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 صناعة االنشا مدن خراسان الكبرى في كتاب صبح االعشى في  
مدن خراسان الكربى يف كتاب صبح االعشي يف صناعة االنشا 

 م(دراسة جغرافية تارخيية مقارنة8181هـ /128للقلقشندً املتوفي ) 

 

   

 

 الممخص 

تناول مدن خراسان الكبرى ،نيسابور ، مرو ،ىراة ،بمخ ، الكثير من  الباحثين والمؤرخين 
ممن ليم صيت ووقع في الدراسات الحضارية في المشرق االسالمي وذلك ألىمية ىذا االقميم لمدولة 

 واىمية مدنو وما لعبتو في التاريخ االسالمي بشكل خاص .العربية االسالمية بشكل عام 

اال ان ىذه الدراسات الكثيرة لم تتناول ىذه المدن في كتاب صبح االعشى في صناعة االنشا 
كدراسة مستقمة مستفيضة ، فجأت دراستنا عن ىذه المدن في ىذا الكتاب من اجل بيان ما جاء بو 

سوعتو ومقارنتو بالمصادر الجغرافية االخرى فكانت ىناك مادة ىذا األديب والمؤرخ والجغرافي في مو 
جاءت بيا ىذه الموسوعة عن ىذه المدن الكبرى اغترفيا عالمتنا من العديد من المصادر  ضخمة

المتنوعة التي كان ليا االثر في ابراز الدور الكبير الذي لعبتو ىذه المدن عمى مدى التاريخ فكان 
ظيارىا من ىناك احداث كثيرة وثقيا  القمقشندي اال انو اغفل البعض منيا حاولنا قدر االمكان بيانيا وا 

  ،مصادر اخرى من اجل المقارنة بين ما جاء بو القمقشندي من معمومات وما جاءت بو ىذه المصادر
ثم بينا وجيات النظر واالختالف من خالل ىذه المعمومات ، ومن خالل البحث والتقصي وجدنا 

ىا لنا القمقشندي في موسوعتو صبح االعشى ، وقد تم تعزيزىابمعمومات مكممة من معمومات  اورد
مصادر اخرى ليست متأخرة كان ليا االثر الكبير في توضيح المعمومة الدقيقة عن ىذه المدن مما 

 اعطى صورة اكثر دقة وايضاحا عنيا .

 الكممات المفتاحية:)خراسان ، صبح ، صناعة (

 صدام جاسم حممد البياتيد. . م. أ   

 الرتبية للعلوم االنسانية / جامعة دياىل كلية  
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The cities of Khorasan the Great in the book( Sobh al-

A'shifesina,at Al-Ansha )Al-Qalqashdi (821 H)A 

comparative historical geographical study 

  

 

Abstract 

The great cities of Khorasan, Nisapur, Maro, Herat and Balkh 

have dealt with many scholars and historians who have a reputation 

for cultural studies in the Islamic Mashreq 

However, these many studies did not address these cities in the 

book SobhAlasha in the industry Alancha as an independent study 

of extensive, our study of these cities in this book in order to 

explain what this writer and the historian and geography in the 

subject and compare it with other geographical sources there was a 

huge material brought by This encyclopaedia of these great cities 

was taken by our brand from many different sources which had the 

effect of highlighting the great role that these cities played 

throughout history. There were many events But ignored some of 

them we tried as much as possible to show and show them from 

other sources in order to compare the information provided by Al-

Qalqashandi and the sources of these sources, and then pointed out 

the strengths and weaknesses through this information, and through 

the research and investigation of all the responses from these cities 

We have found information that is good enough to be mentioned by 

Al-Qalqashandi in his article Sobh al-A'ashah. We then added 

complementary information from other sources that were not too 

late. They had a great impact on the accurate information about 

these cities, which gave a more precise and clear picture. 

Assist.Prof. Dr. Saddam Jasim Mohammed Al-Bayati  

College of Education for Humanities/University of Diyala  
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 صناعة االنشا مدن خراسان الكبرى في كتاب صبح االعشى في  
 المقدمة

عد أقميم خراسان من األقاليم الميمة الذي اولتو الدولة العربية االسالمية اىمية خاصة 
موارد مالية كبيرة وذلك بسبب اقتصاده المزدىر لعدة اسباب ، منيا انو كان يرفد خزينة الخالفة ب

عمى مدار السنة ثم لمكانتو السياسية سواء في العصر االموي او العباسي أذ لعبت مدن ىذ 
االقميم الكبرى وىي نيسابور ، ومرو ، ىراة ، بمخ   دورًا بارزا وكبيرا عمى مسرح االحداث 

م( ثم ما اشتيرت ٕٛ٘ٔىـ / ٙ٘ٙول سنة )السياسية حتى سقوط الدولة العباسية عمى يد المغ
بو ىذه المدن عمى الساحة العممية والفكرية أذ انجبت الكثير من العمماء والفقياء والمحدثين 

 والمفسرين الذين ذاع صيتيم في اقاصي البالد من المشرق الى المغرب .

عممي تناولت الكثير من الدراسات ىذه المدن ومن جوانب متعددة سواء الجانب ال 
والفكري والجوانب السياسية واالقتصادية وعمى فترات متفاوتو وذلك ألىميتيا ووجود مادة تاريخية 
ضخمة عنيا في اغمب المصادر التاريخية ،وارتأينا ان نبحث عن تاريخ ىذه المدن وجغرافيتيا 

لف في كتاب صبح االعشى في صناعة االنشا لمقمقشندي بعد ان ايقنا عدم تطرق باحث او مؤ 
الى مثل ىكذا عنوان وكذلك لبيان ماجاء بو عالمتنا القمقشندي من معمومات عن ىذه المدن 
ومقارنتيا بمعمومات اخرى من مصادر جغرافية او تاريخية ومن خالل الدراسة في المادة 
الجغرافية والتاريخية التي جاء بيا القمقشندي عن ىذه المدن وجدناه قد اعتمد بشكل رئيسي عمى 

م( وكذلك كتاب  ٕٖٕٔىـ/  ٖٓٙالمباب في تيذيب االنساب ألبن االثير المتوفى سنة) كتاب
م( وابن حوقل المتوفى ٖٖٔٔىـ/ ٕٖٚتقويم البمدان ألبن ابي الفداء المتوفى سنة )

م( وكذلك ياقوت الحموي ٜٗٓىـ/ٕٜٕالكاتب المتوفى) م( واحمد بن يعقوبٜٚٚىـ/ٖٚٙ)
المشترك وضعا والمفترق صقعا وىي مصادر صرح بيا م( في كتابو ٕٕٛٔىـ/ٕٙٙالمتوفى )

من خالل ذكر ىذه المادة ، ومما يؤاخذ عميو انو مرة يصرح بأسم الكتاب فقط ومرة باسم المؤلف 
فقط ، ومع ذلك اشار المستشرق الروسي كراتشكوفسكي في كتابو تاريخ االدب الجغرافي العربي 

دي ال بأس بيا ولكننا ال نعتمد عمييا كميا موضحا، ان ان المادة الجغرافية التي جاء بيا القمقشن
ىـ/   ٜٗٚموسوعة القمقشندي تعتمد اعتمادا كميا عمى موسوعة ابن فضل هللا العمري المتوفى)

مسالك االبصار في ممالك االمصار وبذلك يعد كتاب صبح االعشى مصدرا نقميا  م (،ٖٛٗٔ
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ا انو يضم مادة ضخمة جديرة بكل ما يميق بيا اال اننا يجب ان نستدرك عمى ىذا الكالم بقولن
 من تقدير ، فيو بيذا يعد الى حد ما مصنفا فريد من نوعو .

وفي نظرة سريعة عن ىذا الكتاب نجد ان القمقشندي قد قسم مؤلفو الى عشرة مقاالت 
ردىا تسبقيا مقدمة وتمحق بيا خاتمة وما ييمنا في بحثنا ىذا ىو المقالة الثانية أذ نجده قد اف

لمحديث عن الجغرافيا بمختمف فروعيا أي المسالك والممالك بمغة عصره ثم قسم ىذه المقالة 
الجغرافية الى اربعة اقسام ما ييمنا منيا القسم الرابع الذي يتحدث عن الممالك والبمدان المحيطة 

ممكة التي كانت مقسمة الى مممكتين تقع تحت حكم اوالد جنكيز خان ىي م بالديار المصرية
 ايران والتي يقع ضمنيا اقميم خراسان بمدنو كافة ومممكة توران .

ومن اجل بيان االسموب والمنيج الذي تبعو القمقشندي في ذكر مدن خراسان الكبرى البد 
ان نبين انو استخدم اسموب ياقوت الحموي في تعريفو لممدن أذ يذكر التحريك المغوي ليا لكنو ال 

ه المدن كما يفعل ياقوت وفي أي حقبة فتحت ، وال يذكر ايضا يشرح بالتفصيل اوضاع ىذ
الفقياء الذين خرجوا منيا ، كذلك لم يذكر القمقشندي خطط المدينة ، االنيار ،  العمماء او

االسوار ،القالع  ،دار االمارة ، الحبوس ،المدارس ، الحمامات ،االسواق ،الدروب ، الخانات 
 ن الغالت الزراعية والتجارات وكذلك ما يرتفع من ىذه المدن م

والبد أن ننوه ىنا الى اننا ذكرنا في عنوان البحث و مضامينو مدن خراسان الكبرى فقط 
وذلك بسبب سعة المادة التاريخية ليا وبذلك فاننا ال نستطيع تناول جميع المدن والنواحي 

 االخرى التابعة ليذا االقميم بسبب كثرتيا وعدم استيعاب البحث ليا 

قسم البحث الى مبحثين تناولنا في المبحث االول السيرة الشخصية والعممية لمقمقشندي 
اما المبحث الثاني فجاء تحت عنوان مدن خراسان الكبرى وفقًا لما أورده القمقشندي في كتابو 

 صبح االعشى .
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 صناعة االنشا مدن خراسان الكبرى في كتاب صبح االعشى في  
 السيرة الشخصية والعممية لمقمقشندي :

 نسبو ، كنيتو ، القابو  أسمو ، 

زاري القمقشندي  العباس أحمد بن عبد هللا الشياب بن الجمال أبي اليمن الفىو ابو 
من مركز طوخ من  وىذه النسبة الى قرية قمقشندة التي تقع الى الجنوب (1).القاىري الشافعي
، التي لم يذكرىا  البمدانيون والجغرافيون القدامى بل ذكرتيا لنا المراجع (0).مديرية القميونة
اصرة وكان جل ما ذكره ياقوت الحموي ىو المركز الذي تنتمي اليو ىذه القرية وىو الحديثة المع

طوخ ، وىي قرية بصعيد مصر عمى غربي النيل وطوخ النخيل قرية أخرى بالصعيد غربي النيل 
يقال ليا طوخ بيت يمون ، ويقال ليا ايضًا طوىوبيا قبر األمام عمي بن دمحم بن عبدهللا بن 

وقد أوردت بعض المصادر التاريخية معمومات  (3).عميو السالم(ابي طالب ) الحسن بن عمي بن
مختمفة في أسمو ونسبو ، منيا عمى سبيل المثال ما جاء بو المؤرخ ابن حجر العسقالني 

ىـ ( أذ ذكر أن اسمو ىو أحمد بن عمي بن أحمد القمقشندي ، نزيل القاىرة ٛٗٗٔىـ/ ٕ٘ٛت)
تفقو وتمير وعانق االدب وكتب في االنشاء وناب في الحكم وكان يستحضر كتاب الحاوي 
وكتب شيئًا عمى جامع المختصرات ، وصنف كتابًا حافاًل سماه صبح االعشى في صناعة 

 ( 4)ألكثر من ذلك .االنشا ، وكان مستحضرًا 

وعمى اساس ىذه الروايات التاريخية التي ذكرت أسمو ونسبو نجد أنو ليس ىناك أتفاق 
تام بين المؤرخين حول اسم القمقشندي الصريح ، ولعل أسباب ذلك ناتج الى الخمط بينو وبين 

سمو ىو أسم أبنو الذي كان من رجاالت األدب  أيضًا ، بينما أتفقت أغمب المصادر عمى أن أ
م  ( بمحمة صغيرة ٖٗ٘ٔىـ / ٙ٘ٚشياب الدين أبو العباس أحمد بن عمي ، المولود سنة ) 

 (5)قرب قميوب بمصر وألييا نسب اال أنو من أصل عربي صرف فيو ينتمي الى قبيمة فزارة .
م( وقد تمقى العمم في  ٔٗٙىـ /ٕٔالتي أستقرت في مصر عقب الفتح االسالمي ليا سنة ) 

، غير أن ميولو ذىبت  (6)م ( مدرسًا لمحديث والفقو .ٖٙٚٔىـ /ٛٚٚوأصبح سنة )  االسكندرية
مذىبًا أخر الى أتجاىات أخرى ، فقد أىتم أىتمامًا بالغًا بنسب القبائل العربية ولو مصنف في 
ىذا المجال لقى انتشارًا واسعًا لدى القراء والمؤرخين عنوانو ) قالئد الجمان في التعريف بقبائل 

ب الزمان ( وقد زاد عميو وأكممو في مستيل القرن التاسع عشر العالمة العراقيدمحم أمين عر 
 (7)السويدي .
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 مولده ونشأتو العممية : 

في مصر ، لذلك نرى أن تعميمو  ذكرنا سابقا أن مولد القمقشندي كان في قرية قمقشندة
األول بدأ من ىذه القرية ، ويبدو أنو بقى فييا الى سن الخامسة عشر من عمره تقريبًا أذ ال 

في مصر حيث أكمل تعميمو  (8)نعرف عمى وجو التحديد فترة أنتقالو الى مدينة االسكندرية.
الى اخرى طمبًا  ل من مدينةىناك بعد ان شعر انو يحتاج أليو  وذلك لن يحدث اال بعد ان يرح

الى المزيد من العمم في الفقو وغيره من العموم االخرى واألخذ من مشاىير ليذه العموم ، و 
ىـ ( ٛٚٚونتيجة ىذا االصرار المعنوي الكبير والتميز الذي حصل عميو أجيز سنة )  (9)العمماء.

مذىب األمام الشافعي ) رحمو  وبذلك تمقى الفتيا والتدريس عمى(12.)من قبل الشيخ أبن الممقن 
اإلدارية نتيجة ذلك ، غير أن براعتو في الكتابة  هللا ( وعمى أثر ذلك تولى بعض الوضائف

 واألنشاء طغت عمى مواىبو األخرى 

القاضيِ شرف الدين أما عن شيوخو األخرين الذين أخذ عنيم أو تتممذ عمى أيدييم فمنيم 
كما ذكرت بعض المصادر  (10)والقاضي تاج الدين بن غنوم .، أذ زاره في دمشق  (11)مسعود 

 (13).أبن الشيخة  أنو سمع من

 مؤلفات القمقشندي ونتاجو العممي.: 

 :  صبح االعشى في صناعة االنشا-1
، ضخمة صبح األعشى في صناعة االنشاأشتير القمقشندي من خالل موسوعتو ال

أضافة الى مؤلفاتو االخرى التي برع فييا وأجتيد ، ولكن ليذه الموسوعة أىمية خاصة ذلك أنيا 
تناولت مواضيع متنوعة أضافة الى موضوعيا الرئيسي وىو الكتابة وكتاب األنشا ومن ىذه 

سمت قالمواضيع المغة العربية واألدب والفقو الشافعي واالنساب والتاريخ والجغرافيا محور بحثنا ،
سبعة مجمدات كبيرة ثم تنقسم ىذه المجمدات الى أبواب وجعل من ىذه  ىذه الموسوعة الى

جائت في أربعة عشر مجمدًا  وذكر كذلك عمى أنيا (14)االبواب مخصوصًا بعمم الخط وأدواتو.
م وصور مرة ثانية سنة ٕٜٓٔم وسنة ٖٜٔٔوىي من أكبر دواوين األدب طبع سنة 

ه الطبعة بجيود العالم المصري أحمد زكي باشا، وىناك دراسة م.في مصر وظيرت ىذٜ٘ٙٔ
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 صناعة االنشا مدن خراسان الكبرى في كتاب صبح االعشى في  
وقد أشاد ( 15)خاصة أخرى ليذا الكتاب أستندت بشكل رئيسي عمى ىذه الطبعة لمعالم )بيوركمان(

بعض المؤرخين بيذه الموسوعة الضخمة ، أذ قيل عنيا أنيا من أكبر دواوين األدب وذلك لما 
لمغة وأدب وفقو وحديث وشرح لالمثال والحكم العربية حوتو سابقًا وما ذكرناه من سير و 

والحكومات المصرية المتعاقبة وذلك ألنو عاش في ربوع مصر وترعرع فييا ، وفي ىذه 
 ( 16)الموسوعة من المتفرقات ما ال نجده في غيرىا.

وبذلك كانت موسوعة القمقشندي من الموسوعات ذات الطابع الشمولي بحيث تحوي كل  
أت مناىجيا تتحدد وخطوط األستطراد الطويل فييا تقصر وتعدد الموضوعات وفروع شيء ، فبد

المعرفة التي تحتوييا تتقمص ليس عمى حساب العمم والمعرفة بل بقدر ماىو لحساب 
 (17)التخصص.

أفاده واثر عميو تأثيره الخاص في االسراع  (18)ويبدو أن عمل القمقشندي بديوان االنشا.
الضخمة وحفز من نشاطو في أخراجيا بالشكل الذي يريد ، بداء القمقشندي  في اكمال موسوعتو

م ( واتم الجزء الرابع ٖٛٛٔىـ/ ٜٔٚالعمل في موسوعتو فور أنتقالو الى ديوان االنشا سنة )
م( وظل يزيد عميو الى حين وفاتو ، ولعمو قد أحس بكبر حجم ٔٔٗٔىـ /ٗٔٛعشر منو سنة )

في مجمد واحد حمل عنوان ) ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح  الموسوعة فدفعو الى أختصاره
 (19)المثمر (.

مسالك  (02).ل هللا العمري أن موسوعة القمقشندي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بموسوعة أبن فض
عشرة مقاالت تناولت المقالة ار وقسمت موسوعة القمقشندي الى االبصار في ممالك االمص

وىذا ما سنتناولو في ىذه المقالة من  (01)غرافيا والتاريخ .الثانية معمومات في محيط الج
معمومات عن مدن خراسان ومقارنة ىذه المعمومات التي جاء بيا القمقشندي مع معمومات اخرى 

 تاريخية مختمفة .أما عن مؤلفاتو االخرى فيي .  جغراقية في مصادر
 ( 00.)نياية األرب في معرفة أنساب العرب   -ٕ
 (03)قالئد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان .-ٖ
 (04)ماثراالنافةفي معالم الخالفة .-ٗ
 (05)حمية الفضل وزينة الكرم في المفاخرة بين السيف والقمم .-٘
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 (06)..شرح َجامع المختصرات لمدلحى ِفي اْلُفُروع-ٙ
 (07.)البروق الموامع في حل جامع المختصرات ومختصر الجوامع-ٚ
 (08)لكتاب الحاوي الصغير في الفروع. شرح-ٛ
  /ىـٜٔٚالكواكب الدرية في المناقب البدرية، وىي مقالة أنشأىا في حدود سنة )-ٜ

 (09)م(. ٖٛٛٔ
 وفقًا لما أورده القمقشندي في كتابو صبح االعشى : مدن خراسان الكبرى 

وكونيا عاصمة لكثير من : عدت ىذه المدينة من كراسي اقميم خراسان وذلك لسعتيا نيسابور  
الدول المحمية الشبو مستقمة التي نشأت ايام الخالفة العباسية ونتيجة ىذه االىمية ذكرىا 

 وسكون  الميممة السين وفتح تحتيا من المثناة وسكون  النون  بفتح المباب في "قال القمقشندي أذ
 رآىا لما الممك سابور ألن نيسابور وسميت  ميممة وراء واو وبعدىا الموحدة الباء وضم األلف
 فقيل مدينة تبنى وأن القصب بقطع فأمر قصبا وكانت مدينة ىنا ىا يكون  أن يصمح قال

 واسميا البمدان تقويم في قال نشاور تسمييا والعجم سعيد ابن قال القصب ىو والني نيسابور
 وموقعيا اآلخر في ميممة وراء الواو وفتح وألف المعجمة والشين النون  بفتح نشاور يعني اآلن
 ست والعرض درجة ثمانون  الطول حيث األطوال في قال السبعة اإلقاليم من الرابع اإلقميم في

 أرض في مشيورة مدينة وىي م(ٜٚٚىـ/ ٖٚٙحوقل )ت ابن قال دقيقة وعشرون  درجة وثالثون 
 مدن أحسن اليواء صحيحة وىي ماء قني وبيا فرسخ في فرسخ مقدار البناء مفترشة وىي سيمة

 ومن ىراة ومن مرو من كل وبين وبينيا الكاتب يعقوب بن أحمد قال لمخير وأجمعيا خراسان
 الطاء بفتح المباب في قال الطابران منيا عديدة مدن وبيا مراحل عشر الدامغان ومن جرجان
 من طوس قصبة وىي القانون  في قال نون  األلف وبعد الميممة والراء الموحدة والباء الميممة

 وثالثون  درجة ثمانون  الطول حيث السبعة األقاليم من الرابع اإلقميم في وموقعيا خراسان كور
 مدن أجل من وىي العزيزي  في قال دقيقة وعشرون  درجة وثالثون  خمس والعرض دقيقة

ثم يسترسل القمقشندي في ذكر المدن والنواحي والقرى التابعة الى مدينة  (32)خراسان".
 .  (ٖٔ)نيسابور

 مدن أكبر عمى انيا االخرى، المصادر الجغرافية  في نيسابور مدينة جاءت بينما
 أبرشير األولى اإلسالمية العيود في تدعى نيسابور وكانت ، األربعة أرباعو وأحد ، خراسان
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 صناعة االنشا مدن خراسان الكبرى في كتاب صبح االعشى في  
Abrashahr ، الخالفة عيد في النقود لسك مركزاً  وكانت بالفارسية، الغيوم مدينة وتعني 

 خانات، وأربعة قرية، عشرة ثالث بيا إذ ، والقرى  الكور وكثرة بسعتيا تمتاز. والعباسية األموية
 من أخالط مجمع وأصبحت الجيوش، قادة ومقر التجار، رَحال  ومحط الناس، مزدحمة فيي

 وبيا كثيرة، بضائع منيا ترتفع واالودية، العيون  من شربيا وربض، قيندز فييا والعجم، العرب
 وىو ، درىم الف ألف خمسة قيل أو أربعة يبمغ خراجيا والقطن، الحرير من الرفيعة الثياب تُعمل
فتحت ىذه المدينة من قبل عبد هللا بن عامر أذ بعث الييم حاتم بن ( 30)خراسان. خراج ضمن

 (33)النعمان الباىمي سنة احدى وثالثون ىجرية .
،  الخراسانية المدن بين المسافات تحديد في الجغرافيين اختالف جمي بشكل لنا ويتضح

 إلى العباسية الخالفة عاصمة بغداد من المسافة إن( مٕٜٔ/ىـٖٓٓت) خرداذبة ابن لنا فيذكر
 إلى بغداد من نفسيا المسافة  القمقشندي لنا ذكر بينما (34)فراسخ وخمسة ثالثمائة نيسابور
 .  (35)فرسخاً  وثمانون  وأربع مئتان نيسابور

 رواية بين ونيسابور بغداد بين ما الطرق  مسافة تقدير بين ما تناقض من ذكره سبق ومما
 الفارسي الجغرافي خرداذبة ابن كون  أوليا عدة ألسباب مرجعو ىذا،  والقمقشندي خرداذبة ابن
( مٕٜٛ-ٜٙٛ/ىـٜٕٚ-ٕٙ٘) باهلل المعتمد العباسي الخميفة قبل من والمعين،  فارس إقميم ابن
 لقياس عيان شاىد فيو،  ندمائو أخص ومن إليو والمقرب الجبل بنواحي والخبر البريد والية عمى

 نفس يحمل الذي كتابو في قياسو سجل وقد،  ونيسابور بغداد طريقي بين ما المسافات
 واصدق أقدم الجغرافية الناحية من رأيو يجعل ، والمسافات الطرق  وىو تقريباً  المضمون 
 ابن بو وصف بما يمتاز لم فيو والمسكن األصل المصري  القمقشندي أورده ما ولكن ،وأصوب
 لقياس عيان وموظف حكومي لديو من الوثائق الرسمية وشاىد اإلقميم ابن كونو في خرداذبة
نما ، المسافة  تحديد في العيان وشيود واألدباء الرحالة من أراء من إليو يصل ما عمى اعتمد وا 

 يحمل الذي"  األعشى صبح"  كتابو تدوين في عيداً  المتأخر القمقشندي أن كما ، المسافات
 ذكرىا بقدر الجغرافية الدقة ناحية من يذكرىا لم المسافة ذكر حينما إذ األدبي، والمضمون  اليوية
 والمساحة الرقعة في االتساع أصابيما قد نيسابور أو بغداد سواء المنطقة كون  ناحية من

 كارثة بسبب أخر إلى مكان من نفسيا المدينة تغير أو ، أعماليا واتساع والسكانية المكانية
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 بين المدينتين بين ما المسافات قصر إلى الحال بطبيعة فأدى ، أصابيا أجنبي غزو أو طبيعية
 .       ونيسابور بغداد

 تأمين أو ، سابقاتيا من أقصر تكون  جديدة طرق  اكتشاف يكون  قد الثاني، الرأي أما
 المسافات لقياس تطوراً  أكثر جديدة آالت اكتشاف أو ، مسبقاً  مؤمنة غير كانت جديدة مناطق

 . المدن بين
ويالحع من خالل المصادر التي أعتمد عمييا القمقشندي في تعريفو لمدينة نيسابور ، أذ  

ذىب الى كتاب المباب في تيذيب االنساب البن االثير  وكان المفترض بو الذىاب الى 
ناولت مدينة نيسابور بالتفاصيل الدقيقة وكان االجدر المصادر الجغرافية الكثيرة المتقدمة التي ت

بو كذلك اذا كان وال بد من استخدام كتاب المباب كمصدر جغرافية أن يستخدم كتاب االنساب 
م( ألنو مصدر ميم ذيل عميو ابن االثير كتاب المباب في تيذيب ٚٙٔٔىـ/ٕٙ٘لمسمعاني )ت

ة عممية في مدينة مرو احدى أميات مدن االنساب ، ثم أن السمعاني ىو في االصل من عائم
خراسان وىنا تكون المعمومات التي خرج بيا السمعاني ذات اىمية بالغة ألنيا اقرب الى الصحة 
من غيرىا ىذا عدا المصادر الجغرافية االخرى التي سوف نأتي الى استخداميا في تعريف 

ستخدميا القمقشندي ولم يصرح بيا المدن الخراسانية بشكل عام والتي اوردت معمومات ميمة لم ي
.اال انو يمكن القول ان ىذه المصادر التي اعتمد عمييا ىي مما وقع تحت يديو دون ما اشرنا 
اليو من ضرورة رجوعو الى مصادر اخرى ىي اكثر قيمة مما اعتمد عميو القمقشندي في 

لنقل من ىذه المصادر معموماتو عن نيسابور ، ثم ان مما يحسب اليو ىو امانتو العممية في ا
الن اغمب معموماتو عن مدينة نيسابور وغيرىا من مدن خراسان االخرى كانت عن طريق ىذه 

 المصادر.
لقالع ودار االمارة كذلك لم يتطرق القمقشندي الى خطط المدينة من األسوار، وا

لدروب ، وا ،ا القبمي ، والحمامات ، واألسواقالحبوس ، والمدارس ، وتقسيمي،والمساجد، و 
 والخانات .

وبذلك يكون القمقشندي قد أعتمد برواياتو عن ىذه المدينة بشكل واسع ومركز عمى 
المصادر التي ذكرىا والتي صرح بيا وىي المباب في تيذيب االنساب ألبن االثير وغيرىا من 

 المصادر االخرى التي ذكرناىا سابقا .  
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 صناعة االنشا مدن خراسان الكبرى في كتاب صبح االعشى في  
       مرو الشاىجان  

وىي من كبريات مدن خراسان بل ىي احد ارباعو االربعة التي نحن بصددىا لعبت ىذه 
المدينة دورًا بارزا عمى مسرح االحداث السياسية في خراسان فقد كانت مقر أقامة الخميفة 

. الّشاىجان ىـ( اضافة الى مقر الطاىرين فيما بعد ذكر القمقشندي مروٕٛٔ -ٜٛٔالمأمون )
 وىو اآلخر، في وواو الميممة الراء وسكون  الميم بفتح: المشترك  كتابمعتمدا بذلك عمى 

 اإلقميم في وموقعيا -ونون  وألف جيم ثم ىاء بعدىا وألف الشين بفتح الّشاىجان إلى مضاف
 في قال. الممك روح معناه الّشاىجان ومرو في  المشترك  قال. السبعة األقاليم من الرابع

 ابن قال. دقيقة وأربعون  درجة وثالثون  سبع والعرض درجة، وثمانون  سبع الطول حيث األطوال 
 مسالك  في قال. الفرس مموك أحد: طيمورث بناء من إنيا يقال قديمة مدينة وىي: حوقل

 يرى  ال الجبال عن بعيدة مستوية أرض في وىي: قال. القرنين ذي بناء من إنيا ويقال األبصار
 إلى الماء منو يدخل نير بابيا عمى ويجري  سبوخة، وفييا الرمل كثيرة وأرضيا الجبل، منيا

 إلى وتحمل تقّدد الحسنة الفواكو وبيا أخر؛ أنيار ثالثة وليا أىميا؛ شرب ومنو المدينة، حياض
 والغروس األبنية وتقسيم الترتيب وحسن النظافة من وليا لو؛ نظير ال الذي الزبيب وبيا البالد؛
:  «المشترك» في قال. البالد من لغيرىا ليس ما غيره عن سوق  كل وتمييز األنيار، عمى

 وبيا بخراسان؛ كان لما المأمون  مقام كان وبيا:  «البمدان تقويم» في قال. مروزيّ  إلييا والنسبة
 لبستو سواد أّول صبغ وبيا العباس، بني دولة ظيرت ومنيا الفرس؛ مموك آخر يزدجرد قتل

 نيسابور من كلّ  وبين وبينيا:  «المشترك» في قال. والقطن الكثير الحرير يرتفع ومنيا المسّودة؛
 ( 36).يوما عشر اثني مسيرة وبخارا وبمخ وىراة

  ،النفس وجان ، الممك:  الشاه  بينما ذكرت مرو الشاىجان في مصادر جغرافية اخرى ان
 النار، بيا تقدح البيضاء الحجارة:  المرو أن وذكر ، الممك نفس َمْرج:  الشاىجان مرو فمعنى
 سبعون  نيسابور وبين بينيا ، العظمى وىي وقصبتيا ، خراسان مدن أشير الشاىجان مرو وُتعد  

  (37). ضياعيا أكثر يسقى ومنيا شوارعيا يخترقان كبيران نيران ىما:  والشاىجان فرسخاً 
 ىذا ينحدر مرو نير وىو مرغاب نير عمى خراسان ارباع من الجميل الربع ىذا ويمتد

 مرو الى شماالً  منيا ويدور الصغرى  بمرو يمر ثم ىراة شرقي شمال في الغور جبال من النير
 مرو عن ليا تميزاً  (38) الشاىجان بمرو الوسطى العصور في تعرف الكبرى  مرو وكانت الكبرى 
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 مرو وصف في( مٜ٘ٛىـ / ٖ٘ٚ)المتوفى المقدسي قال وقد( 39).الصغرى  مرو وىي الروذ
 مساجد ثالثة وفييا الطين من دورىا بناء وأن (42)".ظريفة طيبة نفيسة بانيا قصبة"

 .سكانيا وكثرة المدينة حجم كبر عمى يدل مما. (ٔٗ)لمجمعات
 الى عده انيار الى منو ويتشعب الباميان وراء من أولو عظيم نير الشاىجان ولمرو

 حوض شبو سد النير في أقيم الكبرى  مرو مدينة جنوب فرسخ وعمى" (40).المرغاب نير جانب
 حيث الناس ويبتيج المختمفة المدينة وأرباض محالت الى أنيار أربعة منو تخرج" مستدير عظيم
 ويذكر المختمفة لالستخدامات المياه الى حاجتيم بسبب (43).عالياً  حداً  الفيضان يصل

  .(44)الخراساني مسمم أبي بناء من مرو في األمارة دار أن( مٜٚ٘ىـ/ٖٙٗ) المتوفى االصطخري 
 إسياماً  أسيم ميماً  موقعاً  ليا ىيأ ببغداد يربطيا الذي خراسان طريق عمى مرو موقع أن

 من مرو مدينة وكانت (45) .بيا تشتير كانت التي المروية الثياب خاصة...  التجارة في كبيراً 
 ونقطة خراسان في العربية لإلدارة مركزاً  كانت ألنيا وذلك العرب فييا أستقر التي الميمة المدن
فتحت ىذه المدينة صمحا  .(46). النير ماوراء بالد في سنوياً  الجياد اعتادوا الذين المقاتمة تجمع

سنة احدى وثالثون ىجرية اذ فتحيا حاتم بن النعمان الباىمي بعد ان صالح مرزبانيا عمى الفي 
بن حيان صمحا عمى ستة االف الف ومائتي الف ، وفي رواية اخرى ان من فتحيا ىو مقاتل 

 (47)الف ومائتي الف .
ومن خالل ما جاء بو القمقشندي في شأن ىذه المدينة نجده قد أغفل بعض الجوانب 
السياسية التي نجدىا عند بعض المؤرخين والجغرافيين مثل مسألة فتح المدينة وأىم والتيا الذين 

ىذه المدينة كذلك مقدار خراج المدينة  تولوا أدارتيا وبعض التفاصيل الدقيقة في سكك وخطط
وما يرتفع منيا من الغالت التي غالبا ما تذكر ، عمى الرغم من أنو صرح بأنو قد أخذ معموماتو 
عن ىذه المدينة من كتب جغرافية عدة منيا كتاب "المشترك وضعًا والمفترق صقعًا" لياقوت 

ياه سوى ذكره كتاب المشترك وأظنو الكتاب الحموي  وانو لم يذكر أسم الكتاب كاماًل عند ذكره أ
أذ  (48)الذي ذكرتو، وىذا الكتاب ىو جزء من معجم البمدان لياقوت الحموي الذي استخرجو منو

كان االولى بو أخذ معموماتو من معجم البمدان ىذا باالضافة الى مصادر اخرى مثل كتاب 
وكتاب مسالك االبصار في ممالك  تقويم البمدان ألبي الفداء وكتاب صورة االرض البن حوقل

االمصار ألبن فضل هللا العمري عمى الرغم من انو لم يصرح بيا كامال اذ يذكر في بعض 
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 صناعة االنشا مدن خراسان الكبرى في كتاب صبح االعشى في  
االحيان اما اسم المؤلف دون ذكر اسم الكتاب أو يذكر اسم الكتاب ناقصا ،كذلك لم نرى أي 

رىا بقولو "قال في أضافة أو تعميق من قبل القمقشندي سوى ما جاء بو من المصادر التي ذك
 ( 49)المشترك ، قال في مسالك االبصار، قال ابن حوقل ".

  ىراة
 الياء بفتح المباب اذ قال ىراة تحدث القمقشندي عن مدينة ىراة معتمدا بذلك عمى كتاب

 وموقعيا ىرى  إال يقول عجمي يسمع وال التعريف في قال اآلخر في وىاء ألف ثم الميممة والراء
 وثالثون  درجة وثمانون  خمس الطول حيث األطوال في قال السبعة األقاليم من الرابع اإلقميم في

 مياه وداخميا أعمال وليا خراسان من وىي حوقل ابن قال درجة وثالثون  خمس والعرض دقيقة
 وال محتطب بو وليس وغيرىا األرحية حجارة تعمل ومنو فرسخين نحو عمى منيا والجبل جارية
 وكانت المشترك في قال والبساتين المياه ىراة وخارج لمفرس كان نار بيت رأسو وعمى مرعى
 رضي عثمان المؤمنين أمير خالفة في فتحيا وكان المباب في قال التتر فخربيا عظيمة مدينة
 بذاتيا مفردة ىراة يعد من الناس ومن األبصار مسالك في قال ىروي  إلييا والنسبة قال عنو هللا
 ( 52).المصرية بالديار السمطانية األبواب عن يكاتب وصاحبيا خراسان عن

 بخراسان كان ما عظيمة مدينة وىي، في المصادر االخرى  ىراة مدينة وقد جاء ذكر 
 مبنيـة أرحيـة بيا،  االسكندر بناىا غزيرة ومياه كثيرة بساتيـن بيا،  منيا أحصـن وال أعـمر مدينة
 الصغيرة األواني تحمل ومنيا ، عجائبيا مـن وتمـك الماء يديرىـا كما الريـح تديرىا الريـح عمى

 فخربوىا التتر ورد حتى هللا بالد أحسن من ىراة تزل ولم،  البالد سائر إلى بالفضة المطبقة
 الطريق يمين عمى وىما،  (50) خراسان من الجنوبي الطرف عمى تقع وىي(51) البالد كسائر
 عمى الساساني العصر في ىراة ربع ويشمل( ، 53) اليند بحر إلى نيسابور من اآلتي األعظم
 ( . 54) وسجستان  وباذغيس بوشنج

 قيندز المدينة وفي،  ربض وليا ماء وحوالييا وثيق حصن االصطخري  أيام ليراة وكان 
 .(  55)" آباد خراسان"  بـ يعرف بمكـان الحصن خـارج اإلمارة ودار الجامع والمسجد

: عنيا يقول  المقدسي فيذا،  االقتصادية وامكانتيا الزراعية بثرواتيا الجغرافيون  أشاد وقد
 وغيره، ( 56) " النفيسة والفواكو  الجيدة األعناب معدن الجانب ىذا بستان ىي جميمة قصبة إنيا"
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 والحواصل الديباج أنواع من يحصى ال مما وثرواتيا محاسنيا وعددوا بيا أشادوا ممن الكثير
 فقد ىراة بيا تميزت التي المحاسن ىذه خالل ومن (57)والمشمش الزبيب من المأكول ومن

 معاشيم ليكسبوا الناس بيا يتاجر التي المعروفة اليروية الثياب وخاصة  التجارة فييا اشتيرت
 وسجستان بخراسان ليس: "  بقولو جامعيا االصطخري  ويصف،  (58)الثياب من النوع  ىذا ببيع
 . األيام سائر في بالناس مميء ألنو وذلك، ( 59) " ىراة مسجد من أعمر النير وراء وما

 جبال من النير ىذا ومخرج،  رود ىري  يسمى ما أو ىراة نير ىراة معظم ويسقي
  ،بمخ مدينة إلى منو يخرج الشمال من باب،  أبواب أربعة ليراة بان حوقل ابن ويذكر، (62)الغور
،  سجستان إلى منو يخرج الجنوب من  وباب نيسابور مدينة إلى منو يخرج الغرب من وباب
 ويذكر،  (61)بالبضائع زاخرة سوق  باب كل وعمى ، الغور إلى منو يخرج الشرق  من وباب

 وباب،  باذ فيروز وباب،  زياد وباب،  (60)سراي باب: وىي األبواب ىذه أسماء لسترنج
 .  (ٗٙ()ٖٙ)خشك

 وفي دور وحوالييا ، عظيمة مدينة ىراة أن( مٕٜٓ/ىـٜٕٓت) رستو ابن الجغرافي ويذكر
 تشتمل ، (65) دسكرة وأربعون  سبع القرى  ىذه بين فيما ، وصغار كبار قرية أربعمائة رساتيقيا

 ، (66) وعشرون  وأربع ثالثمائة األرحاء من وليا ، نفساً  عشرين إلى أنفس عشرة عمى دسكرة كل
 الكثير منيا خرج وقد ، األوطان إلى النزوع في فضائميا( مٙٙٔٔ/ىـٕٙ٘ت) السمعاني وذكر
 في عريقة كبيرة مدينة ىراة: "  قائالً  العفيفي وصفيا وقد ،( 67)والمحدثين والفقياء العمماء من

 سطح فوق  قدم آالف أربعة حوالي ترتفع التي إيران ىضبة شمال في تقع أفغانستان غرب شمال
لى كم( ٓٓٙ) حوالي مسافة كابول العاصمة عن وتبعد ، البحر  بيا وتتصل ، منيا الغرب وا 

 ، وجوىا وأحسنيا خراسان بالد أكبر من وىراة ، (68) " طويمة مواصالت طرق  المدن من وبغيرىا
 قوم وبيا العجم من أشراف وأىميا ، عفان بن عثمان خالفة في ( 69)قيس بن األحنف افتتحيا

 .  (72) العرب من
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 صناعة االنشا مدن خراسان الكبرى في كتاب صبح االعشى في  

 هللا عبد أن:  ىي فتحيا مسألة في االثير ابن وكذلك البالذري  ذكرىا أخرى  رواية وىناك
 هللا عبد بن خميد:  ويقال ،( 71) ثعمبة بن أوس عميو ىراة إلى جيشاً  وجو كريز بن عامر بن

 غير وبوشنج وباذغيس ىراة عمى وصالحو عامر ابن عمى فشخص ىراة عظيم فبمغ ، الحنفي
 فتح أن بعد خاصة وبأسيم المسممين شدة عمموا قد ىراة أىل يكون  وبذلك ، (70)وباغون  طاغون 
 مع الصمح عقدوا وفعالً  ، القتال من خير الصمح أن فأدركوا ، ونيسابور طوس المسممين العرب

 . ( 73)المسممين إلى ىراة عظيم يؤدييا درىم ألف مقابل المسممين
من ومن خالل ما جاء بو القمقشندي من معمومات استسقاىا من مصادر عدة ذكرىا 

خالل كالمو عن المدينة وصرح بيا ، انفرد برواية لم تذكرىا المصادر الجغرافية أو التاريخية  
 عن يكاتب وصاحبيا خراسان عن بذاتيا مفردة ىراة يعد من الناس وىي ان بعض االخرى ،
ويتبين من خالل ىذه الرواية انو اراد ان يعطي دورا ومكانة  .المصرية بالديار السمطانية األبواب

لمصر في ىذه الحقبة كون مصر اخذت دور الريادة بعد احتالل بغداد من قبل المغول وظيور 
مصر عمى مسرح االحداث السياسية بشكل قوي بديل عن بغداد بعد االنتصار في موقعة عين 

لموسوعات ومنيا كتاب القمقشندي صبح ىـ( ، ثم ظيور عصر تأليف اٛ٘ٙجالوت سنة )
االعشى في صناعة االنشا ومسالك االبصار في ممالك االمصار ونياية االرب في فنون االدب 
كميا تعطي دافع برره القمقشندي في افراده ىراة عن خراسان رغم انو لم يذكر لنا مصدر روايتو 

 ىذه .
 بمخ 

 الموحدة الباء بفتح مباب اذ قال ان بمخال ذكر القمقشندي مدينة بمخ معتمدا عمى كتاب
 في قال السبعة األقاليم من الرابع اإلقميم في وموقعيا معجمة خاء آخرىا وفي الالم وسكون 
حدى درجة وثالثون  ست والعرض درجة وتسعون  احدى الطول حيث والقانون  األطوال  وا 
 أربعة إلييا جبل أقرب وبين بينيا األرض من مستو في مدينة وىي حوقل ابن قال دقيقة وأربعون 
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 يدير نير وىو ربضيا في يجري  الدىاش يسمى نير وليا في مثمو فرسخ نصف والمدينة فراسخ
 نواحييا في وتقع السكر وقصب األترج وبيا جياتيا جميع من بيا تحتف والبساتين أرحية عشر
 وخرج عنو هللا رضى عثمان خالفة في التميمي قيس بن األحنف فتحيا المباب في قال الثموج
 (74)والصمحاء . والعمماء األئمة من يحصى ال ما منيا

 مشيورة مدينة وىي ذكرت في مصادر اخرى عمى النحو التاليغير ان مدينة بمخ 
 ألنو مجازاً  خراسان يمي مما بمخ نير لجيحون  يقال ، خيراً  وأكثرىا وأشيرىا أجّميا من بخراسان

 غمتيا تحمل ُغّمة خراسان بالد أوسع وىي فرسخاً  عشر أثنا ترمذ وبين بمخ بين ، بأعماليا يمر
لى خراسان جميع إلى  اإلسكندرية تسمى وكانت ، بناىا المقدوني االسكندر أن قيل ، خوارزم وا 

 بمخ نير وراء من األرض في تفرقوا أن بعد وولده سام بن عالم بن ىيطل سكن وقيل ، قديماً 
ن ، اليياطمة بالد وتسمى  الوادي ىذا ُيعد   ، بمخ نير أعمى في الذي وىو ، جيحون  وادي وا 
ذا ، اآلفات كثير الطغيان شديد عظيم  فيو يحفر حتى شيء إلى منو يوصل فمم انطبق جمد وا 
 ، والعجالت القوافل عميو تسير ، البمد ألىل جسراً  جميده ويشكل ، الصخور في اآلبار تحفر كما
، اال ان الفتح النيائي  عفان بن عثمان بن سعيد العرب من بمخ نير قطع من أول أن قيل

لمدينة بمخ سنة احدى وثالثون ىجرية في خالفة عثمان بن عفان رضي هللا عنو في والية 
 (75)عبدهللا بن عامر بن كريز عمى البصرة .
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 صناعة االنشا مدن خراسان الكبرى في كتاب صبح االعشى في  
  الخاتمة

  أىميا النتائج من مجموعة الى توصمنا البحث نياية في   
 بالمادة تزخر التي الكتب من لمقمقشندي االنشا صناعة في االعشى صبح كتاب يعتبر -ٔ

 . التاريخية االدبية المادة الى اضافة الميمة الجغرافية العممية
 واىم اسمائيا وذاكرا اىميتيا موضحا البحث موضوع  خراسان مدن الى القمقشندي تطرق  -ٕ

 . المدن ىذه عن العممية مادتو منيا استسقى التي المصادر
 خراسان مدن ذكر في( ىـٕٙٙ) المتوفى الحموي  ياقوت الجغرافي اسموب القمقشندي استخدم -ٖ
 ياقوت موسوعة الى يرجع لم لكنو المغوي  تحريكيا موضحا حديثو بداية في المدينة اسم يذكر أذ

 وضعا المشترك كتابو الى ذىب بل عمييا اعتمد التي المصادر من كجزء البمدان معجم الحموي 
  صقعا والمختمف

 االخرى  الجغرافية المصادر مع مقارنة نسبية القمقشندي لنا قدميا التي العممية المادة جاءت -ٗ
 كتابو في والمقدسي والممالك المسالك كتابو في االصطخري  مثل ليا يرجع لم التي المعتمدة
 . االقاليم معرفة في التقاسيم احسن

 االرض صورة كتاب مثل جغرافية مصادر الى المدن ىذه عن معموماتو في القمقشندي رجع -٘
 باقي وترك االنساب كتب من وىو االثير ألبن االنساب تيذيب في المباب وكتاب حوقل ألبن

 . كثيرة وىي الميمة الجغرافية المصادر
 لنا يبرز لم كما فتحيا الذي والقائد فتحيا تاريخ او المدينة خطط القمقشندي لنا يبين لم -ٙ

   المدن ليذه الحضارية الجوانب
 صراحة منيا البعض اسماء موضحا خراسان مدن عن معموماتو بمصادر القمقشندي صرح -ٚ
 . فقط مؤلفييا اسماء ذكر فقد الباقية اما
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 اليوامش

ىـ( ،النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة، بال ط، نشر وزارة ٗٚٛأبن تغرى بردي ، يوسف ،)ت (ٔ)
؛ و المنيل الصافي ٓ٘ٔ-ٜٗٔ، ص ٗٔالثقافة واالرشاد القومي ، دار الكتب ، مصر، بال ت ، ج

 ،عبد الرحمنبدمحم بن  ،تقديم د. سعيد عبد الفتاح عاشور والمستوفي بعد الوافي ،تح د. دمحم دمحم أمين ،
،ص  ٕىـ(، الضوء الالمع ألىل القرن التاسع ،بال ط ، نشر دار ومكتبة الحياة ،بيروت ، جٕٜٓ)ت 
ىـ( ، درر العقود ٘ٗٛ، )ت ادر، أبو العباس الحسيني العبيدي. ؛ المقريزي ،أحمد بن عمي بن عبد القٛ

ىـ/ ٖٕٗٔدار الغرب االسالمي ، ،، بيروتٔة ،تح محمود الجميمي ، طالفريدة في تراجم االعيان المفيد
؛ ولممزيد من التفاصيل ، ينظر دمحم عمي ، افراح احمد جالل ،الجوانب ٕٖٔ، ص ٔم، مجٕٕٓٓ

ىـ( دراسة في في التاريخ ٕٔٛالمالية في كتاب صبح االعشى في صناعة االنشا لمقمقشندي )ت
لمعموم االنسانية ، جامعة ديالى ، االقتصادي االسالمي، اطروحة مقدمة الى قسم التاريخ ،كمية التربية 

 .ٚٔص 
 .ٕٓٙ،نشر دار العمم لمماليين ، ص ٘ٔالشكعة ،مصطفى ، مناىج التأليف عند العمماء العرب ،ط(ٕ)
قمقشندة: قرية تقع الى الجنوب من مركز طوخ من مديرية القميونة ، اال ان ياقوت الحموي لم يذكر  (ٖ)

معاصرة وأكتفى ياقوت الحموي بذكر المركز الرئيسي الذي تنتمي اليو لنا ىذه القرية بل ذكرتيا المراجع ال
وىو طوخ، وىي قرية بصعيد مصر عمى غربي النيل وطوخ النخيل قرية اخرى بالصعيد غربي النيل 
يقال ليا طوخ بيت يمون ويقال ليا ايضًا طوه وبيا قبر االمام عمي بن دمحم بن عبد المة بن الحسن بن 

ىـ( فمما ظير ٘ٗٔ)عميو السالم (كان قد خرج بمصر أيام الخميفة المنصور سنة ) عمي بن ابي طالب
عميو يزيد بن حاتم أخفاه عسامة بن عمر المعافري في ىذه القرية وزوجو ابنتو الى ان مات ودفن بيا . 

 ٕىـ(، معجم البمدان ، طٕٙٙينظر شياب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي )ت 
. أما من  الباحثين المعاصرين ممن ذكر أن ىذه ٙٗ،ص ٗم ، ج ٜٜ٘ٔنشر: دار صادر، بيروت، 

. ينظر وىراني ، قدور ، منيجية الكتابة من مركز طوخ من مديرية القميونة القرية تقع الى الجنوب 
ه غير منشورة ، التاريخية عند القمقشندي من خالل كتابو مأثر االنافة في معالم الخالفة، أطروحة دكتورا 

 جامعة وىران ، كمية العموم االنسانية والحضارة االسالمية ، الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،
. كذلك ذكرت قميوب أنيا مدينة مصرية من مدن وادي النيل تقع عمى ٗٚ،ص ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓلسنة 

ق مواصالت برية وسكك حديد كم من مدينة القاىرة والى الشمال منيا وتتصل بيا بطر ٖٓبعد حوالي 
جيدة والمدينة من المدن الصناعية والزراعية التي تحيطيا البساتين والحقول الخضراء وذكر عنيا انيا 

بستان وكان فييا اسواق وفنادق  ٓٓٚٔفي القرن الثامن اليجري / الرابع عشر الميالدي كان فييا 
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 صناعة االنشا مدن خراسان الكبرى في كتاب صبح االعشى في  
زراعية تباع في  القاىرة وفي المدينة مصانع وحمامات ومعاصر زيت ومساجد عديدة واكثر منتجاتيا ال

مدينة اسالمية ، مكتبة ونشر  ٓٓٓٔلمغزل والنسيج والزجاج . ينظر العفيفي ، عبد الحكيم ، موسوعة 
 .ٖٔٚم، بيروت ، لبنان ، صٕٓٓٓىـ /ٕٔٗٔ،ٔأوراق شرقية ،ط

ر، تح د. حسن حبشي ، ىـ( ، أنباء الغمر بأنباء العمٕ٘ٛأبو الفضل احمد بن عمي بن دمحم ،)ت  (ٗ)
ىـ/ ٜٖٛٔبالط ، نشر المجمس االعمى لمشئون االسالمية ، لجنة أحياء التراث االسالمي ، مصر ،

ىـ( ، ىدية العارفين أسماء ٜٖٖٔ؛ البغدادي ، اسماعيل بن دمحم أمين ،)تٛٚٔ،ص ٖم ، جٜٜٙٔ
م ، ٜٔ٘ٔا البيية أستانبول ،المؤلفين وأثار المصنفين، طبع بعناية وكالة المعارف الجميمة في مطبعتي

 .ٕٕٔ،صٔأعادت طبعو باألوفسيت ، دار احياء التراث العربي ، بيروت   ، ج
فزارة: بن ذبيان بن بغيع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيالن بن مضر بن نزار بن معد ( ٘)

ساب العرب ،تح ىـ(، جميرة أنٙ٘ٗبن عدنان . ينظر أبن حزم ، ابو دمحم عمي بن سعيد األندلسي ،)ت
؛ السويدي ، دمحم أمين البغدادي ، ٖٕٗم، صٕٜٙٔ،مط دار المعارف ،مص ،ٔليفي بروفننسال،ط

 .ٕ٘ٔسبائك الذىب في معرفة قبائل العرب ، مط دار الكتب العممية ، بيروت ،لبنان ، بالت ، ص
ب العرب ، تح ىـ ( نياية األرب في معرفة أنسإٔٛالقمقشندي ،ابو العباس احمد بن عمي ، )( ٙ)

 .ٚٚٔم ، صٜٓٛٔىـ / ٓٓٗٔ، نشر دار الكتاب المبناني ، بيروت ، ٕأبراىيم األبياري،ط
، تاريخ االدب الجغرافي العربي ، نقمو عن الروسية صالح  كراتشكوفسكي ،أغناطيوس يوليانوفتش( ٚ)

-ٜٗٗ،صم سحب جديد ٕٛٓٓ –م ٜٚٛٔ، ٕ، تونس ، طعثمان ، نشر دار الغرب االسالمي الدين
، بال ط ، مط دار السالم ، بغداد مضيئة في التراث الجغرافي العربي،، شاكر ، كتابات ؛ خصباكٓ٘ٗ

 .ٕٚ٘م ، ساعدت جامعة بغداد عمى نشره ،ص ٜٚٚٔ
االسكندرية : وىي في المغرب من أرض مصر وبعدىا عن خط المغرب أحدى وخمسون درجة ( ٛ)

جائب البمدان وفييا بنيان عجيب ذكر أنيا بنيت في وعن خط االستواء ثالثون درجة ، وىي من ع
ثالثمائة سنة ، ويبدو أن ىذه المدة التي ذكرت في بنائيا مبالغ فييا وىي من االساطير والخرافات في 
الكتب ، وحيطان ىذه المدينة من الرخام وسورىا وفييا قبة كانت لفرعون وبيا قصر لسميمان بن داود 

الدىر كمو وبيا رباطات عمى ساحل البحر ينزليا  ت أثاره وبيا أسطوانة تستديرعميو السالم قد تيدم وبقي
، لحكماء. ينظر . أبن اسحاق المنجمالعباد والغرباء وكان في القديم عمى منارىا مرأة كبيرة صنعيا ا

 ،المدائن المشيورة في كل مكان ،أكام المرجان في ذكرحسين ،)ت في القرنالرابع اليجري(أسحاق بن ال
 .٘ٛىـ ،ص ٛٓٗٔ، نشر عالم الكتب ، بيروت ،  ٔط
ىـ( ، ذيل طبقات الحفاظ لمذىبي ،تح الشيخ زكريا ٜٔٔالسيوطي ، عبد الرحمن بن ابي بكر،) (ٜ)

 .ٖٗٗ،ص ٔعميرات ،نشر دار الكتب العممية ، ج
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ن األمام أبن الممقن : األمام الفقيو الحافع ذو التصانيف الكثيرة سراج الدين أبو حفص عمر ب( ٓٔ)
النحوي نور الدين أبي الحسن عمي بن أحمد بن دمحم األنصاري الشافعي أحد شيوخ الشافعية وأئمة 

الكثير كشرح البخاري  الحديث ولد سنة ثالث وعشرين وسبعمائة وبرع في الفقو والحديث وصنف فييا
جمعو السادس عشر وشرح العمدة وألف في المصطمح المقنع ،حدثنا عنو غير واحد ، مات في ليمة ال

ىـ(. ينظر .أبن حمزة الحسيني ، شمس الدين أبو المحاسن دمحم بن عمي، ٗٓٛمن ربيع األول سنة )
 .ٜٖٙم، صٜٜٛٔىـ/ٜٔٗٔ، نشر دار الكتب العممية ، ٔىـ( ،ذيل تذكرة الحفاظ ،ط٘ٙٚت)
 وتولى قضاء ىو قاضي القضاة في دمشق تولى القضاء في الشام بداًل عن ابن األخناي( ٔٔ)

 ،؛ ابن تغرى بردي، النجوم الزاىرةٕٔٔ،صٗأنباء الغمر،ج طرابمس. ينظر ابن حجر العسقالني،
،تح أبراىيم شمس  ىـ(، الدارس في تاريخ المدارسٕٜٚ؛الدمشقي، عبد القادر بن دمحم،)ٕٔٔ،صٗج

 . ٛٓٔم،صٜٜٓٔىـ/ ٓٔٗٔ، نشر دار الكتب العممية، ٔالدين ،ط
ن ناظر الدولة بالديار المصرية كان كاتبًا كافيًا قائمًا بصناعة الكتابة وافيًا فيو القاضي تاج الدي (ٕٔ)

مرؤة ومكارم ولطف وعشرة ولو كان بين القنا والصوارم ،تكرر منو مباشرة ىذه الوظيفة مرات ونال فييا 
سنة سعادات زائدة ومسرات وكان رئيس طائفتو وزعيم ىذه العصابة الذين ىم تحت طواعيتو توفي 

ىـ( ، أعيان العصر واعوان ٗٙٚىـ( . ينظر الصفدي ، صالح الدين خميل بن أبيك ن )تٔٔٚ)
 ،المعاصر ،نشر دار الفكرٔالنصر، تح عمي ابو زيد وأخرون ،تقديم مازن عبد القادر المبارك ،ط

 .   ٖٓٔ،صٕم،جٜٜٛٔىـ/ٛٔٗٔدار الفكر ، دمشق ،سوريا ، بنان، بيروت ،ل
أبن الشيخة ،عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك بن حماد ، الشيخ المعمر المسند المعتقد زين ( ٖٔ)

الدين أبو الفرج المعروف بأبن الشيخة ، كان شافعي المذىب وسمع الكثير وأسمع وكان لمناس فيو 
 ،ىـ( . ينظر أبن تغرى بردي ، المنيل الصافيٜٜٚأعتقاد حسن توفي في شير ربيع األخر سنة )

 .ٔٙٔ،ص ٚج
حاجي خميفة ، مصطفى بن عبد هللا كاتب جمبي القسطنطيني المشيور باسم حاجي خميفة أو ( ٗٔ)

بغداد  -ىـ(، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، نشر: مكتبة المثنى ٚٙٓٔالحاج خميفة ،)ت 
ودار العموم الحديثة،  )وصورتيا عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتيا، مثل: دار إحياء التراث العربي،

؛رياض زادة ، عبد المطيف بن دمحم بن مصطفى، أسماء ٓٚٓٔ،صٕ،جٜٔٗٔودار الكتب العممية(، 
 .ٜٓٔم،صٖٜٛٔىـ/ ٖٓٗٔ،نشر دار الفكر ، دمشق ، سورية ، ٖط الكتب ،تح د. دمحم التونجي ،

نشر المكتبة األزىرية ،ٕط الطويل ،السيد رزق، مقدمة في أصول البحث العممي وتحقيق التراث ،( ٘ٔ)
 .ٜٗٗ؛ كراتشكوفسكي ،تاريخ األدب الجغرافي العربي،صٓٔٔلمتراث ،ص
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 صناعة االنشا مدن خراسان الكبرى في كتاب صبح االعشى في  
نشر مؤسسة  الخطيب ،دمحم عجاج بن دمحم تميم ،لمحات في المكتبة والبحث والمصادر، (ٙٔ)

 .ٖٖٔم، صٕٔٓٓىـ/ ٕٕٗٔ، ٜٔالرسالة،ط
 .ٕٓٙالشكعة ،  مناىج التأليف عند العمماء العرب ، ص( ٚٔ)
ديوان اإلنشاء : ىو أول ديوان وضع في اإلسالم ألن النبي )ص( أمر أشخاصًا ليكتبوا لو  ( ٛٔ)

ىـ( ٕٖٔ -ىـ ٔٗرسائل  لمموك األرض واالمراء وأصحاب السرايا ثم الصحابة ، ثم أستخدم األمويون )
 – ٕٖٔباسي )كاتبًا لديوان االنشاء مثل عبد الحميد الكاتب ،وقد سمي ديوان الرسائل في العصر الع

ىـ( ثم ديوان المكاتبات ومن أشير الكتاب يحيى بن خالد البرمكي ، وابن المقفع وفي أيام الدولة  ٙ٘ٙ
الفاطمية سمي بكاتب الدرج ) الرسائل( وتحت يده ستة كتاب يسمون كتاب الدست أي الستة ،ويعبر 

ىو من يتولى ىذا المنصب عن كاتب الدرج في عصر القمقشندي بالموقع وكان رئيس ديوان االنشاء 
ينظر  وىو أول من يدخل عمى السمطان وأخر من يخرج من عنده ويعبر عنو أحيانًا بكاتب األمراء.

،نشر دار الفكر المعاصر ـ  ٔدىمان، دمحم أحمد ، معجم االلفاظ التاريخية في العصر الممموكي، ط
 ٕٚٔم ،ص  ٜٜٓٔىـ ـ  ٓٔٗٔبيروت ـ لبنان .دار الفكر ـ دمشق ـ سوريا . 

 .ٔ٘ٗ -ٓ٘ٗص تاريخ األدب الجغرافي العربي ، كراتشكوفسكي ،( ٜٔ)
 . ٓ٘ٗ -ٜٗٗالمصدر نفسو ،ص( ٕٓ)
 .ٔ٘ٗالمصدر نفسو ،ص( ٕٔ)
 ىـ( ،معجم المطبوعات العربية والمعربة،ٖٔ٘ٔيوسف بن إليان بن موسى سركيس )ت سركيس، ( ٕٕ)

 .٘ٙٓٔ،ص  ٕم ،ج ٕٜٛٔ -ىـ  ٖٙٗٔنشر مطبعة سركيس بمصر 
 .ٕٕٔ،ص ٔالبغدادي ،ىدية العارفين ،ج( ٖٕ)
 .ٖٚ٘ٔ،ص ٕكشف الضنون ، ج حاجي خميفة ،( ٕٗ)
أسماعيل باشا الباباني ،دمحم أمين بن مير سميم ،أيضاح المكنون في الذيل عمى كشف الضنون ،  (ٕ٘)

 ٖلبنان ،جعني بتصحيحو وطبعو دمحم شرف الدين ، بال ط ،نشر دار أحياء التراث العربي ، بيروت ، 
 .ٕٔٗ،ص

 .ٕٕٔ،ص ٔالبغدادي ، ىدية العارفين ، ج( ٕٙ)
ىـ( ، قالئد الجمان في التعريف بقبائل عرب ٕٔٛالقمقشندي ،  أبو العباس أحمد بن عمي  )ت ( ٕٚ)

 -ىـ ٕٓٗٔنشر  دار الكتاب المصري، دار الكتاب المبناني ، ٕط تح: إبراىيم اإلبياري ، الزمان ،
 .ٖٖٔ -ٕٖٔ،ص ٔ،جمٕٜٛٔ

 .ٕٙحمزة ، القمقشندي في كتابو صبح االعشى ،ص  (ٕٛ)
 . ٕٙ،ص ٗٔالقمقشندي ، صبح االعشى ، دار الكتب العممية، بيروت ،ج( ٜٕ)
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 .ٜٖٓ -ٜٖٛ، ص ٗالمصدر نفسو ، ج(  ٖٓ)
 . ٜٖٔ -ٜٖٓ، ص ٗالمصدر نفسة ،ج( ٖٔ)
 ىـ(ٕٜٕ، )ت بعد  اليعقوبي ، أحمد بن إسحاق )أبي يعقوب( بن جعفر بن وىب بن واضح( ٕٖ)

؛ االصطخري أبو اسحاق إبراىيم بن دمحم ٜ٘،نشر دار الكتب العممية، بيروت ،ص ٔط البمدان ،
م،    ٕٗٓٓنشر: دار صادر، بيرو ىـ( ، مسالك الممالك،ٖٙٗالفارسي ، المعروف بالكرخي )ت 

صورة األرض ىـ(، ٖٚٙ؛ ابن حوقل ،دمحم بن حوقل البغدادي الموصمي، أبو القاسم )ت بعد ٕٕٛص
ىـ(  ٕٖٚ؛ مؤلف مجيول ،)ت: بعد ٖٖٗ، صٕم  ، ج ٖٜٛٔ،نشر: دار صادر، أفست ليدن، بيروت 

حدود العالم من المشرق إلى المغرب ،محقق ومترجم الكتاب )عن الفارسية( : السيد يوسف اليادي 
ىـ( ٖٓٛت؛ المقدسي ، دمحم بن أحمد،)ٗٔٔىجرية، صٖٕٗٔنشر: الدار الثقافية لمنشر، القاىرة ،

 –دمشق  -نشر وزارة الثقافة واالرشاد القومي  أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ، تح : غازي طميمات،
، ٘؛ ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، جٕٚ؛ابن اسحاق المنجم ، آكام المرجان ، صٜٜٕم ،صٜٓٛٔ

 .ٜٙم ،ص ٜٓٛٔ؛ خماش ، د. نجدة اإلدارة في العصر األموي ، دار الفكر ، دمشق ، ٕٖٖص
ىـ(، فتوح خراسان ،تح د. رحيم فرحان صدام، ود. صدام جاسم ٕٕ٘المدائني ،عمي بن دمحم ،)ت( ٖٖ)

م ٕٛٔٓ،مط خالد المحياني ،المممكة العربية السعودية، ودارمن المحيط الى الخميج عمان ،ٔدمحم ،ط
 ٖٓٔ،ص

 ٖٕالمسالك والممالك ، ص( ٖٗ)
 ٕٓٗ،ص  ٗصبح االعشى ،ج( ٖ٘)
 .ٜٖٗ-ٖٜٖ،ص  ٗالقمقشندي ، صبح االعشى ،ج( ٖٙ)
ىـ(، معجم ما ٚٛٗالبكري ، بو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن دمحم البكري األندلسي ) ت ( ٖٚ)

؛ ياقوت الحموي ، معجم  ٕٚٔٔص -ٕٙٔٔ، صٗ،نشر: عالم الكتب، بيروت ، ج ٖاستعجم ،ط
 بن أبي بكر بن أحمد بن نصر ؛ مستوفي قزويني ، ، حمد هللا ٗٔٔص -ٕٔٔ، ص٘البمدان ، م

ىـ (، نزىة القموب ، بمقابمو وحواشي وتعميقات وفيارس : بكوشش محمود بير سباقي ، ٖٓٚ)ت
؛ ابن عبد الحق ، عبد  ٖٜٔىـ ، صٖٖٙٔإيران ،   –كتابخانو طيوري ، خيابان شاه آباد ، تيران 

ىـ( ، مراصد االطالع ٜٖٚتوفى: المؤمن ابن شمائل القطيعي البغدادي، الحنبمي، صفّي الدين )الم
.لممزيد من التفاصيل ينظر الشمري ٕٕٙٔ، صٖىـ   ، ج ٕٔٗٔ،نشر : دار الجيل، بيروت، ٔ،ط

،الحركة الفكرية في مدينة مرو، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجمس كمية االداب ،جامعة بغداد ،لسنة 
 .ٕٔ-ٜم ،صٕ٘ٓٓ
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 صناعة االنشا مدن خراسان الكبرى في كتاب صبح االعشى في  
مو إلى العربية : بشير فرنسيس وكوركيس عواد ، الناشر: بمدان الخالفة الشرقية ، نق لسترنج ،( ٖٛ)

 .    ٜٗٗت ، ص مؤسسة الرسالة ، بال.
 ٓٗٗالمصدر نفسو ، ص( ٜٖ)
 .ٖٓٔالمقدسي، احسن التقاسيم في معرفة األقاليم، ص( ٓٗ)
 .ٜٗٔ-ٛٗٔاالصطخري، المسالك والممالك، ص( ٔٗ)
ويم البمدان، مط دار المعرفة، بيروت، دون ىـ(، تقٕٖٚابو الفداء، عماد الدين اسماعيل، )ت( ٕٗ)

 . ٗٗٗ-ٖٗٗتاريخ، ص
 .ٗٗليسترنج، بمدان والخالفة الشرقية، ص( ٖٗ)
 . ٛٗٔاالصطخري، المسالك والممالك، ص( ٗٗ)
عمي  -ىـ (، البخالء، تحقيق : أحمد العوامري بك ٕ٘٘الجاحع، ،عمرو بن بحر بن محبوب )ت( ٘ٗ)

 .ٕٔٛم  ص ٕٔٓٓ -ىـ  ٕٕٗٔ -لبنان / بيروت  -الجارم بك  دار الكتب العممية 
، ٔم(. جٜٓٚٔىـ/ٜٖٓٔفوزي، فاروق عمر، العباسيون االوائل، مط دار االرشاد، بيروت، )( ٙٗ)

 ٖٗص
 ٖٓٔالمدائني ، فتوح خراسان ، ص( ٚٗ)
 .ٖٓٚكراتشكوفسكي ، تاريخ االدب الجغرافي العربي ،ص( ٛٗ)
 .ٜٖٗ-ٖٜٖ،ص  ٗالقمقشندي ، صبح االعشى ،ج( ٜٗ)
 .ٖٜٖ،ص  ٗالقمقشندي ، صبح االعشى ،ج( ٓ٘)
تمخيص اآلثار وعجائب م(، ٖٔٗٔىـ/ٙٔٛري )توفي بعد سنة الباكوي ، عبد الرشيد صالح بن نو ( ٔ٘)

، اديمية العموم لالتحاد السوفيتية، أكو: ضياء الدين بن موسى بونياتوفالممك القيار ، ترجمو وعمق عمي
العموم لجميورية أذربيجان السوفيتية ، نشر : العمم ، إدارة التحرير الرئيسة  معيد االستشراق ، وأكاديمية
، جامعة بغداد م ، مخطوطة محفوظة في كمية العموم اإلسالمية ،ٜٔٚٔلآلداب الشرقية ، موسكو ، 

 . ٔ٘.  ٖٕٙ/ٜٓٔتحت رقم 
 . ٚ٘ٗ، ص ٕ؛ ابـن حـوقـل ، صـورة األرض ، ج ٖٕٙاالصـطخـري مسالـك الممـالك ، ص( ٕ٘)
 . ٓٓٔاليعقوبي ، البمدان ، ص( ٖ٘)
م(،المسالك والممالك ، مط دار ٕٜٔىـ/ٖٓٓابن خرداذبة ، أبو القاسم عبيد هللا بن عبد هللا )ت( ٗ٘)

 . ٛٔم(  ، صٜٛٛٔ –صادر ، )بيروت 
 . ٜٗٔمسالك الممالك ، ص( ٘٘)
 . ٖٚٓأحسن التقاسيم ، ص( ٙ٘)
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م(،آثار البالد وأخبار العباد ، دار صادر ، ٖٕٛٔىـ/ٕٛٙمحمود )تالقزويني ، زكريا بن دمحم بن ( ٚ٘)
 ىـ  (ٜٓٓ؛ الحميري ، أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا )ت ٔٛٗبالت( . ، ص –)بيروت 

، مط مؤسسة الناصر لمثقافة ،  ٕالروض المعطار في خبر األقطار ، تحقيق : أحسان عباس ، ط
 . ٜٗ٘م( ، صٜٓٛٔ –)بيروت 

ىـ( ، زاد المسير في عمم التفسير ، ٜٚ٘جـوزي ، جمـال الدين أبو الفرج  عبد الرحمن )تابن ال( ٛ٘)
 . ٚٗ، ص ٗىـ( ، جٕٕٗٔ –، مط دار الكتاب العربي ، )بيروت  ٔتحقيق : عبـد الرزاق الميدي ، ط

 ٜٓٔ /ٖٔاالصطخري ،األقاليم ، مخطوط مصور في مكتبة أبي صيدا ، بعقوبة ، تحت رقم : ( ٜ٘)
 . ٚٓٔ ورقة

 . ٜٗٗلسترنج ، بمدان الخالفة  الشرقية ، ص( ٓٙ)
 . ٓٗٗ، ص ٕصورة األرض ، ج (ٔٙ)
وبـاب سراي : سمي بـذلك ألن السرا ىـي الدار الواسعـة  ، وسرا أجمل مـوقع بيـراة ، ومنو دخـل ( ٕٙ)

 . ٖٕٓ، ص ٖيعقوب بـن الميث الصفار إلى ىـراة ، ينظر : ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج
؛  ٖٚٗ، ص ٕ؛ ابن حوقل ، صورة األرض ، ج ٕٗٙاالصطخري ، مسالك الممالك ، ص( ٖٙ)

 . ٖٚٓالمقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص
 .  ٓ٘ٗبمدان الخالفة الشرقية ، ص( ٗٙ)
دسكـرة : بناء شبو قصر حـولو بيوت ، والجمـع الدساكر تكـون لممموك ، وىـو معـرب ، ينظر : ( ٘ٙ)

؛ وذكرىا ابن منظور أنو بناء كالقصر حولـو بيوت  ٜٛٔالمعرب مـن الكالم األعجمـي ، صالجواليقي ، 
، مط  ٔلسان العرب ، ط ىـ (ٔٔٚاألعاجـم يكون فييا الشراب والمالىي ، ينظر ، دمحم بن مكرم )ت

 .  ٕ٘ٛ، ص ٗبالت( ، ج –دار صادر ، )بيروت 
م(،األعالق النفيسة ، نشر دي غويو ، ٕٜٓىـ/ٜٕٓابن رستة ، أبو عمي أحمد بن عمر )ت( ٙٙ)

 .  ٖٚٔ، ص ٚم(  ، مجٜٔٛٔ –نسخة مصورة باألوفيست ، مكتبة المثنى ، عن طبعة )ليدن 
م(،األنساب ، تحقيق : عبد ٙٙٔٔىـ/ٕٙ٘السمعاني ، عبد الكريم بن دمحم بن منصور التميمي )ت( ٚٙ)

 –انية ، )حيدر آباد الدكن ، مجمس دائرة المعارف العثم ٔالرحمن بن يحيى المعممي ، ط
ىـ( ، لب ٜٔٔ؛ السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر )ت ٖٓٗ، ص ٖٔم( .  ، جٕٜٙٔىـ/ٕٖٛٔ

؛ المدني ، عباس دمحم أحمد ،  ٕٛٚبالت( ، ص –المباب في تحرير األنساب ، دار صادر ، )بيروت 
 –لمعاىد ، )مصر مختصر فتح رب األرباب بما أىمل في لب المباب من واجب األنساب ، مط ا

 .   ٚٙم( ، صٕٜٙٔىـ/ٖ٘ٗٔ
 .  ٓٔ٘مدينة إسالمية ، ص ٓٓٓٔالعفيفي ، موسوعة ( ٛٙ)
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 صناعة االنشا مدن خراسان الكبرى في كتاب صبح االعشى في  
األحنف بن قيس : واسمو الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبادة بن النزال ( ٜٙ)

بحر ، وكان بن مرة ... بن تميم ، أمو من بني قراف من باىمة ولدتو وىو أحنف ، ويكنى األحنف أبا 
ثقة مأمونًا قميل الحديث ، وقد روى عن عمر بن الخطاب وعمي بن أبي طالب وأبي ذر ، ينظر : ابن 

الطبقات الكبرى ، تحقيق : دمحم  م(،ٗٗٛىـ/ٖٕٓسعد ، أبو عبد هللا دمحم بن سعد بن منيع الياشمي )ت
-ٗٙ، ص ٚم( . ، جٜٜٓٔىـ/ٓٔٗٔ –، مط دار الكتب العممية ، )بيروت  ٔعبد القادر عطا ، ط

م(،أسد الغابة في ٕٖٕٔىـ/ٖٓٙ؛ابن األثير ، الحسن بن أبي الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكريم )ت ٛٙ
لعممية ، )بالم معرفة الصحابة ، تحقيق : عمي دمحم معوض وعادل أحمد عبد الموجود ، مط دار الكتب ا

س الدين أحمد بن دمحم ؛  ابن خمكان ، أبو العباس شم ٛٚٔ، ص ٔ، جم(ٜٜٗٔىـ/٘ٔٗٔ –
م(،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق : أحسان عباس ، مط دار الثقافة ، ٕٕٛٔىـ/ٔٛٙ)ت

ىـ( ، ٕٗٚ؛ المزي ، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف )ت ٘ٓ٘-ٜٜٗ، ص ٕم(  ، جٜٛٙٔ –)بالم 
مؤسسة الرسالة ، )بيروت ، مط  ٔتيذيب الكمال في أسماء الرجال ، تحقيق : بشار عـواد معروف ، ط

 .    ٕٕٛ، ص ٕم( ، جٜٓٛٔىـ/ٓٓٗٔ –
م(،تاريخ خميفة بن ٗ٘ٛىـ/ٕٓٗابن خياط ، أبو عمرو خميفة بن خياط بن خميفة الشيباني )ت( ٓٚ)

 –، مط دار القمم ، مط مؤسسة الرسالة ، )دمشق ، بيروت  ٕخياط ، تحقيق : أكرم ضياء العمري ، ط
 .  ٗٙٔىـ(   ، صٜٖٚٔ

أوس بن ثعمبة بن زفر بن عمرو بن أوس التيمي ، كان من الصحابة ، يروى انو ورد مع سعيد  (ٔٚ)
بن عثمان خراسان ، ثم وجيو سعيد إلى ىراة ، وذكر أن عبد هللا بن عامر بعثو الى بوشنج سنة إحدى 

أحمد  وثالثين لميجرة ، ينظر : ابن حجر العسقالني ، اإلصابة في تمييز الصحابة ، تحقيق : عادل
،  ٔىـ( ، ج٘ٔٗٔ –، مط دار الكتب العممية ، )بيروت  ٔعبد الموجود وعمي دمحم معوض ، ط

 .  ٜٕٗ-ٖٜٕص
 .  ٜ٘ٗ، ص ٕ؛ الكامل في التاريخ ، ج ٕٜٖفتوح البمدان ، ص  (ٕٚ)
،  ٔىـ( ، كتاب الفتوح ، تحقيق : عمي شيري ، طٖٗٔابن اعثم الكوفي ، أبو دمحم بن أحمد )ت  (ٖٚ)

 . ٖٖٛ، ص ٔم( ، جٜٜٔٔىـ/ٔٔٗٔ –األضواء ، )بيروت  مط دار
 . ٜٖ٘-ٜٖٗ،ص  ٗالقمقشندي ، صبح االعشى ،ج( ٗٚ)
م( ، المعارف ، تح : د.ثروت عكاشة، ٜٛٛىـ/ٕٙٚابن قتيبة الدينوري ، عبد هللا بن مسمم )ت( ٘ٚ)

؛ أبو حنيفة الدينوري ، أحمـد بن داود  ٘٘٘م ، صٜٓٙٔدار المعارف ، القاىرة ،  الناشر:
م( ، األخبار الطـوال ، تح : د.عبد المنعم عامر ، مراجعة : د.جمال الدين الشيال، ٜ٘ٛىـ/ٕٕٛ)ت

الناشر: دار إحياء الكتاب العربي وعيسى الباب الحمبي وشركاه ، منشورات الشريف الرضي ، القاىرة، 
م( ، تاريخ اليعقوبي ، الناشر: دار ٜٚٛىـ/ٕٗٛ؛ اليعقوبي ، أحمد بن وىب )ت ٖم ، صٜٓٙٔ،  ٔط

، ٓٛٗص -ٜٚٗ، صٔ؛ ياقوت الحموي ، معجم البمدان، م ٘ٛ، صٔصادر ، بيروت ، بال.ت ، ج
 ، ٔ؛ ابن عبد الحق ، مراصد اإلطالع ، ج ٜٓٔ؛ مستوفي قزويني ، نزىة القموب ، صٜٚٔو ص ٕم
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 والمراجع المصادر

 القران الكريم-
 المخطوطات

 ،  ـ االصطخري، األقاليمٔ
 ،  اآلثار تمخيص،  الباكوي  ـ ٕ

 المصادر االولية 
 ( ىـ874ت)يوسف، تغرىبردي، أبن

 الكتب، دار القومي،واإلرشاد  الثقافة وزارة نشر بالط، والقاىرة، مصر مموك في الزاىرة ،النجومـ ٔ
 بالت مصر،

 بالط، عاشور، عبدالفتاح سعيد. د تقديم أمين، دمحم دمحم. تحد الوافي، بعد والمستوفي الصافي ،المنيلـ ٕ
 لمكتاب. العامة المصرية الييئة نشر

 (ىـ902 ت)عبدالرحمن، بن دمحم الخيرأبو  الدين شمس السخاوي،

مشيور بن حسن السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم، وثقو وعمق عميو: أبو عبيدة ـ ٖ
 ه(.ٕ٘ٗٔ -، مكتبة دار االمام، )أبو ظبئآل سممان، ط

 م(1141ه/ 845أحمد بن عمي بن عبد القادر )ت المقريزي،

 الغرب دار ،بيروت،ٔط الجميمي، محمود تح المفيدة، االعيان تراجم في الفريدة العقود دررـ ٗ
 م،ٕٕٓٓ/ ىـٖٕٗٔاالسالمي،

 (ىـ850 ت)دمحم، بن عمي بن احمد الفضل أبو

 لجنة االسالمية، لمشئون األعمى  المجمس نشر بالط، حبشي، حسن. تحد العمر، بأنباء الغمر أنباءـ ٘
 مٜٜٙٔ/ ىـٜٖٛٔمصر، االسالمي، التراث أحياء

 (ىـ1339ت)أمين، دمحم بنإسماعيل  البغدادي،

 مطبعتيا في الجميمة المعارف وكالة بعناية طبع المصنفين، وأثار المؤلفين أسماء العارفين ،ىديةـ ٙ
 لبنان. بيروت، العربي، التراث احياء دار باألوفسيت، تطبعو أعاد م،ٜٔ٘ٔأستانبول، البيية
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 صناعة االنشا مدن خراسان الكبرى في كتاب صبح االعشى في  
 (ىـ456ت)األندلسي، سعيد بن عمي دمحمأبو  حزم، أبن

 م،ٕٜٙٔمص، المعارف، دار مط ،ٔ،تحميفيبروفننسال،ط العرب أنساب جميرة ـٚ
 العممية، الكتب دار مط العرب، قبائل معرفة في الذىب سبائك البغدادي، أمين ؛السويدي،دمحمٖٕٗص

 بالت لبنان، بيروت،
 ( ىـ801) عمي، بن احمد العباسأبو  القمقشندي،

 المبناني، الكتاب دار نشر ، ٕط األبياري، أبراىيم تح العرب، أنساب معرفة في األرب نيايةـ ٛ
 مٜٓٛٔ/  ىـٓٓٗٔبيروت،

 (اليجري  القرن الرابع تفي)الحسين، بن أسحاق المنجم،إسحاق  أبن

 .ىـٛٓٗٔ بيروت، الكتب، عالم ،نشر ٔط مكان، كل في المشيورة المدائن ذكر في المرجان أكامـ ٜ
 (ىـ911)بكر، ابي بن عبدالرحمن السيوطي،

 العممية. الكتب دار نشر عميرات، زكريا الشيخ تح لمذىبي، الحفاظ طبقات ذيلـ ٓٔ
 (ىـ765ت) عمي، بن دمحم المحاسن أبو الدين شمس الحسيني، حمزة أبن

 .مٜٜٛٔ/ىـٜٔٗٔالعممية، الكتب دار ،نشر ٔط الحفاظ، تذكرة ،ذيلـ ٔٔ
 م(1448ه/ 850أبو الفضل أحمد بن عمي )العسقالني،  حجر ابن

 إحياء لجنة – اإلسالمية لمشئون  األعمى المجمس حبشي، حسن د: تحقيق ،بأبناء العمر الغمر أنباءـ ٕٔ
 مٜٜٙٔ ىـ،ٜٖٛٔ:مصر اإلسالمي، التراث

 (ىـ907)دمحم، بن عبدالقادر الدمشقي، 

/ ىـٓٔٗٔ العممية، الكتب دار ،نشرٔط الدين، شمس أبراىيم تح المدارس، تاريخ سفي الدارـ ٖٔ
 م.ٜٜٓٔ
 .(ىـ764ت) أبيكن بن خميل الدين ،صالح الصفدي

 نشر ،ٔط المبارك، عبدالقادر مازن  تقديم وأخرون، زيدأبو  عمي تح النصر، واعوان العصر أعيانـ ٗٔ
 .ٕم،جٜٜٛٔ/ىـٛٔٗٔسوريا، دمشق، الفكر، دار لبنان، بيروت، المعاصر، الفكر دار
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مصطفى بن عبد هللا كاتب جمبي القسطنطيني المشيور باسم حاجي خميفة أو الحاج  خميفة، حاجي
 ىـ(1267خميفة )المتوفى: 

بغداد )وصورتيا عدة دور لبنانية، بنفس  -كتبة المثنى  والفنون، الكتب أسامي عن الظنون  كشفـ ٘ٔ
 ترقيم صفحاتيا، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العموم الحديثة، ودار الكتب العممية(

 م(924ىـ/090اليعقوبي، أحمد بن إسحاق )ت

 (.ىـٕٕٗٔ -بيروت)دار الكتب العممية، ، ٔ،طالبمدانـ ٙٔ
 ت. .بال بيروت، صادر، دار: الناشر اليعقوبي، تاريخـ ٚٔ

 م(957ىـ/346االصطخري،أبو إسحاق بن دمحم الكرخي )ت

 ىـ(.ٕ٘ٗٔ - بيروت)دار صادر، ، ٔ، طالمسالك والممالكـ ٛٔ
 م(977ىـ/367ابن حوقل ، أبو القاسم دمحم بن عمي النصيبي )ت

 (.م ٖٜٛٔىـ/ ٖٚ٘ٔ- بيروت )دار صادر،،  صورة األرضـ ٜٔ
 م( 992 /ىـ  382)ت البشاري  ،أبو عبد هللا دمحم بن أحمد ، المقدسي

 بالت(. –، مطبعة بريل ، )ليدن ٕاألقاليم،ط معرفة في التقاسيم أحسن ـ ٕٓ
 ىـ(4المنجم ، إسحاق بن الحسين )ت ق 

 –، عالم الكتب ، )بيروت  ٔآكام المرجان في ذكر المدائن المشيورة في كل مكان ، طـ ٕٔ
 ىـ(.ٛٓٗٔ
 م(1008ىـ/606الحموي، شياب الدين أبو عبد هللا الرومي )ت ياقوت

 م(.٘ٔٗٔ –، دار صادر ، )بيروت  ٕمعجم البمدان ، ط ـ ٕٕ
 م(1294ىـ/487، أبو عبيد هللا بن عبد العزيز )تالبكري 

 -بيروت)عالم الكتب، ،ٖوالمواضع، تحقيق :مصطفى السقا، ط البالدأسماء  من مااستعجم معجمـ ٖٕ
 (.ىـ ٖٓٗٔ

 ) من ىو(مستوفيقزويني

 اين تكممة الكتابالقموب نزىةـ ٕٗ
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 صناعة االنشا مدن خراسان الكبرى في كتاب صبح االعشى في  
 م(1338ىـ/739ابن عبد الحق،عبد المؤمن بن شمائل القطيعي)ت

 (.ىـ ٕٔٗٔ-بيروت)، ، دار الجيل  ٔ، طمراصد االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاعـ ٕ٘
 ،(ىـ730ت) اسماعيل، الدين عماد الفداء،أبو 

 تاريخ. دون  بيروت، المعرفة، دار مط البمدان، تقويمـ ٕٙ
 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الجاحظ،

 -لبنان / بيروت  -دار الكتب العممية ، عمي الجارم بك -تحقيق : أحمد العوامري بك  البخالء،ـ ٕٚ
 م ٕٔٓٓ -ىـ  ٕٕٗٔ

 م(1083ىـ/680القزويني ، زكريا بن دمحم بن محمود )ت

 ، بالت(.بيروت )–صادر  دار، آثار البالد وأخبار العبادـ ٕٛ
 م(1494ىـ/922أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا )ت الحميري،

-بيروت  )مؤسسة ناصر لمثقافة  ،ٕ،طإحسان عباس ق:، تحقيالروض المعطار في خبر األقطارـ ٜٕ
 ىـ(.ٓٓٗٔ
 (ىـ597ت) عبدالرحمن الفرج أبو الدين جمـال،  الجـوزي  ابن

،  العربي الكتاب دار مط،  ٔط،  الميدي عبـدالرزاق:  تحقيق،  التفسير عمم في المسير زادـ ٖٓ
 .(ىـٕٕٗٔ – بيروت)

 م(1311ىـ/711ابن منظور، ابو الفضل  دمحم بن مكرم بن عمي )ت

 ه(.ٗٔٗٔ –، مط دار صادر ، )بيروت  ٔلسان العرب ، طـ ٖٔ
 م(920ه/ 092ابن رستو ، أبو عمي أحمد بن عمر )ت

 م(.ٜٔٛٔ -األعالق النفسية، نشر دي غويو، مكتب المثنى، )ليدنـ ٕٖ
 (ىـ911ت) بكر أبي بن عبدالرحمن السيوطي،

 دمحم عباس ؛المدني، ٕٛٚ،ص( بالت – بيروت) صادر، دار األنساب، تحرير في لبالمبابـ ٖٖ
 – مصر) ،المعاىد مط األنساب، واجب من بالمبا لب في لأىم بما األرباب رب فتح مختصر أحمد،
  .(مٕٜٙٔ/ىـٖ٘ٗٔ
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 م(804ه/ 032ابن سعد، أبو عبد هللا دمحم بن سعد بن منيع الياشمي )ت 

 ه(ٓٔٗٔ -، دار الكتب العممية، )بيروتٔالطبقات الكبرى، تحقيق: دمحم عبد القادر عطا، طـ ٖٗ
 م(1033ه/ 632ابن األثير، الحسن بن عمي بن أبي الكرم دمحم بن عمر عبد الكريم )ت

الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق: عمي حمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، مطبعة  ُأسدـ ٖ٘
 ه(.٘ٔٗٔ -دار الكتب العممية، )بالم

 م(1080ه/ 681ابن خمكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن دمحم )ت

 ه(.ٖٚٛٔ -مطبعة دار الثقافة،)بالم احسان عباس، تحقيق: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ـ ٖٙ
 (ىـ740ت) يوسف بن الرحمن عبد بن يوسف المزي،

 بيروت) الرسالة، مؤسسة ،مط ٔط معروف، ـواد بشارع:  تحقيق الرجال، أسماء في الكمال تيذيبـ ٖٚ
 .(مٜٓٛٔ/ىـٓٓٗٔ –

 م ( 854ىـ /  042ابن خياط ، ابو عمر خميفة بن شباب العصفري ) ت 
 ( هٜٖٚٔ-تاريخ خميفة بن خياط ،تحقيق أكرم ضياء العمري ،مؤسسة الرسالة،) بيروت ـ ٖٛ
 م(1448ه/ 850أبو الفضل أحمد بن عمي ) العسقالني، حجر ابن

 دار ،مط ٔط معوض، دمحم وعمي عبدالموجود ألحمد عاد:  تحقيق الصحابة، تمييز في اإلصابةـ ٜٖ
 .(ىـ٘ٔٗٔ – بيروت) العممية، الكتب
 (ىـ314ت) أحمد بن أبودمحم الكوفي، اعثم ابن

 .(مٜٜٔٔ/ىـٔٔٗٔ – بيروت) األضواء، دار ،مط ٔعميشيري،ط:  تحقيق الفتوح، كتاب ـٓٗ
 (م889/ىـ076ت) مسمم بن عبدهللا الدينوري، قتيبة ابن

 حنيفة أبو ؛ ٘٘٘م،صٜٓٙٔ القاىرة، المعارف، دار :الناشر عكاشة، ثروت .د:  تح المعارف،ـ ٔٗ
 (مٜ٘ٛ/ىـٕٕٛت) داود بن أحمـد الدينوري،

 إحياء دار: الناشر الشيال، الدين جمال .د:  مراجعة عامر، المنعم عبد.د:  تح الطـوال، األخبارـ ٕٗ
 م.ٜٓٙٔ ، ٔط القاىرة، الرضي، الشريف منشورات وشركاه، الحمبي الباب وعيسى العربي الكتاب

 ىـ(005المدائني ،عمي بن دمحم ،)ت

،مط خالد المحياني ،المممكة ٔفتوح خراسان ،تح د. رحيم فرحان صدام، ود. صدام جاسم دمحم ،ط ـ ٖٗ
 م.ٕٛٔٓالعربية السعودية، ودارمن المحيط الى الخميج عمان ،
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 صناعة االنشا مدن خراسان الكبرى في كتاب صبح االعشى في  
 المراجع الحديثة 

 مصطفى الشكعة،

 لمماليين العمم دار ،نشر ٘ٔط العرب، العمماء عند التأليف مناىجـ ٗٗ
 عبدالحكيم العفيفي،

 لبنان بيروت، م،ٕٓٓٓ/ ىـٕٔٗٔ،ٔ،ط شرقية أوراق ونشر مكتبة اسالمية، مدينة ٓٓٓٔ موسوعةـ ٘ٗ
        يوليانوفتش أغناطيوس كراتشكوفسكي،

 االسالمي، الغرب دار نشر عثمان، الدين صالح الروسية عن نقمو العربي، الجغرافي االدب تاريخـ ٙٗ
 جديد مسحبٕٛٓٓ – مٜٚٛٔ، ٕتونس،ط
 شاكر، خصباك،

 ساعدت م،ٜٚٚٔ بغداد، السالم، دار مط بالط، العربي، الجغرافي التراث في ضيئة تم كتاباـ ٚٗ
 نشره. عمى بغداد جامعة
 مصطفى. بن دمحم بن وعبدالمطيف زادة، رياض

 م.ٖٜٛٔ/ ىـٖٓٗٔسورية، دمشق، الفكر، دار ،نشر ٖط التونجي، دمحم. تحد الكتب، أسماءـ ٛٗ
 رزق  السيد الطويل،

 ؛ٓٔٔص لمتراث، األزىرية المكتبة نشر ،ٕط التراث، وتحقيق العممي البحث أصول في مقدمةـ ٜٗ
 العرب. الجغرافي األدب تاريخ كراتشكوفسكي،
 تميم دمحم بن عجاج الخطيب،دمحم

 م.ٕٔٓٓ/ ىـٕٕٗٔ ،ٜٔط الرسالة، مؤسسة نشر والمصادر، والبحث المكتبة في لمحاتـ ٓ٘
 دىمان 

 العصر الممموكي. في التاريخية االلفاظ معجمـ ٔ٘
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 سركيس

 .٘ٙٓٔ ،ص ٕالعربية،ج المطبوعات معجمـ ٕ٘
 ميرسميم بن أمين دمحم الباباني، باشا أسماعيل

 بالط، الدين، شرف دمحم وطبعو بتصحيحو عني ،الضنون  كشف عمى الذيل في المكنون  أيضاحـ ٖ٘
  .ٖلبنان،ج بيروت، العربي، التراث أحياء دار نشر

 خماسنجدة 

 م(.ٜٛٚٔ -االدارة في العصر اأُلموي، دار الفكر، )دمشق ـ ٗ٘
 الشمري 

 مرو مدينة في الفكرية الحركةـ ٘٘
 عمر، فاروق  فوزي،

 .(مٜٓٚٔ/ىـٜٖٓٔ) بيروت، االرشاد، دار مط االوائل، العباسيون ـ ٙ٘
 البحوث والرسائل

 احمد الربيعي: افراح

 في في دراسة( ىـٕٔٛت) لمقمقشندي االنشا صناعة االعشىفي صبح كتاب في المالية الجوانبـ ٚ٘
 جامعة االنسانية، لمعموم التربية كمية التاريخ، قسم الى مقدمةأطروحة  االسالمي، االقتصادي التاريخ
 ديالى

 
 

 

 

 

 

 

 


