعد الزراعت
مم تكن ىناك ممكية األراضي، ف :عن الزراعةفي حديثنا فأول ما يواجينا  ،الناحية الزراعية

بل كانت كغيرىا من مدن نيسابور  ،في اسفرايينمشكمة في موضوع ممكية األراضي 
بالنسبة لممكية األراضي عن  تميزتجد في المصادر ما يبين أن أسفرايين أوخراسان، فمم 
بقيت عمى ما كانت  ،منذ بداية الفتح اإلسالمي ،فاألرض في أسفرايين مدن نيسابور،

عميو قبل الفتح اإلسالمي ليا، فالغالبية العظمى من األراضي الزراعية بقيت بيد 
فبقيت الممكية الخاصة بحوزة . (69)معين لمفاتحين خراجلقاء ما يدفعونو من  ،أصحابيا
كان متعارفا  عمييا  بين الناس  ،ع يدممكية تممك ووض :فكانت عبارة عناألىالي، 

متأخرة خالل لم يظير إال بعد فترة  ،بالمعنى المعيود ،ألن نظام تممك األرض ،قديما
قد أحياىا المسممون  راض  أوبعد الفتح اإلسالمي كانت ىناك  ،(70)القرن الرابع اليجري

كا خاصا ليم، وال فأصبحت مم ،فاىتموا بيا وقاموا عمى رعايتيا ،بعد أن تركيا أصحابيا
يدفع عمييا خراج. )ألن من أحيا أرض الموات فيي لو(، فكان المسممون مالكا ليذه 
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يزيد بن "األراضي الشاسعة يبذلون كل الجيد في زراعتيا، ومن ىذه األراضي أرض 
لت ممكيتيا إلى آو  ،شرة في أنحاء خراسانتوالتي كانت من، (71)"الميمب بن أبي صفرة

وأيضا مالك األراضي العشرية، وىي األرض التي بقي  .(72)"الباىميقتيبة بن مسمم "
 .(73)سالميم، فيم أحق بإدارتيا وال يوجد عمييا خراج إعمييا أصحابيا بعد 

ن إ :قال عنيا الحميريف :اسفرايينالتي  تسقي األرض الزراعية في  هايأما عن الم
 ،(75)ة.التل الذي عميو القمع يأتي من نير يمر من أسفل وماء البمد (74)مياىيا جارية. 

فيجري إلى الغرب، ثم ينعطف باتجاه معاكس  "نير أتراك"وفي المستنقعات يخرج منيا 
 .(76)ويخرج أيضا نير المشيد  ،لمجراه األول، أي إلى الشرق

فقد عرفت أسفرايين قبل اإلسالم باالىتمام  :يف أسفراٌني الزراعًأما عن النشاط 
المسممون زاد اىتماميم بالزراعة، وعمموا عمى تطويرىا، وظير ذلك بالزراعة، ولما  فتحيا 

 اسفرايينتبين طبيعة أرض  ؛من خالل ما كتبتو  المصادر الجغرافية من معمومات قيمة
خاصة مزارع بو  ،من أشير رساتيق نيسابور في الزراعة اسفرايينفرستاق  ،وخصوبتيا

 ألنو أطيب أوقات، سميت بالميرجانفال غرابة أن  ،واألعناب الجيدة ةرز الكثير األ
ن بو مزارع األرز الكثيرة إالمقدسي: عنو  وسيل أسفرايين العظيم، قال  .(77)الفصول

واألعناب، ومدينتو عمى اسمو، عامرة. وكانت تكثر في رساتيقيا أشجار الجوز. وىواؤىا 
  .(78)ويكثر فييا األعناب والقمح  ،رطب

ذات أرض يجد أن أسفرايين بمدة زراعية  ،فرايينفي أس ،إن الناظر في أمر الزراعة
أن مياه الري كانت متوفرة  :في أسفرايين تزدىرتميزت بخصوبتيا، والذي جعل الزراعة 

لكثرة األنيار، وخصوصا أنو يكثر فييا زراعة األرز، واألرز كما نعمم يحتاج إلى الماء 
 مصادرالمن مصدرا  راعة كانت وبيذا فإن الز  ،ففييا أنيار جارية تخدم الزراعةالوفير، 
 قتصاد في أسفرايين.اليامة لال

 اسفرايين فقد اشتيرت ،ساسية في ازدىار االقتصادمن األركان األ الصناعتتعد 
 .(80)وبيعيا (79)بصناعة األواني الصفرية

فمم تتكمم المصادر العربية  ،وىذه ىي الصناعة الوحيدة التي اشتيرت بيا أسفرايين
 ي صناعة أخرى اشتيرت بيا أسفرايين.والفارسية عن أ
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فقد نشطت الحركة التجارية في الدولة اإلسالمية، نشاطًا ممحوظًا منذ  :التجارةأما عن 
اىتمام  :ظيور اإلسالم، فقد شجع اإلسالم عمى التجارة، ومما ساعد عمى ازدىار التجارة

بؤرة النشاط االقتصادي في  تمثل األسواق ف ،ولعل من أىم ما اىتموا بو األسواق ،الخمفاء بيا
وكذلك عن  ،إال أن  المصادر  صمتت عن أسماء األسواق في أسفرايين  ،أسفرايين
وقال  (82).(81)مدينة كبيرة فييا أسواق وخاناتنيا إ :اسفرايينفقال الحميري عن  ،مساحتيا
وقال عنيا أيضا ياقوت: ذات أسواق حسنة  ،(83)نيا ذات أسواق وخصائص عدةإ :المقدسي

 ،ن أسفرايين مدينة متوسطة المقدارإ :دريسيوقال اإل ،(84)وتحوى الكثير من العنب واألرز
أن  األسواق دائما حول المسجد عمينا أن نسمم و  (85)وبيا متاجر وأرزاق. ،متحضرة األىل

 .(86)حيث يالحظ في معظم مدن خراسان االرتباط بين السوق والمسجد ،الجامع
كغيرىا من أسواق مدن   ،قد خضعت أسواق أسفرايينف: أما الرقابة عمى األسواق

اإلشراف عمى مراقبة الموازيين ب يقوم لرقابة المحتسب، والذي كان بدوره ،خراسان
وكان يأمر  ،والمكاييل ومنع الغش والتدليس في البيع، وضبط األسعار ومراقبتيا

وترتيب  بالمعروف وينيى عن المنكر، والحفاظ عمى األمن والنظام داخل السوق،
 ،فجعل كل حرفة في موضع معموم، ومن كانت صناعتو تحتاج إلى وقود نار ،الصنائع

لعدم  ،المحتسب يبعد حوانيتيم عن العطارين والبزازينفكان  ،كالخباز والطباخ والحداد
المنكرات  ،بكل حزم ،وطارد المحتسب (87)،حصول األضرارومنعا ل ،المجانسة بينيم
كما كان يراقب كل ما يجمب من ، (88)خمور وسائر المحرماتمثل بيع ال ،داخل السوق

ويقوم المحتسب بالختم ، (89)ليتأكد من سالمة البضائع الواردة ،األطراف مراقبة شديدة
ذا شك  ،بختم وطابع معروف بين العامة ،عمى الموازين والمكاييل ال يتم التعامل إال بو، وا 

برىا ويعايرىا، ويأمر أصحاب الموازين في موازين أىل السوق ومكاييميم عميو أن يخت
فيجب أن  ،بمسحيا وتنظيفيا من األدىان واألوساخ، وعميو المحافظة عمى شكل السوق

وأن تكون عمى جانبي السوق ممرات يمشى  ،تكون في االرتفاع واالتساع بشكل مناسب
ائف عمييا الناس، وعميو أن يمنع أي أحد أن يخرج مسطبة دكانو عن سمت أركان السق

 .(90)ألن ىذا عدوان عمى المارة ،والممر األصمي



 
 
 
 

 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 
 

 127 

، كان يقوم بدوره عمى أكمل وجو ،في أسواق أسفرايين ،والظاىر أن المحتسب
والحسن  ،أنيا ذات أسواق حسنة :واتضح ذلك من خالل وصف الرحالة السابق ليا

ألسواق مما يدلل عمى نظافة او  ،إطالق عام يشمل حسن الترتيب ونظافة المكان وجودتو
، ولفظة حسنة تدل عمى حسن المكان وحسن النظام، فمو وترتيبيا وحسن االىتمام بيا

 تأخر أحد الوصفين ما صح إطالق لفظ الحسن كما ىو معموم.
كونيا واقعة في خراسان والتي كانت  :عمى ازدىار التجارة في أسفرايين وقد ساعد

لقوافل بينيا وبين الدول المجاورة، فأدى تتميز بأنيا واقعة في مركز الطرق الرئيسة لعبور ا
مما جعل ذلك ينعكس عمى األسواق، باإلضافة إلى ما تمتعت بو  ،ذلك إلى رواج التجارة

 :وىذه الطرق ىى (91)كة طرق عظيمة، ربطت بين كل مدنياخراسان من شب
  الطريق التجاري من شمال روسيا إلى الشرق: عن طريق بحر قزوين ومنو إلى

ومنيا إلى الصين، وازدادت أىمية ىذا  ،بخارى  وسمرقند وبالد ما وراء النيرمرو وبمخ و 
اإلسالم في أوائل القرن الرابع اليجري، وعقدوا مع  "البمغار"الطريق بعد دخول أىل 

تجارية ىامة، ولقد حافظ الحكام منذ  ا عقود ،وخاصة خراسان ،الواليات اإلسالمية
أىم  :هؤ وخمفا "محمود الغزنوي"ذى اعتبره السمطان العصر الساماني عمى ىذا الطريق ال

 .(92)شريان تجارى بين العالم اإلسالمي واليند

  وىو طريق خراسان، ويبدأ من بغداد إلى  :إلى الصينطريق يبدأ من بغداد
 :حيث يتشعب إلى طريقين ،ىمذان وقزوين والري ونيسابور، ومرو وبخارى وسمرقند

 .(93)يذىب إلى الصين لى خوارزم، وشرقاشماال يتجو إ
 ؛ىذه الطرقضافة إلى الطرق الرئيسة السابقة كانت ىناك طرق فرعية تتفرع من وا  

ىذه الطرق، باإلضافة  بواسطةيستطيع أىل أسفرايين وتجارىا أن يصموا إلى أغراضيم 
 :مدن خراسان األخرى بطرق ىي ارتباط أسفرايين ب :إلى ذلك
 التي من عمالة  - ينة نسا إلى مدينة أسفراييننيسابور: فمن مد ىالطريق من نسا إل

 ،ست مراحل (94)إلى طوس ومن أسفرايين ،أربع مراحل وبينيما قرى وعمارات - نيسابور غربا
 :ومن راوينج جنوبا إلى ميرجان ،أربع مراحل (96)وفراوه (95)وبينيما مدينة راوينج وبين راوينج

خمس مراحل  :من أسفرايين إلى ميرجان ومن ميرجان إلى نيسابور مرحمتان وكذلك ،مرحمتان
 .(97)ومن خان روان إلى نيسابور مرحمة ،وأيضا من مدينة خان روان إلى ميرجان مرحمة ،خفاف
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  لى اممواتموا  إومنيا  ،لى دينارزارى مرحمةإفمن جرجان  ،لى خراسانإالطريق من جرجان
 لى أسفرايينإ ومن سنداسب ،مرحمةلى سنداسب إومنيا  ،لى اجغ مرحمةإ ومن اممواتموا ،مرحمة
 .(99)خمس مراحل  ،وىو آخر عمل نيسابور ،اسفرايينلى إومن نيسابور  ،(98)مرحمة

لى أسفرايين، وكان  وىكذا فقد ساعدت ىذه الطرق عمى اتساع النشاط التجاري من وا 
 ليا أبمغ األثر في ذلك.

 االجتماعٍت: األوضاعرابعا 
يفصل بين كل عنصر من  ،ة عناصر مختمفةنسانيفي المجتمعات اإل المتأمل يالحظ

كل منيا لو عاداتو وتقاليده التي تختمف عن عادات وتقاليد العنصر  ،ىذه العناصر حدود
مجتمع اإلسالمي يضم أصبح ال ،الثاني، ولكن بعد اإلسالم وفتوح الدول واألمم األخرى

يؤثرون  ،احدوينصيرون في مجتمع و  ،يعيشون في بيئة واحدة ،مختمفة عناصر متعددة
وىذا ما  ،ويتأثرون بعضيم ببعض، وكل ىذه العناصر عبارة عن طبقات متعددة متفاوتة

 في مدينة أسفرايين. عناصر وطبقات المجتمععن القادمة بالتفصيل توضحو األسطر 
سيم كل منيما في أ ،نمين ىايي عنصر سفرايينضم المجتمع األ :عناصر اجملتمع

ووصف  ،(100)وبيوأكد عمى ذلك اليعق ،لفرس والعربتكوين مظاىر الحضارة وىما ا
ويفيم من  ،(101)مدينة متوسطة المقدار متحضرة األىلاإلدريسي سكان أسفرايين بقولو: 

 ،حيان بياوة، ومظاىرىا المرتبط في أغمب األعد أىميا عن البداقولو متحضرة األىل ب  
غمب األحيان، وشدة حيث التخمف الحضاري، والعصبيات الغالبة، وقمة األرزاق في أ

 وحدة الطبع المعروف عند أىل البادية ، وفيما يمي بيان عنصري السكان بالتفصيل: 
وىم أصحاب  ،يمثل العنصر الفارسي غالبية سكان أسفرايين :العنصر الفارسً

لمام كبير  ،وليم قدرة فائقة عمى تنظيم الحكم ،ن، فيم قد ورثوا مدينة قديمةو البمد األصمي وا 
من أىل خراسان ا وكان الفرس من أىالي أسفرايين جزء ،(102)ل التي تزيد الثروة بالوسائ

من األمويين، ، النتزاع الحكم ،ن في أواخر العصر األمويو عتمد عمييم العباسيا نالذي
مخاطبا أىل خراسان:  "أبو جعفر المنصور"فاىتم خمفاء بني العباس بالفرس، حيث قال 

وبالتالي فإن ىذا التكريم الذي . (103)صارنا وأىل دعوتناأنتم شعبنا وأنيا أىل خراسان 
وظير ، (104)يشمل أىالي أسفرايين  ،في العصر العباسي األول ،حظي بو أىل خراسان
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 ،حيث كون دوال مستقمة ،العنصر الفارسي عمى الساحة منذ بداية القرن الثالث اليجري
م، واتخذت من نيسابور 820/ىـ205الدولة الطاىرية التي قامت  :أولى ىذه الدولوكانت 

عبد "ساعد عمى ذلك و  ،لطاىرية توجيا فارسياولم يكن توجو الدولة ا، (105)عاصمة ليا 
لم يعرف حرفا واحدا  نوإحتى قيل:  ،الذي مكث في إدارة الدولة مدة طويمة "اهلل بن طاىر
لدولة وبالتالي اختفت المغة الفارسية أمام المغة العربية، وظمت ا، (106)من الفارسية

 ،م874/ىـ259سنة  ،الطاىرية عمى ىذا النيج إلى أن انتيت عمى يد الدولة الصفارية
 "يعقوب بن الميث الصفار"والتي كانت عمى النقيض تماما من الدولة الطاىرية، فبدأ 

بإحياء المغة الفارسية، حيث كان يشجع عمى النطق بيا، ويغضب لمن يكممو بالمغة 
وفي الربع األخير من القرن  (107).الذين كانوا يمدحونو بالفارسية العربية، ويقرب الشعراء
إال  ،الدولة السامانية  والتي كانت فارسية األصل :عمى الساحة تالثالث اليجري ظير 
حيث شجعت المغة الفارسية، ووازنت بينيا وبين  ،فمم تكن كسابقتيا ،أنيا كانت متوازنة

ربية إلى الفارسية، وكانوا أيضا يشجعون المغة العربية، فقد ترجمت بعض الكتب الع
 .(108)الشعراء الفرس الذين كانوا يقرضون الشعر بالمغة الفارسية 

فقد  ،يظير أن العنصر الفارسي كان ميمشا منذ دخول اإلسالم :من خالل ما سبقو 
إال أن األحوال قد  ،كانت اإلمارة والوظائف العميا في الدولة وأصحاب القرار بيد العرب

صاحب اإلدارة العميا في حيث أصبح  العنصر الفارسي  ،ت في عيد الدول المستقمةتغير 
 والوالء التام لمخالفة العباسية. ،ولكن التوازن كان ظاىرا بين العناصر الموجودة ،البالد

منذ  ،العرب ىم العنصر الثاني من عناصر السكان في أسفرايينيعد  :العنصر العربً
حيث كان يتوجب عمييم تعميم أىل  ،كتافيم أمور جسامأقد قامت عمى ف ،الفتح اإلسالميبداية 

العربية، وساعدىم عمى ذلك  شبو الجزيرةوىو األمر الذي دفعيم لمخروج من  ،أسفرايين اإلسالم
  ،القرآن الكريم ويقرؤونىالي، فتعمم المغة العربية عندىم ضرورة يتعبدون بيا زع الديني عند األاالو 

وما ىي إال  ،(109)األىالي أخالط من العرب والعجم  حيث قال: إن "ابن رستو"وأكد عمى ذلك 
سنوات قميمة، وتحول المجتمع إلى مجتمع عربي المسان عربي الثقافة، فصنفت الكتب بالمغة 

خاصة بوساعد عمى انتشار اإلسالم في أسفرايين ، (110)العربية في جميع العموم والمعارف
كانوا  ،طوال عصر الراشدين واألمويين ،ن تولوا إمارة خراسانأن أغمب الذي :عامةبوخراسان 

ى قيام الدولة الطاىرية حت ،عربا، أما في العصر العباسي فقد اشترك مع العرب الفرس
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 ،(111)ت أمور الحكم بيد العنصر الفارسيم، فمنذ استقالل الدولة الطاىرية أصبح820ميـ/205
واندمجوا معيم وقمدوىم  وشاركوىم في  ،ىم من الفرسوتفاعل العرب مع أىالي البالد األصميين و 

يتفاعل مع المجتمع الذي يعيش  :ىي طبيعة العربي أينما حط ذهاالحتفال بأعيادىم الفارسية، وى
 .(112)يتكممون المغة الفارسية بقدر ما يتكممون العربيةكانوا فيو، فالجنود العرب في خراسان 

والدور البارز الذي قام بو في  ،ربيولعل أكبر دليل عمى تفاعل العنصر الع
التي ألفيا  قيمةالحركة العممية التي نبتت في أسفرايين، والمؤلفات ال :المجتمع األسفراييني

بل أثرت في  ،عمماء أسفرايين في مختمف المجاالت، والتي لم تتوقف عند حدود أسفرايين
 .(113)العالم اإلسالمي ككل

مجتمع من  رزاق من مقتضيات سنن أيل واألالتعاون في األشكا: طبقاث اجملتمع
كل طبقة من ىذه الطبقات ليا عادات وتقاليد  ،البد وأن ينقسم إلى طبقات ،المجتمعات

 ، فقدليس عن ىذا ببعيد فالمجتمع األسفراييني ،تختمف عن عادات وتقاليد الطبقة االخرى
 : ىي و  ،ضم العديد من الطبقات

أس الطبقات االجتماعية في أسفرايين، وىم مالك كانوا عمى ر : (114):طبقت الدهاقني
األراضي الزراعية، والظاىر أنو كان عمى رأس رستاق أسفرايين حاكم إلقرار األمور في 

والعجيب أن كتب التاريخ والتراجم لم تتكمم عن حكام ، كغيرىا من رساتيق نيسابور ،أسفرايين
ن كان قد ضعف  ،بل ال بد من اإلشارة ،أسفرايين، وليس معنى ذلك أن ييمل األمر وال يذكر وا 

إال أنيم احتفظوا ألنفسيم بوضع اجتماعي خاص بصفتيم من االقطاعيين،  ،نفوذىم السياسي
ن لمحكومة في جمع وتحصيل الضرائب المختمفة من المزارعين وصغار و وفي نفس الوقت ممثم

 الفاحش.واتسمت عيشتيم بالنعومة والترف بسبب الغنى والثراء  ،(115)المالك 
ليذه الطبقة دورىا البارز في مجتمع أسفراييني، فقد عرف ليذه كان  :طبقت العلماء
 ،بل في  مختمف أنحاء العالم اإلسالمي ،ليس في أسفرايين فحسب ،الطبقة دورىا العظيم

وىذا الذي أقره فمم ينفصل العمماء عن المجتمع،  ،بل كانوا قمبو النابض ولسانو المعبر
 .(116)سالموحث عميو اإل

فكانوا  يجوبون العالم اإلسالمي  ،فعمماء أسفرايين ظير صداىم في العالم اإلسالمي ككل
وتعقد ليم المجالس العممية، ويعودون  ،يعممون ويتعممون ،بحثا عن العمم ،من مشرقو إلى مغربو
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في، ثم ودليل ذلك أن أسفرايين كانت عمى المذىب الحن ،إلى أسفرايين فينعكس ذلك عمى المجتمع
 وخرج من ىذه الطائفة الفقياء والقضاة.  ،(117)تحولت إلى المذىب الشافعي 

تعد طبقة التجار من أىم الطبقات في المجتمع االسفراييني، فقد : طبقت التجار
استطاع التجار أن يحققوا مكاسب مالية من خالل بيعيم لممواد االستيالكية، لسد حاجات 

ولم يقتصر تجار اسفرايين  ,(118)يم عالقة باألسواقومن ثم أصبحت لالناس اليومية، 
بل خرجوا بتجارتيم إلى مدن خراسان،  ،عمى العمل التجاري داخل اسفرايين فحسب

، ليس ىذا مقصورًا عمى كبار التجاروغيرىا، مما أكسبيم ثراًء، وجعل عيشتيم مترفة، و 
لبعض التجار ثقافة  بل كان أيضًا صغار التجار يتمتعون بكل ضرورات الحياة، كما كان

وبذلك استطاعت طبقة التجار أن تكون ليا  ،(119)ة استمدوىا من اختالطيم بالعمماءعالي
 خالل القرنيين الثاني والثالث اليجريين.  ،مكانة مرموقة في المجتمع االسفراييني

الزراع ىم عامة المجتمع األسفراييني، وكانوا يسكنون أسفرايين والقرى  :طبقت الزراع
سالمية بعد الفتح بالقرى الفارسية عموما، وبالزراعة ابعة ليا، وقد اىتمت الدولة اإلالت

 :أما عن وضع الفالح في أسفرايين ،(120)ألن تقدم الزراعة مرىون بالفالح ،وبحال الفالح
فكان  ،(121)فكان يعمل إما في أمالكو الخاصة أو عند كبار المالك في أراضييم 

باإلضافة إلى أداء  ،سية شاقة في زراعة األرض وريياالفالحون يتعرضون لحياة قا
ما يتعرضون لو من  :الضريبة القاسية التي ربما ال تبقي ليم ما يكفييم، أضف إلى ذلك

وظموا عمى ىذا  ،قسوة عمال الخراج في جباية ضريبة األرض، والدولة ال تعنى بمشاكميم
وفي  ،داية القرن الثالث اليجريولكن مع ب، (122)ع إلى نياية القرن الثاني اليجريالوض

حيث تحسنت  ،كان يختمف الوضع تماما ،بعض الفترات منو أثناء حكم الدولة الطاىرية
 ،ظير رخاء الفالحفقد  ،في عيد الدولة السامانية وازداد ىذا التحسن الفالح،  أوضاع 
رايين وأسف ،ال يرىقون عماليم في خراسانك ابن حوقل حيث قال: السامانيون وبين ذل

 .(123)رستاق نفيس من رساتيق نيسابور التابع لخراسان 
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 :احلٍاة الثقافٍت : خامسا
فكانت ممجأ  ،في مختمف فروعو ،وفي ميدان العمم برزت مكانة أسفرايين بوضوح
حيث قال  ،وىذا ما أقر بو السمعانيلكثير من العمماء من جميع أنحاء العالم اإلسالمي، 

 (124)وحديثًا. قديماً  فن كل في العمماء من جماعة امني واصفا أسفرايين: خرج
 .(125)اإلحصاء يفوت عددىم العمماء من جماعة منيا وقال في موضع آخر: كان

 .(126)األئمة أعيان من كثير خمق وقال ياقوت في وصف اسفرايين: وينسب إلييا
طمبا  ،تنقل عمماء أسفرايين بين أرجاء العالم الواسعة :وساعد أيضا عمى تطور العمم

وقام البعض منيم  ،الدراسة وطمب العمم، فطافوا في  ديار اإلسالم حيث  لمعمم والمعرفة
المسجد، والكتاب، فيما رافدان فتدور بين أما عن أماكن ودور العمم في أسفرايين بالتدريس، 

 ييما بإيجاز:موفي األسطر التالية سنتحدث عن ك ،روافد اليامة لمعمم في أسفرايينالمن 
بدأت الكتاتيب في أسفرايين كمرحمة عممية، قبل الجموس في حمقات : اتٍبالكت

العمم في المسجد، وكان التعميم فييا يقوم عمى حفظ القرآن الكريم  وتعميم مبادئ الدين 
في الكتاتيب أن تبدأ يوميا الدراسي وكانت عادة  ،(127)اإلسالمي، ومبادئ القراءة والكتابة 

ثم  ،اءداألوالد إلى منازليم لتناول الغ وبعدىا يذىب ،ى الظيرالصباح الباكر، ويستمر حت
ولم  .(128)وينتيي اليوم الدراسي ،يعودون بعد ذلك  لمواصمة الدرس إلى صالة العصر

 وال أماكنيا. أسفرايينفي  ةتبين المصادر أسماء الكتاتيب التي كانت موجود
فيو مصمى المسممين  ،ةترجع أىمية المسجد إلى بداية الدعوة اإلسالمي: املساجد

وفي عيد الدولة ، ابتداء من الخميفة ،ومدرستيم، فكان المسجد مركز الخطبة والدعاء لألمراء
 ،فكان المسجد ،(129)ة العباسي وأمراء الدول المستقمةالدعاء لمخميفموطن  بحصأالعباسية 

ة في الوقت فيو حمقات العمم، فيو شبيو بالجامع يكثر - باإلضافة إلى أنو مؤسسة دينية
تعقد ليم حمقات العمم في المسجد، فينيل  ،فكان العمماء سواء من أسفرايين أو غيرىا ،الحاضر

 ،وقد شجعت الدولة اإلسالمية عمى العمم، (130)تمك الحمقات فيعموميم من الب العمم ط
لبي: لدرجة أن الثعا ،اتسمت أسفرايين بالتقدم العممي فسادت فييا حركة عممية منقطعة النظيرو 
: سقت إلى بحارىم السفائن، فعاين من أسفرايينطبقة  يصفيا بأوصاف عظيمة فيقول عن)
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 (131)(.محاسنيا ما شئت أن تعاين، تجدىا أمالء األفكار والسرائر، طالع األبصار والطالئع
 :النبي صمى اهلل عميو وسمم قال عنوالذي و  ،ىي مخصوصة بإخراج األفراد كأنوشروان وأيضا

ن كانت أل ،من الممك العادل( فيو أفضل مموك العجم وأعدليم باإلجماع)ولدت في ز  دشير ر وا 
 .(132)ومسقط رأس أنو شروان مشيور بإسفرائين .فضيمة السبق

من  ،وكان نتيجة ىذه الجيود المتواصمة أن برز عمماء أسفرايين في الحركة العممية
 ،دبلحديث، وعمم المغة واألكعمم ا ،في مختمف العمومالل ما قاموا بو من تأليف الكتب خ

 مى حده:وسنبين في األسطر التالية كل عمم ع، وعمم الفقو
: ىو أحد العموم التي تفردت بيا األمة اإلسالمية. وىو منيج لتحديد علم احلدٌث

. الصحابةأو  عميو الصالة والسالم  محمدواآلثار المروية عن النبي  األحاديث، صحة 
. ويدور العمم عمى الموضوعأو  عيفالضأو أو الحسن  الصحيحم بتقسيميا إلى ويقو 

والصفات وروايتيا  والتقريرات  واألفعال ،التابعيأو  الصحابيأو  محمددراسة أقوال النبي 
يو المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن وضبطيا وتحرير ألفاظيا، ف

 فيما يمي ذكر بعضىتم بو عمماء المسممين ومنيم عمماء أسفرايين  و االكريم، ولذا فقد 
نتاجيم العممي  أعالم المحدثين  في أسفرايين  :حسب مكانتيم وا 

 كبار م  ( من841- 221 األسفراييني: ) ت محمد السندي، أبو بن رجاء 
 النجار، وأبي بن أيوب عن حدث وقد. ذكره ينتشر أن قبل مات الحديث، لكنو صحابأ

 .كبيرة وىب، وطائفة بن اهلل األحمر، وعبد خالد
 السندي بن رجاء بن محمد بن البخاري، ومحمد اهلل عبد حنبل، وأبو بن أحمد: وحدث عنو
 (133). عنو صدوق، كتبت :حاتم أبو ، وقال. الستة الكتب في شيء لو وليس حفيده، وجماعة،

 يفوت العمماء من جماعة منيا وذكره السمعاني عازيا إياه إلى عمماء تمك الناحية بقولو: كان
 (134)كثرة. فييم فإن وأعقابيم وبنيو السندي بن رجاء غير يكن لم ولو اإلحصاء
  جد م (: 841ىـ /221)ت رجاء بن السندي النيسابوري أبو محمد األسفراييني

 روىفقد  ،منيمروى عن الكثير  ،مد بن محمد بن رجاء من عمماء الحديثأبي بكر مح
 غياث بن وحفص ،إدريس وابن ،عيينة وابن ،المبارك وابن ،عياش بن بكر أبي عن

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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 ،الصحيح في ذكرا لو أجد ولم :المزي قال ،الكمال صاحب ذكر فيما والبخاري ،وغيرىم
 ،الصائغ شاكر بن بن محمد وجعفر ،الدنيا أبي وابن ،رجاء بن محمد بكر أبو وحفيده
براىيم ،حنبل بن أحمد أقرانو من عنو وروى  ختن خمف بن وبكر ،الرازي موسى بن وا 
 أركان من ركن :الحاكم وقال ،الثقات في حبان ابن وذكره ،صدوق :حاتم أبو قال. المقري
 أبو لوقا ،منو أفصح رأيت ما: خمف بن بكر وقال ،محدثون حفاظ أعقابو وفي ،الحديث

 ،والجوزجاني ،حاتم أبو :أيضا عنو روى وممن قمت". 221" سنة شوال في بكر: توفي
 أحمد: قال فقال النباني وأورده ،وآخرون الدنيا أبي وابن أحمد :وروى عنو. الحاكم ذكره
 وثقو ،البستي ذكره بعد ،عنو يصح ولم شيء عنو وبمغني ،ببغداد عنو كتبت قد حنبل بن
 .(135)عنو  روى البخاري إن وقيل ،وغيره حاتم أبو

 239) عبد اهلل بن محمد بن مسمم الحافظ الحجة المجود أبو بكر األسفراييني – 
وحد، أبو بكر، عبد اهلل بن محمد مام الحافظ الناقد المتقن األاإل(: م921-842ىـ/318

سع بن مسمم األسفراييني، ويقال لو: الجوربذي أحد الرحالين، ، وجمع وصنف. ولد سنة ت
، أرخو الحاكم أبو عبد اهلل وقال: ئةوثالثم  عشرة  يئتين، ومات في سنة ثمانوثالثين وم  

 بن يونس: سمعرض. ثبات المجودين في أقطار األىو ختن بديل األسفراييني، من األ
 بن زرعة، والعباس يحيى، وأبا بن الزعفراني، ومحمد محمد بن األعمى، والحسن عبد
األخرم،  بن اهلل عبد أبو: عنو وحدث. ، الصغاني، وطبقتيم بكر البيروتي، وأبا الوليد
 خزيمة، وأبو بن الفضل بن محمد طاىر الحاكم، وأبو أحمد النيسابوري، وأبو عمي وأبو
. سميمان بن حاجب بمنبج ولقي. المقرئ، وآخرون ميران بن بكر عدي، وأبو بن أحمد
 .(136)لين الحديث وصف بأنو: . و وصنف وجمع
  مام الحافظ البارع، شيخ خراسان، أبو عبد اهلل، محمد بن أسد إلاالخوشي

إمام،  أحد األعالمالخوشي بواو. ويقال: الخشي. . (: م850ىـ/230)ت األسفراييني 
 بن وبقية، عيينة بن المبارك، وسفيان بن اهلل عياض، وعبد بن الفضيل: سمعرحال، 
سماعيل، الوليد  .وطبقتيم، الفزاري معاوية بن انومرو ، مسمم بن والوليد، عمية بن وا 
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براىيم، الرازي حاتم أبو: عنو وحدث ، الوىاب عبد بن محمد أحمد وأبو، الحربي وا 
 محمد لبيد وأبو، الذىمي بن ويحيى، الدارمي محمد وأبو، الصاغاني إسحاق بن ومحمد

 .وآخرون، السرخسي إدريس بن
، عنو وسئل، ئتينوم   عشرة ست سنة في بمكة أبي منو سمع: حاتم أبي ابن قال

وقال أبو أحمد الحاكم: كان أحد أركان الحديث، ولما بمغ إسحاق  ،صدوق مصنف :فقال
سان. وقال مير، فقال: آجرك اهلل في نصف خرابن راىويو موتو، دخل عمى بن طاىر األ

وقال أبو عوانة الحافظ: كتبوا عنو ببغداد ولو خمس  ،جيد الفيم الخطيب وغيره: كان ثقة
 (137)قمت: مات بعيد سنة ثالثين ومئتين أو فييا.  ،رون سنةوعش

 نسبة إلى ميرجان  ،أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن ميدي الميرجاني النيسابوري
ومحمد بن  ،سمع محمد بن يحيى الذىمي ،اسفرايينوميرجان كما بينا سابقا قرية من قرى 

 ،(138)بو عمي الحافظ وغيره روى عنو أ ،وأبا سعيد األشج وغيرىم ،وعمر بن شبة ،رجاء
ذكر سابقا أنو  :والدليل عمى أنو في فترة الدراسة ،ولم تذكر المصادر سنة مولده ووفاتو

 .(139)م878ىـ/258، وقد توفي الذىمي سنة سمع محمد بن يحي الذىمي
 الحافظ م(: 879ىـ / 259)ت أبو عبد اهلل محمد بن يحيى بن موسى اإلسفرايني

 ،الصمت بن محمد جعفر وأبا ،اليمان أبا سمع ،عمماء الحديث جود، يمقب حيويو منالم
 عن طاىر بن زاىر القاسم أبي عمى قرأت ،الشرقي بن حامد وأبو ،خزيمة ابن عنو روى
 بن أحمد بن اهلل عبد محمد أبا سمعت قال ،الحافظ اهلل عبد أبو أنا :البييقي بكر أبي
إذا ذكرنا محمد بن يحيى  اسفرايين كان أىل ،ثبت حجة عندي وىو ،البزار الحافظ سعد

لفضمو ونبمو وكثرة حديثو، روى عن خمق. وكان الحافظ أبو  ،يقابمونا بمحمد بن حيوية
عوانة يفتخر بو، يقول: محمد بن يحيانا، ومحمد ابن يحياكم  يعني: الذىمي، وقيل: إن 

ذي الحجة سنة  حيويو لقب ألبيو  يحيى. مات أبو عبد اهلل األسفراييني يوم التروية من
 (140)خمسين ومئتين عن نيف وسبعين سنة.تسع و 

  تخرج الحافظ أبو عوانة اسفرايينييني الحافظ، محدث امحمد بن يحيى األسفر ،
 .(141)ىـ.  259عمى يديو توفي سنة 
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 حدث عن م(: 883/ىـ263) المخرمي  مدكور بن سميمان أبو نصر القصباني
وعبد اهلل بن محمد  ،حمد بن مخمد الدوريروى عنو م ،وزكريا بن عدي ،خالد بن مخمد

ان مات ن مدكور بن سميمأ :ذكر محمد بن مخمد فيما قرأت بخطو ،بن مسمم األسفراييني
 .(142)ئتين  في صفر سنة ثالث وستين وم  

 مام، بن أبي عمران اإل (: ىو إسحاقم904ىـ/284)ت أبو يعقوب األسفراييني
براىيمسعيد، و  بن قتيبة: بخراسان: سمعالفقيو،  سحاق بن ا   بن راىويو، وعمي بن يوسف، وا 
 أبي بن منصور: وببغداد ،وطائفة أحمد مقاتل، وابن بن محمد: وبالجبال ،وأقرانيم حجر

الواقدي،  مسمم األخنسي، وأبا عمران بن القواريري، وأحمد اهلل بكار، وعبيد بن مزاحم، ومحمد
: موسى، وبالكوفة معاوية، وبندارا، وأبا بن اهلل النرسي، وعبد حماد بن األعمى عبد: وبالبصرة
. أبان بن عمر بن اهلل كريب، وعبد وأبا المغمس القاسم، وجبارة بن وأخاه شيبة أبي بن عثمان

براىيم محمد بن إبراىيم: وبالحجاز حميد،  بن مصعب، ويعقوب المنذر، وأبا بن الشافعي، وا 
 محمد: وبمصر. الحواري، وطبقتيم بيأ بن عمار، ودحيما، وأحمد بن ىشام: وبالشام ،وعدة
 .السرح، وطبقتيم بن الطاىر حماد، وحرممة، وأبا بن رمح، وعيسى بن

 بن الحسن، ومحمد بن األسفراييني، ومؤمل عوانة الحيري، وأبو عمرو أبو: عنو وحدث
قال و شيخ خراسان، : الحافظقال . الشيباني يعقوب بن محمد اهلل عبد وغيرىم، وأبو عبدك
م: ىو أحد أئمة الشافعية، والرحالة في طمب الحديث، من رستاق أسفرايين، تفقو عند الحاك

والحجاز ومصر والشام. قال: ولو  والعراقأبي إبراىيم المزني، وكتب الحديث بخراسان 
مصنفات كثيرة. توفي أبو يعقوب األسفراييني بيا، في شير رمضان، سنة أربع وثمانين 

 .(143) عين سنة، وكان من االئمة االثباتان ىذا نحوا من سبعاش ابن أبى عمر و  ،ومئتين
  مام، الحافظ، أبو اإلم(: 899ىـ/286)ت  السندي بن محمد بن محمد بن رجاء

الترحال، وبرع  كان كثير" المخرج عمى كتاب مسمم. . ي، مصنف "الصحيحبكر األسفرايين
حاكم، فقال: كان دينا، ثبتا، أبو عوانة، وآخرون. ذكره الالحافظ في ىذا الشأن. حدث عنو: 

قال بشر بن أحمد  ،ثم سمى طائفة ... مقدما في عصره، سمع من جده رجاء بن السندي
 (144)األسفراييني: مات أبو بكر في سنة ست وثمانين ومئتين، وكان من أبناء الثمانين. 
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 أبو عبيد اهلل النيسابوري والد محمد م(: 290/920)ت محمد بن رجاء بن السندي
فروى عنو من  ،قدم بغداد حاجا وحدث بيا ،رستاق نيسابور اسفرايينوىو من  ،محمدبن 

وأحمد بن بشر المرثدي. كان الحافظ يقول: رجاء  ،أىميا أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي
سئل عنو الدار قطني  ،ثباتإبن السندي وابنو أبو عبد اهلل وابنو أبو بكر ثالثتيم ثقات 

 .(145)حافظ وىو وأبوه ثقة.  فقال: ىو خراساني ثقة
  :م (: الكوراني920/ىـ300)تأبو الفضل العباس بن إبراىيم بن العباس الكوراني 
 قرى من "كوران" إلى النسبة ىذه ،نون األلف وبعد الراء وفتح الواو وسكون أوليا بضم

نو روى ع ،محمد بن حيوة األسفراييني وغيرىما عن كان يروي ،عمماء الحديثمن  ،اسفرايين
 .(146)ئة وتوفي في حدود الثالثم   ،بن محمد بن يعقوب الحجاجي وغيرهاأبو الحسين محمد 

 أبو عبد اهلل محمد بن عمى بن الحسين  م( ىو920ىـ/300الميشجانى: )ت
، عمى طريق «ميشجان»فعرب فقيل  ،إلى ميشگاننسبة  ،النيسابورى الميشجانى

سحاق ابن  ،ومحمد بن رافع ،رخسي، من أىل نيسابور، سمع أبا قدامة السأسفرايين وا 
ية محمد بن يحيى الزىري، روى عنو أبو عمى و اوعمى بن سممة المبقي، وىو ر  ،منصور

الحافظ ومحمد بن صالح بن ىانئ، قال الحاكم أبو عبد اهلل الحافظ: وقد نظرت في جممة 
 .(147)ئةمن أصولو فوجدتيا أصول ضابط متقن محصل، وتوفى سنة تسع وثالثم  

  مام الحافظ الكبير الجوال، يعقوب بن إسحاق اإل(: م936ىـ/316)ت عوانةأبو
من أكابر حفاظ الحديث. كما فيو صل، األسفراييني، بن إبراىيم بن يزيد النيسابوري األ

كان فقييا  نعتو ياقوت بأحد حفاظ الدنيا. طاف الشام ومصر والعراق والحجاز والجزيرة 
المسند صاحب " ،ث، واستقر في أسفرايين فتوفي بياواليمن وبالد فارس، في طمب الحدي

لم تحدد بواب. " وزاد أحاديث قميمة في أواخر األيح" الذي خرجو عمى "صحيح مسممالصح
 حرب بن األعمى، وعمي عبد بن يونس: ، منيمسنة والدتو فقيل: سمع من الكثيرين

 حرب بن عيبوىب، وش بن الرحمن عبد بن الذىمي، وأحمد يحيى بن الطائي، ومحمد
 بن المروزي، وسعدان مسعود بن المروزي، وسعد أسد بن يحيى بن الضبعي، وزكريا

 أبي بن السالم إشكاب، وعبد بن البمخي، وعمي أحمد بن شبة، وعيسى بن نصر، وعمر
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 سعد بن عمرو ثور الوليد، وأبا بن بقية بن وعطية -عيينة البن صاحبا- النصيبي فروة
 زرعة مطر، وأبا بنت بن سميمان بن ومحمد -وىب البن باصاح- الشعباني عمرو بن

 إسماعيل بن النيسابوري، ومحمد عقيل بن المنادي، ومحمد بن جعفر الرازي، وأبا
 الرازي، وأبا نصر بن اإلسكندراني، وموسى ميمون بن اهلل عبد بن األحمسي، ومحمد

 الفقيو. الصنعاني عفان بن المسمم بن محمد بن المسمم سممة
الحافظ،  النيسابوري عمي الحافظ، وأبو الرازي عمي بن ن منيم: أحمددث عنو الكثيرو وح
اإلسماعيمي،  بكر عدي، وأبو بن أحمد الطبراني، وأبو أحمد بن منصور، وسميمان بن ويحيى
 بن محمد أحمد عوانة، وأبو أبي بن محمد مصعب التميمي، وولده؛ أبو عمي بن وحسينك
. مولده بعد الحسن بن الممك عبد نعيم أبو أختو ابن: خاتمتيم الغطريفي، وجماعة، أحمد

قال أبو عبد اهلل الحاكم: أبو عوانة من عمماء الحديث وأثباتيم، سمعت ابنو  ،الثالثين ومئتين
. وقيل: بني عمى قبر أبي عوانة مشيد ئةثالثم  محمدا يقول: إنو توفي سنة ست عشرة 

أول من أدخل إلى   وكان رحمو اهلل ر،باب نيسابو  عمى يسار الداخل من بأسفرايين يزار،
 (149)مزار العالم، ومتبرك الخمق، قبر أبي عوانة بأسفرايين (148)أسفرايين مذىب الشافعي. 

ن كانت وفاتو في القرن الرابع اليجريوىذا وصف حال العوام وصنيعيم،  إال أن أغمب  ،وا 
 اه ىنا.ولذا فقد ذكرن ،حياتو كانت  في القرن الثالث اليجري

 سحاق أباه سمع ،بدل بن محمد بن أسد الحوشي األسفراييني  إبراىيم بن وا 
 الحافظ إسحاق بن يعقوب عوانة أبو عنو البصري، روى الممك عبد بن وبشر ،الحنظمي

نما الذي يظير أنو في فترة  ،لم تذكر المصادر سنة مولده وال وفاتو( 150)األسفرايينى وا 
قبل أبي ، أي أنو كانت وفاتو قيل أن أبا عوانة روى عنو والدليل عمى ذلك ما ،الدراسة
 ومن الممكن أن يكون عاصره أو  يكون  قد توفى قبل وفاة أبي عوانو  . ،عوانة
 الحافظ م( 938ىـ/318ي: )تسفرايينأبو بكر عبد اهلل بن محمد بن مسمم األ

قتيما ورحل ولو ثمانون سنة. روى عن الحسن بن محمد الزعفراني، وطبتوفى المصنف، 
 .(151) الكثير، وكان ثبتا مجودا
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 من الثقات : م(946ىـ/326)ت يسفرايينمحمد بن شريك بن محمد أبو بكر األ
 الحسين: سمع ،فقد رحل إلى بغداد ومكة والبصرة ،كان كثير الترحال ،في عمم الحديث

 أسامة أبي بن الحارث: عن بيا فكتب، بغداد وورد. بنيسابور وطبقتو، البجمي الفضل بن
 فكتب وحج. وأقرانو الساجي فيد بن إبراىيم: من بيا فسمع البصرة إلى وخرج، ونحوه
 وحدث بغداد وقدم، بنيسابور المقام يكثر وكان، الصائغ زيد بن عمي بن محمد عن بمكة
، وكان كثير المقام في نيسابور. المقرئ البواب بن الحسين أبو: أىميا من عنو فروى ،بيا

قمت  ،ئةمن المحرم سنة ست وعشرين وثالثم   د لخمس وعشرين خمتتوفي ليمة األح
 (152).فدفن بيا أسفرايينوحمل إلى  ،وكانت وفاتو بنيسابور

فقد  ،في مجال الحديث النبوي الشريف أسفرايينيجد براعة عمماء  :إن الناظر فيما سبق
عنيم حتى صاروا من خذوا واستقوا من العمماء وأ  ، رحموا في مشارق العالم اإلسالمي ومغاربو

والرواية  ،واألخذ عنيم، مما دفع طالب العمم إلى السعي إلييم، في عمم الحديث، الثقات
وظير ذلك من خالل ما قاموا بو من تأليف الكتب والمصادر التي أثرت المكتبة  ،عنيم

 .ةالسبق في مجال العموم المختمف أسفرايينوبالتالي فكان لعمماء  ،العممية بنفائس الكتب
أدلتيا المكتسبة من الشرعية العممية  يعرف العمماء الفقو بأنو العمم باألحكام :الفقو
يعد المذىبان الحنفي والشافعي أكثر المذاىب و ، (153)السعادة األخروية لتحصيل ،التفصيمية

دخل أفي البداية عمى المذىب الحنفي إلى أن  أسفرايينفكانت  ،انتشارا في المشرق اإلسالمي
لممذىب الشافعي يرجع  أسفرايينولعل السبب في قبول أىل  ،(154)ة المذىب الشافعيانأبو عو 

قولو ألنيم وجدوا  ،نيم اتبعوا المذىب الشافعي دون غيرهإ: إلى ما قالو بعض فقياء الشافعية
 :بعض الفقياء منيم أسفرايينكان في و ، (155)أصح األقوال وليس تقميدا لو

 يعقوب بن إسحاق بن إبراىيم بن يزيد ، ر الجوالمام الحافظ الكبياإل بو عوانةأ
 سبق الحديث عنو في الجزء من أكابر حفاظ الحديث، يسفراييناأل، النيسابوري االصل

ذىب إلى مصر ليأخذ المذىب كما كان فقييا   الخاص من الحديث في ىذه الدراسة،
وكان أول من أدخل  ،أسفرايينثم عاد إلى ، الشافعي من الربيع بن سميمان المرادي والمزني

 .(156)12سبق الحديث عنو في القسم الخاص بعمم الحديث ص ،سفرايينالمذىب الشافعي أل
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واىتموا بيا  ،انتشرت عموم المغة العربية في بمدان المشرق اإلسالمي عمم المغة واألدب:
التعرف في  اسفرايينوانخرط بعض عمماء  ،وذلك التصاليا بعموم القرآن الكريم ،بالغ االىتمام

 .(157)ومن ىؤالء العمماء  وبرز فييا وكان البعض منيم اىتم بيا ،عمييا
 مامإسحاق بن أبي عمران اإل ىو: (م904ىـ/284)تي سفرايينأبو يعقوب األ ،
تفقو عند أبي إبراىيم ، ىو أحد أئمة الشافعية: قال الحاكم،. شيخ خراسان، الحافظ، الفقيو
 .(158) 13لخاص بعمم الحديث صسبق الحديث عنو في القسم ا ،المزني

 أحمد بن محمد، بن عبد اهلل الزردي المغوي، العالمة النيسابوري، أبو عمر الزردي :
 ، ذكره الحاكم، وقال: مات أبو عمرو الزردي فياسفرايينمن قرى  م ( 958ىـ / 338)

راعة، ئة، وكان واحدا في ىذه الديار في عصره، بالغة وبشعبان، سنة ثمان وثالثين وثالثم  
تكمم، اوتقدما في معرفة أصول األدب، وكان رجال ضعيف البنية، يركب حمارا ضعيفا، ثم إذ 
رغياني، تحير العمماء في براعتو، سمع الحديث الكثير من أبي عبد اهلل محمد ابن المسيب اال

وأبي عوانة يعقوب بن إسحاق، وأقرانيما. قال الحاكم: سمعت األستاذ أبا عمرو الزردي في 
إلى واحد يخصو ليا منيم، وفقو لسداد السيرة،   إذا فوض سياسة خمقونزلنا يقول: إن اهللم

وأعانو بإليامو، من حيث رحمتو تسع كل شيء، ولمثل ذلك، كان يقول ابن المقفع: تفقدوا 
كالم مموككم، إذ ىم موفقون لمحكمة، ميسرون لإلجابة، فإن لم تحظ بو عقولكم في الحال، 

م حيات فواغر، وبدائع جواىر، وكان بعضيم يقول: ليس لكالم سبيل أولى فإن تحت كالمي
من قبول ذلك، فإن ألسنتيم ميازيب الحكمة واإلصابة. قال: وسمعت أبا عمر الزردي يقول: 

 (159)العمم عممان: عمم مسموع، وعمم ممنوح. 
سياماتيم اسفرايينومما تقدم يظير دور عمماء  في بناء  في إثراء الحياة الثقافية، وا 

تمك الحضارة التي ازدىرت واشتيرت بكثرة عممائيا الذين قدموا لإلنسانية  ،الحضارة اإلسالمية
: المحدث كما سبق ،فقد تميزوا بوفرة إنتاجيم الحضاري، فكان منيم ،منافع وعموم كثيرة

 . والفقيو والمغوي
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 الخاتمة
وفي  ،خاصةبيسابور من المدن اليامة في ن اسفرايينرستاق ثبتت الدراسة أن أ

ودانت ، استطاعت كغيرىا من مدن خراسان مساندة الدولة العباسيةوقد  ،عامةبخراسان 
 أسفرايينفانتعشت ، ولكن تغير الحال بعد تولي الدول المستقمة حكم خراسان ،ليا بالوالء

 .وخصوصا أن الطاىريين  جعموا من نيسابور عاصمة ليم ،وزاد االىتمام بيا
المتعمقة بمدينة أسفرايين محل الدراسة إلى مجموعة من النتائج قد توصمت و  

 لعل من أىميا ما يمي: الدراسة، 
 كانت لؤلؤة  في نيسابور وخراسان. حيث ،موقعيا الجغرافي وتوسطيا 

 ازدىار النشاط الزراعي في اسفرايين بسبب خصوبة األرض ووفرة المياه . 

 صناعة  :ن أىم الصناعات بيامو  ،دراسةتقدمت الصناعة في اسفرايين أثناء فترة ال
 . األواني الصفرية

  واحد   وتناغميم في آن  سكانيا، وتعدد طبقاتيم، تنوع عناصر . 

 خاصة عموم الحديث والفقو والمغة و  ،نبغ العديد من أبناء اسفرايين في مختمف العموم
 واألدب. 

خطوطات البحث والتنقيب في المبضرورة  يوصي الباحث :وفي نياية المطاف
بغية الحصول عمى مخطوطات تسد الثغرة العممية التاريخية  ،والوثائق الفارسية وغيرىا

 عن ندرة المصادر التي عنيت بيذه المدينة. الناتجة 
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 ًــواشـــاحل
                                                           

 : تاج (ىـ1205: المتوفى) الز بيدي بمرتضى، الممق ب فيض،ال أبو الحسيني، الرز اق عبد بن محم د بن محم د  1
 -25/343اليداية بدون تاريخ .  دار: المحققين الناشر من مجموعة: القاموس المحقق جواىر من العروس
: المتوفى) اإلفريقى الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو عمى، بن مكرم بن محمد
 نصر أبو -10/116ىـ  1414 - الثالثة: بيروت الطبعة – صادر دار: الناشر العرب : لسان (ىـ711

 أحمد: العربية تحقيق وصحاح المغة تاج : الصحاح (ىـ393: المتوفى) الفارابي الجوىري حماد بن إسماعيل
 . 4/1481م 1987 -  ىـ 1407 الرابعة بيروت الطبعة – لمماليين العمم دار: عطار الناشر الغفور عبد

 . 4/421تاج العروس   2
 . 10/116لسان العرب   3
 . 35/259تاج العروس   4
أسفرايين بالفتح ثم السكون وفتح الفاء وراء وألف وياء مكسورة وياء أخرى ساكنة ونون بميدة : ياقوت بن عبد اهلل   5

عبد الكريم بن  - 246  -178 -177/  1الحموي أبو عبد اهلل : معجم البمدان الناشر : دار الفكر  بيروت 
ىـ( : األنساب  تحقيق : عبد الرحمن بن 562محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد )المتوفى: 

 -ىـ  1382يحيى المعممي اليماني وغيره الناشر: مجمس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الطبعة: األولى، 
ىـ : 630ىـ/ 555الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري أبو الحسن عمي بن أبي  - 246 -1/223م  1962

أحمد بن إسحاق )أبي – 55/  1م   1980 -ىـ    1400المباب في تيذيب األنساب    دار صادر بيروت 
ىـ( : البمدان الناشر: دار الكتب العممية، 292يعقوب( بن جعفر بن وىب بن واضح اليعقوبي )المتوفى: بعد 

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز   - 278ىـ  ص 1422، بيروت الطبعة: األولى
ىـ( : سير أعالم النبالء تحقيق  : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط 748الذىبي )المتوفى : 

ين بن محمود بن خير الد  -.  157/  13م   1985ىـ /  1405الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة ، 
ىـ( : األعالم الناشر: دار العمم لمماليين الطبعة: 1396محمد بن عمي بن فارس، الزركمي الدمشقي )المتوفى: 

من الظاىر أن أغمب كتب التراجم والطبقات والبمدان  - 3047/   1م   2002أيار / مايو  -الخامسة عشر 
اختمط عمييم األمر فكتبوىا مرة اسفرايين ومرة ثانية اسفرائين ومرة والمغة قد كتبوىا بالطريقة السابقة إال أن البعض 

ثالثة اسفراين ومن المؤلفين الذين كتبوىا بيذه الطريقة عمى سبيل المثال  ال الحصر الذىبي في كتابة تاريخ 
سفراين في وكتبيا ا 319/ 17وكتبيا اسفرائين في  27/222اإلسالم فقد كتبيا باأللفاظ الثالث فكتبيا اسفريين 

 1/65واسفراين في  4/48واسفرائين  1/61باأللفاظ الثالثة فإسفرايين في  أما الزركمي فقد كتبيا أيضا 17/319
 1/65واسفراين في  6/280وكتبيا اسفرائين  1/223وأيضا السمعاني في كتابو األنساب فقد كتبيا اسفرايين 

نما ما توفر لدينا من مصادر وذكرنا ذلك عمى سبيل المثال ال الحصر.  وليس ىذا بإحصاء وا 
رائين باليمزة عمى ياء بدل الياء فقط فقد وردت في المصادر التالية أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن أما اسف  6

: ىـ(732ؤيد، صاحب حماة )المتوفى: عمي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاىنشاه بن أيوب، الممك الم
شمس الدين أبو  -2/145لى المختصر في أخبار البشر الناشر: المطبعة الحسينية المصرية الطبعة: األو 
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ىـ( : تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير 748عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي )المتوفى: 
 -ىـ  1413واألعالم تحقيق : عمر عبد السالم التدمري الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت الطبعة: الثانية، 

محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويو بن نعيم بن الحكم الضبي  أبو عبد اهلل الحاكم – 17/319م  1993
ىـ( : تمخيص تاريخ نيسابور تمخيص: أحمد بن 405الطيماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 

طيران عربو عن  –محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخميفة النيسابوري الناشر: كتابخانة ابن سينا 
عبد الممك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي  – 1/58بيمن كريمي ـ طيران :  الفارسية: د/
ىـ( : يتيمة الدىر في محاسن أىل العصر  تحقيق: د. مفيد محمد قمحية الناشر: دار الكتب 429)المتوفى: 
قوت بن عبد شياب الدين أبو عبد اهلل يا – 504/ 4م1983ىـ1403بيروت/لبنان الطبعة: األولى،  -العممية 

ىـ( : معجم األدباء المحقق: إحسان عباس الناشر: دار الغرب اإلسالمي، 626اهلل الرومي الحموي )المتوفى: 
شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن  -463/ 1م  1993 -ىـ  1414بيروت الطبعة: األولى، 

قد الرجال تحقيق: عمي محمد البجاوي ىـ( : ميزان االعتدال في ن748عثمان بن قايماز الذىبي )المتوفى: 
 -2/45م  1963 -ىـ  1382لبنان الطبعة: األولى،  –الناشر: دار المعرفة لمطباعة والنشر، بيروت 

أبو اسحاق إبراىيم بن محمد الفارسي االصطخري، المعروف بالكرخي  – 280/ 6السمعاني : األنساب 
أبو بكر محمد بن  -7/2م   2004دار صادر، بيروت  ىـ( : : المسالك والممالك الناشر:346)المتوفى: 

ىـ( : األماكن ما اتفق لفظو وافترق مسماه 584موسى بن عثمان الحازمي اليمداني، زين الدين )المتوفى: 
مصطفى بن  -352/ 1ىـ  1415تحقيق: حمد بن محمد الجاسر : دار اليمامة لمبحث والترجمة والنشر: 

ىـ( :كشف 1067ني المشيور باسم حاجي خميفة أو الحاج خميفة )المتوفى: عبد اهلل كاتب جمبي القسطنطي
وقد اختمط عمى المؤلفين بين  2/1845م 1941بغداد  -الظنون عن أسامي الكتب والفنون مكتبة المثنى 

/ 1وكتبيا اسفراين  58/ 1كتابتيا اسفرائين واسفراين حيث كتبيا الحاكم في كتابو تمخيص  تاريخ نيسابور 
 . 6/252وكتبيا اسفراين  463/ 1وأيضا ياقوت الحموي في كتابو معجم األدباء كتبيا اسفرائين –25

أما اسفراين بحذف الياء وبقاء ياء واحدة فقط فقد كتبت في بعض المصادر مثل : جمال الدين أبو الفرج عبد   7
موك واألمم تحقيق : محمد عبد ىـ(  : المنتظم في تاريخ الم597الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي )المتوفى: 

م  1992 -ىـ  1412القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا : دار الكتب العممية، بيروت الطبعة: األولى، 
، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 355/  26الذىبي : تاريخ اإلسالم  – 36/ 18

عبد الرحمن بن  – 12/30م  1986 -ىـ   1407ة : دار الفكر ىـ( : البداية والنياي774الدمشقي )المتوفى: 
ىـ( : ديوان المبتدأ والخبر 808محمد بن محمد، ابن خمدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشبيمي )المتوفى: 

في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكبر تحقيق: خميل شحادة : دار الفكر، بيروت الطبعة: 
يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاىري الحنفي، أبو المحاسن،  -80/ 1م  1988 -ىـ  1408انية، الث

ىـ( : النجوم الزاىرة في تاريخ مموك مصر والقاىرة : وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار 874جمال الدين )المتوفى: 
ىـ( : 571عروف بابن عساكر )المتوفى: أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل الم – 3/228الكتب، مصر 

 -ىـ  1415تاريخ دمشق تحقيق : عمرو بن غرامة العمروي الناشر: دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع : 
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أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراىيم بن أبي بكر ابن خمكان البرمكي اإلربمي  -199/ 5م  1995
/ 1بيروت  -يان وأنباء أبناء الزمان المحقق: إحسان عباس الناشر: دار صادر ىـ( : وفيات األع681)المتوفى: 

ىـ( 771تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى:  -12/521الذىبي : سير أعالم النبالء  – 28
ىجر لمطباعة : طبقات الشافعية الكبرى المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحمو الناشر: 

أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر  – 4/257ىـ 1413والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، 
ىـ( : لسان الميزان المحقق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: دار البشائر اإلسالمية الطبعة: 852العسقالني )المتوفى: 

ىـ( : صبح 821فزاري القمقشندي ثم القاىري )المتوفى: أحمد بن عمي بن أحمد ال -3/269م  2002األولى، 
ابن األثير: المباب في تيذيب  -4/390األعشى في صناعة األنشاء الناشر: دار الكتب العممية، بيروت 

أبو عبد اهلل محمد بن أحمد المقدسي البشاري: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم دار صادر،  -55/ 1األنساب 
ىـ( : القاموس المحيط 817مجد الدين أبو طاىر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى:  -295/ 1بيروت 

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي الناشر: مؤسسة الرسالة 
بن الحسن بن عمي  -1/881م  2005 -ىـ  1426لبنان الطبعة: الثامنة،  –لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

ىـ( : دمية القصر وعصرة أىل العصر الناشر: دار 467عمي بن أبي الطيب الباخرزي، أبو الحسن )المتوفى: 
 . 2/1168ىـ  1414الجيل، بيروت الطبعة: األولى، 

: األنساب الناشر تحرير في المباب : لب( ىـ911: المتوفى) السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد   8
 .13بيروت ص – صادر دار

نيسابور: بفتح أولو، والعامة يسمونو نشاوور: وىي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضالء ومنبع 9    
العمماء يقول ياقوت: لم أر فيما طوفت من البالد مدينة مثميا، واختمف في تسميتيا بيذا االسم فقال بعضيم: 

قصب كثير فقال: يصمح أن يكون ىينا مدينة، فقيل ليا نيسابور، إنما سميت بذلك ألن سابور مر بيا وفييا 
ومن أسماء نيسابور أبرشير وبعضيم يقول إيرانشير، والصحيح أن إيرانشير ىي ما بين جيحون إلى القادسية، 
وأكثر شرب أىل نيسابور من قني تجري تحت األرض ينزل إلييا في سراديب مييأة لذلك فيوجد الماء تحت 

س بصادق الحالوة، وىي  كثيرة الفواكو والخيرات، وبيا ريباس ليس في الدنيا مثمو ، وفتحيا األرض ولي
 31المسممون  في أيام عثمان بن عفان، رضي اهلل عنو، عمى يد األمير عبد اهلل بن عامر بن كريز في سنة 

يد األحنف بن قيس  م صمحا وبنى بيا جامعا، وقيل إنيا فتحت في أيام عمر، رضي اهلل عنو، عمى651ىـ /
نما انتقضت في أيام عثمان وأعيد فتحيا . )  ياقوت: معجم البمدان   . ( 331/ 5وا 

خراسان: :بالد واسعة، أول حدودىا مما يمي العراق أزاذوار قصبة جوين وبييق، وآخر حدودىا مما يمي اليند   10
دىا، وتشتمل عمى أميات من طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان، وليس ذلك منيا إنما ىو أطراف حدو 

البالد منيا نيسابور وىراة ومرو، و كانت قصبتيا، وبمخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس وما يتخمل ذلك من 
المدن التي دون نير جيحون، ومن الناس من يدخل أعمال خوارزم فييا ويعد ما وراء النير منيا وليس األمر 

م  في أيام عثمان، رضي اهلل 651ىـ / 31محا، وذلك في سنة كذلك، وقد فتحت أكثر ىذه البالد عنوة وص
عنو، بإمارة عبد اهلل بن عامر ابن كريز، وقد اختمف في تسميتيا بذلك ،  خرج خراسان وىيطل ابنا عالم بن 
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سام بن نوح، عمييما السالم، لما تبمبمت األلسن ببابل فنزل كل واحد منيما في البمد المنسوب إليو، يريد أن 
ل نزل في البمد المعروف باليياطمة، وىو ما وراء نير جيحون، ونزل خراسان في ىذه البالد التي ذكرناىا ىيط

دون النير فسميت كل بقعة بالذي نزليا، وقيل: خر اسم لمشمس بالفارسية الدرية وأسان كأنو أصل الشيء 
 (350/ 2وي :  معجم البمدان ت  الحم) ياقو ومكانو، وقيل: معناه كل سيال ألن معنى خر كل وأسان سيل 

مدينة عظيمة مشيورة بقرب طبرستان. بناىا يزيد بن الميمب بن أبي صفرة، وىي أقل ندى ومطرا من :  جرجان  11
) زكريا طبرستان، يجري بينيما نير تجري فيو السفن، بيا فواكو الصرود والجروم، وىي بين السيل والجبل والبر والبحر.

 ( 348: بيروت ص -آثار البالد وأخبار العباد  الناشر: دار صادر ىـ(: 682ويني )ت: بن محمد بن محمود القز 

( كيمو 60 -42كيمومتر تقريبا أي أن المرحمة تساوي )  6( فراسخ، والفرسخ يساوي 10 -7المرحمة : تساوي )12  
 51ص4م العدد  1990متر تقريبا  ) حصبال شاكر : رواد الجغرافية  العربية ، مجمة االستشراق بغداد 

 .453 /2وانظر: ابن حوقل، صورة األرض، . 8ىامش 
ىو إسفنديار بن وشتاسب بن ليراسب بن فنوخي بن كيمنثر بن كيفاشين بن كنابيو بن كيقباد بن زاب بن   13

نودكان بن مايسو بن  نوذر بن منوجير الممك، واسمو عامر، ويقال بنيمين بن ييودا بن يعقوب بن إسحاق بن 
أبو يم عميو السالم حكم االرض مدة طويمة من الزمن. فيو أحد مموك الفرس في العيد األسطوري  )  إبراى

اريخ ىـ(: ت565الحسن ظيير الدين عمي بن زيد بن محمد بن الحسين البييقي، الشيير بابن فندمو )المتوفى: 
 .( 138ص ىـ 1425دار اقرأ، دمشق الطبعة: األولى، بييق

ابن األثير:  -246 -1/223السمعاني : األنساب  - 246 -178 -177/  1عجم البمدان ياقوت الحموي: م  14
أبو  -300البشاري: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ص:  - 278اليعقوبي: البمدان ص - 1/55المباب 

زاق محمد بن محمد بن عبد الر  -.157/  13الذىبي : سير أعالم النبالء  -449الفداء: تقويم البمدان ص
الحسيني ، أبو الفيض ، الممقب بمرتضى ، الزبيدي: تاج العروس من جواىر القاموس تحقيق مجموعة من 

 . 304/   1الزركمي: األعالم   -192- 191/  35المحققين الناشر دار اليداية 
وفستا اسم  الرستاق: ىو فيما ذكره حمزة بن الحسن مشتق من روذه فستا. وروذه اسم  لمسطر والصف والسماط،  15

لمحال، والمعنى أنو عمى التسطير والنظام، قمت: الذي عرفناه وشاىدناه في زماننا في بالد الفرس أنيم يعنون 
بالرستاق كل موضع فيو مزارع وقرى وال يقال ذلك لممدن كالبصرة وبغداد، فيو عند الفرس بمنزلة السواد عند 

 .(38/ 1معجم البمدان )  أىل بغداد، وىو أخص من الكورة واألستان. ياقوت:
 308أحسن التقاسيم صالمقدسي:   16
ابن رستو ) أبي عمي أحمد بن عمر بن رستو ( : المجمد السابع من كتاب  األعالق النفيسة  طبع في مدينة   17

 . 171م ص 1892ليدن المحروسة ابريل 
قدم لو: األستاذ شيوخ البييقي  السمسبيل النقي في تراجم  أبو الطيب نايف بن صالح بن عمي المنصوري:   18

الدكتور أحمد معبد عبد الكريم والشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السميماني دار العاصمة لمنشر 
 55 -54ص: م  2011 -ىـ  1432والتوزيع، المممكة العربية السعودية الطبعة: األولى، 
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ىـ( : 560روف بالشريف االدريسي )المتوفى: محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحسني الطالبي، المع  19

 (690/ 2 - 1/224ىـ  1409نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق عالم الكتب، بيروت الطبعة: األولى، 
 .246  -178 -177/  1ياقوت الحموي: معجم البمدان    20
س، مؤسسة محمد بن عبد المنعم الحميري :  الروض المعطار في خبر األقطار تحقيق إحسان عبا  21

 .57/ 1م   1980 -طبع عمى مطابع دار السراج  الطبعة الثانية   -بيروت  -ناصر لمثقافة 

 .434كي لسترنج : بمدان الخالفة الشرقية ص -1/246 ياقوت: معجم البمدان -318قاسيم  المقدسي : أحسن الت22   
ابن األثير:  -246 -1/223اب السمعاني: األنس -246 -178 -177/  1ياقوت الحموي: معجم البمدان   23

أبو  - 300البشاري: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ص:  -278اليعقوبي: البمدان ص - 1/55المباب 
محمد بن محمد بن عبد الرزاق  -. 157/  13الذىبي : سير أعالم النبالء  - 449الفداء: تقويم البمدان ص

: تاج العروس من جواىر القاموس تحقيق مجموعة من الحسيني، أبو الفيض، الممقب بمرتضى، الزبيدي
 . 304/   1الزركمي : األعالم   -192- 191/  35المحققين الناشر دار اليداية 

كي لسترنج : بمدان الخالفة الشرقية نقمو  -1/246ياقوت: معجم البمدان -318المقدسي: أحسن التقاسيم 24   
 .434م ص1985ىـ/ 1405لرسالة الطبعة الثانية لمعربية بشير فرانسيس وكوريس عواد مؤسسة ا

لشريف االدريسي )المتوفى: محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحسني الطالبي، المعروف با  25
ىـ  1409: نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق عالم الكتب، بيروت الطبعة: األولى، ىـ(560

1/224 - 2 /690) 
 .3857/  1الزبيدي: تاج العروس  -40/ 1ياقوت: معجم البمدان26   

 .233/  5ياقوت: معجم البمدان    27
 .225/  1اإلدريسي:  نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق    28
عبد المؤمن عبد الحق بن شمائل القطيعي البغدادي الحنبمي  -409/  1ياقوت:  معجم البمدان  29

ىـ 1412كنة والبقاع  الطبعة األولى ىـ( : مراصد االطالع عمى أسماء األم 739صفي الدين  ) ت 
 . 192/ 1دار الجبل بيروت  

 (506/  1ياقوت: معجم البمدان 30  
الذىبي: سير أعالم  – 342/ 22ابن عساكر : تاريخ دمشق  -180/  2ياقوت: معجم البمدان  31

 .306/  1المباب في تيذيب األنساب  -147/  14النبالء 
 (288/ 2السمعاني : األنساب  -52/41ابن عساكر: تاريخ دمشق  –319/  2ياقوت: معجم البمدان    32
 . 1/222اإلدريسي : نزىة المشتاق في اختراق األفاق  370/  2ياقوت: معجم البمدان    33

عمي بن ىبة اهلل بن أبي نصر بن ماكوال: اإلكمال في رفع  - 373 -406/ 2ياقوت:  معجم البمدان 34   
بيروت الطبعة األولى،   –تمف في األسماء والكنى: دار الكتب العمميةاالرتياب عن المؤتمف والمخ

 375/  2السمعاني : األنساب  -  41/ 52ابن عساكر:  تاريخ دمشق  - 265/  3ىـ  1411
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صالح  -64/  2المباب في تيذيب األنساب  -254/ 1 7ت ياقوت:  معجم البدان  تاريخ دمشق 35   
م، 2000/ -ىـ1420 -بيروت -لوافي بالوفيات  دار إحياء التراثالدين خميل بن أيبك الصفدي،: ا

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي  - 21/  8تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى 
ىـ(: طبقات الشافعية المحقق: د. الحافظ 851الشيبي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شيبة )المتوفى:

 .387   -386/ 1ىـ  1407بيروت الطبعة: األولى،  –لم الكتب عبد العميم خان دار النشر: عا

 .254/ ص  3ياقوت: معجم البمدان 36   
المباب في تيذيب  -  402/  17الذىبي: سير أعالم النبالء  -.338/  3ياقوت: معجم البمدان 37   

 . 194/ 2األنساب 
 .80/  14الزبيدي: تاج العروس  -489/ 4ياقوت: معجم البمدان 38   

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ، أبو الفيض ، الممقب  -243/  5ياقوت: معجم البمدان    39
بمرتضى ، الزبيدي: تاج العروس من جواىر القاموس تحقيق مجموعة من المحققين الناشر دار 

 .282/  3المباب في تيذيب األنساب  - 432/  5السمعاني : األنساب  - 261/  6اليداية 
 .270/  25لزبيدي:  تاج العروس من جواىر القاموس ا  40
 .385/  2التحبير في المعجم الكبير  -180/ 5الزبيدي : تاج العروس   41

 .122/  1القزويني:  آثار البالد وأخبار العباد 42  

 .138/  1القزويني:  آثار البالد وأخبار العباد   - 92/  2ياقوت : معجم البمدان 43   
 (234/  22ق تاريخ دمش44   

 . 306/ 1المباب في تيذيب األنساب  45  
ىـ( : بغية 660عمر بن أحمد بن ىبة اهلل بن أبي جرادة العقيمي، كمال الدين ابن العديم )المتوفى:   46

 . 264/  2الطمب في تاريخ حمب المحقق: د. سييل زكار الناشر: دار الفكر 
 . 186/ 2ياقوت: معجم البمدان 47   

 .184/ 2عجم البمدان ياقوت: م  48
ابن األثير:  -246-1/223السمعاني : األنساب  -246  -178 -177/  1ياقوت الحموي: معجم البمدان 49   

محمد بن محمد بن عبد  -157/  13الذىبي: سير أعالم النبالء  -278اليعقوبي: البمدان ص - 1/55المباب 
: تاج العروس من جواىر القاموس تحقيق مجموعة من الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الممقب بمرتضى، الزبيدي

 . 304/   1الزركمي: األعالم  -192- 191/  35المحققين الناشر دار اليداية 

مدينة عمى سفح جبل، تقع بين الجبل والمفازة. ذات خيرات وفيرة وىواء رديء ومياه جارية. )مجيول )توفي: بعد 50    
ى المغرب محقق ومترجم الكتاب )عن الفارسية( : السيد يوسف اليادي ىـ( : حدود العالم من المشرق ال372

 (115ىـ  )ص:  1423الناشر: الدار الثقافية لمنشر، القاىرة الطبعة: 
أبيورد: : بفتح أولو وكسر ثانيو وياء ساكنة وفتح الواو وسكون الراء ودال ميممة: ذكرت الفرس في أخبارىا أن     51

د بن جودرز أرضا بخراسان، فبنى بيا مدينة وسماىا باسمو فيي: أبيورد، مدينة الممك كيكاووس أقطع باور 
 (86/  1بخراسان بين سرخس ونسا، وبئة، رديئة الماء، يكثر فييا خروج العرق ) ياقوت : معجم البمدان )

 . 1/55ابن األثير : المباب  – 1/223السمعاني: األنساب     52
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ىـ(  : فتوح البمدان مراجعة وتعميق 279د البالذري )المتوفى: أحمد بن يحيى بن جابر بن داو    53

 . 394م ص1991ىـ /  1412رضوان محمد رضوان ، دار الكتب العممية بيروت 
األحنف بن قيس : أبو بحر الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن مرة ابن    54

د مناة بن تميم التميمي المعروف باألحنف، وقيل عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زي
اسمو صخر، وىو الذي يضرب بو المثل في الحمم  كان من سادات التابعين رضي اهلل عنيم؛ أدرك عيد 
النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم يصحبو وشيد بعض الفتوحات ، ولما أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم بني 

ألحنف فييم، ليم: إنو ليدعوكم إلى مكارم األخالق وينياكم عن مالئميا، تميم يدعوىم إلى اإلسالم كان ا
فأسمموا وأسمم األحنف ولم يفد عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، وكان سيد قومو، موصوفا بالعقل 
والدىاء والعمم والحمم، روى عن عمر وعثمان وعمي رضي اهلل عنيم، وروى عنو الحسن البصري وأىل 

شيد مع عمي رضي اهلل عنو وقعة صفين، ولم يشيد وقعة الجمل مع أحد الفريقين، وشيد البصرة، و 
ىجرية ) أبو  67عنيما. توفي بالكوفة سنة  رضي اهلل بعض فتوحات خراسان في زمن عمر وعثمان، 

البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى:  عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الياشمي بالوالء،
الكبرى، القسم المتمم لتابعي أىل المدينة ومن بعدىم المحقق: زياد محمد منصور  الطبقاتىـ( :   230

/ 2بن خمكان : وفيات األعيان  1408المدينة المنورة الطبعة: الثانية،  -الناشر: مكتبة العموم والحكم 
بي )المتوفى: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرط -499
ىـ(: االستيعاب في معرفة األصحاب المحقق: عمي محمد البجاوي الناشر: دار الجيل، بيروت 463

 ( .  145/ 1م.  1992 -ىـ  1412الطبعة: األولى، 
م  وانتيت بنصر 641ىـ /  21معركة نياوند :  قامت بين المسممين والفرس الساسانيين، سنة    55

، «فتح الفتوح»قة لمفرس، وقد سمى المؤرخون المسممون ىذا  النصر عظيم لممسممين، وىزيمة ساح
ألن الفرس قد تفرقت كممتيم، وانفرط عقد دولتيم بيذا النصر. )محمد بن إسحاق بن يسار المطمبي 

 –ىـ( : سيرة ابن إسحاق تحقيق: سييل زكار الناشر: دار الفكر 151بالوالء، المدني )المتوفى: 
 .(  1/66م 1978ىـ /1398 بيروت الطبعة: األولى

محمد بن جرير الطبري : تاريخ الرسل والمموك تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم دار الكتب      56
 . 4/166م 1988العممية بيروت لبنان دار الريان لمتراث الطبعة الثانية 

لعبشمي  ابن خال عثمان عبد اهلل بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي ا    57
وجعل « ىذا شبيينا»بن عفان ولد عمى عيد النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمم، وأتي بو إليو وىو صغير، فقال: 

إنو »يتفل عميو، ويعوذه، فجعل يبتمع ريق النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمم، فقال النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمم: 
ى اهلل عميو وآلو وسمم،  وكان عبد اهلل جوادا شجاعا ميمونا، واله عثمان ،. وقد روي عن النبي صم« لمستقي

البصرة بعد أبي موسى األشعري سنة تسع وعشرين، وضم إليو فارس بعد عثمان بن أبي العاص. فافتتح خراسان 
ان وىو كميا، وأطراف فارس، وسجستان، وكرمان، وغيرىا، وفي إمارتو قتل يزدجرد آخر مموك فارس، ، وقتل عثم

عمى البصرة، فسار بما كان عنده من األموال إلى مكة، فوافى أبا طمحة والزبير فرجع بيم إلى البصرة، فشيد 
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معيم وقعة الجمل، ولم يحضر صفين، وواله معاوية البصرة ثالث سنين بعد اجتماع الناس عميو، ثم صرفو 
أبو الفضل أحمد بن    -5/44سعد : الطبقات عنيا، فأقام بالمدينة. ومات سنة سبع أو ثمان وخمسين، ) ابن 

ىـ( : اإلصابة في تمييز الصحابة تحقيق: عادل 852عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: 
  5/15ىـ  1415 -بيروت الطبعة: األولى  –أحمد عبد الموجود وعمى محمد معوض الناشر: دار الكتب العممية 

 (3/931االستيعاب في معرفة األصحاب  – 3/18ء الذىبي : سير أعالم النبال -

 .246/  7ابن األثير: الكامل في التاريخ 58    
أبو حنيفة الدينوري: األخبار الطوال تحقيق عبد المنعم عامر مراجعة جمال الدين الشيال وزارة    59

 . 360م ص1960الثقافة الطبعة األولى دار إحياء الكتب العربية القاىرة 
الخضري : تاريخ األمم اإلسالمية ) الدولة العباسية ( تحقيق وتعميق إبراىيم أمين محمد محمد    60

 71المكتبة التوفيقية ص
 . 2/66اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي دار صادر بيروت    61
ىـ : زين األخبار  ترجمة عفاف السيد  433أبو سعيد عبد الحي بن محمود الضحاك الكرديزي ت    62

 . 197م ص2006العممى لمثقافة القاىرة  زيدان  المجمس
63

الدول المستقلة :هي دول استقلت عن الخالفة العباسية في المشرق اإلسالمي وأولى هذه الدول  الدولة الطاهرية في    

م، ثم غلبت على المنطقة الدول السامانية التي 068هـ/254مـ وتبعتها الدولة الصفارية عام 020هـ/205خراسان عام 

م في بالد ما وراء النهر ثم امتد نفوذها لتشمل جميع البالد التي كانت تتبع للدولة الصفارية، 018هـ/204عام تأسست 

وكان نفوذ الخالفة العباسية يتحول من سلطة سياسية إدارية روحية إلى سلطة روحية فقط، ولم يبق للخليفة سوى ذكر 

البالد، ويعود السبب الرئيسي في ضعف الخالفة العباسية  اسمه في خطب الجمعة متبوعا باسم السلطان الغالب على

وتالشي سلطتها )علي محمد محمد الصالبي:  المغول ]التتار[ بين االنتشار واالنكسار الناشر: األندلس الجديدة، 

 .(210)ص:  2008 -هـ  1430مصر الطبعة: األولى، 
م منذ أن  872 - 820ىـ/ 259 - 205ة الدولة الطاىرية ظيرت ىذه الدولة  بخراسان  في الفتر     64

م مكافأة 825ىـ /  205عين المأمون قائده العسكري المظفر طاىر بن الحسين أميرا لخراسان سنة 
م حيث 879ىـ. /  259لو عمى جيوده العسكرية الجبارة. فاستمرت اإلمارة في ذريتو إلى سنة 

الخميفة، حتى أزاحيم يعقوب الصفار.  استقموا بإماراتيم دون أن يعمنوا انخالعيم وخروجيم عمى
وقامت عمى أنقاضيم الدولة الصفارية.) أحمد معمور العسيري :موجز التاريخ اإلسالمي :منذ عيد 

م الناشر: غير  97 - 96ىـ/ 1417آدم عميو السالم )تاريخ ما قبل اإلسالم( إلى عصرنا الحاضر 
 (219م )ص:  1996 -ىـ  1417معروف  الطبعة: األولى، 

 .9/507الطبري : تاريخ الرسل والمموك 65     

 .218الكرديزي: زين األخبار ص66    
الدولة السامانية :  من أقوى الدول اإلسالمية المستقمة في المشرق اإلسالمي  فقد استمر قياميا في ما وراء 67     

سي األصل  إلى سامان وىو فار م(   وتنسب 892/999ىـ / 389ىـ /  279النير وخراسان من سنة 
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واتخذت من بخارى عاصمة ليا أما عن عالقتيا بالدولة العباسية فكانت عالقة والء من الدرجة األولى قامت 
ىذه الدولة عمى أنقاض الدولة الصفارية بعد أن قضت عمييا ) كرستين )اثر( ايران في عيد الساسانيين ترجمة 

 (.  104صم 1957يحي الخشاب  مراجعة عبد الوىاب عزام  القاىرة 
 37م ص1945عبد العزيز جنكيز خان : تركستان قمب أسيا مصر     68
قحطان الحديثي : دراسات في التنظيمات االقتصادية لخراسان : أوال الزراعة مجمة الخميج العربي     69

فيصل سيد طو : الحالة االقتصادية والمظاىر  – 65م ص1978 1المجمد التاسع العدد  –
 – 307ابور منذ مستيل القرن الثالث اليجري حتى قيام الدولة الغزنوية من ) االجتماعية في نيس

 . 104م ص2003م ( رسالة ماجستير غير منشورة 999 -822ىـ / 389
 .105فيصل سيد طو : الحالة االقتصادية والمظاىر االجتماعية في نيسابورص    70
د بن الميمب بن أبي صفرة األزدي، م( ىو يزي 720 - 673ىـ =  102 - 35يزيد بن الميمب : )  71

م ( 703ىـ /  83أبو خالد: أمير، من القادة الشجعان األجواد. ولي خراسان بعد وفاة أبيو )سنة 
فمكث نحوا من ست سنين، وعزلو عبد الممك بن مروان برأي الحجاج بن يوسف الثقفي  )أمير 

زلو حبسو، فيرب يزيد إلى الشام. ولما العراقين في ذلك العيد( وكان الحجاج يخشى بأسو، فمما تم ع
أفضت الخالفة إلى سميمان ابن عبد الممك، واله العراق ثم خراسان، فعاد إلييا، وافتتح جرجان 
وطبرستان. ثم نقل إلى إمارة البصرة، فأقام فييا إلى أن استخمف عمر بن عبد العزيز، فعزلو، 

عمر بن عبد العزيز ىجم غممان  يزيد عمى وطمبو، فجئ بو إلى الشام، فحبسو بحمب. ولما توفي 
م ( ثم 721ىـ /  101السجن فأخرجوه منو ،. وسار إلى البصرة فدخميا واستولى  عمييا )سنة 

نشبت حروب بينو وبين أمير العراقين مسممة بن عبد الممك، انتيت بمقتل يزيد )خير الدين بن 
ىـ( : األعالم الناشر: دار 1396توفى: محمود بن محمد بن عمي بن فارس، الزركمي الدمشقي )الم

 (189/ 8م ) 2002أيار / مايو  -العمم لمماليين الطبعة: الخامسة عشر 

قتيبة بن مسمم : أبو حفص قتيبة بن أبي صالح مسمم بن عمرو بن الحصن بن ربيعة بن خالد بن 72  
بن أعصر بن سعد  أسيد الخير بن قضاعي بن ىالل بن سالمة بن ثعمبة بن وائل بن معن بن مالك

بن قيس عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، الباىمي أمير خراسان زمن عبد الممك بن 
مروان افتتح خوارزم وسمرقند وبخارى، ثم فتح قتيبة فرغانة في سنة خمس وتسعين في أواخر أيام 

قتيبة ألمر يطول الوليد بن عبد الممك وبعد وفاتو تولى أخوه سميمان بن عبد الممك وكان يكره 
شرحو، فخاف منو قتيبة وخمع بيعة سميمان وخرج عميو وأظير الخالف، فمم يوافقو عمى ذلك أكثر 
الناس، وكان قتيبة قد عزل وكيع بن حسان بن ]قيس بن يوسف بن كمب بن عوف بن مالك بن 

قد وكيع عميو غدانة واسم غدانة أشرس[ وكنيو وكيع أبو المطرف الغداني  عن رياسة بني تميم، فح
وسعى في تأليب الجند سرا وتقاعد عن قتيبة متمارضا، ثم خرج عميو وىو بفرغانة فقتمو مع أحد 
عشر من أىمو، وذلك في ذي الحجة سنة ست وتسعين لميجرة، وقيل سنة سبع وتسعين. ومولده سنة 

 (86/ 4 تسع وأربعين، وتولى خراسان تسع سنين وسبعة أشير ) ابن خمكان : وفيات األعيان
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أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشيير بالماوردي )المتوفى:  73

فيصل سيد طو : الحالة  - 181القاىرة ص -ىـ( : األحكام السمطانية الناشر: دار الحديث 450
 .107االقتصادية والمظاىر االجتماعية في نيسابورص

الروض المعطار في خبر األقطار تحقيق إحسان عباس مؤسسة  محمد بن عبد المنعم الحميري : 74   
 .57/ 1م   1980 -طبع عمى مطابع دار السراج  الطبعة الثانية   -بيروت  -ناصر لمثقافة 

كي  -  186المستوفي  -1/246ياقوت: معجم البمدان   -318المقدسي : أحسن التقاسيم  75   
 .434لسترنج : بمدان الخالفة ص

 . 435نج : بمدان الخالفة الشرقية صكي لستر 76   

المقدسي: أحسن التقاسيم ص  - 449أبو الفداء: تقويم البمدان ص -1/55ابن األثير : المباب 77   
 .  1/246ياقوت: البمدان  – 320- 318

كي لسترنج : بمدان الخالفة الشرقية  -  186المستوفي  -1/246ياقوت  -318المقدسي   78
 .434ص

فرية ىي األواني النحاسية، المصنوعة من الصفر )بضم الصاد(، وىو النحاس الجيد. األواني الص  79
الصفر النحاس الجيد وقيل الصفر ضرب من النحاس وقيل ىو و والصفر ما يتخذ من النحاس الجيد 

 .4/460ابن منظور : لسان العرب دار صادر بيروت  ما صفر منو واحدتو صفرة
 . 243/ 2ن األثير : المباب اب -353السمعاني: األنساب ص80  
الخانات: الخان كممة فارسية األصل وتعنى الحانوت والدكان والمخدع والماخور، )  السيد أدى شير: 81  

( ىى لفظة  58م، ص1988، دار العرب لمبستانى، القاىرة، 2كتاب األلفاظ الفارسية المعربة، ط
اخترى كبير، تأليف مصطفى شمس الدين  تركية تعنى دار العمل والتجارة وجمعيا خانات، )قاموس

( ئرة المعارف اإلسالمية مادة خان.مادة خان، دا 1ىـ، جـ1310الشيير بالخترى، المطبعة العامرية، 
وأىتمت الدولة بأمور التجارة حيث تم توفير المأوى والمؤن لممسافرين ونصبت الخيم الكبيرة عمى 

سرا،  كاروانسرا: خيمة كبيرة تنصب داخل المدينة أو طول الطرق التجارية وىى ماعرفت باسم كاروان
بين محطات القوافل التجارية. )محمد التونجى: المعجم الذىبى، الطبعة الثانية، دار العمم لمماليين، 

، أحمد مجدى عطوة: الحياة السياسية والحضارية فى مدينة ىراة، رسالة 453، ص1980بيروت، 
.  ولذلك نعم التجار باألمن والراحة وقاموا 140، ص2007ماجستير، آداب عين شمس، 

بتعامالتيم التجارية دون مشاكل، والخانات تسمى أيضا الفنادق والوكاالت وىى المبانى المخصصة 
لمأوى المسافرين والقوافل، وكانت الخانات ذات مداخل ضخمة مشيدة من األبراج والعقود الشاىقة، 

الدور األرضى غرفا وحواصل مفتوحة عمى الصحن  وكان لمخان صحن تربط فيو الدواب، وفى
توضع فييا المتاجر واألخرى تطل عمى الشارع وتؤجر حوانيت لمتجار، أما األدوار العموية فيي  
قامة المسافرين  ) مصطفى مسعد وسامية مصطفى مسعد: الحضارة اإلسالمية  مخصصة لمسكن وا 

 . 143م، ص2006ق، في المشرف اإلسالمي، كمية اآلداب، جامعة الزقازي
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 . 57/ 1محمد بن عبد المنعم الحميري :  الروض المعطار في خبر األقطار   82

 308أحسن التقاسيم ص83  
كي لسترنج : بمدان الخالفة  -1/246ياقوت: معجم البمدان   -318المقدسي : أحسن التقاسيم  84  

 .434الشرقية ص

ىـ(: نزىة 560طالبي، المعروف بالشريف االدريسي )المتوفى: محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحسني ال85  
 (690/ 2 - 1/224ىـ  1409المشتاق في اختراق اآلفاق عالم الكتب، بيروت الطبعة: األولى، 

 . 319المقدسى: أحسن التقاسيم، ص86  

 .7ناصر خسرو: سفر نامة، ص87  
العدوي الشيزري الشافعي )المتوفى:  عبد الرحمن بن نصر بن عبد اهلل، أبو النجيب، جالل الدين  88

ىـ( : نياية الرتبة الظريفة في طمب الحسبة الشريفة الناشر: مطبعة لجنة التأليف والترجمة 590نحو 
 .12،11والنشر ، ص

ىـ( : 485الحسن بن عمي بن إسحاق الطوسي، أبو عمي، الممقب بقوام الدين، نظام الممك )المتوفى:   89
 80، ص 1407قطر الطبعة: الثانية،  –سف حسين بكار الناشر: دار الثقافة سياسة نامة المحقق: يو 

ىـ( : 729المؤلف: محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن األخوة، القرشي، ضياء الدين )المتوفى:   90
 .102كمبردج. ص»معالم القربة في طمب الحسبة  الناشر: دار الفنون 

 .296المقدسي : أحسن التقاسيم ص -279االصطخري : المسالك والممالك ص  91
 .149جمال سرور: تاريخ الحضارة اإلسالمية في المشرق، ص  92
 . 151م ص1948عبد العزيز الدوري: تاريخ العراق االقتصادي بغداد   93
معادن  ل. وفي جبالياطوس: : بمد فيو مدن أمثال طوران ونوقانبزديغرورايكان وبنواده. وىي بين الجبا 94

النحاس والرصاص. يرتفع منيا الكحل والشبو والقدور الصخرية. والدىنج والسراويل الفيروزج و 
 (115والجوارب.) حدود العالم من المشرق الى المغرب ص: 

 . 428/ 2مدينة بين طوس  وريموند  ) ابن حوقل : صورة األرض 95  
يا وبين دىستان وخوارزم، خرج منيا فراوة: : بالفتح، وبعد األلف واو مفتوحة: وىي بميدة من أعمال نسا بين96  

جماعة من أىل العمم، ويقال ليا رباط فراوة، بناىا عبد اهلل بن طاىر في خالفة المأمون، وممن نسب إلييا 
 .(245/ 4أبو نعيم محمد بن القاسم الفراوي صاحب الرباط بفراوة  ) ياقوت: معجم البمدان 

 (225/  1ق اإلدريسي : نزىة المشتاق في اختراق اآلفا97  
ىـ( : صورة األرض دار صادر، 367محمد بن حوقل البغدادي الموصمي، أبو القاسم )المتوفى: بعد   98

 (385/ 2م  1938أفست ليدن، بيروت 
 .453/ 2ابن حوقل : صورة األرض   99

 .  1/96اليعقوبي : البمدان   100
 . 2/690اإلدريسي : نزىة المشتاق   101
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 . 167الحضارة اإلسالمية في الشرق صمحمد جمال الدين سرور :   102

 . 129/ 9الطبري: تاريخ الرسل والمموك 103  

 . 206فيصل سيد  : الحياة االقتصادية في نيسابور ص104  
 .166محمد جمال الدين سرور : الحضارة اإلسالمية في الشرق ص  105
 .207فيصل سيد الحياة االقتصادية في نيسابور ص  106
 . 101تاريخيا السياسي والحضاري صفتحي أبو سيف : خراسان   107
 .207فيصل سيد الحياة االقتصادية في نيسابور ص  108
 . 278ابن رستو  : األعالق النفيسة ص  109
 .207فيصل سيد الحياة االقتصادية في نيسابور ص  110
 .170محمد جمال الدين سرور : الحضارة اإلسالمية في الشرق ص  111
 .  210نيسابور صفيصل سيد الحياة االقتصادية في   112
 الحديث بالتفصيل عن الحركة العممية في الجزء الخاص بالحياة العممية في الدراسة.   113
بالعمدة في  إليو فالدىقان كان أشبومفردىا دىقان، وىو لفظ فارسي بمعنى رئيس القرية أو رئيس الفالحين  114

ىـ( : 387بمخي الخوارزمي )المتوفى: )محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد اهلل، الكاتب ال الوقت الحاضر،
 . 53مفاتيح العموم المحقق: إبراىيم األبياري الناشر: دار الكتاب العربي الطبعة: الثانية ص

 . 220فيصل سيد طو المرجع السابق ص -134بارتولد: تاريخ الحضارة اإلسالمية ص  115

 . 35طو ندا: فصول من تاريخ الحضارة اإلسالمية ص116  
، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خمكان:  33: االنساب: السمعاني  117

، أبو 393- 394/   6 -م 1900بيروت  –وفيات األعيان:  تحقيق إحسان عباس دار صادر 
ىـ( : مرآة 768محمد عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد بن عمي بن سميمان اليافعي )المتوفى: 

رفة ما يعتبر من حوادث الزمان وضع حواشيو: خميل المنصور الجنان وعبرة اليقظان في مع
 -269/  2 1997 -ىـ  1417لبنان الطبعة: األولى،  –الناشر: دار الكتب العممية، بيروت 

ىـ( : طبقات الشافعية 771، تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى:  270
عبد الفتاح محمد الحمو الناشر: ىجر لمطباعة الكبرى المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. 

،  أبو بكر بن أحمد بن محمد بن   488 -487/  3ىـ: 1413والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، 
ىـ الطبعة : األولى  1407 -بيروت  -عمر بن قاضي شيبة : طبقات الشافعية  عالم الكتب 

، أبو 159/  11كثير : البداية والنياية: ، ابن  - 104/  1تحقيق : د. الحافظ عبد العميم خان 
، 222/  3، ابن تغري بردي :  النجوم الزاىرة: 73/  2الفداء :  المختصر في أخبار البشر: 

ىـ( : طبقات الحفاظ الناشر: 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى: 
، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن 327: 1403بيروت الطبعة: األولى،  –دار الكتب العممية 

ىـ( : شذرات الذىب في أخبار من ذىب 1089العماد العكري الحنبمي، أبو الفالح )المتوفى: 
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 –حققو: محمود األرناؤوط خرج أحاديثو: عبد القادر األرناؤوط الناشر: دار ابن كثير، دمشق 
/ 14: سير أعالم النبالء ،  الذىبي 274/  2م   1986 -ىـ  1406بيروت  الطبعة: األولى، 

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن  -  422 – 421 – 420 – 419 – 418 -417
ىـ(: تذكرة الحفاظ  دراسة وتحقيق: زكريا عميرات 748عثمان بن قايماز الذىبي )المتوفى: 

عمر  -  3/  3م  1998 -ىـ1419لبنان الطبعة األولى -الناشر: دار الكتب العممية بيروت
ىـ( : معجم المؤلفين 1408بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )المتوفى: 

الزركمي :  -242/  13بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت  -الناشر: مكتبة المثنى 
 (. 196/ 8األعالم 

 . 227فيصل سيد طو:  الحالة االقتصادية ومظاىر االجتماعية في نيسابور ص   110
فيصل سيد طو:  الحالة  -224ضاري صفتحي أبو سيف: خراسان تاريخيا السياسي والح   118

 .227االقتصادية ومظاىر االجتماعية في نيسابور ص

 . 1/197آدم متز: الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع اليجري   120

 . 1/33آدم متز: الحضارة اإلسالمية  -243ابن حوقل : صورة األرض ص121  

فيصل سيد الحياة االقتصادية  -156الدين عبد الرؤوف الفقي: تاريخ الفكر اإلسالمي صعصام   122
   230في نيسابور ص

 . 143ابن حوقل : صورة األرض ص  123
 .1/223السمعاني: األنساب،    124
 .12/495السمعاني: األنساب،    125
 .1/177ياقوت الحموي: معجم البمدان،    126
د، ابن خمدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشبيمي )المتوفى: عبد الرحمن بن محمد بن محم  127

 –ىـ(  : المقدمة تحقيق : محمد بن تاويت الطنجي الناشر: دار الكتب العممية، بيروت 808
 . 203م ص 2004 -ىـ  1425لبنان الطبعة: األولى، 

 . 323المقدسي : أحسن التقاسيم   128
 . 285االجتماعية في نيسابور صفيصل سيد طو : الحياة االقتصادية و   129
 . 388المقدسي : أحسن التقاسيم   130
المحقق: د. يتيمة الدىر ىـ( : 429الممك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي ):  عبد   131

/ 4 م 1983ىـ1403بيروت/لبنان الطبعة: األولى،  -مفيد محمد قمحية دار الكتب العممية 
 .180/  1ة القصر وعصرة أىل العصر الباخرزي : دمي - (505 - 504

 (505 - 504/ 4يتيمة الدىر الثعالبي:   132
 . 570/ 5تاريخ اإلسالم الذىبي :   133
 .12/495السمعاني: األنساب،   134
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بيروت  –عياش يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي : تيذيب الكمال  مؤسسة الرسالة   135
أبو الفضل  -(163/   9ق : د. بشار عواد معروف تحقي 1980 – 1400الطبعة األولى ، 

ىـ(: تيذيب التيذيب 852أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: 
 . 3/268ىـ 1326الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، اليند الطبعة: الطبعة األولى، 

، ابن عساكر: تاريخ 306/  1، المباب: 180/ 2معجم البمدان:  -548 -547/ 14سير أعالم النبالء 136  
، ابن األثير: المباب في 228/ 3، النجوم الزاىرة: 792 793، الذىبي: تذكرة الحفاظ: 234/  22دمشق 

 .279/  2، شذرات الذىب: 331. الذىبي: طبقات الحفاظ: 306/ 1تيذيب األنساب
الذىبي :  -375/  2األنساب  السمعاني : - 656 -655/  10الذىبي : سير أعالم النبالء   137

 . 310 – 309/ 17تاريخ اإلسالم ت تدمري
 .233/  5ياقوت: معجم البمدان   138
 . 2/87الذىبي : تذكرة الحفاظ    139
 360/  12الذىبي : سير أعالم النبالء  -.234/  56ابن عساكر:  تاريخ دمشق   140
 .372/  1الذىبي: العبر في خبر من غبر   141
 .268/  13 تاريخ بغداد  142
 .64/  2مختصر تاريخ دمشق  -  458 – 457 – 456/  13الذىبي : سير أعالم النبالء   143

 . 456/ 13السير:  -.258/ 2السبكي: طبقات الشافعية 
 .217/  11معجم المؤلفين   -492 – 492/  13الذىبي : سير أعالم النبالء   144
المباب في تيذيب  – 415 – 414/  5نساب لسمعاني : األا -5/276البغدادي: تاريخ بغداد   145

 .274/ 3األنساب 
 .117/  3المباب في تيذيب األنساب  146
 282/  3المباب في تيذيب األنساب  147
/ ب، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خمكان:  33السمعاني : االنساب:  148

/ الذىبي :  تذكرة   6 -م 1900 بيروت –وفيات االعيان:  تحقيق إحسان عباس دار صادر 
/  3،  السبكي : طبقات الشافعية : 269 270/  2، مرآة الجنان:  779 780/  3الحفاظ: 

، ابن كثير :  البداية والنياية:  - 104/  1ابن  قاضي شيبة : طبقات الشافعية   – 487 488
غري بردي : النجوم ،  ابن ت73/  2، أبو الفداء :  المختصر في أخبار البشر: 159/  11

 418 -417/ 14، الذىبي : سير أعالم النبالء 274/  2، ، شذرات الذىب: 222/  3الزاىرة: 
عمر رضا كحالة:  -  3/  3الذىبى : تذكرة الحفاظ  - -  422 – 421 – 420 – 419 –

 . 196/ 8الزركمي : األعالم  -242/  13معجم المؤلفين 
 394 /6ابن خمكان: وفيات األعيان   149
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شمس الدين أبو عبد اهلل  - 4/307السمعاني األنساب  –( 401/  1المباب في تيذيب األنساب 150  
ىـ( : المقتنى في سرد الكنى المحقق: 748محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي )المتوفى: 

المنورة، محمد صالح عبد العزيز المراد الناشر: المجمس العممي بالجامعة اإلسالمية، المدينة 
 . 1/359ىـ 1408المممكة العربية السعودية الطبعة: األولى، 

 . 89/ 4شذرات الذىب في أخبار من ذىب ابن العماد :   151

ىـ( : تاريخ 463أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي الخطيب البغدادي )المتوفى: 152  
بيروت الطبعة:  –لغرب اإلسالمي بغداد المحقق: الدكتور بشار عواد معروف الناشر: دار ا

 .355/ ص  5م  2002 -ىـ 1422األولى، 
الكويت الطبعة: )من  –الموسوعة الفقيية الكويتية : صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية   153

 .  1/9ىـ(  1427 - 1404
 وضحنا ذلك أثناء ترجمتنا إلبي عوانو في عمم الحديث .   154
 . 357م دار الحماس لمطباعة 1948ي حياتو وعصره أرائو وفقو  الطبعة الثانية مصر أبو زىرة : الشافع  155
 394/ 6ابن خمكان: وفيات األعيان   156

 سبق الحديث عنيا في الحياة االجتماعية.157  
  -.64/  2مختصر تاريخ دمشق  -  458 – 457 – 456/  13الذىبي : سير أعالم النبالء   158

 .456/ 13السير:  -.258/ 2السبكي: طبقات الشافعية 
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 املصادر واملراجع
 املصادر:  أوال

  المسالك  ىـ( :346ف بالكرخي )المتوفى: سحاق إبراىيم بن محمد الفارسي االصطخري، المعرو إأبو
 م .  2004والممالك الناشر: دار صادر، بيروت 

 الدين ابن قاضي شيبة  أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشيبي الدمشقي، تقي
ىـ( : طبقات الشافعية  المحقق: د. الحافظ عبد العميم خان دار النشر: عالم الكتب 851)المتوفى: 

 ىـ. 1407بيروت الطبعة: األولى،  –

   :ىـ( : األماكن ما اتفق لفظو 584أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي اليمداني، زين الدين )المتوفى
 ىـ . 1415تحقيق: حمد بن محمد الجاسر : دار اليمامة لمبحث والترجمة والنشر: وافترق مسماه 

  :أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشيير بالماوردي )المتوفى
 بدون تاريخ. القاىرة –الناشر: دار الحديث : األحكام السمطانية  ىـ(450

 ن محمد بن الحسين البييقي، الشيير بابن فندمو )المتوفى: أبو الحسن ظيير الدين عمي بن زيد ب
 ىـ. 1425دار اقرأ، دمشق الطبعة: األولى، اريخ بييقىـ(: ت565

  ىـ : المباب في 630ىـ/ 555أبو الحسن عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري
 م  .1980 -ىـ    1400دار صادر بيروت   ،تيذيب األنساب

 وزارة  ،مراجعة جمال الدين الشيال ،تحقيق عبد المنعم عامر ،لدينوري: األخبار الطوالأبو حنيفة ا
 م .1960الثقافة الطبعة األولى دار إحياء الكتب العربية القاىرة 

  ترجمة عفاف السيد   ،ىـ : زين األخبار 433أبو سعيد عبد الحي بن محمود الضحاك الكرديزي ت
 م.2006القاىرة عمى لمثقافة زيدان  المجمس األ

  :قدم لو:  ،السمسبيل النقي في تراجم شيوخ البييقي  أبو الطيب نايف بن صالح بن عمي المنصوري
دار  ،والشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السميماني ،األستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم

 م . 2011 -ىـ  1432العاصمة لمنشر والتوزيع، المممكة العربية السعودية الطبعة: األولى، 

  :ىـ( 681أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراىيم بن أبي بكر ابن خمكان البرمكي اإلربمي )المتوفى
 م.1900بيروت  -: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان المحقق: إحسان عباس الناشر: دار صادر 

  الطيماني  ويو بن نعيم بن الحكم الضبيأبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمد
ىـ( : تمخيص تاريخ نيسابور تمخيص: أحمد بن 405النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 
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طيران عربو  –محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخميفة النيسابوري الناشر: كتابخانة ابن سينا 
 بدون تاريخ. عن الفرسية: د/ بيمن كريمي ـ طيران

 بو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الياشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد أ
المحقق:  ،ىـ( :   ا الطبقات الكبرى، القسم المتمم لتابعي أىل المدينة ومن بعدىم230)المتوفى: 

 . 1408المدينة المنورة الطبعة: الثانية،  -زياد محمد منصور الناشر: مكتبة العموم والحكم 

  مكتبة مدبولي أبو عبد اهلل محمد بن أحمد المقدسي البشاري: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،
 . ىـ 1411م /1991القاىرة الطبعة الثالثة 

  :ىـ(: 463أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى
مي محمد البجاوي الناشر: دار الجيل، بيروت الطبعة: المحقق: ع ،االستيعاب في معرفة األصحاب

 م.  1992 -ىـ  1412األولى، 

   :ىـ( : البداية 774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى
 م . 1986 -ىـ   1407والنياية : دار الفكر 

  مد ابن عمر بن شاىنشاه بن أيوب، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمي بن محمود بن مح
الناشر: المطبعة  ،ىـ( : المختصر في أخبار البشر732الممك المؤيد، صاحب حماة )المتوفى: 

 .بدون تاريخ الطبعة األولى ،الحسينية المصرية

  :ىـ( : لسان 852أ بو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى
 م . 2002الناشر: دار البشائر اإلسالمية الطبعة: األولى،  ،بد الفتاح أبو غدةالمحقق: ع ،الميزان

  :ىـ( : اإلصابة في 852أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى
الناشر: دار الكتب العممية  ،وعمى محمد معوض ،تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود ،تمييز الصحابة

 ىـ. 1415 -طبعة: األولى بيروت ال –

  :ىـ( : تاريخ دمشق تحقيق : عمرو 571أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل المعروف بابن عساكر )المتوفى
 م . 1995 -ىـ  1415الناشر: دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع :  ،بن غرامة العمروي

 ىـ( : مرآة 768اليافعي )المتوفى:  أبو محمد عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد بن عمي بن سميمان
 ،وضع حواشيو: خميل المنصور ،الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان

 م. 1997 -ىـ  1417لبنان الطبعة: األولى،  –الناشر: دار الكتب العممية، بيروت 
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 ىـ( : 292: بعد أحمد بن إسحاق )أبي يعقوب( بن جعفر بن وىب بن واضح اليعقوبي )المتوفى
 ىـ  . 1422الناشر: دار الكتب العممية، بيروت الطبعة: األولى،  ،البمدان

  :ىـ( : صبح األعشى في 821أحمد بن عمي بن أحمد الفزاري القمقشندي ثم القاىري )المتوفى
 .بدون تاريخالناشر: دار الكتب العممية، بيروت  ،نشاءصناعة اإل

 تحقيق : سميمان بن صالح الخزي الناشر : مكتبة العموم   مفسرين: طبقات ال وحمد بن محمد األدنأ
 . م1997المدينة المنورة الطبعة األولى ،  -والحكم 

  :مراجعة وتعميق  ،ىـ( : فتوح البمدان279أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البالذري )المتوفى
 م.1991ىـ /  1412رضوان محمد رضوان ، دار الكتب العممية بيروت 

 ان الدين الحمبي أبو الوفا إبراىيم بن محمد بن خميل الطرابمسي الشافعي سبط ابن العجمي برى
الناشر:  ،المحقق: صبحي السامرائي ،ىـ(: الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث841)المتوفى: 

 م. 1987 – 1407بيروت الطبعة: األولى،  –عالم الكتب ، مكتبة النيضة العربية 

 المحقق:  ،ىـ( : طبقات الشافعية الكبرى771وىاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: تاج الدين عبد ال
 ،الناشر: ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع ،د. عبد الفتاح محمد الحمو ،د. محمود محمد الطناحي

 ىـ. 1413الطبعة: الثانية، 

  من كتاب السياق ىـ : المنتخب 641ىـ/ 582تقي الدين أبو إسحاق إبراىيم بن محمد الصيرفيني
 ىـ.1414 الناشر دار الفكر لمطباعة والنشر التوزيع  بيروت ،تحقيق خالد حيدر ،لتاريخ نيسابور

  :إنباه الرواة عمى أنباه النحاة ىـ( :646جمال الدين أبو الحسن عمي بن يوسف القفطي )المتوفى، 
 –رة، ومؤسسة الكتب الثقافية القاى -الناشر: دار الفكر العربي  ،تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم

 م.1982 -ىـ  1406بيروت الطبعة: األولى، 

 المنتظم في ىـ( 597ن محمد الجوزي )المتوفى: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي ب :
تحقيق : محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا : دار الكتب  ،تاريخ المموك واألمم

 م . 1992 -ىـ  1412األولى،  العممية، بيروت الطبعة:

 ىـ(485ين، نظام الممك )المتوفى: الحسن بن عمي بن إسحاق الطوسي، أبو عمي، الممقب بقوام الد :
 .1407قطر الطبعة: الثانية،  –المحقق: يوسف حسين بكار الناشر: دار الثقافة  ،سياسة نامة

 ىـ( : 1396قي )المتوفى: خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس، الزركمي الدمش
 م  . 2002أيار / مايو  -الناشر: دار العمم لمماليين الطبعة: الخامسة عشر  ،األعالم
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 م.1892، ليدن: األعالق النفيسة ىـ295ابن رستة: شياب الدين أحمد بن عمر بن محمد ت 

  :صادر شر: دار آثار البالد وأخبار العباد  الناىـ(: 682زكريا بن محمد بن محمود القزويني )ت
 .بدون تاريخبيروت 

  : ىـ( : سير 748شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي )المتوفى
الناشر : مؤسسة  ،: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوطتحقيق ،أعالم النبالء

 ىـ. 1405الرسالة الطبعة : الثالثة ، 

  ىـ( : تاريخ 748اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي )المتوفى: شمس الدين أبو عبد
الناشر: دار الكتاب  ،تحقيق : عمر عبد السالم التدمري ،اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم

 م . 1993 -ىـ  1413العربي، بيروت الطبعة: الثانية، 

 ىـ( : ميزان 748از الذىبي )المتوفى: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايم
تحقيق: عمي محمد البجاوي الناشر: دار المعرفة لمطباعة والنشر، بيروت  ،االعتدال في نقد الرجال

 م . 1963 -ىـ  1382لبنان الطبعة: األولى،  –

  :المحقق:  ،ىـ( : معجم األدباء626شياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي )المتوفى
 م.1993 -ىـ  1414إحسان عباس الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بيروت الطبعة: األولى، 

  :دراسة  ،ىـ(: تذكرة الحفاظ748شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي )المتوفى
 م.1998 -ىـ1419ولى لبنان الطبعة األ-الناشر: دار الكتب العممية بيروت ،وتحقيق: زكريا عميرات

  ىـ: المقتنى 748ىـ/ 673شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد اهلل التركماني أبو عبد اهلل الذىبي
 ىـ .1408الناشر الجامعة اإلسالمية بالمدينة سنة  ،محمد صالح عبد العزيز المراد :تحقيق ،في سرد الكنى

  :،وتركي مصطفى ،الوافي بالوفيات ، تحقيق: أحمد األرناؤوطصالح الدين خميل بن أيبك الصفدي، 
 م.2000/ -ىـ1420 -بيروت  -دار إحياء التراث 

  :عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خمدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشبيمي )المتوفى
 ،ن األكبرطاسمب والبربر ومن عاصرىم من ذوي الىـ( : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العر 808

 م . 1988 -ىـ  1408تحقيق: خميل شحادة : دار الفكر، بيروت الطبعة: الثانية، 

 لمتوفى: عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خمدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشبيمي )ا
 م.2004-ىـ1425لبنان الطبعة: األولى،  –وت الناشر: دار الكتب العممية، بير  ،: المقدمةىـ(808
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  ىـ( : 562سعد )المتوفى: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو
الناشر: مجمس دائرة المعارف  ،تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعممي اليماني وغيره، األنساب

 م . 1962 -ىـ  1382العثمانية، حيدر آباد الطبعة: األولى، 

 التحبير ىـ( : 562يمي السمعاني المروزي، أبو سعد )المتوفى: عبد الكريم بن محمد بن منصور التم
: بغداد الطبعة –الناشر: رئاسة ديوان األوقاف  ،المحقق: منيرة ناجي سالم ،في المعجم الكبير

 م. 1975 -ىـ1395األولى، 

  :ىـ(: 590عبد الرحمن بن نصر بن عبد اهلل، أبو النجيب، جالل الدين العدوي الشيزري الشافعي )المتوفى
 الناشر: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. ،نياية الرتبة الظريفة في طمب الحسبة الشريفة

  :ىـ( : يتمة الدىر في محاسن أىل العصر 429عبد الممك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي )المتوفى
 م.1983ىـ1403ن الطبعة: األولى، بيروت/لبنا -تحقيق: د. مفيد محمد قمحية الناشر: دار الكتب العممية 

  ىـ( : مراصد  739البغدادي الحنبمي صفي الدين  ) ت العقيمي عبد المؤمن عبد الحق بن شمائل
 ىـ. 1412الطبعة األولى دار الجبل بيروت   ،االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع

  :ىـ( : دمية القصر 467عمي بن الحسن بن عمي بن أبي الطيب الباخرزي، أبو الحسن )المتوفى
 ىـ .  1414الناشر: دار الجيل، بيروت الطبعة: األولى،  ،وعصرة أىل العصر

  عمي بن ىبة اهلل بن أبي نصر بن ماكوال: اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في
 ىـ. 1411بيروت الطبعة األولى ،   –األسماء والكنى : دار الكتب العممية 

  ىـ( : بغية 660ىبة اهلل بن أبي جرادة العقيمي، كمال الدين ابن العديم )المتوفى: عمر بن أحمد بن
 .بدون تاريخ المحقق: د. سييل زكار الناشر: دار الفكر ،الطمب في تاريخ حمب

  عياش يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي : تيذيب الكمال  تحقيق : د. بشار عواد
 . م 1980  –ىـ 1400روت الطبعة األولى ، بي –مؤسسة الرسالة  ،معروف

  :تحقيق:  ،ىـ( : القاموس المحيط817مجد الدين أبو طاىر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى
الناشر: مؤسسة الرسالة  ،مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي

 م . 2005 -ىـ  1426عة: الثامنة، لبنان الطب –لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

  محقق ومترجم الكتاب )عن  ،ىـ( : حدود العالم من المشرق الى المغرب372مجيول )توفي: بعد
 ىـ. 1423الناشر: الدار الثقافية لمنشر، القاىرة  ،الفارسية( : السيد يوسف اليادي
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 ىـ( : مفاتيح 387متوفى: محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد اهلل، الكاتب البمخي الخوارزمي )ال
 بدون تاريخ . الناشر: دار الكتاب العربي  المحقق: إبراىيم األبياري الطبعة الثانية ،العموم

  :تحقيق:  ،ىـ( : سيرة ابن إسحاق151محمد بن إسحاق بن يسار المطمبي بالوالء، المدني )المتوفى
 م .  1978/ىـ 1398بيروت الطبعة األولى  –سييل زكار الناشر: دار الفكر 

 دار الكتب العممية  ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم ،محمد بن جرير الطبري : تاريخ الرسل والمموك
 م 1988دار الريان لمتراث الطبعة الثانية  ،بيروت لبنان

  دار  ،ىـ( : صورة األرض367محمد بن حوقل البغدادي الموصمي، أبو القاسم )المتوفى: بعد
 م. 1938وت صادر، أفست ليدن، بير 

  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي
المحقق: محمود إبراىيم زايد  ،ىـ( : المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين354)المتوفى: 

 ىـ .1396حمب الطبعة: األولى،  –الناشر: دار الوعي 

 ىـ( : معالم 729ي زيد بن األخوة، القرشي، ضياء الدين )المتوفى: محمد بن محمد بن أحمد بن أب
 .  بدون تاريخ كمبردج»الناشر: دار الفنون  ،القربة في طمب الحسبة

  محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ، أبو الفيض ، الممقب بمرتضى ، الزبيدي: تاج العروس
 .بدون تاريخ اشر دار اليدايةالن ،تحقيق مجموعة من المحققين ،من جواىر القاموس

 دريسي )المتوفى: سني الطالبي، المعروف بالشريف اإلمحمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الح
 ىـ . 1409عالم الكتب، بيروت الطبعة: األولى،  ،ىـ( : نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق560

 يفة أو الحاج خميفة مصطفى بن عبد اهلل كاتب جمبي القسطنطيني المشيور باسم حاجي خم
 م . 1941بغداد  -مكتبة المثنى  ،ىـ( : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون1067)المتوفى: 

 المحقق: د. يحيى  ، ىـ(481دياني المروزي )المتوفى: أبو معين الدين ناصر خسرو الحكيم القبا
 م. 1983بيروت الطبعة: الثالثة،  –الخشاب الناشر: دار الكتاب الجديد 

 م1995الطبعة الثانية  الناشر: دار الفكر بيروت ،ياقوت بن عبد اهلل الحموي أبو عبد اهلل: معجم البمدان. 

  :ىـ(: النجوم الزاىرة 874يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاىري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين )المتوفى
 .بدون تاريخ قومي، دار الكتب، مصرفي تاريخ مموك مصر والقاىرة : وزارة الثقافة واإلرشاد ال

 بدون تاريخ دار صادر بيروت ،اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. 
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 :  ثانٍا املراجع
 منذ عيد آدم عميو السالم )تاريخ ما قبل اإلسالم(  العسيري :موجز التاريخ اإلسالمي أحمد معمور

 م. 1996 -ىـ  1417ـ  الناشر: غير معروف الطبعة: األولى، ،ه 1417إلى عصرنا الحاضر 

 دار  ،ترجمة محمد عبد اليادي أبو ريدة ،آدم متز: الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع اليجري
 .بدون تاريخ الكتاب العربي بيروت الطبعة الخامسة 

 الناشر عين لمبحوث والدراسات  ر،ىاترجمة حمزة ط ،ارتولد: تاريخ الحضارة اإلسالميةب
 . بدون تاريخ  االجتماعية  الطبعة األولى

 م.1988، دار العرب لمبستانى، القاىرة، 2دى شير: كتاب األلفاظ الفارسية المعربة، طإ 

 الطبعة األولى ، دار النيضة العربية لمطباعة طو ندا: فصول من تاريخ الحضارة اإلسالمية ،
 م. 1976والنشر 

  م .1945مصر ، عبد العزيز جنكيز خان : تركستان قمب أسيا 

  م1948بغداد  ،يز الدوري: تاريخ العراق االقتصاديعبد العز. 

  م. 1997عصام الدين عبد الرؤوف الفقي: تاريخ الفكر اإلسالمي الناشر دار الفكر العربي 

  :ىـ( : معجم 1408عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )المتوفى
 .بدون تاريخ تراث العربي بيروتبيروت، دار إحياء ال -المؤلفين الناشر: مكتبة المثنى 

 قاموس اخترى كبير، ، المطبعة العامرية، ، دائرة  :  مصطفى شمس الدين الشيير بالخترى
 . ىـ1310المعارف اإلسالمية 

 مؤسسة الرسالة  ،وكوريس عواد نقمو لمعربية بشير فرانسيس ،كي لسترنج : بمدان الخالفة الشرقية
 م.1985ىـ/1405الطبعة الثانية 

  ترجمة يحي الخشاب  مراجعة عبد الوىاب عزام  القاىرة  ،ستين )اثر( ايران في عيد الساسانيينكر
 .م1957

 والحضاري من سقوط الدولة الطاىرية إلى بداية  فتحي أبو سيف : خراسان تاريخيا السياسي
 بدون تاريخ. الناشر المجمع الثقافي المصري  ،الطبعة األولى ،الدولة الغزنوية

  تحقيق إحسان عباس ،:  الروض المعطار في خبر األقطارميريعبد المنعم الحمحمد بن، 
 م  . 1980 -طبع عمى مطابع دار السراج  الطبعة الثانية   -بيروت  -مؤسسة ناصر لمثقافة 

  1980، الطبعة الثانية، دار العمم لمماليين، بيروت، الذىبيمحمد التونجى: المعجم. 
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  يخ الحضارة اإلسالمية  في الشرق ، الطبعة الرابعة ، القاىرة محمد جمال الدين  سرور: تار
 م . 1976ىجرية /  1396)

  محمد الخضري : تاريخ األمم اإلسالمية ) الدولة العباسية ( تحقيق وتعميق إبراىيم أمين محمد
 .بدون تاريخ المكتبة التوفيقية 

 1404من  الكويت الطبعة –تيةالموسوعة الفقيية الكوي :  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - 
 ىـ 1427

  مصطفى مسعد وسامية مصطفى مسعد: الحضارة اإلسالمية في المشرف اإلسالمي، كمية
 م.2006اآلداب، جامعة الزقازيق، 

  : ثالثا الرسائل الجامعية 

  فيصل سيد طو : الحالة االقتصادية والمظاىر االجتماعية في نيسابور منذ مستيل القرن الثالث
م ( رسالة ماجستير غير 999 -822ىـ / 389 – 307جري حتى قيام الدولة الغزنوية من ) الي

 .م 2003فرع بني سويف –كمية اآلداب جامعة القاىرة   ،منشورة

 ة، رسالة ماجستير، آداب عين أحمد مجدى عطوة: الحياة السياسية والحضارية فى مدينة ىرا
 .2007شمس،

  :رابعا الدوريات 

  : م.1990بغداد (  4)رواد الجغرافية  العربية ، مجمة االستشراق العدد  حصبال شاكر 

  قحطان الحديثي : دراسات في التنظيمات االقتصادية لخراسان : أوال الزراعة مجمة الخميج العربي
 م .1978 (1)المجمد التاسع العدد  –

 التي ضربيا زعماء ىذه  محمود عرفو محمود : الحركات المناوئة لمدولة الصفارية ، وأىمية النقود
الحركات، في تحقيق بعض النواحي التاريخية ليذه الدولة، مجمة كمية اآلداب جامعة القاىرة العدد 

 م.1992 ( 56)
 


