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 أسواق بخارى فى العصر السامانى
 م(999-878هـ/162-989)

 
 *عبد الحميد حسين محمود حموده. د

 
 المقدمة:

، ألنو يمثل حجر الزاوية فى لنشاط االقتصادى اىتمامًا كبيراً أىتمت الدولة السامانية با
فة العباسية. إرساء دعائم ممكيم الذى شمل ببلد ما وراء النير وخراسان باعتراف من الخبل

ومن ىذا المنطمق ميد السامانيون الطرق بين ببلد ما وراء النير والبمدان األخرى وقضوا 
اع الطرق والمصوص. مما ساعد عمى تدفق السمع التجارية بين بخارى وسائر ببلد ط  عمى ق  

عثر  عمى ذلك يتمثل فى مسكوكات السامانيين التى اً شاىد  حياً ما وراء النير، ونسوق دليبلً 
 عمييا فى منطقة نير الفولجا والمناطق األخرى.

ومما ال ريب فيو أن مدينة بخارى نالت الحظ األوفر فى الكتابات التاريخية مقارنة 
بمدن ما وراء النير األخرى التى الزال البحث التاريخى عنيا فى نظرى متعثرًا. وبرغم ذلك 

 وحات العممية والدراسات. فقد شيدت تمك المدن فى اآلونة األخيرة بعض االطر 
 ـــــــــــــ
 (.فرع الفيـو) جامعة القاىرة –كلية الرتبية أستاذ التاريخ اإلسالمى ادلساعد،  * 

ومما دفعنى إلى دراسة موضوع أسواق إقميم بخارى ككل أنو لم يتطرق إليو أحد 
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ة فى كموضوع مستقل يخصص لدراسة نتاج النشاط االقتصادى واسموب الدولة الساماني
أحقان التردى الذى عانت منو من قبل من جراء الفتن واإلضطرابات السياسية التى قضت 

 عمى األخضر واليابس.
نما  وعمى أية حال ، لم تكن المادة العممية التى جمعتيا من المصادر المختمفة ىينة. وا 

 كانت ممزقة األشبلء فى بطون المصادر التاريخية.
دينة بخارى فى العصر السامانى، واألسواق أنواعيا وتناولت فى ىذا البحث خطط م

ت إلى النظم المالية والرقابة عمى قونظميا، والنظم التجارية فى أسواق بخارى ثم تطر 
 األسواق.

وأنييت البحث باإلشارة إلى التجار فى أسواق بخاري ثم ذيمتو بخاتمة وبعض المبلحق 
 كتابة البحث.وثبت بالمصادر والمراجع التى اعتمدت عمييا فى 

 
 أوال : خطط ُبَخارى فى العصر السامانى :

. ومن (2)أشير مدن ببلد ماوراء النير حاضرة السامانيين (1)كانت مدينة بخارى
 اختيار السامانيين بخارى لتكون فى سبب ع الـويرج. (4)وأعظميا (3)أجل مدنو

 ــــــــــــــ
فقيل بورلكث. )االصطخرى: ادلسالك وادلمالك، ليدف، اختلفت اآلراء حوؿ تسمية خبارى هبذا االسم ( 1)

، ياقوت: معجم البلداف، اجلزء 482ـ، ص 1979، ابن حوقل: صورة األرض، بريوت، 305ـ، ص 1889
، وأشار ياقوت إىل صعوبة تعرفو على اسم بورلكث بقولو: 353األوؿ، دار صادر، بريوت )د.ت( ص 

، ص 1فإىن تطلبتو فلم أظفر بو". )ياقوت: ادلصدر السابق، جػ  "وأما اشتقاقها وسبب تسميتها هبذا االسم
(. وقيل أيضا أف اسم خبارى بنمجكث وبومسكت وقيل مدينة التجار. وذكر أف أسم خبارى مشتق 353

من خبار أى كثري العلم والفضل؛ لكثرة من عاش هبا من العلماء. )على اكرب داحخدا: لغت نامو، اجمللد 
 (.687ىػ . ش، ص  1343العاشر، هتراف، 

السمعاىن : األنساب ، اجلزء األوؿ ، تقدمي وتعليق / عبد اهلل عمر البارودى، الطبعة األوىل، دار اجلناف،  (2)
 . 293ـ، ص 1988، بريوت

، ـ1970ابن سعيد: كتاب اجلغرافيا، حققو/ إمساعيل العرىب، الطبعة األوىل، ادلكتب التجارى، بريوت،  -      
  .174ص 

 .353، ص 1اقوت : مصدر سابق، جػ ي  (3)
ـ، 1939، : خريدة العجائب وفريدة الغرائب، الطبعة الثانية، مطبعة عيسى الباىب احللىب، القاىرةابن الوردى (4)

  .49ص 
لحكميم، ألنيا أقرب مدن ما وراء النير إلى خراسان وحسن طاعة أىميا وقمة مقرا 



 عبد احلميد حسني زلمود محوده. د                                                        أسواؽ خبارى ىف العصر الساماىن

77 

م( 907 – 892ىـ / 295 – 279مد )الخبلف عمى الوالة. وكان إسماعيل بن أح
أول من جعميا حاضرة لممكو. وحمت محل سمرقند التى نزليا األمراء األوائل من 

وأفاض الرحالة والجغرافيون واألدباء فى وصفيا بعبارات رائعة نختار  (1)السامانيين
)المتوفى فى النصف األول من القرن الرابع اليجرى/العاشر  (2)منيم ابن حوقل

دى )والذى قال عنيا  وولم أر ولم أسمع فى اإلسبلم بظاىر بمد أحسن من الميبل
ظاىر بخارى النك إذا عموت قيندزىا لم يقع بصرك من جميع النواحى اال عمى 
خضرة تتصل خضرتيا بمون السماء وكأن السماء مكبة زرقاء عمى بساط أخضر تموح 

 القصور ..و.
 

خارى بقولو  وكانت بخارى فى م( ب1037ىـ / 429ت ) (3)ووصف الثعالبى
، ومجمع أفراد الزمان، ومطمع نجوم أدباء مانية مثابة المجد، وكعبة الممكالدولة السا

 األرض، وموسم فضبلء الدىرو.
 

مدينة تشف عمى ( ببخارى بقولو   وم1168ىـ / 564ت ) (4)وأشاد اإلدريسى
كثيرة األشجار  المدن كبرا، وتزىى عمى المحاسن نظرا فرجة األرحاء والجيات

 والثمراتو.
 

م( قول صاحب مسالك األبصار عن 1418ىـ / 821ت ) (5)ونقل القمقشندى
السامانية ومركز وىى أم األقاليم ويم التقاسيم . وقد كانت مستقر الدولة وبخارى   

 . وقد كانت الممالك كميا تبعالوو.اقبلعيا الدائرة
 ــــــــــــــ

  . 491، ابن حوقل : مصدر سابق ، ص  315ص  االصطخرى : مصدر سابق ، (1)
 . 472صورة األرض ، ص  (2)
يتيمة الدىر ىف زلاسن أىل العصر ، اجمللد الرابع ، حتقيق/ زلمد زلى الدين عبد احلميد ، دار الفكر ، بريوت  (3)

 . 101) د.ت ( ص 
  . 493نية ، القاىرة ) د.ت ( ص نزىة ادلشتاؽ ىف اخرتاؽ اآلفاؽ ، اجلزء األوؿ ، مكتبة الثقافة الدي (4)
  . 434ـ ، ص  1938صبح األعشى ، اجلزء الرابع ، دار الكتب ادلصرية ، القاىرة ،  (5)

ومدينة بخارى من أقدم مدن التركستان وأكبرىا تقع عمى المجرى األدنى لنير 
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. وبخارى إقميم من خراسان يشمل عدة (1)وزرافشانو وبنيت قبل اإلسبلم بعدة قرون
دن أىميا بخارى العاصمة، وأقيمت فى منطقة مناقع وغياض ومروجًا عامرة م

. وتعرضت مدينة بخارى (2)دغمن فيضانات نير الص تبحيوانات الصيد. وقد تكون
يا األول، وعمى نلمغزو والنيب مرات؛ ولكنيا برغم ذلك كان يعاد بناؤىا فى مكا

 .(3)اليجرى التاسع الميبلدىتخطيطيا السابق الذى أنشئت عميو فى القرن الثالث 
 

وكانت خطط بخارى فى العصر السامانى تتألف من ثبلثة أقسام رئيسية كما ىو 
 الحال فى أغمب المدن اإليرانية .

وتسمى بالفارسية وقيندزو أى الحصن القديم. وتكتب بالعربية وقيندزو  ثم القمعة :  -1
ائمة فى المكان نفسو الذى أصبحت تكتب بعد ذلك كنديز أو كندز وكانت القمعة ق

توجد فيو اآلن شرقى الموضع الذى كان يعرف فى العيد السامانى بالريكستان  
(Rigstan)  خارج السور الثانى إلى الشمال الغربى منو خارج المدينة ويفصميا عنيا

 فضاء مكشوف شرقى القمعة.      
يما باب وغوريانو ، وثانيأحدىما باب الريكستان فى الغرب وكان لمقمعة بابان 

. (4)أو باب المسجد الجامع فى الشرق وكان ىناك طريق يصل أحد البابين باآلخر
. وكان بداخل القمعة (5)وتشتمل القمعة عمى مبانى مساكن الوالة، والحبس، والخزانة

 توفى فى النصف األول من القرن الرابع  وفقا لرواية األصطخرى )
 ـــــــــــــــ

، ، الطبعة الثالثة، دار ادلعارؼ، القاىرةة/ أمني عبد اجمليد بدوى وآخريناريخ خبارى، ترمجالنرشخى: ت (1)
  . 8ص ـ، 1993

  . 7نفسو، ص  (2)
  . 9النرشخى: مصدر سابق ، ص  (3)
 . 10النرشخى: مصدر سابق ، ص   (4)
 . 483ابن حوقل : مصدر سابق ، ص  –.    305االصطخرى: مصدر سابق ، ص  (5)

  .504ـ، ص 1985، بريوت س عواد، الطبعة الثانية،يسرتنج : بلداف اخلالفة الشرقية ، ترمجة/كوركل    
. وينوه أحد الباحثين (1)لمحكام من آل سامان اليجرى( قمعة أخرى كانت مسكناً 
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ويبمغ محيط القمعة اليوم  (2)المحدثين أن المقصود بالقمعة الداخمية ىو قصر كاخ
 .  (3)فداناً  23بمغ مساحتيا نحو كيمو ونصف متر وت

وتسمى بالفارسية وشير ستانو أو وشارستانو وكانت عمى مقربة من  المدينة : –2
القمعة. وكبلىما عمى منطقة مرتفعة من األرض حتى تعذر رفع الماء إلييما. 
ومن ىذا يتضح أن المدينة )الشيرستان( تشغل القسم الوسط المرتفع من المدينة 

ة بن مسمم الباىمى قبائل مضر، وربيعة فى المنطقة الممتدة بزل قتي. وأن(4)الحالية
من باب السوق وباب الحديد. وسمح لمقبائل اليمانية بالنزول فى الجزء الباقى من 

 .(5)المدينة
وكان لسور المدينة )الشيرستان( سبعة أبواب ىى   باب المدينة، وباب 

، وباب بنى أسد وىو باب ندزحفرة ويعرف بباب الحديد، وباب نور، وباب القي
 .(6)، وباب بنى سعد، وباب حق راهبنى مير

 ىو الضاحية القائمة بين المدينة القديمة والحائط الذى بنى فى عيدالربض :  -3
المسممين وال تستعمل المصنفات الفارسية كممة لمداللة عمى ىذه الضاحية  حكم

 .(7)(ربض)إال الكممة العربية 
مسجد الجامع بيا عمى باب القيندز فى العريض، و وربض بخارى طويل و 

 .(8)المدينة. وتقع أسواق بخارى فى الربض ويشق الربض نير الصغد
 ــــــــــــــ

  . 305األصطخرى: مصدر سابق، ص  (1)
 الطبعة األوىل، الكويت، ،بارتولد: تركستاف من الفتح العرىب إىل الغزو ادلغوىل، ترمجة/ صالح الدين عثماف (2)

 . 193ـ، ص 1981
 . 10النرشخى : مصدر سابق ، ص   (3)
 . 193بارتولد : مرجع سابق ، ص   (4)

 .67بارتولد : تاريخ احلضارة اإلسالمية، ترمجة / محزة طاىر، الطبعة اخلامسة ،القاىرة )د . ت( ص  -     
  . 201بارتولد : مرجع سابق ، ص  (5)
  . 483ن حوقل : مصدر سابق ، ص . اب 306األصطخرى : مصدر سابق ، ص  (6)
  . 180ـ ، ص  1973زلمد على حيدر : الدويالت اإلسالمية ىف ادلشرؽ ، عامل الكتب ، القاىرة ،  (7)
  . 483. ابن حوقل : مصدر سابق ، ص  306األصطخرى : مصدر سابق ، ص  (8)
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 سوار : ألا –4
 السور األول )الخارجى( –أ 

 36فرسخا( بما يعادل ) 12ر يبمغ طولو )كان يحيط بكل مبانى بخارى سو 
(. ويمتف ىذا السور حول القصور والمبانى والقرى المتصمة والحقول ميبلً 

 .(1)والضواحى والبساتين والقبلع الخاصة
 السور الثانى )الداخمى(  –ب

كان ىذا السور يضم قمب المدينة، وما يتصل بيا من القصور والمساكن 
ذ )بارتولد( إلى بقاء خطط بخارى عمى حاليا بعد ويشير األستا .(2)والمحال

السامانيين قرابة اآللف عام عمى الرغم من تعرض المدينة عدة مرات إلى 
. وكانت معظم ببلد ما وراء النير محصنة (3)النيب والتخريب عمى أيدى الغزاة

باألسوار عمى غرار بخارى. ويرجع ذلك إلى تعرضيا لمغارات من كل 
وكانت بخارى تضم عدة مدن داخل الحائط وخارجو. فأما المدن . (4)االتجاىات

، وزندنو، وخجاده.   والطواويس، ونمجكث، ومغكانالتى داخل الحائط فيى
، وكرمنيية، وخديمتكن، خارج الحائط فيى بيكند ، وفرير وأما المدن التى تقع

خار يمقبون بـ وب. وكان أمراء بخارى قبل اإلسبلم (5)وخرفابكث، ومذيامجكث
فى خبلفة  خداو ومعناه وأمير بخارىو وفتحت بخارى عمى يد عبيد اهلل بن زياد

 فيان ودارت عدة حروب بين عبيد اهللـأبى س بن معاوية
 ــــــــــــــ

 . 483، ابن حوقل : مصدر سابق ، ص  305األصطخرى : مصدر سابق ، ص   (1)
 . 353، ص  1صدر سابق ، جػ ، ياقوت : م 494، ص  1األدريسى : مصدر سابق ، جػ  -
 . 510القزويىن : أثار البالد وأخبار العباد ، دار صادر ، بريوت ) د . ت ( ص  -

 . 483، ابن حوقل : مصدر سابق ، ص  305األصطخرى : مصدر سابق ، ص   (2)
 . 504لسرتنج : مرجع سابق ، ص  -     

  . 193بارتولد : مرجع سابق ، ص  (3)
  . 40ـ، ص 1997القاىرة، أمحد زلمود، اجمللس األعلى للثقافة،  /طريق احلرير، ترمجةايرين فرنك:  (4)
 . 489ابن حوقل : مصدر سابق ، ص  (5)
 .281، ص ـ1991، : أحسن التقاسيم ىف معرفة األقاليم، الطبعة الثالثة، مكتبة مدبوىل، القاىرةادلقدسى -
  .495، ص  1األدريسى: مصدر سابق، جػ  -
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كة بخارى انتيت بالصمح مقابل جزية مالية تدفع لممسممين وذلك فى والخاتون مم
(. ولم تسمم القيادة لمفاتحين م674ىـ/54م( وأوائل عام )673ىـ/53أواخر سنة )

العرب حيث دارت حروب طويمة حتى أذعنت بالطاعة فى المرة الرابعة لمقائد 
م(. 712ىـ/64سنة ) د فييا المسجد الجامع فىالعربى قتيية بن مسمم الباىمى وشي

ان وكان يحكم بخارى أمير عربى يقيم فى مرو يدين بالوالء والطاعة ألمير خراس
ين وبعد سقوط م( وكانت بخارى جزءًا من أمبلك الطاىري874ىـ/260إلى سنة )

م( صار يعقوب بن الميث الصفار أميرًا عمى خراسان 873ىـ/259دولتيم فى سنة )
ماعة من أىل بخارى وعممائيا إلى نصر بن أسد ومن جممتيا بخارى. حتى ذىب ج

السامانى الذى كان يحكم سمرقند. يطمبون منو ضم بخارى إلى حكمو فمبى دعوتيم 
وولى أخاه األصغر إسماعيل بن أحمد عمى بخارى. وىو أول من اتخذىا مقرًا 
لمسامانيين عندما آلت إليو مقاليد العرش. ومنذ ذلك الوقت أصبحت بخارى فى 

 .(1) م(998ىـ/ 389السامانيين إلى أن زالت دولتيم سنة ) حوزة
 

 ثانيا : األسواق 
 تعريف السوق  –1

فى األماكن  (2)تطمق كممة السوق عمى كل مكان يتم فيو البيع والشراء بين الناس
. (3)التى تتجمع فييا الحوانيت والمتاجر ويكثر فييا الباعة والتجار وأصحاب الحرف

 فى المدن. (5)، والصناعى(4)كز النشاط التجارىوتمثل األسواق مرا
 ـــــــــــــ

 . 9، ص النرشخى : مصدر سابق (1)
قتصاد اإلسالمى، الطبعة األوىل، عامل الدريوش : أحكاـ السوؽ ىف اإلسالـ وأثرىا ىف اال أمحد بن يوسف  (2)

 . 21ـ، ص 1989الكتب، الرياض، 
شاىده ووصفو السبىت، رللة ادلؤرخ العرىب، احتاد ادلؤرخني العرب بالقاىرة ،  كماؿ عناف إمساعيل : عمراف سبتو كما  (3)

  . 372ـ ، ص  1999العدد السابع ، اجمللد األوؿ ، 
 .252ـ، ص 1988، ( الكويت128زلمد عبد الستار عثماف: ادلدينة اإلسالمية، سلسلة عامل ادلعرفة، رقم ) (4)

القاىرة، الثاىن، ترمجة/ زلمد عبد اذلادى أبوريدة، مطبعة جلنة التأليف، آدـ متز : احلضارة اإلسالمية، اجلزء  -
  . 325ـ، ص 1941

  . 250ـ، ص 1952ح الشماع وآخرين، بغداد، دديوبني : النظم اإلسالمية، ترمجة/ صال (5)
وتتبمور أىمية دراسة األسواق، بوصفيا مدخبل حقيقيا لمعرفة األوضاع السياسية 
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 فى المجتمعات بصفة عامة. (2)العمرانية، و (1)واالجتماعية
 
 موقع األسواق  –2

كانت أسواق بخارى تقع فى الربض وىو الضاحية القائمة بين المدينة والحائط الذى 
. وربض بخارى يتميز بطولو وعرضو، ويشقو نير الصغد (3)بنى فى عيد السامانيين

. (4)تيا فى الربضجاالوكان يتفرع منو أنيار صغار عمى أسواقيا األخرى وسككيا وم
. كما مر بنا من قبل. (5)وتتفرع من وسط ربض بخارى عدة دروب تتصل بأسواقيا

اية القرن الثانى اليجرى يشكل العنصر الحيوى لنشاط السكان دوأصبح الربض منذ ب
وكانت أسواق بخارى . (6)وتجمعيم فى المدينة. وأخذ السوق مكانتو وأىميتو فى الربض

عنيا ىى وأسواق  (7)سور المدينة داخل الحائط وخارجو يقول ابن حوقلتوجد فى نياية 
والبيع فى  اءمتصمة معمومة فى أوقات معينة من الشير دائرة لمواعيد تجرى فييا لمشر 

المواشى والثياب والرقيق وسائر األمتعة من الصفر والنحاس واألوانى وكل األدوات 
رى سوق يصنع فى حوانيتو النساجون البلزمة لؤلىالىو. وكذلك كان فى جنوب بخا

 .(8)، والمجمدون، والكاتبونيونواالسكافيون، والخياطون، والحدادون، والنحاتون، والجواىر 
 ــــــــــــــ

جامعة القاىرة ،  –قاسم عبده قاسم : األسواؽ مبصر ىف عصر سالطني ادلماليك ، رللة كلية اآلداب  (1)
  . 157ـ ، ص  1975 – 1974وف ، اجمللداف السادس والسابع والثالث

آماؿ أمحد العمرى : ادلنشآت التجارية ىف القاىرة ىف العصر ادلملوكى ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية  (2)
  . 47ـ ، ص  1974جامعة القاىرة ،  –اآلداب 

  . 180زلمد على حيدر : مرجع سابق ، ص  (3)
 . 494، ص  1اإلدريسى : مصدر سابق ، جػ  (4)

، ص ـ1984الطبعة الثانية، بريوت، احلمريى : الروض ادلعطار ىف خرب األقطار، حتقيق / إحساف عباس،  -
82 – 83 .  

  . 484 – 483ابن حوقل : مصدر سابق ، ص  (5)
ة ، السنة الثاني 30قحطاف عبد الستار احلديثى : أسواؽ ادلدف اخلراسانية ، رللة ادلؤرخ العرىب، بغداد ، العدد  (6)

 .  111ـ ، ص  1986عشرة ، 
  . 490ابن حوقل : مصدر سابق ، ص  (7)
  .267ىػ. س، ص  1372مرتضى رواندى: تاريخ اجتماعى إيراف، اجمللد اخلامس، الطبعة الثالثة، هتراف،  (8)

م( بأسواق بخارى بقولو   ووأسواقيا نفيسةو 998ىـ/388)ت  (1)وأشاد المقدسى
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صغيرة أسواق الفسطاط من حيث التقسيم إلى حارات وأضاف أن أسواق بخارى تشبو 
 .تخصصت كل منيا بسمعة معينة

 
. ألن احة أسواق بخارى فى طوليا وعرضياونفتقر إلى معمومات مفصمة عن مس

ن كان بشكل نسبى  –معرفة أبعاد ىذه األسواق  يساعدنا عمى فيم خطط المدينة  –وا 
 .(2)وحجميا وحركة النشاط التجارى فييا

 
 نواع أسواق بخارى أ -3
 األسواق األسبوعية  –أ

ىى األسواق التى تعقد فى يوم معموم من كل أسبوع. ومن أشيرىا سوق 
واسكجكتو التى اشتير أىميا بتجارة الكرباس وىو نوع من القماش الخشن المنسوج 

 . وسوق(3)وكان ىذا السوق يعقد فى يوم الخميس من كل أسبوع ،من القطن كالدمور
و الذى يعقد فى كل يوم جمعة ويقصده التجار من المدينة ونواحييا. ومن (4)عوشر  قرية

نوع من وىو  –حاصبلت تمك القرية التى كان يحمميا التجار إلى الواليات الروى 
 –أبيض يميل إلى الزرقة ويصير مع غيرة من المعادن لونيا الفمزات الصمبة 

 رة أيام وسط ـلمدة عش. وكان ىذا السوق قديما يعقد سنويا  اسـوالكرب
 ــــــــــــــ

 . 280أحسن التقاسيم ، ص  (1)
زلمد عبد العظيم الصوىف : مراكز التجارة ىف آسيا الوسطى ، ندوة طرؽ التجارة العادلية عرب العامل العرىب  -    

  . 332ـ ، ص  2000( ، سنة  8على مر عصور التاريخ ، عقدىا احتاد ادلؤرخني العرب بالقاىرة ) حصاد 
  . 113قحطاف عبد الستار احلديثى : مرجع سابق ، ص  (2)
 . 192.  بارتولد : مرجع سابق ، ص  29النرشخى : مصدر سابق ، ص  (3)

 .  105ىػ . س ،     ص  1309سعيد نفيسى : أحواؿ وأشعار رودكى ، اجمللد األوؿ ، هتراف ،  -       
 أى بستاف أو أرض . تقع مقابل " اسكجكت " و اليوجد بينهما (4)
  . 30النرشخى : مصدر سابق ، ص   

 (1)قائمة عمى بيع الحموى المحشوة المصنوعة من الدوشابالشتاء وكان أكثر تجارتو 
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. وكان يعقد (2)والقنطارى واألخشاب والسمك المممح والطازج وفراء الخراف والحمبلن
ر سمع ىذا السوق الـ أسواق كثيرة ومنيا سوق كل يوم جمعة وأشيفى قرية زندنو 

. ثم ظير بعد ذلك فى رة فى تمك القريةوزندنيجىو وىو الكرباس الذى ظير ألول م
قرى بخارى األخرى. وكان الكرباس من السمع اليامة التى تصدر إلى العراق وفارس 

 .(3)واليند
 

 (4)وكان يعقد فى أفشنو وىى أحدى قرى ضياع بخارى سوق مرة من كل أسبوع
 . (5)سوق فى ظل سيادة العرب عمى تمك المنطقةوبقى ىذا ال

 
نة وىى من أقدم مدن بخارى الواقعة عمى حد التركستان اكما كان يعقد فى ورد

سوق يوما فى كل أسبوع وكانت الحالة التجارية منتعشة فى ىذا السوق ومن 
 . (6)حاصبلتيا الزندينجى الجيد

 
 ـــــــــــــــ

 . 30النرشخى : مصدر سابق ، ص  (1)
 . 106، ص  1سعيد نفيسى : مرجع سابق ، جػ      
 الدوشاب عصارة التمر ادلطبوخة وما يطبخ من التمر والعنب . أنظر ..    
  ( . 2) حاشية  30النرشخى : مصدر سابق ، ص    
  . 30النرشخى : مصدر سابق ، ص  (2)
 . 31النرشخى : مصدر سابق ، ص  (3)

  . 98، ص  1، جػ  سعيد نفيسى : مرجع سابق    
 . 32 - 31النرشخى : مصدر سابق ، ص   (4)

 . 101، ص  1سعيد نفيسى : مرجع سابق ، جػ     
 .11ـ، ص 1992عرىب، القاىرة، زلمد أمحد زلمد: خبارى ىف صدر اإلسالـ، الطبعة األوىل، دار الفكر ال (5)
 . 31النرشخى : مصدر سابق ، ص  (6)

  . 107، ص  1بق ، جػ سعيد نفيسى : مرجع سا     
لى جانب ىذه األسواق األسبوعية كان يعقد فى ورخشة وىى من قرى بخارى  وا 
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ذا وافق موعد انعقاده آخر العام كانوا يجعمونو  الكبيرة سوق كل خمسة عشر يومًا وا 
عشرين يومًا. وفى اليوم الحادى والعشرين يحتفمون بـ )النوروز( ويسمونو نوروز 

 .(1)افظ فبلحو بخارى عمى احتساب أيامو ويعتمدون عميوالفبلحين ولذلك يح
  

 األسواق الموسمية  –ب
الواقع داخل  (2)كانت تعقد فى بخارى أسواق موسمية ومن أشيرىا سوق ماخ

القمعة فى الجنوب الشرقى لممدينة الذى عرف فيما بعد باسم وباب مسجد ماخو وىذا 
خ روزو وكان ىذه السوق يقام مرتين السوق من أقدم أسواق بخارى ويسمى وبازار ما

فى العام لمدة يوم واحد فى كل مرة، وفى كل مرة كان يباع بيا من األصنام ما تربو 
 قيمتو عمى خمسين ألف درىم فى اليوم الواحد .

 
وأشار  ،عادة بيع األصنام ظمت حتى عيد السامانيين ن  أومما يثير الدىشة 

  وان ىذه السوق (3)م( إلى ذلك بقولو959ىـ/348محمد بن جعفر النرشخى )ت 
كانت موجودة فى أيامنا وكنت أعجب غاية العجب ألى شئ أقاموىا فسألت المعمرين 
ومشايخ بخارى ما سبب ىذا ؟ فقالوا   إن أىل بخارى كانوا قديمًا عبدة أوثان، 

لآلنو  فصارت ىذه السوق تقميدًا ومنذ ذلك التاريخ تباع فييا األصنام وىى ماتزال باقية
وجرت عادة الناس أنيم حين يتجمعون يوم السوق كانوا يدخمون بيت النار ويعبدون 

 النار وظل ىذا البيت موجودًا حتى اإلسبلم. فمما قوى عود المسممين 
 ــــــــــــــ

 . 36 – 35النرشخى : مصدر سابق ،  ص  (1)
  . 103، ص  1= سعيد نفيسى : مرجع سابق ، جػ    
ارى ملك أمسو ماخ وىو الذى أمر بأقامة ىذه السوؽ وأمر النجارين والنقاشني فكانوا ينحتوف كاف لبخ  (2)

األصناـ من العاـ إىل العاـ وحيضروهنا إىل ىذه السوؽ ىف اليـو ادلعني ويبيعوهنا ويشرتيها الناس . وعندما كاف 
 . أنظر يصنع الصنم أو يتحطم أو يتقادـ كانوا يشرتوف غريه عندما تقاـ السوؽ .

  . 40النرشخى : مصدر سابق ، ص      
 . 40النرشخى : مصدر سابق ، ص  (3)

ومن أسواق بخارى  .(1)مسجدًا مكانو وىو اليوم من مساجد بخارى اليامةبنوا 
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  وطواويس جميمة بيا بقولو (3)التى امتدحيا المقدسى (2)الموسمية أيضا سوق طواويس
وكثر خيرىاو. وكان يجتمع فى ىذا السوق سوق يقوم فى كل سنة .. وطال سوقيا 

وعرف ىذا السوق بسوق الخردة وتستمر حركة البيع بو  .(4)التجار من مختمف الببلد
باع فيو بقايا السمع المعيبة من رقيق ودواب تلمدة عشرة أيام من فصل الخريف حيث 

وكان  وسمع أخرى. ولم يكن يسمح برد ىذه السمع ثانية حتى لو ثبت تدليس التاجر.
يعرض فى أسواق الطواويس ثياب القطن المعروف بـ والمتخذةو التى صدرت إلى ببلد 

. وفى ىذا السوق كان يجتمع التجار من ببلد (5)العراق عبلوة عمى كافة أنواع الفواكو
ما وراء النير حتى من فرغانة، والشاش، وقد كانت ىذه األسواق مصدر ثروة لمسكان 

 .(6)عةالذين لم يحفموا بالزرا
 
 األسواق المتخصصة –ج

عرفت بخارى األسواق المتخصصة ومن أشيرىا سوق الرقيق فقد جنى 
 طة ـدره ببلد الترك المحيـان مصـالسامانيون من تجارة الرقيق ثروة باىظة. وك

 ـــــــــــــــ
 . 202.  بارتولد : مرجع سابق ، ص  40النرشخى: مصدر سابق، ص  (1)

 . 51ـ ، ص  1965جامعة اإلسكندرية ، العدد التاسع عشر ،  –، رللة كلية اآلداب طو ندا: خبارى      
 . 87، ص  1سعيد نفيسى: مرجع سابق ، جػ     

طوايسة وامسها أرقود وكاف هبا قـو منعموف مرتفوف وىف بيت كل منهم طاووس أو طاووساف من باب الرتؼ .  (2)
 أنظرومل يكن العرب قد رأوا الطاووس قبل ذلك . 

 . 28 – 27= النرشخى : مصدر سابق ، ص 
  . 281أحسن التقاسيم ، ص  (3)
رلهوؿ : حدود العامل من ادلشرؽ إىل ادلغرب ، حتقيق / يوسف اذلادى ، الطبعة األوىل الدار الثقافية للنشر،  (4)

 . 84ـ ، ص  1999القاىرة ، 
  . 495، ص  1اإلدريسى : مصدر سابق ، جػ  (5)
  . 191: مرجع سابق ، ص بارتولد  (6)

 . نتيجة لغزوات السامانيين لحدود تمك الببلد حيث وقع عدد كبير من األتراك(1)بيم
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أسرى وغممانًا وأنخرط بعضيم فى سمك الخدمة فى الببلط السامانى؛ لخدمة الوزراء 
واألعيان، وقواد األمراء. وقد تزايد نفوذ ىؤالء الغممان تدريجيا حتى صاروا من خواص 

لحجاب وًمربِّى أبناء األمراء واألعيان وبمغوا الحظوة العالية كآل سيمجور، والبتكين، ا
. وقد عد احد الباحثين المحدثين الرقيق من االسس اليامة لبلقتصاد السامانى (2)وفائق

فى سائر مدن ببلد ما وراء النير ومنطقة ممتقى نيرى الفولجا وبرىن عمى أىمية 
السامانى من خبلل تمك الكميات من الدراىم والدنانيير  تجارة الرقيق فى العصر

السامانية التى عثر عمييا عمى طول االنيار الروسية حيث كانت تتم عممية شراء 
. ووجد ببخارى سوق الفستقيين ويعمل فيو المشتغمون (3)الرقيق وغيره من السمع

جوىرة نفيسة . وكذلك سوق لمجواىر حيث كان لدى أحد التجار (4)بتجييز الفستق
ىـ 331 – 301اشتراىا بثبلثة عشر ألف درىم وعمم األمير نصر بن أحمد السامانى )

م( بما فى حوزة ىذا التاجر من الجواىر النادرة فأمر بإحضاره. ويبدو 943 – 913/ 
أن بعض تمك الجواىر قد سرقيا أحد غممان األمير نصر وباعيا بذلك الثمن وأنفق 

 .(5)الجواىر من التاجر وأعطاه أربعة عشر ألف درىم معظمو فأخذ األمير نصر
 ــــــــــــــ

  . 288ادلقدسى : مصدر سابق، ص  (1)
عباس إقباؿ: تاريخ إيراف بعد اإلسالـ، ترمجة/ زلمد عالء الدين منصور، راجعة/ السباعى زلمد السباعى،  (2)

  . 166ـ ، ص  1990دار الثقافة للنشر، القاىرة ، 
، ديدة، ادلغربومبار: اإلسالـ ىف رلده األوؿ، ترمجة/ إمساعيل العرىب، الطبعة الثالثة، دار األفاؽ اجلموريس ل (3)

  . 293،  72ـ، ص 1990
  . 85النرشخى : مصدر سابق ، ص  (4)
اعى وادللوؾ واخللفا، ترمجة/ أمحد عبد القادر الشاذىل ومراجعة/ السب مريخواند : روضة الصفا ىف سرية األنبياء (5)

 .90 – 89ـ، ص 1988، زلمد السباعى، الدار ادلصرية للكتاب، الطبعة األوىل، القاىرة
 أسواق مدن بخارى –د

ثانية مدن بخارى التجارية باألسواق وعرفت بمدينة  (1)حفمت مدينة بيكند
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)الحصن(  (3). وكان بيا سوقان  أحدىما فى الربض. واآلخر فى القصبة(2)التجار
التجارية إلى عصور قديمة قبل اإلسبلم. وكان يطمق عمييا ومدينة  وترجع شيرة بيكند

. والبمدان (4)الصفرو أو ومدينة التجارو وارتبطت بعبلقات تجارية قوية مع الصين شرقاً 
. وجنى أىل بيكند أرباحًا باىظة من عمميم (5)الواقعة وراء بحر قزوين فى الغرب

 .(6)بالتجارة
 

الواقعة إلى داخل حائط بخارى عمى يمين  وأشتيرت مغكان وىى من المدن
. (8). واشتيرت خجاده بأسواقيا(7)الطريق إلى بيكند بأسواقيا وتجارتيا القائمة بذاتيا

 .(9)وعرفت أربنجن بأسواقيا وتجاراتيا وصناعتيا
 ـــــــــــــــ

بيكند مسجداً جامعاً  ( ويوجد ب 37تقع بيكند على جبل قليل اإلرتفاع  ) النرشخى :  مصدر سابق ، ص  (1)
 كبرياً ومباىن عالية وتشتهر بكثرة أربطتها .
 . 314.  اإلصطخرى : مصدر سابق ، ص  36أنظر .. النرشخى : مصدر سابق ، ص 

 . 533، ص  1. ياقوت : مصدر سابق ، جػ  489ابن حوقل : مصدر سابق ، ص       
 .  489ص ـ ،  1840ابو الفداء : تقومي البلداف ، باريس ،       
 .  217بارتولد : مرجع سابق ، ص       

  . 25ـ ، ص  1889ابن خرداذبو : ادلسالك وادلمالك ، ليدف ،  (2)
  . 282ادلقدسى : مصدر سابق ، ص  (3)
فامربى : تاريخ خبارى ، ترمجة / أمحد زلمود الساداتى ، مراجعة وتقدمي / حيىي اخلشاب ، الطبعة الثانية ،  (4)

 . 26ـ ، ص  1987الشرؽ ، جامعة القاىرة ،  مكتبة هنضة
  . 217بارتولد : مرجع سابق ، ص  (5)
  . 100، ص  1سعيد نفيسى : مرجع سابق ، جػ  (6)
  . 496، ص  1اإلدريسى : مصدر سابق ، جػ  (7)
  . 496نفسو ، ص  (8)
  . 497نفسو ، ص  (9)

ية سواء أكانت زراعية أم ومن الجدير بالذكر أن اسواق بخارى تأثرت بالبيئة المحم
 .(1)صناعية. مما أدى إلى تنشيط حركة السوق وتنوع البضائع
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وكانت أسواق بخارى ال تختمف عن أسواق المدن اإلسبلمية األخرى فقد عمل فييا 
 بعض الموظفين والعمال لتمبية حاجات الناس فى السوق وىم  

 .(2)ودكاتب الوثائق    يقوم بتحرير وثائق التجار والعق –أ
الدالل   وىو الذى يتوسط بين البائع والمشترى، ويحاول التوفيق بينيما حيث يقوم  –ب

 .(4)، واصفا جودتيا وحسنيا(3)بالتدليل عمى البضاعة
الحمالون   كانوا يقومون بنقل البضائع من مكان إلى آخر فوق أكتافيم أو عمى  -ج

 .(5)ثيابيم والحبال لربط المنقوالتدابة تحمل المنقوالت. واستخدموا األكياس لحماية 
. وكانوا أعوانًا (6)األمناء   يتولون جباية مكوس األسواق، ويضبطون المخازن –د

 .(7)لممحتسب
الجبلس    ىو الذى ينزل التاجر عنده فيتولى ضبط ما جمب وينظر فى جميع ما  -ىـ

ثمنيا لموالى  ويأخذ بو سمعًا ، فيبيعيا ويدفع –بيت المال  –يوظف عميو المخزن 
 .(8)وكان الجبلس يتقاضى راتبو من الوالى

 فيا فى السوق.ر ممة وصالصيارفة الذين يقومون بتبديل الع -و

 ــــــــــــــ
  . 115قحطاف عبد الستار احلديثى : مرجع سابق ، ص  (1)
ن ثالث رسائل ابن عبدوف : رسالة ابن عبدوف ىف القضاء واحلسبة ، حتقيق / ليفى بروفنساؿ ، ) ضم (2)

  . 13ـ ، ص  1955إندلسية عن احلسبة ( مطبعة ادلعهد الفرنسى لآلثار الشرقية ، القاىرة ، 
  . 514حسن الباشا : الفنوف اإلسالمية ، اجلزء الثاىن ، دار النهضة العربية ، القاىرة ) د.ت ( ص  (3)
  . 44ىػ ، ص  1318مصر ،  الدمشقى : كتاب اإلشارة إىل زلاسن التجارة ، مطبعة ادلؤيد ، (4)
 . 41ابن عبدوف : مصدر سابق ، ص   (5)
كماؿ السيد أبو مصطفى : جوانب من احلياة األجتماعية واالقتصادية والدينية والعلمية ىف ادلغرب اإلسالمى  (6)

 . 84، ص ـ1996، من خالؿ نوازؿ وفتاوى ادلعيار للونشريسى، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية
  .55ـ، ص 1977، اإلسكندرية عبد ادلنعم سلطاف: األسواؽ ىف العصر الفاطمى، مؤسسة شباب اجلامعة (7)
 .85السيد مصطفى: مرجع سابق، ص كماؿ   (8)

 العوامل المؤثرة فى أسواق بخارى :
 أثرت عمى أسواق بخارى عدة عوامل إيجابية وسمبية  

 
 العوامل اإليجابية :
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. وساعد (1)ت بخارى أول الكور الواقعة عمى نير جيحونالموقع الجغرافى   كان –1
 .(2)ىذا الموقع عمى جعميا محطة تجارية ىامة ترتبط بكل مدن أسيا الوسطى

فى بخارى زمن السامانيين ترتب عمييا االنتعاش  (3)إزدىار الحركة الفكرية –2
ن أعممنا  اذإاالقتصادى ورواج حركة التجارة فى أسواق بخارى. وعمى األخص 

. وجذبت (4)إلى أعمى منزلة فى الرقى الحضارى والغنى والثروة االسامانيين وصمو 
بخارى كثيرًا من الشعراء والعمماء، ومع أن المغة الفارسية ىى المغة الرسمية فى 

موا فى قصورىم كتاب المغة العربية. جأيام أكثر ىؤالء الحكام. ومع ذلك فقد 
ن لعقائد بالمغة العربية لوقاية الشعب موفى عصر السامانيين ألف كتاب فى ا

. كما ترجم تفسير الطبرى إلى الفارسية كما ألف الرافضية ثم ترجم إلى الفارسية
 .(5)آخر بالفارسية اً تفسير 

 
 ــــــــــــــــــ

 . 482.  ابن حوقل : مصدر سابق ، ص  305االصطخرى : مصدر سابق ، ص  (1)
  . 332، ص  زلمد عبد العظيم : مرجع سابق (2)
شهدت خبارى هنضة علمية وأدبية رائعة ىف العصر الساماىن ، بفضل سياسة أمراء الدولة السامانية الذين  (3)

عملوا على إحياء اللغة الفارسية وترمجة أمهات الكتب العربية إىل الفارسية . كما شجعوا العلماء واألدباء 
 والشعراء ... انظر

ـ ،  1982اريخ العباسى والفاطمى ، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية ، أمحد سلتار العبادى : ىف الت
  . 153ص 

  . 47ـ ، ص  1945عبد العزيز جنكيزخاف : تركستاف قلب آسيا ، اجلمعية اخلريية الرتكستانية ،  (4)
  . 103بارتولد : تاريخ احلضارة اإلسالمية ، ص  (5)
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، ومن اشير تمك (1)البلزمة لقيامياإزدىار الصناعة لتوفر المواد المحمية  –3
. ومن الثابت (3)، والصناعات الخشبية والغذائية(2)الصناعات االقمشة الصوفية

أن الببلد التى تروج فييا الصناعة وتزدىر بيا التجارة تتحسن أحواليا االقتصادية 
 .(4)ويشجع ىذا بدوره عمى النيوض بالعمم والمعرفة

و فى توفير األمن. وعمى األخص عمى الطرق التجارية كان لمسامانيين دور وكبير –4
اليامة كطريق الحرير والطرق التجارية التى تخرج من بخارى إلى آمل وغيرىا 

. واألعتماد عمى تأييد (6). وتطييرىا من األوباش وقطاع الطرق(5)من المدن
 .(7)شعبى شامل

 
 العوامل السمبية :

قتصادى فى بخارى وأنعكس أثرىا عمى الفتن السياسية أثرت عمى النشاط اال –1
األسواق وما يرتبط بيا من معامبلت تجارية . ويتضح ذلك حين غزا حسين بن 

( ودار م873/ ىـ 260طاىر أمير خوارزم مدينة بخارى فى ربيع اآلخر سنة )
قتال بين الحسين بن طاىر وأىل بخارى واستولى عمى المدينة بعد خمسة أيام 

تل نفرًا كثيرًا منيم. وسمح لجنده بسمب ونيب ممتمكات ونكل باىل بخارى وق
 .(8)أىالى بخارى

 ــــــــــــــ
  . 11زلمد أمحد زلمد : مرجع سابق ، ص  (1)
 . 11.  زلمد أمحد زلمد : مرجع سابق ، ص  31النرشخى : مصدر سابق ، ص   (2)

 . 98، ص  1سعيد نفيسى : مرجع سابق ة، جػ  -      
  . 11زلمد : مرجع سابق ، ص زلمد أمحد  (3)
  . 193زلمد على حيدر : مرجع سابق ، ص  (4)
 . 332زلمد عبد العظيم : مرجع سابق ، ص  (5)
  . 96 – 95.   فامربى : مرجع سابق ، ص  117النرشخى : مصدر سابق ، ص  (6)
  .169ـ ، ص1972 القاىرةحسن أمحد زلمود : اإلسالـ ىف آسيا الوسطى، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،  (7)
  . 113النرشخى : مصدر سابق ، ص  (8)
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الحرائق أثرت الحرائق التى اندلعت فى منطقة األسواق ببخارى زمن األمير نصر  –2
م( والثانى سنة 925ىـ / 313بن أحمد الذى حدث فى عيده حريقان األول سنة )

قدرىا النرشخى م( حيث تكبدت المحال التجارية خسائر فادحة و 937ىـ / 325)
 .(1)باكثر من مائة الف درىم

 
 النظم التجارية فى أسواق بخارى  – ثالثا  

 السمع  –أ
 اشتيرت بخارى ببعض السمع اليامة ىى  

. وكانت تتميز (3)والحريرية القائمة عمى تربية دود القز (2)المنسوجات الصوفية –1
 .(4)بدقة صنعتيا وزينت بالرسوم الحيوانية الجميمة

. ونالت بخارى شيرة (5)السجاجيد القطنية والصوفية. خاصة سجاد وبر الماعز –2
، يات، والوسائد، وسجاجيد الصبلةدقات، واليزداكبيرة فى صناعة البسط، والسر 

 .(6)والبرود الفندقية
وواشتيرت بخارى  إلى وفرتيا ببخارى بقولو  (7)الفواكو التى اشار النرشخى –3

 ناب ـان الفاكية من كمثرى، ولوز وبندق، وكريز، وعبالحدائق الكثيرة من ألو 
 ـــــــــــــــ

 .   134 – 133النرشخى : مصدر سابق ، ص  (1)
  . 278، ص  5مرتضى رواندى : مرجع سابق ، جػ  -

  . 687، ص  1على اكرب داحخدا : مرجع سابق ، جػ  (2)
  . 389، ص  5مرتضى رواندى : مرجع سابق ، جػ  (3)
 . 94الدين الشياؿ : تاريخ الدولة العباسية ، دار الفكر العرىب ، القاىرة ) د.ت (     ص  مجاؿ (4)

رشيد عبداهلل اجلميلى : دراسات ىف تاريخ اخلالفة العباسية ، الطبعة األوىل ، مكتبة ادلعارؼ ، الرباط ،  -
  . 169ـ ، ص  1984

  . 389، ص  2مرتضى رواندى : مرجع سابق ، جػ  (5)
  . 39النرشخى : مصدر سابق ، ص  (6)
  . 48تاريخ خبارى ، ص  (7)
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. وكانت فواكو بخارى أصح و(1)وعبلوة عمى البطيخ، والمشمش، والخوخ، والرمان
 .(2)والذ طعما من بقية فواكو ببلد ما وراء النير

 
 األسعار  –ب

من الصعب عمى الباحث أن يصل إلى بيانات دقيقة عن حالة األسعار وتطورىا 
 ى بخارى زمن السامانيين . لندرة المعمومات الواردة فى المصادر.ف

 (3)ويبدو أن األسعار كانت معقولة فى بخارى ويتضح ذلك من قول القمقشندى
عن األسعار فى ببلد ما وراء النير والتركستان بقولو  وفأسعارىا جميعيا رخية حنى 

 ار بمصر والشامو.إذا غمت األسعار فييا أعمى الغموكانت مثل أرخص األسع
 
 الموازين والمكاييل  -ج

تعد الموازين والمكاييل عنصرًا أساسيًا من عناصر تنظيم التعامل التجارى فى 
. من إقميم (4)األسواق. ولقد اختمفت الموازين والمكاييل فى أرجاء الدولة اإلسبلمية

  ووقد  م(1193ىـ / 589)ت  (5)ك يقول الشيزرىآلخر فى مقاديرىا، ومصداقا لذل
اصطمح أىل كل إقميم وبمد فى المعاممة عمى أرطال ، تتفاضل فى الزيادة والنقصانو. 
واختمفت مسميات ومقادير المكاييل فى االقاليم المجاورة لبخارى. فعمى سبيل المثال 

وعشرون منا. والغور عرف السمخ وىو مكيال ألىل خوارزم وطخارستان وعياره أربعة 
 نسف مكيال يسمى الغار. كما اختمفألىل خوارزم. وألىل 

 ـــــــــــــــ
  . 64سعيد نفيسى : مرجع سابق ، ص  (1)
 . 312االصطخرى : مصدر سابق ، ص  (2)

أمحد عبد الباقى : معامل احلضارة اإلسالمية ىف القرف الثالث اذلجرى ، مركز دراسات الوحدة العربية ،  -    
  . 115بريوت ) د . ت ( ص 

  . 445ألعشى ىف صناعة األنشاء ، اجلزء الرابع ، ص صبح ا (3)
ابن األخوة : معامل القربة ىف أحكاـ احلسبة ، حتقيق / زلمود زلمد شعباف وآخرين ، اذليئة ادلصرية العامة  (4)

  . 138ـ ، ص  1976للكتاب ، القاىرة ، 
، ، مطبعة جلنة التأليف ، القاىرة ز العريىنالشيزرى : هناية الرتبة ىف طلب احلسبة ، حتقيق ونشر / السيد البا (5)

  . 15ـ ، ص  1946
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. من الجائز (1)أيضا عيار الجريب والقفيز من بمد آلخر فى البمدان المجاورة لبخارى
أن يكون الرطل البغدادى ىو السائد فى بمدان المشرق اإلسبلمى بحكم تبعيتيا لمخبلفة 

البغدادى ىو وسيمة التعامل فى أسواق  العباسية . ولذلك ال نستبعد أن يكون الرطل
بخارى حينئذ . حيث عد الفقياء الرطل البغدادى أساسا لقياس جميع الموزونات 

. واختمف (2)األسواق والمكاييل الداخمة فى الحقوق الشرعية والمعامبلت الدارجة فى 
رىما، ( د1280( درىما وقيل )128الفقياء فى تقدير وزن الرطل البغدادى. فقيل إنو )

والتقنجة مكيال ألىل بخارى،  .(4)( غراما25.406. بما يعادل )(3)( درىما130وقيل )
 وعيارىا خمسة وسبعون منا حنطة.

 
 المنشأت التجارية  –د

 الفنادق  –1
ا فى بخارى فنادق أو حرص امراء السامانيين عمى توفير اماكن لراحة التجار فانش  

فى  (5)الكبيرة فكانوا يضعون بضائعيم لمتجار الغرباء وكانت أشبو باألسواق
، ، فيحتوى عمى حجرات النزالءالطابق األرضى من الفندق. أما الطابق العموى

 .(6)ومخازن البضائع المعدة لمبيع
 ــــــــــــــ

،  ـ 1984اخلوارزمى : مفاتيح العلـو ، حققو / إبراىيم األبيارى ، الطبعة األوىل ، الكتاب العرىب  بريوت ،  (1)
  . 93ص 

ابن الرفعة : اإليضاح والتبياف ىف معرفة ادلكياؿ وادليزاف ، حققو / زلمد أمحد إمساعيل جامعة ادللك عبد  (2)
  ( . 8، حاشية )  46العزيز، السعودية ) د.ت ( ص 

 . 138ابن األخوة : مصدر سابق ، ص   . 65ابن الرفعة : ادلصدر السابق ، ص  (3)
 .18( ص ألوزاف اإلسالمية، ترمجة/ كامل العسيلى ، منشورات اجلامعة األردنية )د.تىنتس: ادلكاييل وا    
، ادلشرؽ اإلسالمى، الطبعة األوىلمحن زلمد : احلياة السياسية ومظاىر احلضارة ىف العراؽ و ر ال بدر عبد -    

 .286، ص ـ1989، األجنلو ادلصرية، القاىرة
 .36ابق، ص ىتنس: ادلرجع الس (4)
 .103، ص : مرجع سابق يدا عبد ادلنعمىو  (5)
، السيد عبد العزيز سامل : ىف تاريخ وحضارة اإلسالـ ىف األندلس، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية (6)

 .216ـ، ص 1985
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 .202 – 199ـ، ص 1976 البحر األمحر، القاىرة، عطية القوصى : جتارة مصر ىف -  
 الخان  -2

؛ لنزول التجار القادمون من المدن والببلد األخرى اقام امراء السامانيين الخان
والتى كانت تسمى أربطة فى بعض األحيان وكانت أماكن يأوون إلييا ويتخذونيا 

 .(1)مخازن لبضائعيم
ومن المعروف ان الخان لقب تركى وىو فى األصل اختصار ولقانمانو 

. ية الكبرىلمنزل عمى الطرق التجار وبالعربية خاقان. والخان ىو المحطة وا
وازدىرت فى العصر اإلسبلمى ونشا الخان من الحاجة إلى تأمين سبلمة المأوى 

لمرحالة وحمايتيم من المصوص فى األقاليم الميددة من قبل البدو وقطاع   
 .(2)الجبال. ومن ثم كان الغنى عن الخان فى التجارة بالبر والبحر

 األربطة –3
طة . وكان بماوراء النير زيادة عمى عشرة اىتم امراء السامانيين باقامة األرب

 .(3)جر حيث يتزود بحاجتو من الطعامااالف رباط لنزول الت
وترى الغالب عمى أىل إلى أىمية األربطة بقولو  و (4)وقلواشار ابن ح

االموال بما وراء النير صرف نفقاتيم إلى الرباطات وعمارة الطرق وليس فى بمد 
مة إال وفييا من الرباطات ما يفضل عمن ينزل بو وال منيل مطروق وال قرية آى

 ممن يطرقو ... و.
إلقامة الزىاد عمى الطرق الصحراوية وفى المناطق  اً وكانت الرباطات مقر 

 .(5)غير اآلىمة لمساعدة المسافرين المحتاجين
 

 ـــــــــــــ
 . 40ايرين فرنك : طريق احلرير، ص   (1)
  . 425 – 423دة خاف، ص دائرة ادلعارؼ اإلسالمية، ما (2)
 . 290االصطخرى : مصدر سابق، ص  (3)
 . 466 ابن حوقل : مصدر سابق، ص  (4)
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  . 384ـ، ص 1987، بريوت حسن منيمنة : تاريخ الدولة البويهية، الدار اجلامعية، (5)
 الصادرات والواردات  -ىـ
 الصادرات  –1

ارة العالم اإلسبلمى، إلييا فى تج اً عظيم اً كانت بخارى فى العصر السامانى مركز 
ترد البضائع من كل والية بعيدة أو قريبة. ومنيا تصدر إلى جميع الجيات من أقطار 

لنا الجغرافيون العرب لوائح مفصمة عن صادرات بخارى فى  . وقدم  (1)العالم اإلسبلمى
 العصر السامانى. وىذه الموائح نجدىا عند االصطخرى وابن حوقل، والمقدسى.

، ى سائر الببلد. وكذلك ثياب الصوفالقطن يحمل من بخارى ونواحييا إلوكان 
كرابيس ثقال االوزان غميظة وىى و (بالبخارية)، وثياب تعرف (2)والمصميات والبسط

. وثياب الفرش الفندقية، وصفر المنابر، (3)فيرغب فييا العرب والسمك مبرومة الغزل
. (4)م، وجمود الضأن، ودىن الرأسوالطبرى، وحزم الخيل، وثياب اشمونى، والشح

. وكان (5)وصدر من شرق بخارى فراء السنجاب الصغير وفراء الماعز والسجاد
 .(6)البطيخ يحمل من بخارى إلى سائر الببلد

 
 ــــــــــــــ

 1950بدر الدين حى الصيىن : العالقات بني العرب والصني ، الطبعة األوىل ، النهضة ادلصرية ، القاىرة ،  (1)
  . 121ـ ، ص 

 . 315 – 314االصطخرى : مصدر سابق ، ص  (2)
 . 514.   لسرتنج : مرجع سابق ، ص  83رلهوؿ : مصدر سابق ، ص  -    

  . 490ابن حوقل : مصدر سابق ، ص  (3)
 . 324ادلقدسى : مصدر سابق ، ص  (4)

  . 514لسرتنج : مرجع سابق ، ص  -    
در قروف حتسنني إسالمى ، جلد دـو ، ترمجة / مرمي مري امحدى ،طهراف ،  برتولداشبولر : تاريخ إيراف (5)

  . 229ش . ىػ ، ص  1369
  . 24ـ ، ص  1990طاب : بالد ما وراء النهر ، الطبعة الرابعة ، دار قتيبة ، بريوت ، خزلمود شيت  (6)
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 وكانت بخارى تصدر الماشية إلى جانب الرقيق الذى نقل إلى سائر الببلد خاصة
. وكان التجار يأتون من الواليات ويحمل (1)الشام، وخراسان، وغرب العالم اإلسبلمى

الناس من تمك الثياب كما كانوا يحممون الزندنيجى إلى الشام، ومصر ، والروم 
 .(2)وانفردت بخارى بتمك الصناعة

وكان الكرباس يحمل إلى العراق وفارس وكرمان واليند وغيرىا ويتخذ منو جميع 
 (4)وصدرت المناديل من كرمينية .(3)بثمن الديباج اماء والمموك ثيابا يشترونيالعظ

 .(6)وتقع عمى الطريق بين بخارى وسمرقند (5)إحدى قرى بخارى
 
 الواردات  –2

وما يحتاجون إليو من سائر ببلد ما سمع الغذائية كان يحمل إلى أسواق بخارى ال
 .(7)وراء النير

 
 ــــــــــــــ

  . 334عبد العظيم الصوىف : مرجع سابق ، ص زلمد  (1)
 . 86، ص  1سعيد نفيسى : مرجع سابق ، جػ (2)

  . 389، ص  5مرتضى راوندى : مرجع سابق ، جػ  -
 . 31النرشخى : مصدر سابق ، ص  (3)

  .  98، ص  1سعيد نفيسى : مرجع سابق ، جػ 
مياىها على خبارى وهبا مسجد جامع ، وقد كثر فيها كانت كرمينية تسمى قدديا بػ "بادية خردؾ" وتعتمد ىف   (4)

( وكرمينية أكرب من الطواويس وأكثر عمرانا وسكانا 27، ص )النرشخى: مصدر سابق األدباء والشعراء.
  .(489، ص . ابن حوقل: مصدر سابق314، ص وأخصب. )االصطخرى: مصدر سابق

 . 27النرشخى : مصدر سابق ، ص  (5)
  . 324، ص  ادلقدسى : مصدر سابق

  . 491ابو الفداء : مصدر سابق ، ص  (6)
 .   312االصطخرى : مصدر سابق ، ص  (7)

  .488ابن حوقل : مصدر سابق ، ص 
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، الجوزجان من كور خراسان، واألرزوكانت بخارى تستورد الجمود المدبوغة من 
وبعض المنسوجات القطنية، والصوفية. والبطيخ الذى كان يحمل ىدايا، وبعض 
اآلالت واألثاث من طبرستان، والرى. كما استوردت بخارى العاج واألبنوس من اليند 

 .(1)والورق من الصين
 
 طرق التجارة –و

بذل السامانيون جيودًا فى ببلد ما وراء النير وخراسان لممحافظة عمى األمن 
 .د. وانعكس ذلك عمى طرق التجارةوالنظام فى ىذه الببل

طران عمى الطرق المؤدية إلى آسيا الوسطى، وتشيد كانت بخارى وسمرقند تسي
بيذه الحقيقة تمك الكمية الكبيرة من النقود السامانية التى عثر عمييا عمى جنبات 
الطرق الموازية لبلنيار الروسية، وببلد البمطيق، وببلد بحر الشمال والببلد الواقعة 

 .(2)عمى شواطئ البحر األسود
 .(3)ارة السامانية عمى حراسة الطرق التجاريةووصف أحد الباحثين حرص االم

وسوف نبدأ بالحديث عن الطرق التجارية الداخمية التى تربط بخارى ببمدان ما 
 ومن أىم طرق التجارة الداخمية  وراء النير ثم ننتقل إلى الطرق الخارجية.

 .(4)الطريق من بخارى إلى بيكند –1
 .(5)الطريق من بخارى إلى الترمذ وبمخ –2

 ــــــــــــــ
  . 334زلمد عبد العظيم الصوىف : مرجع سابق ، ص  (1)
  .  327موريس لومبار : مرجع سابق ، ص  (2)
  . 71موريس لومبار : مرجع سابق ، ص  (3)
كاف ىذا الطريق دير على ديني الذاىب من خبارى إىل بيكندودير بالبلداف التالية خجاده، ومغكاف، وزندنو،   (4)

 . 491... انظر ابن حوقل: مصدر سابق، ص  وكرمينية، وخددينكن  ،الطواويسومتجكث، و 
وماديرغ، ونسف، وسويخ، والديزكى، وكندؾ، وباب احلديد،  دير ىذا الطريق بكل من فراجوف، وميانكاؿ، (5)

  .ورباط دارنك، وىاشم جرد، والرتمذ، ومنها تعرب جيحوف إىل سياه كرد ومنها إىل بلخ
  . 517: مصدر سابق ، ص  ابن حوقل     
 .(1)الطريق من أمل إلى بخارى –3
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 .(2)الطريق من بخارى إلى الصغد –4
 .(3)الطريق من بخارى إلى سمرقند –5
 .طرق التجارة الداخمية البحرية –6
 

ساعدت األنيار عمى ازدىار حركة التجارة الداخمية فى بخارى ومن انيار بخارى 
ير خرقانو العميا، ونير خرقان رود ونير سامجن، نير كرمنية ونير شابوركام، ون

 .(4)ونير بيكان رود، ونير أروان، ونير كيفر
 
 طرق التجارة الخارجية –7

أما عن طرق التجارة الخارجية التى تمر ببخارى فيناك طريق يربط الشرق 
 األدنى بببلد الصين مارًا ببخارى وكان ىذا الطريق يبدأ من سواحل الدول المطمة عمى
شواطئ البحر المتوسط وكان يمر من بغداد، وىمدان، ونيسابور، ومرو، وآمل. ويأتى 
إلى بخارى ثم يمر بسمرقند، وطراز والساحل الجنوبى حتى يصل إلى منغولية 

 ن ىذا الطريق جمود بعض . ويحمل التجار الذين يأتون م(5)الصينية
 ــــــــــــــ

يبدأ ىذا الطريق من أمل مث إىل هنر بلخ مث يعرب النهر ىف ادلراكب إىل مدينة قرير الواقعة على الضفة الشرقية  (1)
  .(493، ص  1ريسى : مصدر سابق، جػ )اإلد من النهر.

مث إىل حصن أـ جعفر ومنها إىل بيكند مث إىل باب حائط خبارى ومنها إىل قرية ماستني حىت تصل إىل خبارى.     
  (.25ابن خرداذبو : مصدر سابق ، ص )

يبدأ ىذا الطريق من شرؽ خبارى ودير بكل من كرمينية، والدبوسية، واربنجن، والكشانية، ومسرقند حىت يصل  (2)
  (.492 – 491)ابن حوقل : مصدر سابق ، ص  إىل الصغد.

ن . مث إىل كرمينية مث الدبوسية ومنها يبدأ ىذا الطريق من خبارى إىل شرغ ومنها إىل الطواويس مث إىل كوكيشبغ (3)
 إىل أربنجن مث ديضى الطريق ماراً بزرماف وقصر علقمة حىت يصل إىل مسرقند.

: اخلراج وصنعة الكتابة، شرح وحتقيق/ زلمد . قدامة بن جعفر36 – 35)ابن خرداذبو : مصدر سابق، ص 
  (. 99، ص ـ1981يد، بغداد، حسني الزبيدى، دار الرش

  .54، ص خى : مصدر سابقالنرش (4)
  .110، ص 5، جػ مرتضى رواندى: مرجع سابق (5)
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يم معاممة طيبة ن، والسيوف، والشموع، والعسل، وكان المسممون يعاممو الحيوانات
. وقد زادت أىمية ىذا الطريق التجارية بعد أن ذمـيـينون منيم الجزية باعتبارىم ويأخذ

لقرن الرابع اليجرى. وحافظ السامانيون عمى اعتنق أىل الفولجا اإلسبلم فى أوائل ا
تخوم الببلد وعمموا عمى تقدم منطقة ما وراء النير. كما ضمنوا لمتجار األجانب ربحا 

 .(1)مناسباً 
 

وساد األمن عمى ىذا الطريق فى العصر السامانى فى المنطقة من خراسان إلى 
ن والصينيين حيث حدثت حدود الصين بفضل العبلقات السياسية الطيبة بين السامانيي

مصاىرة فتزوج ابن نصر بن أحمد السامانى بأميرة صينية مما فتح أمام التجار 
 .(2)المسممين الطريق إلى الصين

 
 :الطريق التجارى بين بالد الروس والمشرق  -8

يمر ىذا الطريق ببحر قزوين، ومنو تنقل التجارة إلى بخارى وسمرقند بببلد ما 
لى الصين، ويحمل التجار الذين يأتون من ىذا الطريق جمود بعض وراء النير ومنيا إ

الحيوانات، والسيوف، والشموع، والعسل. وكان المسممون يعاممونيم معاممة طيبة 
. وقد ازدادت أىمية ىذا الطريق منذ أن دخل ذمـيـينويأخذون منيم الجزية باعتبارىم 

ليجرى، وعقدوا مع الواليات اإلسبلمية أىل البمغار إلى اإلسبلم فى أوائل القرن الرابع ا
 .(3)وخاصة خراسان صفقات تجارية كبرى

 
 ــــــــــــــ

زلمد مجاؿ الدين سرور : تاريخ احلضارة اإلسالمية ىف الشرؽ ، دار الفكر العرىب ، القاىرة ، ) د.ت ( ص  (1)
149 .  

 . 149زلمد مجاؿ الدين سرور : ادلرجع السابق ، ص  (2)
  . 125حى الصيىن : مرجع سابق ، ص بدر الدين 

 . 149زلمد مجاؿ الدين سرور : مرجع سابق ، ص  (3)
  . 144زلمد حسن عبد الكرمي العمادى : خراساف ىف العصر الغزنوى، األردف )د.ت(، ص 
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 :العالقات التجارية  –ز
ارتبطت بخارى بعبلقات تجارية وطيدة بكل من الصين، واليند، وبمدان ما وراء 

ر، وخراسان، والعراق، وببلد الشام، ومصر، وروسيا وأوربا. وسوف نشير إلى الني
 مظاىر ىذه العبلقات بكل من ىذه البمدان كما يمى  

 
 عالقة بخارى بالصين واليند  –1

. وأخذت تمك (1)ارتبطت بخارى بعبلقات تجارية مع الصين منذ أقدم العصور
. حيث كانت بخارى تقع عمى سامانىىار واالرتقاء فى العصر الالعبلقة فى االزد

الطريق التجارى المؤدى إلى الصين. وساىم زواج أحد أوالد نصر بن أحمد السامانى 
. وحظيت (2)من ابنة ممك الصين فى ازدىار التجارة بين الصين وببلد السامانيين

 .(3)منتجات بخارى عمى شيرة واسعة فى الصين
. (4)جارية بعبلقات تجارية مع الصينكما ارتبطت بيكند ثانية مدن بخارى الت

وكانت الصين تصدر الخزف والتوابل والمواد الخام إلى بخارى كما كانت تستورد 
. وكانت وسائل النقل المستخدمة عبر (5)الخيل والزجاج من منطقة ببلد ما وراء النير

 الطريق البرى المؤدى إلى الصين ىى الجمال ذات السنامين التى كانت تتكاثر فى
 .(6)أجزاء الخبلفة الشرقية

 ـــــــــــــــ
  . 12زلمد أمحد زلمد : مرجع سابق ، ص  (1)
 . 441، ص  3ياقوت : مصدر سابق ، جػ  (2)

  . 169رشيد عبد اهلل اجلميلى : مرجع سابق ، ص      
 . 315 – 314، ص  2ادـ متز : مرجع سابق ، جػ      

  . 111مرتضى رواندى : مرجع سابق ، ص  (3)
  . 36النرشخى : مصدر سابق ، ص  (4)
 .  105ىويدا عبد ادلنعم : خبارى ، ص  (5)

FRYE : BUKHARA, P. 71. 

 . 105،   ىويدا عبد ادلنعم : خبارى ، ص  110االصطخرى : مصدر سابق ، ص  (6)
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أما عن عبلقة بخارى باليند فكانت بخارى بمثابة مركز تجارى ىام لمينود فى 
. ومن (2)إلى اليند  تصدر بخارى  منتجات   . وكانت(1)سيا الوسطىطريقيم إلى آ

 .(3)أبرزىا الكرباس الذى اشتد عميو الطمب لجودتو
 
 عالقة بخارى ببمدان ما وراء النير وخراسان  –2

كان التجار وأصحاب الحوائج يفدون بكثرة من الشاش وفرغانة وبمدان ما وراء 
وقدر )النرشخى( عددىم بنحو عشرة آالف.  النير األخرى إلى أسواق الطواويس.

. وأشاد ابن (5). وكانت فواكو بخارى تحمل إلى مرو(4)باىظة وكانوا يحققون أرباحاً 
وكان يحمل إلى أسواق  .(6)حوقل بحبلوة فواكو بخارى عمى سائر ببلد ما وراء النير

 .(7)بخارى الطعام وما يحتاجون إليو من سائر ببلد ما وراء النير
 
 عالقة بخارى بالعراق –3

وثياب أخرى تعرف  (8)كانت منتجات بخارى تصدر إلى العراق مثل ثياب القطن
 بالبخارية وىى وكرابيسو ثقال األوزان غميظة السمك مبرومة الغزل يقبل 

 ــــــــــــــ
(1) Alam (Muza Ffar). Trade, State policy and regional chamce Aspects of Mughal – 

uzbek – commercial relations c.1550 – 1750 ( Journal of the economic History of 

the orient V.37  part III 1994. P.203. 

  . 111، ص  5مرتضى رواندى : مرجع سابق ، جػ  (2)
  . 31النرشخى : مصدر سابق ، ص  (3)
  . 28النرشخى : مصدر سابق ، ص  (4)
 .   353، ص  1 ياقوت : مصدر سابق ، جػ (5)

  . 391، ص  5مرتضى رواندى : مرجع سابق ، جػ  -   
 . 688، ص  1على أكرب داحخدا : مرجع سابق ، جػ  -   
  . 488.  ابن حوقل : مصدر سابق ، ص  312االصطخرى : مصدر سابق ، ص  (6)
 . 488.  ابن حوقل : مصدر سابق ، ص  312االصطخرى : مصدر سابق ، ص  (7)
  . 489حوقل : مصدر سابق ، ص ابن  (8)
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. (1)العرب عمى شرائيا. وصدر إلى العراق البسط، وثياب الصوف، والمقاعد، والمصميات
وكان أىل بخارى يرسمون إلى الخميفة العباسى فى بغداد السجاجيد والخيام. وىى عبارة 

 .(2)عن تكايا وسجاجيد األقمشة وبوص الحصير
 
 عالقة بخارى بالشام ومصر  –4

. وبمغت شيرة مصر فى (3)ان تجار الشام ومصر يأتون إلى بخارى لشراء الخيامك
وعرفت  صناعة النسيج إلى ببلد ما وراء النير، فقمدت الثياب االشمونية فى بخارى.

 .(4)ىناك باسم ثياب أشمونى
 
 عالقة بخارى بروسيا -5

دليل عمى ارتبطت بخارى بعبلقات تجارية مع روسيا وحوض بحر البمطيق. وأكبر 
ذلك وجود كميات ىائمة من النقود السامانية فى روسيا فى البحيرات الروسية الكبرى. 

. ويرجع تاريخيا إلى العصر السامانى حيث وصمت (5)وروسيا الوسطى، وحوض الفولجا
. وشجعت (6)قطع من نقود سمرقند، وبخارى، والشاش، وبمخ، ونيسابور، وطبرستان

 يع التجارة مع المناطق الشمالية فقد العممة السامانية عمى تشج
 ــــــــــــــ

 .490ابن حوقل : مصدر سابق ، ص  (1)
 .86، ص  1فيسى : مرجع سابق ، جػ سعيد ن (2)

 .389، ص  5ندى : مرجع سابق ، جػ مرتضى راو 
 .86، ص  1فيسى : مرجع سابق ، جػ سعيد ن (3)

 .389، ص  5ندى : مرجع سابق ، جػ مرتضى راو 
، ص ـ1972اـ، جامعة بريوت العربية، محد سلتار العبادى واخروف: تاريخ البحرية اإلسالمية ىف مصر والشأ (4)

181. 
  . 176عبد العزيز الدورى : تاريخ العراؽ االقتصادى ، ص  (5)

 . 314، ص  2ادـ متز : مرجع سابق ، جػ 
- The cambridge History of Iran V.4  P.374.  
      (edit by R. N. Frye) Cambridge University Press 

ىايد : تاريخ التجارة ىف الشرؽ األدىن ىف العصور الوسطى، اجلزء األوؿ، ترمجة/ أمحد زلمد رضا، مراجعة  (6)
  .76، ص ـ1985، وتقدمي/ عز الدين فوده ، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة
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 بدأوا فى سك الدراىم الفضية الخاصة اتخذ بمغارالفولجا دراىميم نموذجا ليم عندما
  .(1)بيم

وكان تجار البمغار والروس وغيرىم من سكان الشمال كانوا من قبل يسافرون 
عاصمة الخزر عند مصب نير الفولجا حيث  ( Itil )حاممين الجمود والفراء إلى اتيل 

 .(2)يممكون المستودعات ويأتى الييم تجار العرب لشراء أجود أنواع الفراء
 
 عالقة بخارى بأوربا  –6

كان أىل بخارى يقومون بدور الوساطة بين الصين والدولة البيزنطية فى مجال 
وتوجد قرائن مادية ممموسة عمى  .(3)تجارة الحرير وحققوا من وساطتيم أرباحًا باىظة

أن منتجات بخارى كانت تذىب إلى دول شمالى أوربا عن طريق بحر الخزر حيث 
بيرة من الدراىم السامانية التى ضربت فى بخارى وسمرقند والشاش عثر عمى كميات ك

 .(4)وبمخ
 

 رابعا : النظم المالية والرقابة عمى األسواق
 النظم المالية (أ

 الضرائب –1
إلى فرض السامانيين ضريبة عند عبور نير جيحون قائبل   (5)أشار المقدسى

بجواز  يعبرون غبلما اال والواما الضرائب فيينة ويضعون بحافة جيجون فى الرقيق 
من السمطان وياخذون مع الجواز سبعين إلى مائة وكذلك عمى الجوارى ببل جواز اذا 
كانوا اتراكا ويأخذون عمى المرأة عشرين إلى ثبلثين درىما وعمى الجمل درىمين وعمى 

 قماش الراكب درىماو.
 ــــــــــــــ

  . 264ـ، ص 2001، ىل، مصر العربية للنشر، القاىرةطارؽ منصور زلمد : الروس واجملتمع الدو  (1)
  .  78، ص  1ىايد : ادلرجع السابق ، جػ  (2)
 . 12زلمد : مرجع سابق ، ص  زلمد أمحد  (3)
  . 111، ص  5مرتضى رواندى : مرجع سابق ، جػ  (4)
  . 340أحسن التقاسيم ، ص  (5)
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مارك والجوازات مما يدل ويدل قول المقدسى عمى معرفة السامانيين؛ لنظام الج
عمى تفوقيم فى الناحية اإلدارية فضبل عن تحكم السامانين فى تجارة العبيد فى ببلد 

 .(1)ما وراء النير
وكذلك فرضت الضرائب عمى الدور والحوانيت واألسواق داخل مدينة بخارى. 

 .(2)وكان يطمق عمى ىذا النوع من الضرائب مستغبلت
 
 المعامالت المالية –2

ن أىل بخارى يتعاممون بنظام المقايضة بمبادلة الكرباس والقمح ببقية السمع كا
إلى أن ضرب الممك وكانابخار خداهو الذى حكم بخارى فى أثناء خبلفة أبى بكر 
الصديق دراىم فضية خالصة بناء عمى طمب أىل بخارى عندما وجدوا أن الفضة 

الفضية الخالصة ونقش عمييا  ضربت فى المدن المجاورة لبخارى فأمر بسك الدراىم
  .(3)صورتو . وظمت تمك العممة سارية فى بخارى حتى خبلفة ىارون الرشيد

 (4)ولما نضبت فضة بخارى من أيدى الناس فى أثناء والية غطريف بن عطاء
عمى خراسان ذىب إليو أشراف بخارى وأعيانيا وطالبوه بضرب سكة عمى غرار فضة 

تخرج منيا وكانت الفضة  وال التعامل بيا فى بخارىبخارى القديمة بحيث يقتصر 
 عزيزة فى ذلك الوقت وأتفق أىل بخارى فيما بينيم عمى أن تضرب العممة 

 ـــــــــــــــ
عادؿ زلمد جنيب رستم : مظاىر احلضارة اإلسالمية ىف الدولة السامانية ، رسالة ماجستري غري منشورة ،   (1)

 .113ـ ، ص  1978، جامعة القاىرة  –كلية اآلداب 
 . 149زلمد مجاؿ الدين سرور : مرجع سابق ، ص  (2)

 . 150عادؿ زلمد جنيب رستم : مرجع سابق ، ص 
  .61النرشخى : مصدر سابق ، ص  (3)

 . 463، ص  5مرتضى راوندى : مرجع سابق ، جػ     
Frye: Notes on the early coinage of Trans axiana, Numismatic notes and 
monography, New york , 1949. PP. 29 , 43 . 

ـ ( وأخو الـ ىاروف الرشيد ادلسماة باخليزراف وىو ابن عطا ملك  791ىػ /  175ىو أمري خراساف )  (4) 
اليمن . وكانت قد أسرت ىف طربستاف ، وأتواهبا من ىنالك إىل ادلهدى فأجنب منها ولدين أحدمها موسى 

 ..اذلادى ، وىاروف الرشيد .
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  .  61النرشخى : مصدر سابق ، ص   
الفضية من ستة أشياء ىى الذىب، والفضة، والمسك، والقصدير، والحديد، والنحاس. 

ويقل الدرىم  (1)وضربوا تمك السكة القديمة باسم غطريف، وعرفت بالدراىم الغطريفية
رىم الغطريفى عن النقود الفضية القديمة التى صنعت من الفضة الخالصة. أما الد

الغطريفى فضربوه من عدة معادن، فجاءت سوداء فمم يقبل عمييا أىل بخارى فغضب 
عمييم السمطان، فكانوا يأخذونيا مكرىين. وقوموا الستة دراىم غدريفى بدرىم واحد من 
الفضة الخالصة وأخذ السمطان بيذه القيمة حتى راجت. مما ترتب عميو ارتفاع خراج 

 .(2)ًا كان مائتى ألف درىم من الفضة إال قميبلً بخارى. ألن ىذا الخراج قديم
وشيد الدرىم الغدريفى رواجا وعمى األخص الدرىم الفضى المقوم بستة دراىم 
غدريفية وأجبرىم السمطان عمى أداء الخراج بيذا الغدريفى حتى عز وجوده ثم صار 

يفى كل درىم منو يعادل درىما من الفضة ولم يطمب السمطان الفضة، وطمب الغدر 
وأرتفع خراج بخارى دفعة واحدة من مائتى ألف درىم إال قميبل إلى مميون وثمانية 

وأشار ابن فضبلن الذى قام  (3)وستين ألفًا وخمسمائة وسبعة وستين درىما  غدريفياً 
( ومر ببخارى إلى تعامل م921ىـ/309ة فى سنة )بلصقالبرحمة من بغداد إلى ممك ا
قتصر التعامل او  (4)ى إلى جانب أنواع أخرى من الدراىمأىالى بخارى بالدرىم الغدريف

 .(5)بالدرىم الغدريفى عمى عمل بخارى وحده وسكتو تصوير وىو من ضرب اإلسبلم
 ـــــــــــــــ

 . 490.  ابن حوقل : مصدر سابق ، ص  62النرشخى : مصدر سابق ، ص  (1)
 .      354، ص  1، جػ .  ياقوت : مصدر سابق 314االصطخرى : مصدر سابق ، ص     
  .  413، ص  5مرنضى راوندى : مرجع سابق ، جػ     
 . 70، ص  1سعيد نفيسى : مرجع سابق ، جػ     

Frye : Notes, P.30. 

  . 62النرشخى : مصدر سابق ، ص  (2)
 . 63النرشخى : مصدر سابق ، ص  (3)

  . 463، ص  5مرتضى راوندى : مرجع سابق ، جػ     
، ضالف: رسالة ابن فضالف، حققها/ سامى الدىاف، الطبعة الثانية، مطبعة وزارة األوقاؼ، دمشقابن ف (4)

  . 110ـ، ص 1978
  . 314االصطخرى : مصدر سابق ، ص  (5)
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وكان أىالى بخارى يتعاممون بالدرىم الغدريفى فى كتابة عقود الزواج وفى دفع 
 .(1)ميور النساء وفى شراء العقارات والعبيد

 
ن الدرىم الغدريفى يضرب بقصر ماخك فى مدينة بخارى. وكانت الفضة فى وكا

الدرىم الغدريفى أكثر من األخبلط األخرى. وقيل إنو كان فى كل درىم  قدر من  
الذىب، ويوجد فى كل عشرة دراىم من نصف درىم إلى أربعة دوانق ونصف دانق من 

 .ضرب فى بخارى فى العصر  السامانى. و (2)الذىب
 :)الدوانق( لبشيزات العدليةا .1

ضرب السامانيون فى بخارى كثيرًا من البشيزات العدلية . وىى عممة صغيرة 
 .(3)ورقيقة من النحاس األحمر

 :المحمدية  .2
نسبت إلى محمد أخى  (4)ضرب السامانيون دراىم فضية عرفت بالمحمدية

ارى مع الجيش غطريف. وكانت ىذه الدراىم سودًا وأقتصر التعامل بيا خارج بخ
 . (5)الذى يتوجو إلى الحرب. وكانت تمك الدراىم تفوق الدراىم البيض

، . وكان خراج فرعانة(6)من عدة معادن وكانت الدراىم المحمدية تسك
 .(7)والصغد، وكش ونسف واشروسنة يحصل بتمك الدراىم

 ــــــــــــــ
  . 110ابن فضالف : ادلصدر السابق ، ص  (1)
.  الدانق وزف يعادؿ مثاىن حبات . سوس وحدة كاملة ، ويقاؿ " شش  63مصدر سابق ، ص  النرشخى : (2)

. ودانق أيضا يعادؿ  دانك " أى ستة دوانق للوحدة الكاملة الىت تعادؿ درمهاً واحداً 
4
 مثقاؿ . 1

 ( . 5ىامش )   63النرشخى : مصدر سابق ، ص     
  ( . 6. ىامش )  63بق ، ص النرشخى : مصدر سا (3)
 . 314، االصطخرى : مصدر سابق ، ص   490ابن حوقل : مصدر سابق ، ص  (4)

 . 354، ص  1قوت : مصدر سابق ، جػ يا -    
  . 70، ص  1سعيد نفيسى : مرجع سابق ، جػ  (5)
 .500ابن حوقل : مصدر سابق ، ص  (6)
 .340-339مصدر سابق ، ص ادلقدسى:  (7)
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 :بية المسي .3
. وكان يحصل بتمك الدراىم خراج (1)ىى دراىم تنسب إلى مسيب أخى عطريف

 .(2)الشاش. وخجنده
 الدراىم الصفر )السمرقندية( .4

  .(3)وفى بخارى دراىم صفر يطمق عمييا السمرقندية ستة منيا بدانق
وحرص السامانيون عمى توطيد عبلقتيم بالخبلفة العباسية فأظيروا طاعتيم ليا 

. وبعد (4)لمخميفة العباسى عمى المنابر، ونقش القاب الخمفاء عمى السكة اءمة الدعباقا
م( بدأت مرحمة جديدة فى 900ىـ/287انتصار السامانين عمى الصفاريين فى سنة )

عبلقتيم بالخبلفة العباسية وىى مرحمة السيادة واالستقبلل الذاتى عن الخبلفة مع 
ك من النقوش التى ظيرت عمى نقودىم، فنقش االحتفاظ بتبعية اسمية. ويتجمى ذل

السامانيون أسماءىم مع ألقاب الخمفاء العباسيين فى بخارى وسائر بمدان ما وراء 
  .(5)النير وخراسان

بمغ السامانيون درجة كبيرة من التقدم االقتصادى فكانوا دائما يقومون بتقدير و 
  وإنيم كانوا (6)فيقول المقدسىقيمة الرصيد النقدى لمعمبلت التى كانوا يستخدمونيا 

ش وفى المنازل من درىم دائما يردون سبائك الفضة إلى بخارى ومن أجميا يقع التفتي
 .إلى نصفو

 ــــــــــــــ
  . 490ابن حوقل : مصدر سابق ، ص  (1)
  . 339ادلقدسى : مصدر سابق ، ص  (2)
 . 110ابن فضالف : مصدر سابق ، ص  (3)

  Frye : Notes, P. 30. 

  الدانق : كلمة فارسية األصل ويزف قرياطني ونصف والقرياط أربع حبات ) أى مثاىن حبات شعري ( .   
زلمود عرفة زلمود : نقود السامانيني وأمهيتها ىف دراسة عالقتهم باخلالفة العباسية من قياـ دولتهم إىل  (4)

جامعة الكويت ، العدد  –نية  رللس النشر العلمى منتصف القرف الرابع اذلجرى ، اجمللة العربية للعلـو اإلنسا
  . 117ـ ، ص  1993، لسنة  42، 

 . 124، ص  زلمود عرفة زلمود : نقود السامانيني  (5)
  . 340ادلقدسى : مصدر سابق ، ص  (6)

 . 370بارتولد : مرجع سابق ، ص 
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 السفاتج –3
عمال المالية والتجارية ىى محررات يكتبيا التجار، أو الصيارفة، أو المشتغمون باأل

بقيمة المبالغ التى يأخذونيا، وتكون قابمة لمصرف فى أى بمد ألحد عمبلئيم. وكانوا 
فى ىذا يقومون بدور البنوك فى الوقت الحالى، وكانت كل سفتجة توقع أو تختم من 
صاحبيا لصراف أو تاجر، حتى تكون صالحة لمتداول. وليس من المستبعد أن تجار 

وا السفاتج كنوع من التعامل فيما بينيم داخل ببلدىم، وفى تعامميم بخارى عرف
الخارجى حيث إنيا أكثر أمانا من حمل النقود خشية تعرضيم لمسرقة من قطاع 

وشاع استعمال السفتجة فى القرن الرابع  .(1)الخارجية الطرق، وغيرىم فى رحبلتيم
حياة االقتصادية. وكان الوالة اليجرى/العاشر الميبلدى حتى صارت عامبًل ميما فى ال

 .(2)زاد من دخل والياتيم إلى بغداد بسفاتج يرسمون ما
 
 الصكوك )الشيك(   –4

الصك كممة فارسية معربة يقصد بيا الكتاب الذى يسجل عميو أرزاق الناس 
. وقد جرت العادة أن يوقع عمى الصك (3)وأعطياتيم بمستحقاتيم المالية لتحصيميا

أسفمو وتوجد إشارات إلى استعمال الصك فى زمن الخميفة عمر بن شاىدان ثم يختم 
 الخطاب إذ كانت األرزاق والرواتب تدفع أحيانا بصكوك. وكثر استعمال الصك فى 

 ــــــــــــــ
 . 163زلمد مجاؿ الدين سرور : مرجع سابق ، ص  (1)

ىت قياـ الدولة الفاطمية، رسالة دكتوراه غري حورية عبده سالـ: عالقات مصر ببالد ادلغرب منذ الفتح العرىب ح    
 وأنظر أيضا ..  . 152 – 151ـ ،  ص  1975جامعة القاىرة ،  –منشورة ، كلية اآلداب 

 . " مادة سفتجة " . 387الفيومى : ادلصباح ادلنري ، دار القلم ، بريوت ) د.ت ( ، ص 
Frye : Bukhara, P. 73. 

  .196عراؽ االقتصادى ىف القرف الرابع اذلجرى ، ص عبد العزيز الدورى : تاريخ ال (2)
 ابن منظور : لساف العرب ، مادة " صك " . (3)

حيىي اخلشاب وآخروف : ضبط وحتقيق األلفاظ االصطالحية التارخيية الواردة ىف كتاب مفاتيح العلـو 
  . 224ـ ، ص  1958للخوارزمى ، اجمللة التارخيية ادلصرية ، اجمللد السابع ، 
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بو رواتب  لقرن الرابع اليجرى / العاشر الميبلدى فى الببلط العباسى حيث دفعتا
كن أكثرىا . وكانت الصكوك تكتب أحيانًا عمى بيت المال. ولالجيش والرواتب األخرى
، إذ كانت تطمق عمى وسند وىناك معنى آخر لكممة صك .كان يكتب عمى الجيابذة

 .(1)من قبل شيود الدينو وفى ىذه الحالة كان يمزم تصديقو
 

 الصيرفة  –5
الصيرفة من المين المرتبطة باألسواق وكانت بخارى مركزًا ميما لمصيرفة 
يستبدل فيو سكان آسيا الوسطى سكتيم وعمبلتيم بواسطة أىميا حتى ليسمع ىناك 
اليوم المثل القديم وأشد يقظة من سمسار بخارىو. وىذا المثل يعبر عن مدى دقة أىل 

 .(2)م ويقظتيم فى استبدال النقود وقدرتيم فى االشتغال بصناعة المالبخارى وحرصي
 

وكان الصراف فى السوق يقوم بالكثير من أعمال البنوك الحالية، إذ يقوم بتغير 
العممة وجرت العادة أن التاجر إذا دخل السوق أودع مامعو من مال لدى أحد 

)ختم( الصراف يسجل منيا الحد الصرافين وأخذ بدليا رقاعًا أو أوراقا عمييا طابع 
األقصى الذى يستطيع التاجر أن يتعامل بو وبيذه الرقاع يشترى ما يريد ويعطى 
البائع منيا ما يساوى قيمتيا. ويذىب الناس بيذه الرقاع إلى الصراف ليأخذوا قيمتيا 

 .(3)النقدية
 

 ــــــــــــــ
  . 199 – 198عبد العزيز الدورى : مرجع سابق ، ص  (1)
  . 332.  زلمد عبد العظيم : مرجع سابق ، ص  25فامربى : مرجع سابق ، ص  (2)
 .280ـ ،ص 1989حسني مؤنس : عامل اإلسالـ ف الزىراء لإلعالـ العرىب ، القاىرة ،  (3)

 . 151 – 150زلمد حسن عبد الكرمي : مرجع سابق ، ص      
القرف الثالث  ر االجتماعية ىف نيسابور منذ مستهل فيصل سيد طو حافظ : احلالة االقتصادية وادلظاى     

جامعة القاىرة ،  –فرع بىن سويف  –اذلجرى حىت قياـ الدولة الغزنوية ، رسالة ماجستري ، كلية اآلداب 
 . 181ـ ، ص  2003
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ولما اتسعت التجارة فى العصر العباسى الثانى ترتب عميو توسع أعمال 
، ويتوسطون بين الناس وودار ف ويقبمون الودائعشتغمون بالتسميالصرافين. فأخذوا ي

فى  ياالضربو بأخذ الفضة والذىب من الناس لصكيا، دافعين الصحابيا نقودًا تعادل
ة والد ـل بالصيرفـ. واشتغ(1)القيمة االسمية وبيذا كانوا يستفيدون من الفرق بين القيمتين

بخارى فى عيد األمير ا فى قرية خرميثين من ضياع ـور ابن سينـالفيمسوف المشي
الصرافين من أىم أسواق بخارى زمن  وقد كان سوق (2)السامانى نوح بن منصور

 .(3)السامانيين
 

 المقايضة –6
عمى الرغم من وفرة عمبلت السامانيين الفضية اال أنيم اضطروا إلى التعامل 

 .(4)ضيةبالمقايضة مع شرق التركستان وأىل الصين الذين لم يقبموا ىذه العمبلت الف
 

 الرقابة عمى األسواق  (ب
 فرنا عمى كتب حسبة مناخضعت أسواق بخارى لرقابة المحتسب ورغم عدم تو 

بخارى موجية لممحتسب المحمى فإن وظيفة الحسبة كانت تطبق ببخارى كما ىو 
يشرف عمى مراقبة الموازين  المحتسب الحال فى المدن اإلسبلمية األخرى وكان

 عار ـبة األسـومراق (5)ن سبلمتيا ومعاقبة المخالفينـوالمكاييل والتأكد م
 ـــــــــــــــ

  . 192عبد العزيز الدورى : مرجع سابق ، ص  (1)
 .3ابن أىب أصيبعة : عيوف األنباء ىف طبقات األطباء ، اجلزء الثالث ، دار الثقافة ، بريوت) د.ت ( ، ص  (2)
 . 146عادؿ زلمد جنيب رستم : مرجع سابق ، ص  -   
 . 146سابق ، ص  عادؿ زلمد جنيب رستم : مرجع  (3)
  . 108ىويدا عبد ادلنعم : مرجع سابق ، ص  (4)
/ فرحات حيىي بن عمر : النظر واألحكاـ ىف مجيع أحواؿ السوؽ ، حتقيق/ حسػن حسنػى عبدالوىاب، راجعة (5)

 . 33 – 31ـ، ص 1975الدشراوى، تونس ، 
ية احلكومة اإلسالمية ، حتقيق / صالح عزاـ ، الطبعة األوىل  مؤسسة دارالشعب  ابن تيمية : احلسبة ومسؤل    

 . 21 – 20ـ ، ص  1976القاىرة ، 
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 . 71ص  الطوسى : سياست نامو، ترمجة/ يوسف حسني بكار ، دار القدس ، بريوت ) د.ت ( -
. وترتيب الصناع بجعل كل حرفة فى (1)األمن والنظام داخل السوق والحفاظ عمى
. وطارد المحتسب بكل حزم المنكرات داخل السوق مثل بيع الخمور، (2)موضع معموم

 .(3)المحرمات وسائر
. وكان مقر ديوان الحسبة مثل (4)وأسند السامانيون ىذه الوظيفة إلى أىل العمم

بقية الدواوين الممحقة بقصر األمير نصر الثانى فى الريكستان ثم نقل إلى جوى 
وكان يشرف عمى ىذا الديوان  .بخارى مع غيره من الدواوينضواحى موليان إحدى 

المحتسب الذى يعين من قبل األمير السامانى أو وزيره لمنظر فى أحوال الرعية 
 .(5)والكشف عن أمورىم ومصالحيم

 
 خامسا  : التجار فى أسواق بخارى

 مكانة التجار –1
تجارة القوافل مع تمتعت طبقة التجار بمكانة خاصة حيث جمعت ثروة ىائمة من 

الصين ومع أقطار أخرى. وكانوا يمتمكون عقارات واسعة ويسكنون قصورا منيعة وأن 
. ومن ثم فنحن بإزاء مجموعة من ينمكانتيم لم تكن لتقل فى شئ عن مكانة الدىاق

األثرياء ارتبطت مصالحيم بمصالح االرستقراطية ولسنا أمام طبقة مستقمة مكونة من 
 .(6)ف كما حدث فيما بعد فى عيد اإلسبلمالتجار وأىل الحر 

 
 ــــــــــــــ

  . 103حيىي بن عمر : مصدر سابق ، ص  (1)
  . 43ابن عبدوف : مصدر سابق ، ص  (2)
كماؿ السيد أبو مصطفى : تاريخ األندلس االقتصادى ىف عصر دولىت ادلرابطني وادلوحدين ، مركز   (3)

  . 310( ص  اإلسكندرية للكتاب ، اإلسكندرية ) د.ت
  . 360بارتولد : تركستاف ، ص  (4)
 . 360بارتولد : تركستاف ، ص  (5)

 . 65ىويدا عبد ادلنعم سامل : مرجع سابق ، ص  -
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  . 299 – 298بارتولد : تركستاف ص  (6)
 أصناف التجار  –2

 كان التجار فى أسواق المدن اإلسبلمية ينقسمون إلى ثبلثة أصناف ىم  
 

 الخزان  .أ
صد بو تاجر الجممة الذى يقوم بشراء السمع وقت رخصيا حيث يزيد ويق

. (1)المعروض وينخفض السعر وبعد ذلك يعرضيا لمبيع عندما يرتفع سعرىا
وذكر الدمشقى أن الخازن كان عمى دراية بمعرفة أحوال السمع فى أماكنيا 

 .(2)وببلدىا وكثرتيا وقمتيا ورخصيا أو غبلئيا
 

 ضالركا  . ب
ر الذى ينتقل من بمد إلى آخر لشراء السمع المختمفة . وينبغى عمى ىو التاج

ىذا التاجر أن يكون عمى عمم بأسعار جميع البضائع فى الببلد التى يشترى 
منيا ىذا فضبل عن معرفتو بمقدار المكوس التى تختمف من بمد آلخر . 

ذا دخل الركاض بمدة ال يعرفيا فعميو أن يبحث عن الوكبلء المأمون يين وا 
 .(3)وأن يتفيم السوق لئبل يورط نفسو

 
 المجيز. ج

يقوم بتجييز البضائع إلى وكيمو الذى يقوم ببيعيا بنفسو لحساب المجيز. 
وينبغى أن يكون ثقة أمينا وىو المتولى لمبيع ولو حصة فى الربح فى كل ما 

 .(4)يبيعو أو يشتريو
 

 ــــــــــــــ
  . 48الدمشقى : مصدر سابق ، ص  (1)
  . 48نفسو ، ص  (2)
 .   51الدمشقى : مصدر سابق ، ص  (3)

  . 144عبد العزيز الدورى : تاريخ العراؽ االقتصادى ، ص     
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  . 52الدمشقى : مصدر سابق  ، ص  (4)
 طوائف التجار –3

 سكن فى بخارى عدة طوائف اشتغمت بالتجارة وىى   
نالوا مكانة ومنزلة كبيرة بين أىالى كانوا ببخارى قبل الفتح اإلسبلمى، و :  الكثكثو .1

 .(1)بخارى وىم غرباء أصبًل عن بخارى، اشتغموا بالتجارة وحققوا ثروات باىظة
نزح العرب إلى ببلد ما وراء النير مع الحمبلت المتتالية لفتح تمك المنطقة : العرب  .2

، واستقروا فى مدنو المختمفة ومن بينيا بخارى التى نحن بصدد الحديث عنيا
فسكنت بطون مختمفة من القبائل اليمنية من أشيرىا قبائل األزد. ومن القبائل 

. ومما ال ريب فيو ان العرب الذين (2)العدنانية ربيعة، وبنو أسد، وبنو وائل وبنوسميم
مصدرية حتى  اً نزلوا فى بخارى اشتغموا بالتجارة فى أسواق بخارى وال نممك نصوص

 الميدان.اآلن تبرز دور العرب فى ىذا 
 

وأشار ابن األثير إلى أحد تجار بخارى ولم يشر إلى جنسية ىذا التاجر حيث أعاد 
جوىرًا نفيسا سرقو خادم من خدم نصر بن أحمد وباعو لمتجار بثبلثة آالف درىم، 
فحضر التاجر عند نصر بن أحمد وأخبره أنو اشترى جوىرا نفيسا ال يصمح اإل لمسمطان، 

نصر عرفو فسألو عن ثمنو ومن أين اشتراه، فذكر الخادم  وأحضر الجوىر فحين رآه
والثمن واعطاه مكافأة ألفى درىم، ثم سألو التاجر فى دم الخادم. فقال   البد من أدبو، 

، وقال  كنا وىبنا لك دمو. وقد أنفذناه أحضره وأدبو ثم أنفذه إلى التاجروأما دمو فيو لك ف
 .(3)إليك
 ــــــــــــــ

 . 203.  بارتولد : مرجع سابق ، ص  52: مصدر سابق ، ص النرشخى  (1)
 . 13 – 12زلمد أمحد زلمد : خبارى ، ص      

 . 82، ص  1سعيد نفيسى : مرجع سابق ، جػ      
  . 94 – 90زلمد أمحد زلمد : مرجع سابق ، ص  (2)
  . 292ـ ،   ص  1978ابن األثري : الكامل ىف التاريخ ، اجلزء السادس ، دار الفكر ، بريوت ،  (3)

النويرى : هناية األرب ىف فنوف األدب ، اجلزء اخلامس والعشروف ، حتقيق / زلمد جابر عبد العاؿ ، مراجعة  -   
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 . 350ـ ، ص  1984/ عبد العزيز األىواىن ، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ، القاىرة ، 
 :الييود 

يم بعض التجارات كالقطن، والجمود سكنت فى بخارى طائفة من الييود وكانت بأيدي
 وأعمال الصيرفة والجيبذة وتجارة الرقيق. .(1)الوبرية، والصباغة، وصناعة الخمور

 
 : الخاتمة

أفاض الكتاب فى وصف موقع إقميم بخارى وأىميتو فى منطقة ببلد ما وراء النير 
لى خطط بخارى زمن السامانيين والتى بقيت كما ى مى الرغم من قرابة األلف عام ع ىوا 

 تعرض المدينة عدة مرات إلى النيب والتخريب.
وكانت أسواق بخارى تمثل البؤرة لمعرفة األوضاع السياسية واألجتماعية والعمرانية 
وأنقسمت تمك األسواق إلى أسواق أسبوعية، وموسمية، وأسواق متخصصة، وأسواق المدن 

 التابعة لبخارى.
، فقد عن أسواق بخارى حاضرة السامانيينقل ونالت أسواق مدينة بيكند شيرة ال ت

ن عمى بيكند مدينة التجار وارتبطت بعبلقات تجارية مع الصين و أطمق الرحالة والجغرافي
كما حفمت أسواق بخاري بطائفة من  والبمدان الواقعة وراء بحر قزوين فى الغرب.

ذكر منيا كاتب المشرفين لتسييل العمل اليومى وتمبية احتياجات الناس فى األسواق ن
 .ن ...ألخيئق، والدالل، والحمالالوثا

وتطرقت الدراسة إلى السمع التجارية المحمية والخارجية التى عرضت فى األسواق 
وأسعارىا وضيعت عمينا المصادر فرصة الوقوف عمى مستوى المعيشة حيث خمت من 

ختمفة والذى ورد معرفة الدخل اليومى أو الشيرى لمفرد، كما ندر ذكر أسعار السمع الم
 منيا جاء بصورة عفوية دون قصد.

وأبرزت الدراسة الموازين والمكاييل السائدة فى أسواق بخارى والمنشأت التجارية 
 المختمفة، والطرق التجارية بين بخاري ومدن ما وراء النير والببلد األخرى.

ـــة الســـامانية عمـــى ضـــبط النظـــام المـــالى حيـــث فرضـــ وا وبينـــت الدراســـة حـــرص الدول
الضرائب عمى عبور نير جيحون وكـان ال يسـمح ألحـد بـذلك إال بعـد موافقـة أمـراء الدولـة 

 .والصيرفة، والصكوك، والمقايضةالسامانية وعبلوة عمى ذلك عرفوا السفاتج، 
 ــــــــــــــــ

  . 69، ص 1، جػ سعيد نفيسى : مرجع سابق (1)
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  . 207بارتولد : تركستاف ، ص   المصدر:            

 .خطط بخارى فى العصر السامانى :( 1ممحق )
 

 
 . 20أيرين فرنك : طريق احلرير ، ص   المصدر:             

 .خريطة طريق الحرير : (2ممحق )
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 المصادر والمراجع
 

 أوال : المصادر:
م( 1269 ىــ / 668ن خميفـة السـعدى  ت العباس موفق الدين أحمـد بـن القاسـم بـ  )أبو اصيبعة بى أابن  .1

 أجزاء ، دار الفكر  بيروت. 3عيون االنباء فى طبقات األطباء ، 
الكامــل فــى  (م1232ىـــ/ 630ت   عمــى بــن احمــد بــن ابــى الكــرمعــز الــدين أبــى الحســن ابــن األثيــر   ) .2

 م.1978،  ، دار الفكر، بيروتأجزاء  10،  التاريخ

م ( معـــالم القربـــة فـــى أحكـــام  1328ىــــ /  729ابـــن األخـــوة   ) محمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد القرشـــى  ت  .3
 م . 1976الحسبة ، تحقيق / محمد شعبان وآخرين ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ، 

نزىـــة المشـــتاق فـــى  (م 1168ىـــ /  564بـــن عبـــد العزيـــز ت اإلدريســى   ) أبوعبـــد اهلل محمـــد بـــن محمــد  .4
 ية  القاىرة ) د.ت ( .أختراق اآلفاق ، جزئين ، مكتبة الثقافة الدين

المسـالك  اليجـرى(االصطخرى   ) أبو القاسم إبراىيم بـن محمـد تـوفى فـى النصـف األول مـن القـرن الرابـع  .5
                              م . 1927والممالك ، ليدن ، 

اإلسـبلمية ، م( الحسبة ومسـئولية الحكومـة  1328 – 1327ىـ /  728ابن تيمية   ) تقى الدين الحرانى  .6
 م . 1976تحقيق / صبلح عزام ، الطبعة األولى ، مؤسسة دار الشعب ، القاىرة ، 

يتمـــة الـــدىر فـــى  م(1086ىــــ /  479الثعـــالبى   ) ابـــو منصـــور عبـــد الممـــك بـــن محمـــد بـــن إســـماعيل ت  .7
 محاسن أىل العصر ، المجمد الرابع ، تحقيق / محمد محى الدين عبد الحميد ، دار الفكر ،

م( الـــروض المعطـــار فـــى خبـــر  1494ىــــ /  900الحميـــرى ) أبـــو عبـــد اهلل محمـــد بـــن عبـــد المـــنعم  ت  .8
 م . 1984األقطار ، حققو / إحسان عباس ، الطبعة الثانية  بيروت ، 

ابن حوقل   )أبو القاسم أحمد النصيبى توفى فـى النصـف األول مـن القـرن الرابـع اليجـرى /النصـف األول  .9
 م .  1938ر الميبلدى(  صورة األرض، الطبعة الثانية، ليدن، من القرن العاش

م( المســـالك والممالـــك ، ليـــدن ،  912ىــــ /  300ابـــن خرداذبـــة   ) أبـــو القاســـم عبـــد اهلل بـــن عبـــد اهلل ت  .10
 م . 1889

( كتــاب اإلشــارة إلــى محاســن التجــارة ، م 1326ىـــ /  727ل جعفــر بــن عمــى ت الدمشــقى   ) أبــو الفضــ .11
 ىـ . 1318ة المؤيد ، مصر ، مطبع

اإليضاح والتبيـان فـى معرفـة المكيـال والميـزان  ابن الرفعة   ) نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد عمى( .12
 . ( د.ت ) السعودية ، حققة / محمد أحمد إسماعيل ، جامعة الممك عبد العزيز ،

اب الجغرافيـا ، تحقيـق وتعميـق / إسـماعيل كتـ (م1286ىـ /  685الحسن بن موسى ت ابن سعيد   ) ابو  .13
  .م1970، المكتب التجارى ، بيروت ، العربى ، الطبعة األولى 

األنسـاب ، الجـزء األول   م ( 1216ىــ /  562السمعانى   ) أبو سعيد عبد الكريم محمد بن منصـور ت  .14
 م . 1988، بيروت ،  ، تقديم وتعميق / عبد اهلل عمر البارودى  الطبعة األولى ، دار الجنان
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م( نيايـة الرتبـة فـى طمـب الحسـبة ، تحقيـق ونشـر 1193ىـ /  589د الرحمن بن نصر ت الشيزرى   )عب .15
 م .1946مطبعة لجنة التأليف ، القاىرة ،  ،/ السيد الباز العرينى

،  دار الطوســى   ) نظــام الممــك الطوســى ( سياســت نامــو ســير الممــوك ،  ترجمــة / يوســف حســين بكــار  .16
 القدس ، بيروت ) د.ت ( .

ابـــن عبـــدون   ) محمـــد بـــن أحمـــد التجيبـــى ( رســـالة ابـــن عبـــدون فـــى القضـــاء والحســـبة ، تحقيـــق / ليفـــى  .17
 م . 1955بروفنسال  مطبعة المعيد الفرنسى لآلثار الشرقية ، القاىرة ، 

( تقـويم البمــدان ، بــاريس ، م1331ىـــ / 732أبـو الفــداء   ) عمـاد الــدين إســماعيل بـن محمــد بـن عمــر ت  .18
 م . 1840

ابن فضبلن   ) أحمد بن العباس بـن راشـد بـن فضـبلن ( رسـالة ابـن فضـبلن فـى وصـف الرحمـة إلـى بـبلد  .19
التـــرك والخـــزر والـــروس والصـــقالية ، حققيـــا / ســـامى الـــدىان ، الطبعـــة الثانيـــة ، مطبعـــة وزارة األوقـــاف ، 

 م . 1978دمشق ، 

م( المصـــباح المنيـــر ، دار القمـــم ،  1368ىــــ /  770بـــن محمـــد بـــن عمـــى المقـــرى ت الفيـــومى   ) أحمـــد  .20
 بيروت ) د.ت ( .

م ( الخـراج وصـناعة الكتابـة  940ىــ /  329قدامو بن جعفر   ) أبو الفرج قدامة بن جعفر بـن زيـاد  ت  .21
 م . 1981، شرح وتحقيق / محمد حسن الزبيدى ، دار الرشيد ، بغداد ، 

 نى   ) زكريا بن محمد بن محمد ( أثار الببلد وأخبار العباد ، دار صادر ، بيروت ) د.ت ( .القزوي .22

م (  صــبح لؤلعشــى فــى  1418ىـــ /  821القمقشـندى   ) شــياب الــدين أبــو العباســى أحمــد بــن عمــى  ت  .23
 م . 1938جزاء ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاىرة ،  14صناعة اإلنشاء ، 

م ( حدود العالم مـن المشـرق إلـى المغـرب ، تحقيـق  982ىـ /  372  ) مؤلف مجيول كتبو عام مجيول  .24
 م .  1999/ يوسف اليادى ، الطبعة األولى ، دار الثقافة لمنشر ، القاىرة ، 

م ( أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم ،  998ىـ /  388المقدسى   ) شمس الدين أبو عبد اهلل محمد  ت  .25
 م . 1991عة الثالثة ، مدبولى ، القاىرة ، الطب

م( لسـان العـرب ،  1311ىــ /  711ابن منظور   ) جمال الدين محمـد بـن مكـرم األفريقـى المصـرى  ت  .26
 م . 1980أجزاء ، دار المعارف ، القاىرة ،  5

ء والممـــوك م ( روضـــة الصـــفا فـــى ســـيرة األنبيـــا 1497ىــــ /  903ميرخوانــد   ) محمـــد بـــن خاوندشـــاه  ت  .27
والخمفا ، ترجمة / أحمد عبد القادر الشاذلى ، مراجعة / السباعى محمد السباعى ، الطبعة األولى ، الدار 

 م . 1988المصرية لمكتاب القاىرة ، 

م ( تـــاريخ بخـــارى ، ترجمـــة / أمـــين عبـــد  959ىــــ /  348النرشـــخى   ) ابـــو بكـــر محمـــد بـــن جعفـــر  ت  .28
 ة الثالثة ، دار المعارف ، القاىرة ) د.ت ( .المجيد بدوى وآخرين ، الطبع

، نيايــة األرب فــى فنــون األدب م(1331ىـــ / 732النــويرى   ) شــياب الــدين أحمــد بــن عبــد الوىــاب  ت  .29
المصــــرية العامــــة لمكتــــاب، القــــاىرة، الجــــزء الخــــامس والعشــــرون، تحقيــــق / محمــــد عمــــى البجــــاوى، الييئــــة 

 م.1976
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دين ابى حفص عمر ( خريـدة العجائـب وفريـدة الغرائـب ، الطبعـة الثانيـة ، مطبعـة ابن الوردى   ) سراج ال .30
 عيسى البابى الحمبى ، القاىرة ) د.ت ( .

أجــزاء ، دار  5م ( معجــم البمــدان ،  1228ىـــ /  626يــاقوت   ) شــياب الــدين أبــو عبــد اهلل الرومــى  ت  .31
 صادر ، بيروت)د. ت(. . 

م( النظـــر واألحكـــام فـــى جميـــع أحـــوال  901ىــــ /  289األصـــل األفريقـــى   يحيـــى بـــن عمـــر  ) األندلســـى .32
 م . 1975السوق ، تحقيق / حسن حسنى عبد الوىاب ، مراجعة / فرحات الدشراوى ، تونس ، 

 
 :العربية الحديثة  ثانيا : المراجع

، الطبعـة األولـى قتصـاد اإلسـبلمى ،أحمد بن يوسف الدريوش   أحكـام السـوق فـى اإلسـبلم وأثرىـا عمـى اال .1
 م . 1989دار عالم الكتب ، الرياض ، 

، رى ، مركـز دراسـات الوحـدة العربيــةأحمـد عبـد البـاقى   معـالم الحضــارة اإلسـبلمية فـى القـرن الثالـث اليجــ .2
 بيروت ) د . ت ( .

 م.1982، ، اإلسكندريةلفاطمى، مؤسسة شباب الجامعةأحمد مختار العبادى   فى التاريخ العباسى وا .3

أحمــد مختــار العبــادى وآخــرون   تــاريخ البحريــة اإلســبلمية فــى مصــر والشــام ، جامعــة بيــروت العربيــة ،  .4
 م . 1972

آدم متز   الحضارة اإلسبلمية فى القرن الرابع اليجرى ، جزئين ، ترجمة / محمـد عبـد اليـادى أبـو ريـدة ،  .5
 م . 1941القاىرة ، 

يخ المغــرب وحضــارة اإلســبلم فــى األنــدلس ، مؤسســة شــباب الجامعــة ، الســيد عبــد العزيــز ســالم   فــى تــار  .6
 م . 1985اإلسكندرية ، 

 م . 1997ايرين فرنك   طريق الحرير ، ترجمة / أحمد محمود ، المجمس األعمى لمثقافة ، القاىرة ،  .7

لــدين عثمــان ، بارتولــد   تركســتان مــن الفــتح العربــى إلــى الغــزو المغــولى ، نقمــو عــن الروســية / صــبلح ا .8
 .م  1981الطبعة األولى ، الكويت ،

بارتولد   تاريخ الحضارة اإلسبلمية ، ترجمة / حمزة طـاىر ، الطبعـة الخامسـة ، دار المعـارف ، القـاىرة ) 
 د . ت ( .

بــدر الــدين حــى الصــينى   العبلقــة بــين العــرب والصــين ، الطبعــة األولــى ، النيضــة المصــرية ، القــاىرة ،  .9
 م . 1950

بــدر عبــد الــرحمن محمــد   الحيــاة السياســية و مظــاىر الحضــارة فــى العــراق والمشــرق اإلســبلمى مــن أوائــل  .10
 م . 1989القرن الرابع حتى ظيور السبلجقة ، الطبعة األولى  األنجمو المصرية ، القاىرة ، 

 م . 1996نس  تو  7توفيق عامر   الحضارة اإلسبلمية وتجارة الرقيق ، الجزء األول ، المجمد  .11

 جمال الدين الشيال   تاريخ الدولة العباسية ، دار الفكر العربى ، القاىرة ) د.ت ( . .12

 م . 1972حسن أحمد محمود   اإلسبلم فى أسيا الوسطى ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ،  .13
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، الجــزء الثــانى ، دار النيضــة العربيــة ، حســن الباشــا   الفنــون اإلســبلمية والوظــائف عمــى األثــار العربيــة  .14
 القاىرة ) د.ت ( .

 م . 1987حسن منيمنة   تاريخ الدولة البوييية ، الدار الجامعية ، بيروت ،   .15

 م . 1989حسين مؤنس   عالم اإلسبلم ، الزىراء لئلعبلم العربى ، القاىرة ،  .16

 م . 1952اع وآخرين ، بغداد ، ديمويين   النظم اإلسبلمية ، ترجمة / صالح الشم .17

رشيد عبد اهلل الجميمى   دراسات فى تاريخ الخبلفة العباسية ، الطبعة األولى ، مكتبة المعارف ، الرباط ،  .18
 م . 1984

 . 2001طارق منصور محمد   الروس والمجتمع الدولى ، مصر العربية لمنشر القاىرة ،  .19

اإلسـبلم ، ترجمـة / محمـد عـبلء الـدين منصـور ، راجعـو / السـباعى محمـد عباس إقبال   تاريخ إيران بعد  .20
 م . 1990السباعى ، دار الثقافة والنشر ، القاىرة ، 

عبــد العزيــز الــدورى   تــاريخ العــراق االقتصــادى فــى القــرن الرابــع اليجــرى مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،  .21
 م . 1995الطبعة الثانية ، بيروت ، 

 م . 1945عزيز جنكيزخان   تركستان قمب آسيا ، الجمعية الخيرية التركستانية ، القاىرة  عبد ال .22

 م . 1977عبد المنعم سمطان   األسواق فى العصر الفاطمى ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ،  .23

 م . 1976عطية القوصى   تجارة مصر فى البحر األحمر ، القاىرة ،  .24

، / يحيــى الخشــاب ، الطبعــة الثانيــة ريخ بخــارى ، ترجمــة / أحمــد محمــود الســاداتى ، مراجعــةفــامبرى   تــا .25
 م .1978المؤسسة المصرية العامة ، القاىرة ،  

كمــال الســيد أبــو مصــطفى   تــاريخ األنــدلس االقتصــادى فــى عصــر دولتــى المــرابطين والموحــدين ، مركــز  .26
 اإلسكندرية لمكتاب ، اإلسكندرية ) د.ت ( .

كمـــال الســـيد أبـــو مصـــطفى   جوانـــب مـــن الحيـــاة االجتماعيـــة واالقتصـــادية والدينيـــة والعمميـــة فـــى المغـــرب  .27
 1996اإلسبلمى من خبلل نوازل وفتاوى المعيار لمونشريسى ، مركـز اإلسـكندرية لمكتـاب ، اإلسـكندرية ، 

 م .

 م . 1985ة الثانية ، بيروت  لسترنج   بمدان الخبلفة الشرقية ، ترجمة / كوركيس عواد ، الطبع .28

 م . 1992محمد أحمد محمد   بخارى فى صدر اإلسبلم، الطبعة األولى، دار الفكر العربى، القاىرة،  .29

  .محمد جمال الدين سرور  تاريخ الحضارة اإلسبلمية فى الشرق، دار الفكر العربى، القاىرة ) د.ت ( .30

 ان فى العصر الغزنوى ، األردن.راسمحمد حسن عبد الكريم الغمادى   خ .31

 م . 1988الكويت ،   128محمد عبد الستار عثمان   المدينة اإلسبلمية ، سمسمة عالم المعرفة رقم  .32

 م . 1974محمد عمى حيدر   الدويبلت اإلسبلمية فى الشرق ، عالم الكتب ، القاىرة ،    .33

 م . 1990الرابعة ، دار قتية ، بيروت ،  محمود شيت خطاب   ببلد ما وراء النير ، الطبعة .34

موريس لومبارد   اإلسبلم فى مجده األول ، ترجمة / إسماعيل العربى الطبعة الثالثة ، دار األفاق الجديدة  .35
 م . 1990، المغرب ، 
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 ىنتس   المكاييل واألوزان اإلسبلمية، ترجمة / كامل العسيمى، منشورات الجامعة االردنية )د. ت(. .36

ىايد   تاريخ التجارة فى الشرق األدنى فى العصور الوسـطى ، الجـزء األول ، ترجمـة / أحمـد محمـد رضـا  .37
 م . 2001، مراجعة وتقديم / عز الدين فوده ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ، 

 

 المراجع الفارسية :ثالثا: 
سبلمى ، جمد دوم ، ترجمة / مريم ميـر أحمـدى ، تيـران بروتولد شبولر   تاريخ إيران در قرون تحسينين إ .1

 ىـ . ش . 1369، 
 ىـ . ش . 1309سعيد نفيسى   أحوال واشعار رودكى ، المجمد األول ، تيران ،  .2
 ىـ . ش . 1347عمى أكبر دىخدا   موسوعة لغت نامو ، الجزء الثالث ، تيران ،  .3
 .ىـ . ش 1372بعة الثالثة تيران ، مجمد الخامس ، الطمرتضى رواندى   تاريخ اجتماعى إيران ، ال .4
 

   : الدورياترابعا : 
 م . 1965،  19طو ندا   بخارى ، مجمة كمية األداب ، جامعة األسكندرية ، مجمد  .1
قاسم عبـده قاسـم   األسـواق بمصـر فـى عصـر سـبلطين المماليـك ، مجمـة كميـة األداب ، جامعـة القـاىرة ،  .2

 م . 1975 – 1974س والسابع والثبلثون ، المجمدان الساد

،  30قحطــان عبــد الســـتار الحــديثى   أســـواق المــدن الخراســانية ، مجمـــة المــؤرخ العربـــى ، بغــداد ، العـــدد  .3
 م . 1986السنة الثانية عشرة ، 

ين كمال عنانى إسماعيل   عمران سبتو كما شاىده ووصفو السبتى ، مجمة المؤرخ العربى ، اتحـاد المـؤرخ .4
 م .1999العرب بالقاىرة ، العدد السابع ، المجمد األول ، 

محمــد عبــد العظــيم الصــوفى  مركــز التجــارة فــى أســيا الوســطى ، نــدوة طــرق التجــارة العمميــة عبــر العــالم  .5
 م(. 2000، سنة  8العربى عمى مر عصور التاريخ  عقدىا أتحاد المؤرخين العرب بالقاىرة )حصاد 

د   نقــود الســامانيين وأىميتيــا فــى دراســة عبلقــتيم  بالخبلفــة العباســية مــن قيــام دولــتيم محمــود عرفــو محمــو  .6
إلــى منتصــف القــرن الرابــع اليجـــرى ، المجمــة العربيــة لمعمــوم اإلنســـانية ، مجمــس النشــر العممــى ، جامعـــة 

 م . 1993، لسنة  42الكويت ، العدد ، 

بلحية التاريخيــة الــواردة فــى كتــاب مفــاتيح العمــوم يحيــى الخشــاب وآخــرون   ضــبط وتحقيــق األلفــاظ االصــط .7
 م . 1958لمخوارزمى ، المجمة التاريخية المصرية المجمد السابع ،  

 
 :غير المنشورة  الرسائل العميمةخامسا : 

 –أمال أحمد العمـرى   المنشـآت التجاريـة فـى القـاىرة فـى العصـر المممـوكى ، رسـالة دكتـوراه كميـة اآلداب  .1
 م . 1974اىرة ، جامعة الق
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حوريــو عبــده ســبلم   عبلقــات مصــر بــببلد المغــرب منــذ الفــتح العربــى حتــى قيــام الدولــة الفاطميــة، رســالة  .2
 م.1975ة اآلداب ، جامعة القاىرة ، دكتوراه كمي

عادل محمد نجيب رستم   مظاىر الحضارة اإلسبلمية فى الدولة السامانية، رسالة ماجستير، كميـة األداب  .3
 م . 1978معة القاىرة ، ، جا

فيصــل ســيد طــو حــافظ   الحالــة االقتصــادية والمظــاىر اإلجتماعيــة فــى نيســابور منــذ مســتيل القــرن الثالــث  .4 
بنـى سـويف ، جامعـة القـاىرة ، فـرع  –اليجرى حتى قيام الدولة الغزنويـة ، رسـالة ماجسـتير ، كميـة اآلداب 

 .م2003

، جامعـــة رى فـــى العصـــر الســـامانى، رســـالة ماجســـتير، كميـــة األدابىويـــدا عبـــد المـــنعم ســـالم   مدينـــة بخـــا .5
 م.1991القاىرة، 
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