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 ممخص
 كالعمكـ االخرػ  عمى الحركة العممية كدكر عمماء الحديث ضكءال إلقاء إلى الدراسة ىذه تيدؼ

التي عاصر فييا السمعاني الكثير  المدة خالؿ في بالد ما كراء النير كالثقافية العممية اةي الحيف
 تضمف .االسالمي عمى مدف الشرؽ  كاالجتماعية كالفكرية التي مرتمف االحداث السياسية 

                 ككتابو المظفر السمعاني يبأب كأخرػ  ،بجفرافية بالد ماكراء النير لمتعريف نبذة البحث
 كطبيعة ،بالد ماكراء النير إلى عمماءال جذب في أسيمت التي العكامل فييا ضنااستعر  االنساب()

قامتيـ إلييا، قدكميـ  كضح البحث .كتخصصاتيـ العممية ميكليـ عف عرؼ ما ككذلؾ فييا، كا 
 .تكصل الييا التي العممية النتائجبأىـ 

Abstract 

This study aims at shedding light on the scientific movement and the 

role of modern scholars and other sciences in the scientific and cultural 

life in the country beyond the river during the period in which al-

Sama'ani experienced many political, social and intellectual events that 

passed through the cities of the Islamic East. The research included an 

overview of the geography of the country beyond the river, and another 

of Abu Al-Mufaffar al-Samaani and his book( the genealogies), in which 

we reviewed the factors that contributed to the attraction of scientists to 

the country beyond the river, and the nature of their arrival and residence, 

as well as what was known about their tendencies and scientific 

disciplines. The research explained the most important scientific findings. 
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 لمقدمةا
بالد ما كراء النير بكافة االختصاصات   عمماء إسيامات عف الكشف إلىىذا البحث  ؼييد

أصبحت بالد  اف بعد .(م  ٙٙٔٔه/ ٕٙ٘) ت حسبما كرد في كتاب االنساب لمسمعاني 
البخارؼ منيـ ك ماكراء النير مف المراكز العممية الكبرػ كالتي تخرج منيا اعظـ عمماء الحديث 

العمكـ المختمفة كمنيا رزت إسيامات عمماء بالد ما كراء النير فى مجاؿ كبكالنسائي كالترمذؼ 
ابرز عممائيا الذيف حيث ركز البحث عمى  ،كالجغرافية كغيرىا عمكـ المغة العربية كآدابيا كالتاريخ

ء النير فى مجاؿ العمـك اثركا في ازدىار تمؾ العمـك اضافة الى إسيامات عمماء بالد ما كرا
 . العقمية
 التي كالتراجـ كالركايات النصكص تمؾ ىي المكضكع، ىذا اختيار إلى الباحث دفع ماكم

 بالد ما كراء النير كردكا الذيف الحديث عمماءاعالـ في كتاب السمعاني مف  القارغ  يالحظيا
 .كالثقافية العممية حركتيا في كأسيمكا كالعراؽالشام مف قادميف

 المدف في الفكرية الحركةتكاصل  كمدػ العمماء نشاطكتاب االنساب  حيث كرد الكثير في
 بكساطة أك تصريًحا إما العمـ، طمب في العمماء رحمة ذكره طريق عف كذلؾ ببعضيا، اإلسالمية

 ىذا إف .المدف تمؾ بيف الفكرية الصالت مدػ يعكس كبالتالي مدينة، مف أكثر إلى نسبتيـ ذكر
أقاليـ بالد ما كراء  إلى المنتسبيف العمماء ءإحصا عمى تقـك مسيبة دراسة إلى يحتاج الجانب
ف دراسة كىي مدنيـ، عمى كتكزيعيـ النير  مراكز دراسة أؼ الفائدة، عظيمة أنيا إال شاقة كانت كا 

 مدة تدكيف الكتاب  الفكرية الحركة
التي يعتمد عمييا اغمب الباحثينعند  الرئيسة المصادرمف  حداك  ىذاكتاب االنساب  يعد 

) كتاب بجرد كبدأ القياـ  بيذا المكضكع حركة الفكرية في تمؾ البالد. لقد اثر الباحثدراستيـ لم
 العممية حركتيا في كأسيمكا بالد ماكراء النير قدمكا الذيف العمماء أسماء كحصر (االنساب
 .كالثقافية
 كالمدف ببالد ماكراء النير لمتعريف بنبذة مبتدًئا البحث، عناكيف بكضع بدأ ذلؾ أنيى أف كبعد

كطرقة بالسمعاني  كتناكؿ الباحث بالتعريفك  ،الدراسة مدة  خالؿ اإلقميـ ىذا ضمف تقع التي
 تدكينو ليذا الكتاب . 

 كطبيعة إلى بالد ماكراء النير، الشرؽ  عمماء جذب في أسيمت التي العكامل كتناكؿ الباحث
قامتيـ إلييا، قدكميـ التي تكصل  النتائج ضمنيا تمةخا الباحث كضع الدراسة نياية كفي فييا، كا 

 .  الييا الباحث
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 المبحث األول : جغرافية بالد ماوراء النير
 خراساف عف جيحكف  نير يفصميا التي البالد عمى النير كراء ما بالد اسـ المسممكف  أطمق

 اإلسالمية، (ٔ)الكسطى آسيا باسـ اآلف كتعرؼ ،كالشماؿ الشرؽ  جية مف كراءه تقع التي كىي
يقع اآلف في -د ما كراء النير بيف نير جيحكف أأمكدارياأ جنكبا، كنيرأسيحكف أسرداريا كتقع بال

ىذه المنطقة كفقًا لمفيـك الجغرافييف  (ٕ)بالد اليياطمة -أحيانا-كازاخستافأ شماال. كيطمق عمييا 
المسمميف تدخل ضمف تركستاف الكاقعة بيف بالد اإلسالـ كمممكة الصيف كالتي كانت تسكنيا 

كلفظة تركستاف  (ٖ)تركستاف اسـ جامع لجميع بالد الترؾ اذ اف القبائل الرعكية مف الترؾ كالمغكؿ
 .(ٗ)معناىا بالد أؼ بالد الترؾك  (ترؾ(  ك)ستاف ) تتألف مف مقطعيف

كيعد نير جيحكف مف أىـ انيار بالد ماكراء النير كيفصل بيف األراضي التي تسكنيا األقكاـ  
كعمكد نير جيحكف ىك نير سرخاب غير أف  (٘)التي يسكنيا األتراؾالفارسية كاألراضي 

المعركؼ حاليًا بأسـ نير  (جرياب ) الجغرافييف المسمميف عدكا عمكد نير جيحكف ىك نير
، كينبع نير جيحكف مف بالد التبت كبعدىا يمر ببمخ لذلؾ أطمق عميو نير بمخ كمف ثـ (ٙ)بنج

خمسة كفييا  ،رػ حتى يصب في خكارـز كيدخل ارض الصيف.مارًا بفربر كبخا(ٚ)يسير الى ترمذ
 .  (ٛ)((إقميـ الشاش ،إقميـ فرغانة ،إقميـ خكارـز ،إقميـ الصغانياف ،إقميـ الصغد ) أقاليـ

تسقط  بالبركدة كمناخيا يتصف ك  ،المعقدة جبمية يكثر في  ارض بالد ماكراء النير تضاريس
كأشار  فييا طرؽ المكاصالت حتى اف األنيار تتجمد فييا شتاءًا كتنقطع  ةبكثر  جبالياالثمكج عمى 

           كاصفًا مياىيـ كدكابيـ كالبستيـ كتجارتيـ قائاًل : لييا ا م(ٕٕٛٔىـ/ٕٙٙت) ياقكت الحمكؼ 
وأما مياىم فإنيا أعذب المياه وأخّفيا فقد عّمت المياه العذبة جباليا ونواحييا ومدنيا، وأما ))

مباح ما فيو كفاية عمى كثرة ارتباطيم ليا، وكذلك الحمير والبغال واإلبل، الدواّب ففييا من ال
وأما لحوميم فإن بيا من الغنم ما يجمب من نواحي التركمان الغربية وغيرىا ما يفضل عنيم، 
وأما الممبوس ففييا من الثياب القطن ما يفضل عنيم فينقل إلى اآلفاق، وليم القّز والصوف 

وال يفّضل عميو إبريسم البتة، وفي بالدىم من معادن  (ٜ)بريسم الخجنديوالوبر الكثير واإل
الحديد ما يفضل عن حاجتيم في األسمحة واألدوات، وبيا معدن الذىب والفضة والزيبق الذي 
ال يقاربو في الغزارة والكثرة معدن في سائر البمدان ... وأما الزيبق والذىب والنحاس وسائر ما 

غزرىا ... وأما فواكييم فإنك إذا تبّطنت الّصغد وأشروسنة وفرغانة يكون في المعادن فأ
  .(ٓٔ)((والشاش

مف الترؾ كسكاف اليند  كىـ خميط غير متجانسكاتصف سكاف بالد ما كراء النير بالشجاعة 
 ،كمف أقكاـ بالد ما كراء النير قبل اإلسالـ القزاؽ الذيف ىـ خميط مف جميع االقكاـ التركية. 
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 كىـكايضًا المغكؿ  (ٔٔ)لمغة التركية كيسكنكف الصُغد كىـ رعكيكف كصيادكف محترفكف كيتكممكف ا
 .(ٕٔ) اقرب الشبو بشعكب بالد فارس كثيراً 

ورغم وعورة ىذه البالد وكثرة تضاريسيا وانيارىا وبرودة مناخيا كان السمعاني يتنقل بين 
اء من عاصرىم ويسجل ويحرص عمى لق ،مدنيا مستقصيًا اثار العمماء واخبارىم العممية

 مشاىداتو عن دروسيم وتصانيفيم . 
 وكتابو االنسابوشيوخو وتالميذه لمبحث الثاني : التعريف بالسمعاني ا

خراساف  كحافعاأللقاب الكبيرة  ذؼالعالمة الكبير كمحدث المشرؽ اواًل : سيرة السمعاني :
 بف أحمد بف الجبار عبد بف دمحم بف منصكر بف دمحم بف الكريـ عبد سعد أبكالتاريخ كالبارع في 

 يـك ،ٗٔ) )مرككلد في مدينة  (ٖٔ)السمعاني الشافعي الجبار عبد بف أحمد بف جعفر بف دمحم
 . (٘ٔ)كخمسمائة ستّ   سنة شعباف مف كالعشريف الحادؼ االثنيف

ْرِعيَّ )) قيل عنو ْساَلم وأعظمو وأقدمو ِفي اْلُعُموم الشَّ ة واألمور َبيتو أرفع َبيت ِفي ِباَلد اإلِْ
َماَمة مدفوعة ِإَلْيِيم  يِنيَّة َقاَل وأسالف َىَذا اْلَبْيت وأخالفو قدوة اْلعمَماء وأسوة اْلُفَضاَلء اإلِْ الدِّ
والرياسة َمْوُقوَفة َعَمْيِيم تقدُموا عمى َأِئمَّة زمانيم ِفي اآْلَفاق ِبااِلْسِتْحَقاِق وترأسوا َعَمْيِيم 

 .(ٙٔ)((بالبذل والوقاحةِباْلَفْضِل َواْلِفْقو اَل 
َماع ) : )وتربى َبين َأْعَمامو َوَأىمو َفَممَّا راىق أقبل عمى اْلُقْرآن َواْلِفْقو وعني الَحِديث َوالسَّ

ام  واتسعت رحمتو فعمت ِباَلد ُخَراَسان وأصبيان َوَما َوَراء النَّير َواْلعراق والحجاز َوالشَّ
َتْيِن((وطبرستان وزار َبيت اْلُمَقّدس َوُىَو بأ   (ٚٔ)يدي النََّصاَرى َوحج مرَّ

 الصالح مف متيف أساس   عمى اً مبني مبكرًة، عمميةً  تربيةً  سمعاني اؿ سعد أبك تربى كبذلؾ
 الجك إلى إضافةً  ،كالعمـ كالديف الصالح أىل مف أىميا أغمب ُأسرية   رعاية   ظل في كالتقكػ،
)وبمرو جامعان لمحنفية ) قائالً  مومعج في الحمكؼ  ياقكت كصفيا التي مرك بمده في السائد

 . (ٛٔ)((والشافعية يجمعيما السور، وأقمت بيا ثالثة أعوام فمم أجد بيا عيبا
 .العممية بالعمماء، كالمؤسسات يمكج كبمد عممية ، بيئة   في كترعرع السمعاني األماـ نشأ ىكذا
 أك العممية، الناحية مف  اءسك  مستقبمو عمى العظيـ األثر ليا المباركة الطيبة النشأة ىذه فكانت
 كتعميماً  كعماًل، قكالً  عنيا كالدفاع السنةِ  بخدمة حافمة   كحياة   طكيمة ، عممية   رحمة   بعد ،الخمقية
 كبيا ،"مرك" رأسو مسقط إلى كعاد الترحاؿ، عصا فحط يستريح، أف سعد   أبي لإلماـ آف كتأليفًا،
كتبو الجميمة كاثاره  مف تركو بما ياً ه حذكر  ليبقى عالى، كت تبارؾ ربو بمقاء الدنيا حياتو انتيت

َماَت الَحاِفُظ َأُبو َسْعٍد ِفي مستيل ربيع األول، سنة اثنتين  ((الذىبي قاؿاذ  العممية القيمة 
 . (ٜٔ)وستين َوَخْمس ماَئة ِبَمْرَو َوَلُو ِستٌّ َوَخْمُسْوَن َسَنًة((
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 إلى فرحل .عمى يد جمة مف العمماء في بقاع االرض تعمـ االماـ السمعاني ثانيًا : شيوخو وتالميذه:
سماعيل ،السيدؼ سيل بف هللا كىبة ،القشيرؼ  بف المظفر فتمقى العمـ عمى يد كأبي نيسابكر  بف كا 

 (ٕٓ).كطبقتيـ كجيو، كأخيو طاىر، بف كزاىر زعبل، بنت كفاطمة،القارػء بكر أبي
 كأـ ،الرجاء أبي ابف كسعيد ،الخالؿ الممؾ عبد بف الحسيف فسمع أصبياف، إلى كتكجو
 بكر أبي القاضي كفي بغداد كاف شيكخو  التيمي دمحم بف إسماعيل الحافع ك فاطمة، المجتبى

سماعيل ،األنصارؼ   كأبي ،األنماطي الكىاب كعبد ،الشيباني منصكر كأبي ،السمرقندؼ بف كا 
 دمحم بف هللا نصر الفتح أبي مف بيا فسمع ،دمشق كقدـ ،حج ثـ . كثير كخمق ،الزكزني سعد

 نصر أبي مف  طبرستاف بآمل كسمع ،القرشي يحيى بف دمحم المعالي أبي كالقاضي ،المصيصي
كشيكخو  البيكندؼ، عمي بف عثماف مف ببخارػ ك   البصرؼ  أحمد بف الفضل بف أحمد بف الفضل
 عمي بف عمر القاضي في بمخ  .العباداني جعفر عف لو ركػ  الشاىد عمي بف طمحةالبصرة في 

 .  (ٕٔ)الكخشي صاحب المحمكدؼ
 ابف الحسف بف عمي القاسـ أبك األكبر الحافع كاما في ترمذ :  ومن روى عنو اما تالميذه

 ت(عساكر بف الحسف بف عمي بف القاسـ أبك بنوكا  ـ(ٙٚٔٔ /ق ٔٚ٘ ت(الدمشقي عساكر
   )ـٕ٘ٓٔ /ق ٔٓٙ  (البغدادؼ الخفاؼ المبارؾ بف يكسف الفتكح كأبك (ـ ٕٗٓٔ /ق ٓٓٙ
 بف معالي بف العزيز عبد دمحم كأبك  )ـ ٕٔٔٔ /ق ٚٓٙ ت (أحمد بف عبدالكىاب أحمد كأبك

 ت) الحنفي الحمبي العباسي الفضل بف عبدالمطمب ىاشـ ( كأبكـ ٕ٘ٔٔ /ق ٕٔٙ ت) غنيمة
 (ـ ٕٕٓٔ /ق ٚٔٙ ت) السمعاني بف عبدالكريـ بف عبدالرحيـ المظفر أبك( ك ـ ٕٔ /ق ٙٔٙ

 . (ٕٕ) (ـ ٕٕٔٔ /ق ٛٔٙ ت) اليركؼ  الفضل أبي بف دمحم بف دالمعزعب ركح أبكك 
  األنساب كتابثالثًا : 

كزاد أيضا جممة مف  ،الميمة الكتب العممية مفيعد كتاب األنساب ألبى سعد السمعاني 
نسبة( كلـ يقتصر في كل نسبة عمى ذكر ) األلقاب كاألكصاؼ التي ال يسمييا أىل العربية

يو حيث كجد غيره بل يزيد عمى ذلؾ كثيرا. كلـ يقتصر في ذكر الرجل شخص كاحد تطمق عم
 .(ٖٕ)عمى أقل تعريف بو بل يسكؽ لو ترجمة مفيدة قد تطكؿ في كثير مف المكاضع

 مقدمة في كاصفًا اياه األثير ابف بالجكدة ىك (االنساب )كافضل مف شيد ليذا المؤلف ككتابو
زعني الى ان اجمع في ىذا كتابا حاويا ليذه كانت نفسي تنا)) :يقكؿ حيث(المباب(كتابو

األنساب جامعا لما فييا من المعارف واآلداب فكان العجز عنو يمنعني والجيل بكثير منو 
يصدني، ومع ىذا فأنا مالزم الرغبة فيو معرض عما يباينو وينافيو كثير البحث عنو واالقتباس 

بستو وأقدم عميو ثم احجم عن منو فبينما انا احوم عمى ىذا المطمب ثم اجبن عن مال
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ممارستو إذ ظفرت بكتاب مجموع فيو قد صنفو اإلمام الحافظ ابو سعد عبد الكريم بن دمحم بن 
منصور السمعاني المروزي رضى هللا عنو وأرضاه وشكر سعيو وأحسن منقمبو ومثواه، فنظرت 

 .(ٕٗ)فيو فرأيتو قد أجاد ما شاء وأحسن في تصنيفو وترتيبو((
 التي المصادر أعظم من الكتاب ويعتبر) ) : صفو احد الباحثيف المحدثيف بقكلوككذلؾ ان

 بعقمو، ثقتو عمى يدل نيجاً  فيو نيج فقد يغفميا، أن باحث يستطيع ال والتي األنساب، تناولت
 المعمومات من اليائل الكم فيو برز الفوائد، نفيس المعارف متنوع كتاب فيو فأوعى، جمع إذ

 كتب أضخم من عد كتابو حتى ليا، ترجم التي الشخصيات حول سمعانيال أوردىا التي
 التفاصيل من الكبير الكم بيذا إحاطتو حيث من اليجري، . السادس القرن  في األنساب
 .(ٕ٘)((يوردىا التي الدقيقة

 كالخطباء كالكعاظ كالقراء كاألدباء كالحفاظ العمماء مف كبيرة طائفة تراجـ الكتاب كيتضمف
 كالمحتسبكف  كالصيادلة كاألطباء كالكزراء كاألمراء كالكتاب العدكؿ، كالشيكد كالقضاة ف كالمؤذنك 

 العمماء عركبة عمى ساطعاً  دليالً  الكتاب كيقدـ ،كغيرىـ كالرؤساء كاألساتذة كالمعممكف  كالمؤدبكف 
 كاكان سكاء العرب مف ليـ ترجـ الذيف العمماء مف كثير فكاف اإلسالمي، المشرؽ  في كالثقافة
 كاألجداد األشخاص إلى ينتسب ممف أـ األعجمية كالبمداف كالقرػ  المدف إلى ينتسبكف  ممف

 كالياشميكف، األمكيكف  كمنيـ كالقريشييف العربية قبائميـ أـ كالصناعات، الحرؼ إلى أـ كاآلباء،
 أثر عمى المشرؽ  إلى قدمكا الذيف كمف كربيعة، كقشير، كتميـ مختمفة، عربية قبائل كمف
 .  (ٕٙ) األصقاع تمؾ في كاستقركا اإلسالمية، فتكحاتال

 دكف  ألخر بمد   مف ينتقمكف  كانكا العمماء كأف اإلسالمي، العالـ كحدة الكتاب لنا كيصكر
 كالشاـ كالعراؽ النير كراء كما خراساف مدف بيف ينتقمكف  فيـ تنقميـ، تعكؽ  مكانع أك حكاجز
 لو المترجـ اكتساب في أثر لذلؾ ككاف بمكة، كريجا مف كمنيـ كاألندلس، المغرب كديار كمصر

 ألبي األنساب كتاب تراجـ في كاضحة ظاىرة كىذه مختمفة، أماكف في لتكطنو مكانية نسب عدة
 .(ٕٚ)السمعاني سعد

 تبدك كىنا . كالحرؼ الميف أسماء مف كثير عمى اشتمل أنو في األنساب كتاب أىمية كتأتي
 أك المحدث أك فالفقيو الديف، لعمماء متميزة طبقة كجكد عدـ كىي العصر ذلؾ في ميمة حقيقة
 الفقو أصكؿ بتعمـ ابدع إلى نجده بل العمـ يمتيف يكف لـ المؤرخك   األديب أك الكاعع أك الحافع
  .(ٕٛ)آخر حرفي نشاط أؼ في أك مزارعاً  أك تاجراً  يعمل كالديف
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النير ماوراء بالد  في (ٖٔ)يروالتفس (ٖٓ)والقراءات (ٜٕ)ابرز عمماء الحديث الثالث:المبحث 
 العممية.واسياماتيم 

 (م ٖٗٛىـ / ٜٕٔت ) عبد الرحمن معاذ بن يعقوب النسفي .ٔ
كاتخذ العيف  ،كاف زاىدا عالما، ك مف خيار المسمميف ىك اّلذؼ بنى الرباط في سكة الزىاد بنسف

فييا ايضا  كلو مسجد ،كالمتكضأ فييا، كتمؾ السكة كانت تسمى دار أبى عبد الرحمف الزاىد
ككاف يركؼ عف حاتـ بف عبداف األصـ الزاىد البمخي الصكفي الزاىد، كركػ عف النسفي أبك 

 . (ٕٖ)جعفر دمحم المفسر
 . (مٛ٘ٛه / ٕٗٗأبو عمي مجاىد بن موسى بن فروخ الخوارزمي) ت  .ٕ

كثير  بغداد كحدث بيا عفارتحل الى  ،مف إقميـ خكارـز (ـ ٗٚٚق / ٛ٘ٔمحدث ثقة كلد سنة) 
ابف عيينة كيحيى بف سميـ الطائفي كىشيـ بف بشير كعبد  العمماء مف تالميذه كشيكخو مثل مف

سماعيل بف  هللا بف إدريس كالقاسـ بف مالؾ المزني كأبي بكر بف عياش كأبي معاكية الضرير كا 
ركػ عنو دمحم بف يحيى الذىمي كأبك زرعة كأبك حاتـ  . ك عميو كعبد الرحمف بف ميدؼ كغيرىـ

براىيـ الحربي كأبك عبد الرحمف النسائي كأبك القاسـ الراز  براىيـ بف عبد هللا بف الجنيد كا  ؼ كا 
في شير ربيع االكؿ سنة أربع كأربعيف  كتكفيالبغكؼ، كثقة يحيى بف معيف كأثنى عميو، 

 .(ٖٖ)كمائتيف
 .(م ٕٛٛه / ٜٕٙت ) أبو صالح عبد العزيز بن عباد الفرغاني .ٖ
قكب بف دمحم ابف عيسى الزىرؼ، ركػ عنو دمحم بف مخمد الدكرؼ حدث عف يزيد بف ىاركف كيع 

 . (ٖٗ)كعمى بف إسحاؽ المادرائى، ككاف صدكقا، مات في صفر سنة تسع كستيف كمائتيف
مف قرية بكغ  (مٛٛٛه / ٕ٘ٚت  ) دمحم بن عيسى بن سورة بن شداد البوغي الترمذي .ٗ

ضريرًا صاحب التصانيف الذيف كلد  ،اماـ في الحديث ال يضاىيو احد في عصره ،في ترمذ
يْقَتدػ بيـ ِفي عمـ الَحِديث صنف اْلَجاِمع كالعمل تصنيف رجل متقف َكِبو َكاَف يْضرب بو 

تممذ لُمَحمد بف ِإْسَماِعيل الُبَخاِرّؼ كشاركو ِفي ُشُيكخو مثل ُقَتْيَبة بف سعيد بف َعمّي بف  ،اْلمثل
اِشي مات حجر َكاْبف بشار َكَغيرىـ ركػ َعنُو َأُبك ا ْلَعبَّاس المحبكبي كالييثـ بف ُكَمْيب الشَّ
 . ( ٖ٘)بقرية بكغ في سنة خمس كسبعيف كمائتيف

 . (م  ٖٜٛه / ٕٓٛت  ) أبو إسماعيل دمحم بن إسماعيل بن دمحم الترمذي .٘
فقيو عالـ صدكؽ مف المحدثيف سكف بغداد كدرس بيا تالميذه عمـ الحديث ثـ رحل إلى الحجاز 

سحاؽ بف  كمصر، سمع دمحم بف عبد هللا االنصارؼ كأبا نعيـ الفضل بف دكيف كقبيصة بف عقبة كا 
دمحم الفركؼ كأيكب بف سميماف بف بالؿ كعبد العزيز بف عبد هللا االكيسي كعبد هللا بف مسممة 
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القعنبي كعاـر بف الفضل كأبا صالح كاتب الميث كيحيى بف عبد هللا بف بكير كأبا بكر عبد هللا 
الحميدؼ. ك ركػ عنو أبك بكر بف أبي الدنيا كمكسى بف ىاركف كجعفر بف دمحم بف الزبير 

الفريابي كأبك عيسى الترمذؼ كأبك عبد الرحمف النسائي كأخرجا عنو في كتابييما كأثنى عميو 
النسائي تكفي فػػػػػػػػػػػػػػػػي رمضاف سنة ثمانيف كمائتيػػػػػػػػػف كدفف قرب قبر أحمد بف حنبل) رحمو 

 . (ٖٙ)(هللا
 .  (م ٜٔٓه / ٜٕٛأبو الحسين طاىر بن محمود بن النضر النسفي الخشتياري) ت  .ٙ

ارتحل الى بالد الشاـ كالعراؽ لنشر عممو  ،إماـ جميل القدر فاضل مف قرية خشتيار في نسف
براىيـ  كالتدريس ىناؾ. ركػ عف ىشاـ بف عمار كدمحم بف المصفى كعبد الكىاب بف الضحاؾ كا 

كسف الفريابي كعيسى بف يكنس الرممي . ك ركػ عنو دمحم بف طالب كعبد المؤمف بف دمحم بف ي
بف خمف كدمحم بف محمكد بف عنبر كدمحم بف زكريا بف الحسيف النسفيكف كعبد هللا بف دمحم بف 

 .(ٖٚ)يعقكب البخارؼ . تكفي بنسف سنة تسع كثمانيف كمائتيف
  (مٜٚٓىـ / ٜٕ٘ت ) ابو اسحق النسفي .ٚ
إبراىيـ بف معقل بف الحجاج بف خداش  بف يزيد ابف نكشبيب  السانجنى النسفي إسحاؽ  كأبكى

قاضي نسف كمحدثيا ككاف إماما جميال عارفا بالحديث عنى بجمع األحاديث كتصنيفيا، صنف 
كاف كثير الرحمة  إلى خراساف كالعراؽ كالحجاز كالشاـ كمصر، لقي فييا األئمة  ،كتاب المسند

كأبى الحسف عمى بف حجر السعدؼ  كأبى الكليد ىشاـ بف عمار الدمشقّي مثل قتيبة بف سعيد  
، َكالنَّْضَر ْبَف ( ٖٛ)كدمحم بف مصفى الحمصي َسِمَع الحديث مف االماـ البخارؼ كُقَتْيَبَة ْبَف َسِعيد 

، َكُمَحمََّد ْبَف َأَباَف  كتكفي كىك ابف خمس كثمانيف عاماً   .  (ٜٖ)َطاِىر 
  (م  ٜٚٓىـ/   ٜٕ٘الترمذي الشافعي) ت دمحم بن احمد بن نصر  .ٛ

سكف بغداد كلـ يكف لمشافعي في كقتو بالعراؽ ارأس ك  ،ـ ٘ٔٛىػ / ٕٓٓكلد عاـ الفقيو الشافعّي 
منو، كاف عمى المذىب الحنفي ثـ انتقل الى المذىب الشافعي أصمو مف أىل ترمذ، كاف فقييا 

كالزىد في الدنيا، حدث عف يحيى بف  فاضال كرعا سديد السيرة، ك ثقة مف أىل الفضل كالعمـ
براىيـ بف المنذر الحزامي كيعقكب بف حميد  بكير المصرؼ كيكسف بف عدؼ ككثير بف يحيى كا 
بف كاسب، ركػ عنو احمد بف كامل القاضي كعبد الباقي بف قانع القاضي كعبد الرحمف بف 

ػ عشرة ليمة خمت مف سيما المجبر كأحمد بف يكسف ابف خالد النصيبي، تكفى أبك جعفر إلحد
  .(ٓٗ) المحـر عاـ خمس كتسعيف مف اليجرة
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  (م ٕٜ٘ه / ٖٖٔأبو عبد الرحمن دمحم بن إبراىيم بن مردويو السمرقندي)ت  .ٜ
بسمرقند ركػ عف  (ٕٗ)في صف الكرابيسيف (ٔٗ)كىك خاف (تيـ ) مف العمماء المحدثيف مف قرية

زدؼ كأبي عبد هللا دمحم بف الكضاح البزاز يعقكب بف يكسف المؤلؤؼ كجابر بف مقاتل بف حكيـ اال
كأحمد بف عبيدهللا النرسي كدمحم بف يكنس الكديمي كدمحم بف سميماف الباغندؼ الكاسطي .  ركػ 
عنو ركػ هللا بف إبراىيـ القيستاني كعمر بف عبد الرحمف بف دمحم الخرططي المركزؼ، كغيرىما 

 .(ٖٗ)كمات في ربيع االكؿ سنة إحدػ عشرة كثالثمائة
 . (م  ٕٜ٘ه /ٖٖٔأبو جعفر بن عمر البخاري التونكثي) ت  .ٓٔ

محدث كعالـ بالقراءات مف قرية تكنكث احدػ قرػ إقميـ الشاش ركػ عف أبي عبد الرحمف 
حذيفة بف النضر كدمحم بف إسماعيل البخارؼ. ك ركػ عنو أبك منصكر دمحم بف جعفر بف دمحم بف 

 .(ٗٗ)ث عشرة كثالثمائةحنيفة االيالقي التكنكثي، كتكفي سنة ثال
  (مٕٖٜ ه/ ٕٖٓدمحم بن صاحب الجويباري) ت أبو إبراىيم إسماعيل بن  .ٔٔ

في جكيبار   (عمي الدكاف ) كاف يدرس في مسجد ،مف قرية جكيبار في بخارػ  . فقيو كمحدث
اذ كاف يتدارس فيو عمـ الحديث مع عمماء اجالء امثاؿ  أبك حفص الزاىد الفردؼ كابنو أبك عبد 

 كبعدىما أبك عمي الحسيف بف فارس الفقيو الكشي. ركػ عف عبد الصمد بف الفضل البمخي هللا
 .(٘ٗ)كأبي شياب معمر بف دمحم البمخي . تكفي بعد سنة عشريف كثالثمائة

 م( ٕٖٜىـ / ٕٖٓابو عبد هللا دمحم بن يوسف بن مطر الَفربري) .ٕٔ
ح ابف بشر الفربرؼ،كلد في الصكفي المرابط ابك عبد هللا دمحم بف يكسف بف مطر بف صال

ك ركػ  كتاب الجامع الصحيح لألماـ دمحم بف إسماعيل  ،ـ  ٘ٗٛىػ /  ٖٕٔعاـ  (ٙٗ)فربر
البخارؼ عنو، رحل إليو الناس كحممكا عنو ىذا الكتاب، ركػ عنو مف األئمة المعركفيف أبك زيد 

ىػ ٕٖٓبر، تكفي فييا عاـ ككاف الفربرؼ مرابطا في ثغكر فر  ،دمحم ابف أحمد بف عبد هللا الفاشانى
 .(ٚٗ)ـٕٖٜ/ 

 م( ٜٓٗىـ / ٜٕٖت  ) ابو عبد هللا الروذكي .ٖٔ
ىػ / ٜٕٗكلد عاـ  ،(ٛٗ)عبد هللا بف جعفر بف دمحم الركذكي مف ركذؾ احدػ قرػ سمرقند كأبكى

كتعمـ عمـ القراءات في بداية حياتو كدرس كتاب الشامل في القراءات  ،كاف شاعرًا مكىكباً  ،ـٖٙٛ
ىػ ٖٔٛت  ) اية في القراءات ألبك بكر احمد بف الحسيف بف ميراف النيسابكرؼ المقرغ ككتاب الغ

ىػ ٗٓٙـ ككتاب  غرائب القراءات لعيسى بف عبد العزيز المخمي االسكندراني المقرغ) ت ٜٜٔ/ 
 /ٕٔٓٚ)(ٜٗ)  . 
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ٕٚٔ 

          (مٜٙٗىـ / ٖٖ٘ت  ) َأُبو سعيد اْلَيْيَثم بن ُكَمْيب بن ُشَرْيح بن معقل الشاشى .ٗٔ
دخل بخارػ كحدث فييا عف اصـر بف  ،ُىَك مف كبار ُمحدثي بالد َما َكَراء النَّير اصمو مف ترمذ َ 

درس األدب عمى يد ابى دمحم عبد هللا ابف دمحم بف  ،حكشب كجماعة مف عمماء بخارػ كفي بنكث
عراؽ قتيبة القتبى كسمع منو كتبو، ككاف صحيح السماع كاألصكؿ، ركػ عف أىل خراساف كال

مثل ابى عيسى دمحم بف عيسى الترمذؼ كالعباس بف دمحم الدكرؼ كعيسى بف احمد العسقالنّى كأبى 
حاتـ دمحم بف إدريس الرازّؼ كأبى بكر احمد بف ابى خيثمة زىير بف حرب كغيرىـ، كركػ عنو ابك 

اغذؼ القاسـ عمى بف احمد  بف دمحم الخزاعي كأبك الفضل منصكر بف نصر بف عبد الرحيـ الك
 .  (ٓ٘)كجماعة

 . (م ٜٗٓٔه /  ٖٔٗوأبو سعيد بن بكر بن يوسف بن ساسان الفرغاني) ت  .٘ٔ
كحدث بيا عف الحسف بف سفياف النسكؼ،  ،مف محدثي كفقياء فرغانة قدـ بغداد لينشر عممو فييا

ركػ عنو أبك الحسف الدار قطنى كيكسف بف عمر القكاس، ككانت كفاتو بعد سنة إحدػ كأربعيف 
 .(ٔ٘)ائةكثالثم

 م(ٖٜ٘ىـ/ ٕٖٗ) أبو القاسم إسحاق بن دمحم بن إسماعيل السمرقندي .ٙٔ
تكلى قضاء سمرقند أياما  ،كاف حكيمًا حميماً  ،انو مف عباد هللا الصالحيف ،قاؿ عنو السمعاني 

طكيمة، ككانت سيرتو محمكدة، قد دكنت حكمتو كانتشر ذكره في شرؽ األرض كغربيا لكثرة 
عبد بف سيل الزاىد كدمحم بف خزيمة القالس  كعمرك بف عاصـ حكمو كمكاعظو، ركػ عف 

المركزؼ . ك ركػ عنو أبك جعفر دمحم بف منيب السمرقندؼ كدمحم بف عمراف بف المشيى كعبد 
 .(ٕ٘)بسمرقند ـ  ٖٜ٘ىػ/ ٕٖٗالكريـ بف دمحم الفقيو السمرقندؼ تكفى في المحـر يكـ عاشكراء عاـ

 .(مٜٗ٘ه / ٖٖٗ)  ىارون الخرادينيأبو موسى ىارون بن أحمد بن  .ٚٔ
براىيـ  حافع القرآف كالفقيو مف قرية خراديف احدػ قرػ بخارػ، . ركػ عف دمحم بف أيكب الرازؼ كا 
بف يكسف كأحمد بف عمير بف جكصا، تكفي في ربيع االكؿ سنة ثالث كأربعيف كثالثمائة 

 .(ٖ٘)ببخارػ 
  (مٜٜ٘/   ٖٛٗت   ) ابو بكر دمحم بن جعفر النرشخي .ٛٔ

، كاف عالما (تاريخ بخارػ  ) أبك نصر أحمد بف دمحم بف إسماعيل النرشخى صاحب كتاب
يركػ عف يحيى بف سييل، ركػ عنو داكد بف دمحم بف مكسى البخارؼ كسمع منو أبك  ،فاضالً 

عبد هللا دمحم بف حمداف النرشخى، مف أىل بخارػ ككلد سنة ست كثمانيف كمئتيف، كتكفي سنة 
 .(ٗ٘) ثمئةثماف كأربعيف كثال
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ٕٕٚ 

 . (م ٜٔٚه/ ٖٔٙأبو أحمد الحسن بن عمي بن جبريل الصاغرجي) ت  .ٜٔ
صاغرج( احدػ قرػ اإلقميـ كىي قرية كبيرة طيبة ) احد عمماء إقميـ الصغد ينتسب الى قرية 

اليكاء، مف قرػ الصغد، خرج منيا جماعة مف العمماء كاالئمة قديما كحديثا، منيـ الدىقاف، كاف 
يفة رحمو هللا، حسف العشرة ذا فضل، ككـر ال بأس بو، إال أنو لـ يكف مف مف أصحاب أبي حن

أىل صناعة الحديث كالركاية، قالو أبك سعد االدريسيي، ثـ قاؿ: فمـ أر سماعا كما كنت أحب، 
يركؼ عف أبي أمية العباس بف الطيب الصاغرجي، عف أحمد بف ىشاـ االشتيخني أ كتاب 

 .(٘٘)نا عنو سنة ستيف كثالثمائةالتفسير أ انتخبنا عميو ككتب
 .(مٙٓٓٔه / ٜٖٚأبو الحسن طاىر بن دمحم بن دمحم الخشنامي) ت  .ٕٓ

محدث صكفي مف قرية خشناـ في مدينة نسف، رحل في طمب العمـ إلى خراساف كىراة 
( كاقاـ بيا سنيف، كالف كتب كثيرة في التصكؼ،  ثـ رحل إلى ٖٜٜق / ٖٖٛكسجستاف سنة) 

كسمع مف أبي عمي إسماعيل بف أحمد الحاجبي .ككتب عف مشايخ بالد الشاش ك كسمرقند، 
 .(ٙ٘)ماكراء النير كتكفي يـك الجمعة سنة سبع كتسعيف كثالثمائة

 . (مٚٓٓٔه/ ٜٖٛأبو دمحم عبد هللا بن دمحم البخاري البافي)ت  .ٕٔ
،مف قرية) باؼ( كىي إحدػ قرػ خكار  ،فقيو بخارػ ككاف عالـ زمانو يدرس المذىب الشافعي  ،ـز

سكف بغداد مدة  ككاف مف كلو تدريس فييا بالنحك كاالدب ذك فصاحة كبالغة، ككاف حسف 
المحاضرة بميغ العبارة حاضر البديية يقكؿ الشعر المطبكع مف غير كمفة كيعمل الخطب كيكتب 

 . (ٚ٘)الكتب الطكيمة مف غير ركية كتفكر. تكفي في محـر سنة ثماف كتسعيف كثالثمائة
 (مٖٔٓٔىـ /ٗٓٗت  ) مد بن عمي بن عمرو البيكنديابو الفضل اح .ٕٕ

كلد عاـ   ،الحافع كالمتقف لعمكـ الفقو الذؼ لـ يكف لو نظير في زمانو إسنادا كحفظا كدراية
ـ كقيل لو السميماني انتسابا إلى جده أبك أمو أبك حامد أحمد بف سميماف  ٖٕٜىػ / ٖٔٔ

بف كاتب كأبي نصر دمحم بف حمدكيو بف سيل  كاف كثير الرحمة، سمع مف دمحم بف صابر البيكندؼ
المركزؼ ك أبي الحسف عمى بف إسحاؽ بف البحترؼ المادرائي البصرؼ  كأبي العباس دمحم بف 
يعقكب األصـ كأبي دمحم عبد هللا بف جعفر ابف أحمد بف فارس األصبياني صنف التصانيف 

و إلى جامع بخارػ مف بيكند الكثيرة الكبيرة كالصغيرة، ككاف يصنف كل أسبكع شيئا كيحمم
كيحدث بو، ركػ عنو أبك العباس جعفر بف دمحم بف المعتز ألنسفي كابنو أبك ذر دمحم بف جعفر 

 . (ٛ٘)كغيرىما، كتكفي في ذؼ القعدة سنة أربع كأربعمائة لميجرة
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ٕٖٚ 

  (ٖٛٓٔىـ / ٖٓٗت  ) ابو زيد الدبوسي .ٖٕ
الحنفي؛ كاف مف كبار أصحاب اإلماـ أبي زيد عبد هللا بف عمر بف عيسى الدبكسي الفقيو  كأبكى

دخل بغداد كتكلى التدريس   ،حنيفة، رضي هللا عنو، ممف يضرب بو المثل في مناظراتو كعممو
في مدارسيا ككاف لو بسمرقند كبخارػ مناظرات مع فحكؿ العمماء، تكفى ببخارػ في سنة ثالثيف 

 . (ٜ٘) كأربعمائة
 . (مٛٚٓٔه /  ٓٛٗالحسين الخثروان) ت أبو العالء دمحم بن دمحم بن أحمد بن  .ٕٗ

كاف محدثًا صدكقًا مف قرية خثركاف، احدػ قرػ بخارػ، سمع أبا طاىر إبراىيـ بف أحمد بف 
سعيد المستممي كأبا الحسيف عمي بف أحمد بف جناح التميمي . تحدث عنو أبك عمرك عثماف بف 

 .(ٓٙ)عمي البيكندؼ، كتكفي في حدكد سنة ثمانيف كأربعمائة
 . (م ٖٜٓٔه/  ٙٛٗالفرغاني) ت    المشطب المظفر وأب .ٕ٘
 النظر في باسطة يد لو المناظريف، ككانت فحكؿ مف كاف النير، كراء ما في بالد فرغانة مف 

سمع أبا الكفاء دمحم بف بديع الحاجب كأبا مسعكد  يفارقيـ ال ككاف بالعسكر، مختمطاً  ككاف كالجدؿ
أحمد بف عبدكس الرازّؼ ابف دمحم الطيبي  كأبا عبيد دمحم بف  سميماف بف إبراىيـ كأبا سعد ثابت بف

سميماف بف بكر الكركاني  كغيرىـ، ركػ عنو أبك الحسف عبد الغافر بف إسماعيل الفارسي، 
 .(ٔٙ)كتكفى ببغداد في شكاؿ سنة ست كثمانيف كأربعمائة

   (م ٖٔٔٔه / ٕٙ٘أبو حامد أحمد بن حمزة بن دمحم بن إسحاق الروذباري) ت  .ٕٙ
مف قرية تكذيج احدػ قرػ الركذبار مف كراء نير سيحكف، سكف سمرقند، حدث عف أبيو حمزة  

بف دمحم التكذيجي المحدث الكبير .  ركػ عنو الحافع أبك حفص عمر بف دمحم بف أحمد النسفي 
كأبك بكر دمحم بف دمحم بف عمي الزىرؼ  تكفي في قمعة باتكر عمى طرؼ جيحكف مما يمي مدينة 

 .(ٕٙ)في رمضاف سنة ست كعشريف كخمسمائةترمذ 
 م(ٖ٘ٓٔىـ / ٘ٗ٘ت ) أبو حفص عمر بن دمحم بن طاىر أالندكاني الفرغاني .ٕٚ

ك كثير التالكة لمقرآف كالَدرس دخل  ،مف قرية اندكاف احدػ قرػ فرغانوىك مف القراء الصالحيف، 
ط كيقكـ بمصالحيـ، ككاف يخدـ العمماء في الربا (ٖٙ)خراساف كاقاـ في احدػ األربطة الصكفية

سمع مف ابا الفضل بكر بف دمحم ابف عمى الزرنجرػ كأبا الرجاء المؤمل بف مسركر الشاشي 
 .(ٗٙ)كغيرىما، كتكفى بقرية فاشاف مف قرػ مرك في جمادػ االكلى سنة خمس كأربعيف كخمسمائة

 . (أبو بكر دمحم بن حمويو بن حديد الفرغاني) لم يذكر لو تاريخ وفاة .ٕٛ
أبى جعفر أحمد ابف دمحم بف األزىر الكراؽ، ركػ عنو أبك الحسف عمى بف عمر يركػ عف  

 .(٘ٙ)ألنو حدث ببغداد لما قدميا حاجا -السكرػ الحربي
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 لم اجد لو تاريخ وفاة( . ) أبو حامد بن عيسى المؤدب الترناوذي البخاري  .ٜٕ
الحسيف كدمحم  فقيو كمحدث مف قرية ترناكذ كىي احدػ قرػ بخارػ ركػ عف أبي الميث نصر بف

 .(ٙٙ)بف الميمب كيحيى بف جعفر. ك ركػ عنو أبك دمحم عبد هللا بف عامر بف أسد المستممي
 عمي بن أحمد بن عمي بن أحمد الجالبي الساوكاني) لم اجد لو تاريخ وفاة( .ٖٓ

                   كلد سنة ،كاف إماما فاضال، سديد السيرة، متكاضعا مف قرية  ساككاف مف قرػ خكارـز
سافر الى بالد عدة كنشر عممو فييا سمع أبا عمي إسماعيل بف أحمد  ،(ـٛٚٓٔق / ٔٚٗ ) 

 كلـ يذكر لو تاريخ كفاة .  (ٚٙ) بف الحسيف البييقي
 إبراىيم بن الخطاب التوذي) لم اجد لو تاريخ وفاة( . .ٖٔ
ضل مف سكاف قرية تكذ احدػ قرػ سمرقند  . محدث كفقيو كقارغ ركؼ عف العباس بف الف    

بف يحيى الندبي كدمحم بف غالب كأحمد بف بكر السمرقندؼ، ركػ عنو أبك جعفر دمحم بف المكي 
 .(ٛٙ)النكائي

 الخاتمة
 اذالمشرؽ اثر مكقع بالد ما كراء النير عمى الحركة العممية تأثيرُا إيجابيا بسبب قربو مف  .ٔ

لعممية في بالد ما صارت المراكز ا الميالدؼ،منذ منتصف القرف الثالث اليجرؼ / التاسع 
كراء النير قبمة لمدارسيف كمحط ركاب الراحميف الييا مف خراساف كالعراؽ كالشاـ كالمغرب 

 اإلسالمي لمتزكد بالعمكـ كالمعرفة مف كبار شيكخيا الذيف بدأت شيرتيـ تطبق اآلفاؽ . 
 العقمي، كرقيو الثقافي كفكره الفكرؼ  تككينو لمسمعاني العممية الرحالت ثمرات أىـ كانت .ٕ

، شتي في جميمة مصنفات لنا فترؾ  كالذؼ ،"األنساب" كتاب كأىميا أشيرىا مف كلعل العمـك
 بيا كعمَّـ المعاصريف عمى بيا كتميز السالفيف بيا سبق جداً  كثيرة أنساباً  فيو جمع

 عمى كحصل منيـ استفاد الذيف كالمشايخ العمماء كثرة ذلؾ عمى شجعو كالذؼ الالحقيف؛
 .كمفسر كأديب كمحدث فقيو بيف ما شيخ آالؼ سبعة بمغكا قدك  إجازاتيـ

 عمـ مجاؿ ضمف جاءت كالثقافية العممية الحياة في ماكراء النير  بالد عمماء إسيامات إف .ٖ
اذ انتشر فييا الفقو الشافعي كالحنفي  كبير، كبشكلكالفقو اكثر مف العمكـ األخرػ  الحديث

 بشكل كبير .
األنساب بالجانب العممي كالفكرؼ لمعمماء اذ أكرد  كتابو في معانياىتماـ الس الدراسة أثبتت .ٗ

كالخكارزمي  ،الترمذؼ نسبة الى مدينة ترمذ ) لقب العالـ عمى أساس مدينتو كقريتو مثل
 اذ سيل عمى القارغ معرفة المدف كالعمماء فييا.   (نسبة الى خكارـز ... الخ
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كالدتيـ ككفاتيـ كاعماليـ اء كثبت تكاريخ اىتـ السمعاني في كتابو عمى ذكر اعماء العمم .٘
 العممية كرحالتيـ االمصار كالدكؿ كشيكخيـ كعالمائيـ  بالتفصيل . 

 الطابع كىي السادس القرف  عمماء بيف سائدة كانت التي ىي لعميا بميزة السمعاني تميز .ٙ
 كنظمو التاريخية مادتو بتنكع األنساب كتابو في جمياً  ذلؾ فظير ثقافتو، في المكسكعي
 .الفكرية كآرائو كاتجاىاتو العممية كمكارده الحضارية

 اليوامش
                                           

سيمي فالدمير، تركستاف مف الفتح العربي الى الغزك المغكلي، نقمو عف الركسية صالح الديف بارتكلد، فا (ٔ)
 . ٜٕٕص – ٕٕٙص  ـ، ٖٜٓٔعثماف ىاشـ، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب،الككيت، 

لصينيػػػػة ) قاف كبالعربية ) ىيطل( كىـ اقكاـ جاءكا مف الكالية ا (كاصل الكممة بالفارسية ) ىيتاؿ :اليياطمة (ٕ)
الذؼ دخل  (ـٗٛٗ -ٜ٘ٗ، كغزك مناطق طخارستاف في عيد الممؾ الساساني فيركز بف يزدجػػػػرد) (صك

في حركب طاحنة معيـ فأستطاعكا التكغل في إيراف كاالستيالء عمى كاليات كمدف كثيرة مثل الركذ كىراة 
ركاف مف ابادة دكلتيـ التي أضعفتيا كفرضكا الجزية عمى الفرس كاذلكىـ حتى تمكف الممؾ كسرػ انك ش

كىكالء يسمكف مجازًا باليكف البيض، ينظر:  (ـٚٙ٘ ٖٙ٘حمالت إحدػ القبائل التركية بيف سنتي ) 
يحيى الخشاب، مراجعة عبد الكىاب عزاـ، مطبعة لجنة  :كريستسف آرثر، ايراف في عيد الساسانييف، ترجمة

 .  ٖٕٛص -ٜٕٚـ، صٜٚ٘ٔ التأليف كالترجمة كالنشر، بال.ط، القاىرة،
جاف، عابد الجميكريات اإلسالمية مف الظممات الى النكر، مكتبة الفيد  ؛٘ٗٔبارتكلد، تركستاف، ص (ٖ)

اسالمي، دمحم اميف، حقائق عف  ؛ٕ٘ـ، صٜٜٙٔىػ/ ٚٔٗٔ، السعكدية، جدة ٔلمطباعة كالنشر، ط
التركستانييف في المممكة العربية السعكدية،  التركستاف الشرقية، رسالة الى العالـ اإلسالمي، طبعت عمى نفقة

 . ٗص
 . ٖٛٗ، صٕياقكت الحمكؼ،  معجـ البمداف، ج (ٗ)
 . ٙٗٔبارتكلد، تركستاف، ص ؛ٜٜٔ، صٚياقكت الحمكؼ، معجـ البمداف ج (٘)
 . ٙٗٔ؛ بارتكلد، تركستاف، صٜ٘ٗابف حكقل، صكرة األرض، ص (ٙ)

،  مسالؾ الممالؾ، مطبعة بريل، ليدف،  (ـٜٚ٘ىػ/ٖٙٗتاالصطخرؼ، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف دمحم ) (ٚ)
 . ٕٚٛـ، صٖٜٚٔ /ىػٖٙ٘ٔ

 . ٕٕ٘، صٖياقكت الحمكؼ، معجـ البمداف، ج  (ٛ)
مف مدف بالد ماكراء النير تقع ضمف إقميـ فرغانة  تقع عمى الجانب االيسر مف نير جيحكف،  :خجندة (ٜ)

ابف حباف،   :القمح، كيجرؼ في سطيا نير كبير. ينظراشتيرت ببساتينيا كزراعتيا كانتاجيا لمحبكب خاصة 
، ٔشرؼ الديف احمد، دار الفكر لمنشر، ط :الثقات، تحقيقـ(، ٜ٘ٙٔىػ/ٖٗ٘أبك حاتـ دمحم بف احمد )ت

 . ٓٚٗ، صٛـ، ج ٜ٘ٚٔ /ىػ ٜٖ٘ٔ
 .  ٙٗ، ص٘ياقكت الحمكؼ، معجـ البمداف ج (ٓٔ)
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، دار السالـ كماؿ، احمد عادؿ، الجميكريات اإلسالمية بآسيا  (ٔٔ) الكسطى منذ الفتح االسالمي حتى اليـك
 . ٛـ، ص ٕٙٓٓ /ىػ ٕٚٗٔ، القاىرة، اإلسكندرية، ٔلمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة، ط

البدء كالتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، بكر سعيد،   (ـٜٙٙ /ىػٖ٘٘المقدسي، المطير بف طاىر)  (ٕٔ)
القامكس المحيط، مؤسسة الرسالة  (ـ٘ٔٗٔىػ/  ٚٔٛيعقكب ) ت  الفيركزآبادؼ، دمحم بف ؛ٕٕ، صٗج

 . ٜٕٖ، صٖٔالزبيدؼ، تاج العركس مف جكاىر القامكس، ج  ؛ىػ ٜٜٖٔ، ٔلمنشر كالتكزيع، بيركت، ج
،  تاريخ مدينة دمشق كذكر فضميا (ـ  ٘ٚٔٔ /قٔٚ٘ابف عساكر، أبي القاسـ عمي بف الحسف  )ت  (ٖٔ)

محب الديف أبي سعيد عمر بف غرامة العمرؼ دار الفكر، بيركت،  :، تحقيقكتسمية مف حميا مف األماثل
 .  ٚٗٗ، صٖٙـ، ج ٜٜ٘ٔ

تقع مدينة مرك فى إقميـ خراساف، كقد شكمت مع مدف نيسابكر كبمخ  كىراة أرباع خراساف األساسية  :مرو (ٗٔ)
ىػ/ ٖٚٙصيبي ) ت ابف حكقل، ابك القاسـ بف حكقل الن :ينظر فى أياـ العرب، فى القركف الكسطى.

شياب الديف أبي عبد هللا   ياقكت الحمكؼ، ؛ٜ٘ٗـ، صٖٜٛٔ، ٕصكرة االرض، مطبعة ليدف، ط (ـٜٚٚ
دمحم عبد الرحمف المرعشمي، دار احياء التراث  :قدـ ليا ـ(،  معجـ البمداف،ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙياقكت الركمي )ت

 . ٜٕٔص -ٕٛٔ،صٖالعربي، بيركت، لبناف، ج
، التقييد لمعرفة (ـ  ٖٕٔٔىػ/  ٜٕٙ، دمحم بف عبد الغني بف أبي بكر بف شجاع )ت ابف نقطة الحنبمي (٘ٔ)

ـ، ٜٛٛٔىػ/  ٛٓٗٔ، ٔ، طركاة السنف كالمسانيد، تحقيق: كماؿ يكسف الحكت، دار الكتب العممية
  .ٖٚٙص

 :يق،  طبقات الشافعية الكبرػ، تحق(ـٜٖٙٔ/ ىػٔٚٚالسبكي، تاج الديف بف عمي بف عبد الكافي ) ت  (ٙٔ)
، ٚىػ، جٖٔٗٔمحمكد دمحم الطناحي، عبد الفتاح دمحم الحمك، دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، د.ط، 

 .  ٔٛٔص
 . ٔٛٔ، صٚجالسبكي، طبقات الشافعية الكبرػ،  (ٚٔ)
 .  ٗٔٔ، ص٘ياقكت الحمكؼ، معجـ البمداف، ج (ٛٔ)
شعيب األرناؤكط  :تحقيقعالـ النبالء، سير ا  ـ(،ٖٚٗٔىػ/ٛٗٚأبك عبد هللا شمس الديف دمحم بف أحمد )ت (ٜٔ)

 .  ٖٙٗ، صٕٓق، ج ٖٔٗٔ،  بيركت، ٜ، دمحم نعيـ العرقسكسي، مؤسسة الرسالة، ط
 .    ٕٛٔص ، ٚج الكبرػ، الشافعية السبكي، طبقات (ٕٓ)
 .    ٕٛٔص ، ٚج الكبرػ، الشافعية السبكي، طبقات (ٕٔ)
 .   ٚص ، ٔج الكبرػ، الشافعية السبكي، طبقات  (ٕٕ)
 .  ٚ-ٙمقدمة محقق كتاب االنساب، ص (ٖٕ)
 .  ٖٓخاتمة محقق كتاب االنساب لمسمعاني، ص (ٕٗ)
 جامعة بالقاىرة، العربية المغة كمية األنساب، مجمة ككتابو السمعاني سعد أبك ، عمي صالح، عاشكر (ٕ٘)

 .  ٕٓ٘ٚص، ٕ٘ٓٓ، ٖٕاألزىر، ع
 . ٕٔ٘ٚصاألنساب،  ككتابو السمعاني سعد أبك ، عاشكر (ٕٙ)
 . ٕٔ٘ٚصاألنساب،  ككتابو السمعاني سعد أبك ،  عاشكر (ٕٚ)



 مجمة آداب الفراىيدي            م.د حافظ عبد العزيز جمعة عمماء بالد ما وراء النير 
    م(ٙٙٔٔه/ ٕٙ٘) ت  من خالل كتاب االنساب لمسمعاني

 مٜٕٔٓ( آذار ٖٚد )العد القرن الثالث وحتى القرن السادس اليجري .من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . ٕٔ٘ٚصاألنساب،  ككتابو السمعاني سعد أبك ،عاشكر (ٕٛ)
َند كالمتف مف ِصَحة َكحسف َكضعف كعمك  :عمم الحديث (ٜٕ) ُىَك عمـ بقكانيف َأؼ َقَكاِعد يعرؼ بَيا َأْحَكاؿ السَّ

ْخَبار َعف َطِريق اْلَمْتف ُمْعَتمد العتماد  كنزكؿ َكَكْيِفيَّة التََّحمُّل َكاأْلََداء كصفات الرَِّجاؿ َكغير َذِلؾ، كالسند اإْلِ
َند . ينظر عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف )ت  :اْلحفاظ َعَمْيِو ِفي ِصَحة الَحِديث َكَضعفو َأك مف السَّ

،  ٔالعجكز، دار الكتب العممية، طالشيخ إبراىيـ   :(، إتماـ الدراية لقراء النقاية، تحقيق٘ٓ٘ٔ /ىػٜٔٔ
 . ٙٗ، صٔجـ، ٜ٘ٛٔ /ىػ٘ٓٗٔبيركت، 

كىك عمـ يبحث عف كيفية النطق بالفاظ القرآف، كيشمل ىذا العمـ معرفة اكزاف األفعاؿ  عمم القراءات: (ٖٓ)
،  تفسير البحر المحيط (ـٖ٘ٓٔ/ ىػ٘ٗٚابك حياف األندلسي، دمحم بف يكسف )  :كا عرابيا كتبايف معناه. ينظر

عادؿ أحمد عبد المكجكد، عمي دمحم معكض، زكريا عبد المجيد النكقي،  أحمد النجكلي الجمل، دار  :تحقيق
 . ٕٔٔ، صٔـ، جٕٔٓٓ/ىػٕٕٗٔ،  لبناف،  بيركت، ٔالكتب العممية،ط

ِة َكِفي ُىَك ِلِتْبَياِف َمَعاِني اْلُقْرآُف َكَما َيْشَتِمُل َعَمْيِو ِمْف ِإْرَشاد  َكُىدً  :عمم التفسير(ٖٔ) ْصاَلِح َحاِؿ اأْلُمَّ ػ َكآَداب  َكاِ 
ـِ َداَلَلِتِو المَُّغِكيَِّة َكاْلَباَلِغيَِّة  ـِ الَِّتي ُتَخاِلُطَيا ِبَفْي كقد كردت لفظة )التفسير( في القرآف الكريـ ُمَعاَمَمِتَيا َمَع اأْلَُم

بف ا :ينظر .  ِجْئَناَك ِباْلَحقِّ َوَأْحَسَن َتْفِسيًراَواَل َيْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإالَّ  في مكضع كاحد كىك قكلو تعالى
، تفسير التحرير كالتنكير، (ـٖٜٚٔىػ/  ٖٜٖٔعاشكر، دمحم الطاىر بف دمحم بف دمحم الطاىر التكنسي )ت 

  .ٖٖكرة الفرقاف: آية القرآف الكريـ، س ؛ٓٚ، صٔـ، جٜٜٚٔدار سحنكف لمنشر كالتكزيع، بال.ط،  تكنس، 
 ؛ٙٔ، ص٘ي، االنساب، جالسمعان (ٕٖ)
 . ٜٓٗ، صٕالسمعاني، االنساب، ج (ٖٖ)
 .ٜٛٔ، صٓٔالسمعاني، االنساب، ج (ٖٗ)
 . ٘ٔٗ، صٔالسمعاني، االنساب، ج (ٖ٘)
 .  ٔٙٗ، صٔالسمعاني، االنساب، ج (ٖٙ)
 .  ٜٖٙ، صٕالسمعاني، االنساب، ج (ٖٚ)
 . ٕٗٓ، صٖالسمعاني، األنساب، ج (ٖٛ)
 . ٕٗٓ، صٖالسمعاني، األنساب، ج (ٜٖ)
 .ٓٙٗ، صٔالسمعاني، االنساب، ج (ٓٗ)
تدؿ ايضًا عمى منزؿ الخاص بالتجار أؼ محل إقامتيـ ك  تعني الحانكت اك عمى المتجر كالمكاف :خان (ٔٗ)

 ت العراقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كخصكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتياعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الجميل، محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد،الخانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا :المسافريف كالقكافل . ينظر
 . ٕٙٓٓ/كانكف الثاني/ٖ،  بغداد، ٖٚٚالتاريخية، صحيفةأالصباح،ع

النرشخي، أبك بكر  :. ينظر  يقصد بسكؽ القماش اك األلبسة الكرابيسية أؼ القطنية الفارسية :الكرابيسيين (ٕٗ)
، تاريخ بخارػ، تعريب: أميف عبد المجيد البدكؼ، كنصر هللا مبشر (ـ ٜٜٗ /قٖٛٗدمحم بف جعفر) ت 

 . ٖٔص ، القاىرة، ٖالطرازؼ، دار المعارؼ، ط
 .  ٜٚٗ، صٔالسمعاني، االنساب، ج (ٖٗ)
 . ٜٗٗ، صٔالسمعاني، االنساب، ج (ٗٗ)



 مجمة آداب الفراىيدي            م.د حافظ عبد العزيز جمعة عمماء بالد ما وراء النير 
    م(ٙٙٔٔه/ ٕٙ٘) ت  من خالل كتاب االنساب لمسمعاني

 مٜٕٔٓ( آذار ٖٚد )العد القرن الثالث وحتى القرن السادس اليجري .من 
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 . ٕٚٔ، صٕالسمعاني، األنساب، ج (٘ٗ)
ػ، ككاف يعرؼ برباط طاىر بف عمي الصكفي، كقد خرج قرية تقع بيف نير جيحكف ك مدينة بخار  :فربر ((ٙٗ

 .  ٕ٘ٗ، صٗياقكت الحمكؼ، معجـ البمداف، ج :. ينظرمنيا جماعة مف العمماء
 . ٜٖ٘، صٗالسمعاني، االنساب، ج (ٚٗ)
تقدر مساحتيا طكاًل  بحكالي   (احدػ مدف إقميـ الصغد كىي مدينة كبيرة كيقاؿ ليا ) صغد سمرقند :سمرقند (ٛٗ)

، ص ٘ياقكت الحمكؼ، معجـ البمداف، ج :ثالثكف فرسخًا اما عرضيا فيك ستة كاربعكف فرسخًا . ينظرستة ك 
ٜٔٔ. 

ـ(، األنساب، تحقيق عبد ٙٙٔٔىػ/ٕٙ٘السمعاني، أبك سعد عبد الكريـ بف دمحم بف منصكر التميمي )ت (ٜٗ)
 . ٕٔٗ، ص٘ج ـ،ٜٜٛٔ،  بيركت،  ٔهللا عمر الباركدؼ، دار الفكر لمنشر، ط

 . ٘ٓٗ، صٔالسمعاني، األنساب، ج (ٓ٘)
 .  ٜٓٔ، صٓٔالسمعاني، االنساب، ج (ٔ٘)
 . ٕٗٗص -ٖٕٗ، صٕالسمعاني: األنساب، ج  (ٕ٘)
 . ٖٖ٘، صٕالسمعاني، األنساب، ج (ٖ٘)
 . ٓٛٗ، ص٘السمعاني، االنساب، ج (ٗ٘)
 . ٜٓ٘، صٖالسمعاني، االنساب، ج (٘٘)

 . ٖٖٚ، صٕالسمعاني، االنساب، ج (ٙ٘)
 .  ٕٗٙ، صٔ، االنساب، جالسمعاني(ٚ٘)
 . ٕٙٛ، صٖالسمعاني، األنساب، ج (ٛ٘)
 . ٕٕ٘، صٕالسمعاني، االنساب، ج (ٜ٘)
 . ٕٖٙ، صٕالسمعاني، االنساب، ج((ٓٙ
 .ٜٛٔ، صٓٔالسمعاني، االنساب، ج (ٔٙ)
 . ٜٔٗ، صٔالسمعاني، االنساب، ج (ٕٙ)
يني كسياسي حيث كاف يقيـ بو كىك بناء عمى شكل غرفة مف الطيف اسس لسببيف د :االربطة الصوفية ((ٖٙ

عمي بف سمطاف  :المحاربكف  كمكاف لمعمماء كأصحاب الديف الذيف يعتزلكف كينقطعكف لمعبادة فيو . ينظر
،   لبناف،  ٔدار الكتب العممية، ط جماؿ عيتاني، :، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، تحقيقدمحم القارؼ 
كر،  سعيد عبد الفتاح،  حضارة اإلسالـ، مطبعة كمية عاش ؛ٚٙٗ، ٔـ، جٕٔٓٓ /ىػٕٕٗٔبيركت، 

 . ٙ٘ٔـ ص ٜٜٛٔاآلداب، القاىرة 
 . ٖٗٙ، صٔالسمعاني، األنساب، ج (ٗٙ)
 .ٜٛٔ، صٓٔالسمعاني، االنساب، ج (٘ٙ)
 . ٔٙٗ، صٔالسمعاني، االنساب، ج (ٙٙ)
 .  ٖٚٔ، صٕالسمعاني، االنساب، ج (ٚٙ)
 . ٜٔٗ، صٔالسمعاني، االنساب، ج (ٛٙ)



 مجمة آداب الفراىيدي            م.د حافظ عبد العزيز جمعة عمماء بالد ما وراء النير 
    م(ٙٙٔٔه/ ٕٙ٘) ت  من خالل كتاب االنساب لمسمعاني

 مٜٕٔٓ( آذار ٖٚد )العد القرن الثالث وحتى القرن السادس اليجري .من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المصادر والمراجعقائمة 
 المصادر  :اوالً 

 القرآن الكريم 
شرؼ الديف احمد، دار الفكر  :الثقات، تحقيقـ(، ٜ٘ٙٔىػ/ٖٗ٘ابف حباف، أبك حاتـ دمحم بف احمد )ت .ٔ

 ـ . ٜ٘ٚٔ /ىػ ٜٖ٘ٔ، ٔلمنشر، ط
، ٕصكرة االرض، مطبعة ليدف، ط (ـٜٚٚىػ/ ٖٚٙابف حكقل، ابك القاسـ بف حكقل النصيبي ) ت  .ٕ

 .ـ  ٖٜٛٔ
المباب في تيذيب االنساب،  (ـٕٖٕٔ /ىػ ٖٓٙ، ابك الحسف عمي بف أبي الكـر الشيباني ) ت ابف األثير .ٖ

 ـ .ٜٓٛٔ /ىػٓٓٗٔدار صادر، بيركت، 
مسالؾ الممالؾ، مطبعة بريل، ليدف،   ،(ـٜٚ٘ىػ/ٖٙٗاالصطخرؼ، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف دمحم )ت .ٗ

 ـ .ٖٜٚٔ /ىػٖٙ٘ٔ
، تفسير التحرير كالتنكير، (ـٖٜٚٔىػ/ٖٜٖٔدمحم الطاىر التكنسي )ت بف  بف عاشكر، دمحم الطاىر بف دمحما .٘

 ـ .ٜٜٚٔدار سحنكف لمنشر كالتكزيع، بال.ط،  تكنس، 
،  تاريخ مدينة دمشق كذكر فضميا كتسمية (ـ٘ٚٔٔ /قٔٚ٘ابف عساكر، أبي القاسـ عمي بف الحسف  )ت  .ٙ

  .ـٜٜ٘ٔلعمرؼ دار الفكر، بيركت، غرامة امحب الديف أبي سعيد عمر بف  :مف حميا مف األماثل، تحقيق
، التقييد لمعرفة ركاة (ـ ٕٓٚٔىػ/ ٜٕٙابف نقطة الحنبمي، دمحم بف عبد الغني بف أبي بكر بف شجاع )ت  .ٚ

 ـ . ٜٛٛٔ  /ىػ ٛٓٗٔ، ٔالسنف كالمسانيد، تحقيق: كماؿ يكسف الحكت، دار الكتب العممية، ط
عادؿ أحمد عبد  :تفسير البحر المحيط،  تحقيق (ـ ٖ٘ٓٔ /ىػ٘ٗٚابك حياف األندلسي، دمحم بف يكسف )  .ٛ

،  ٔالمكجكد، عمي دمحم معكض، زكريا عبد المجيد النكقي،  أحمد النجكلي الجمل، دار الكتب العممية،ط
 ـ .ٕٔٓٓ/ىػٕٕٗٔلبناف،  بيركت، 

ب األرناؤكط شعي :تحقيقـ(،  سير اعالـ النبالء، ٖٚٗٔىػ/ٛٗٚأبك عبد هللا شمس الديف دمحم بف أحمد )ت .ٜ
 . ق ٖٔٗٔ،  بيركت، ٜ، دمحم نعيـ العرقسكسي، مؤسسة الرسالة، ط

تاج العركس مف جكاىر القامكس،   ،(ـٜٓٚٔىػ/ٕ٘ٓٔالزبيدؼ، محب الديف ابي الفيض السيد دمحم )ت  .ٓٔ
 تحقيق مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية لمنشر، د.ط، د.ت 

 :،  طبقات الشافعية الكبرػ، تحقيق(ـ ٜٖٙٔ /ىػٔٚٚ السبكي، تاج الديف بف عمي بف عبد الكافي ) ت .ٔٔ
 ىػ   .ٖٔٗٔمحمكد دمحم الطناحي، عبد الفتاح دمحم الحمك، دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، د.ط، 

ـ(، األنساب، تحقيق عبد ٙٙٔٔىػ/ٕٙ٘السمعاني، أبك سعد عبد الكريـ بف دمحم بف منصكر التميمي )ت .ٕٔ
 . ـٜٜٛٔ،  بيركت،  ٔر لمنشر، طهللا عمر الباركدؼ، دار الفك

الشيخ   :(، إتماـ الدراية لقراء النقاية، تحقيق٘ٓ٘ٔ /ىػٜٔٔعبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف )ت  .ٖٔ
 ـ .ٜ٘ٛٔ /ىػ٘ٓٗٔ،  بيركت، ٔإبراىيـ العجكز، دار الكتب العممية، ط

دار الكتب  ماؿ عيتاني،ج :، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، تحقيقعمي بف سمطاف دمحم القارؼ  .ٗٔ
 ـ .ٕٔٓٓ /ىػٕٕٗٔ،   لبناف،  بيركت، ٔالعممية، ط



 مجمة آداب الفراىيدي            م.د حافظ عبد العزيز جمعة عمماء بالد ما وراء النير 
    م(ٙٙٔٔه/ ٕٙ٘) ت  من خالل كتاب االنساب لمسمعاني

 مٜٕٔٓ( آذار ٖٚد )العد القرن الثالث وحتى القرن السادس اليجري .من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕٛٓ 

                                                                                                                         

القامكس المحيط، مؤسسة الرسالة لمنشر كالتكزيع،  (ـ٘ٔٗٔىػ/  ٚٔٛالفيركزآبادؼ، دمحم بف يعقكب ) ت  .٘ٔ
 .بيركت

 عيد .البدء كالتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، بكر س  (ـٜٙٙ /ىػٖ٘٘المقدسي، المطير بف طاىر)  .ٙٔ
 :قدـ ليا ـ(،  معجـ البمداف،ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙشياب الديف أبي عبد هللا ياقكت الركمي )ت  ياقكت الحمكؼ، .ٚٔ

 دمحم عبد الرحمف المرعشمي، دار احياء التراث العربي، بيركت، لبناف .
 المراجع  :ثانياً 

طبعت عمى نفقة اسالمي، دمحم اميف، حقائق عف التركستاف الشرقية، رسالة الى العالـ اإلسالمي،   .ٔ
 التركستانييف في المممكة العربية السعكدية .

بارتكلد، فاسيمي فالدمير، تركستاف مف الفتح العربي الى الغزك المغكلي، نقمو عف الركسية صالح الديف  .ٕ
 ـ . ٖٜٓٔعثماف ىاشـ، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب،الككيت، 

، السعكدية، ٔممات الى النكر، مكتبة الفيد لمطباعة كالنشر، طجاف، عابد الجميكريات اإلسالمية مف الظ .ٖ
 ـ .ٜٜٙٔىػ/ ٚٔٗٔجدة 

 ـ .ٜٜٛٔعاشكر،  سعيد عبد الفتاح،  حضارة اإلسالـ، مطبعة كمية اآلداب، القاىرة  .ٗ
 جامعة بالقاىرة، العربية المغة كمية األنساب، مجمة ككتابو السمعاني سعد أبك، عمي صالح، عاشكر .٘

 . ٕ٘ٓٓ ،ٖٕاألزىر، ع
الفقي، عصاـ الديف عبد الرؤكؼ، الدكؿ المستقمة في المشرؽ اإلسالمي منذ مستيل العصر العباسي حتى  .ٙ

 ـ . ٜٜٜٔ /ىػ ٕٓٗٔ، القاىرة، ٔالغزك المغكلي، دار الفكر العربي لمنشر، ط
عة يحيى الخشاب، مراجعة عبد الكىاب عزاـ، مطب :كريستسف آرثر، ايراف في عيد الساسانييف، ترجمة .ٚ

 ـ ٜٚ٘ٔلجنة التأليف كالترجمة كالنشر، بال.ط، القاىرة، 
، دار السالـ  .ٛ كماؿ، احمد عادؿ، الجميكريات اإلسالمية بآسيا الكسطى منذ الفتح االسالمي حتى اليـك

 .ٕٙٓٓ /ىػ ٕٚٗٔ، القاىرة، اإلسكندرية، ٔلمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة، ط


