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 :الممخص
تناوؿ ىذا البحث رحمة ابف فضالف الذي حمؿ رسالة الخميفة        

المقتدر باهلل ووزيره حامد بف العباس الى ممؾ الصقالبة، وكمؼ بأف يوضح 
ليذا الممؾ مبادئ الديف اإلسالمي، كما زود ابف فضالف بمبمغ مناسب مف 
الماؿ لينشئ مسجدًا وحصنًا يحصنيـ ضد ىجمات الخزر عمييـ، وكاف 

 . وفد بناء عمى طمب ممؾ الصقالبة مف الخميفة المقتدر باهللارساؿ ال
لـ يفصح ابف فضالف عف مدة رحمتو، وأوصؿ الوفد المرسؿ الرسالة الى   

ممؾ الصقالبة ولكننا وجدنا اف الرسالة لـ تنجح في اعتناؽ ممؾ الصقالبة 
لإلسالـ، ولـ يتـ بناء المسجد والحصف ألف أحد األشخاص سرؽ الماؿ 

أرسمو الخميفة المقتدر باهلل الى ممؾ الصقالبة الذي كاف رده عنيفًا ولـ  الذي
 . يقبؿ مف ابف فضالف أي عذر

رسمت رحمة ابف فضالف صورة واضحة عف مناطؽ شاسعة لـ يكف أحد   
يعرؼ عنيا شيئًا، وتطرؽ البحث الى الدراىـ المستخدمة لكف ابف فضالف 

جتياد في استخراج قيمة بعض لـ يفصح عف قيمتيا مما اضطرنا الى اال
ىذه الدراىـ وربطيا بما موجود في مقر الخالفة العباسية مف خالؿ بعض 
العمميات الحسابية البسيطة، وسمط البحث الضوء عمى الجوانب 

 االقتصادية والمالية فقط وما عدا ذلؾ يعد خارج نطاؽ ىذا البحث
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Abstract: 

In this study, Ibn Fadlan carried the message of the 

Caliph al-Muqtadir in Allah and his minister Hamed bin 

Abbas to the king of Salkala. He instructed Ibn fadlan to 

explain to the king the principles of the Islamic religion. 

He also  

Provided Ibn fadlan with an appropriate amount of 

money to set up a mosque and a fortress to protect them 

from attacks by the khazars . On the request of the king 

of the Skeleton of the Caliphate Muqtadir in God . 

It took Ibn fadlan,s journey for a period that did not 

reveal the son of fadlan for its duration, and the 

delegation sent the message to the king of Salkalp but we 

found that the letter did not succeed in embracing the 

king of Salkalp of Islam, the mosque was not built and 

the fortress because one person stole the money sent by 

the Caliph Muqtar His response was violent and he did 

not accept any excuse from Ibn Fadlan .  

The journey of Ibn fadlan painted a clear picture of vast 

areas, of which no one knew . The research dealt with 

some of the dirhams used, but Ibn Fadlan did not 

disclose their value, so we were forced to extract the 

value of some of these dirhams and link them to what is 

located at the headquarters of the Abbasid Caliphate 

through some operations the simple arithmetic, where 

the research highlighted the economic and financial 

aspects only and other wise is outside the scope of this 

research . 
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 المبحث االول:
 سيرة ابن فضالنأوال : 

 (1)ىو احمد بف فضالف بف العباس بف راشد بف حماد وىو مولى محمد بف سميماف  
ـ  ومحمد بف سميماف ىو الذي قاد 900 -929ىػ/ 002 -092رسوؿ الخميفة المقتدر باهلل  

. ثـ قمده الخميفة (0)ـ929ىػ/ 090عاـ   (0)الحرب في مصر لحرب ىاروف بف خمارويو
. والغريب اف المصادر التاريخية (9)ـ  اعماؿ الخراج والضياع919ىػ/ 029اـ  المقتدر باهلل ع

ال تفصح شيء عف صاحب ىذه الرحمة، إذ لـ يعثر الباحث عمى ترجمة واضحة البف 
 .(2)فضالف في المصادر التاريخية والجغرافية واالخبار

حمتو ىذه اف مع ذلؾ فإف ابف فضالف كفقيو ذو خبرة واسعة كاف يحاوؿ دائما في ر   
. ولـ يقدـ المؤرخوف أية شكوؾ حوؿ صحة نسب (9)ينسب لنفسو الدور الرئيس ليذه المبادرة

الرحمة اليو بؿ اجمعوا حوؿ صحة نسب الرحمة الى ابف فضالف . وربما يكوف ىو الذي أوحى 
المحتمؿ الى الخميفة ووزيره بأف يقـو بيذه الميمة الشاقة والمجيولة العواقب والنتائج التي مف 

 اف تطالو ىو قبؿ غيره .
يبدو اف ابف فضالف كاف يمتمؾ ثقافة دينية، وأدب رفيع وىذا ما جعؿ الخميفة   

المقتدر باهلل ووزيره يندبانو ليذه الرحمة، فضال عف أسموبو الجميؿ وورعو وخمقو القويـ، وحبو 
 لنشر اإلسالـ وصدقو في الحديث وعفتو في الماؿ .

ف ابف فضالف تحمؿ االسفار الشاقة فخاض األنيار، وسكف قرب والممفت لمنظر ا  
الثموج، وركب الجماؿ والسفف، وعبر البوادي والصحاري والقفار والغابات، وغامر مغامرة 
الشباب، ورأى الموت بعينو، مما يشير الى انو كاف في حالة جسمية تحتمؿ ىذه المشاؽ في 

عصره ما بمغ اليو مف رحمة بعيدة يصؿ فييا الى  . وليس مف الييف اف يبمغ رجؿ في(9)الرحمة
بالد البمغار والروس، واف يرى العجائب التي رآىا عمى وسائط نقؿ ذلؾ الزماف وصعوبة 

 .(8)المواصالت
يبدو اف الرجؿ نجح في ميمتو وأدى رسالتو وكاف حقا عند حسف ظف المسؤوليف   

ختيار الخميفة المقتدر باهلل ووزيره حامد بف عنو عندما اختاروه ليذه الميمة الشاقة، فقد وقع ا
عميو لرئاسة ىذا الوفد، وكمفاه بتسميـ رسالة لكؿ منيما يحمميما الى ممؾ أوربي  (9)العباس
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يعرفاف أتـ المعرفة اف الصالت بمممكتو حيف تتوثؽ ستزيد المسمميف قوة ورفعة وليس مف 
 .(12)ومجربا اليسير اف يختار الخميفة ووزيره شخصا اليكوف محنكا

وقد نقؿ عنو الجغرافيف ولـ يذكروا إسمو، ولـ يعرضوا لو في مصادرىـ التي أخذوا   
منيا ومنيـ : االصطخري ، وابف رستو ، والمسعودي وغيرىـ . لكنيـ لـ يشيروا في كتبيـ 
انيـ نقموا عنو عدا ياقوت الحموي الذي يعد أوؿ مف أشار الى فضمو، واختار فصوال مف 

 .(11)بو معجـ البمدافالرحمة وجعميا في كتا
يحتؿ ابف فضالف المكانة األولى بيف الجغرافييف سواء مف الناحية الزمنية أو   

األىمية الذاتية وذلؾ بسبب رحمتو المشيورة، وىذا األثر بال شؾ جدير باالىتماـ بعد اف 
ا . وفييا نجد أثرا طريفا بالنسبة لعصره فيو يقدـ لن(10)أصبحت الرحمة في متناوؿ الجميع

صورة حية لمجوانب السياسية والمالية واالجتماعية في العالـ اإلسالمي، والعالقات بيف بالد 
اإلسالـ والبالد المتاخمة ليا في آسيا الوسطى أو االصقاع النائية التي كانت تمثؿ أطراؼ 
 العالـ المعروؼ آنذاؾ، وتحفؿ الرحمة بمادة أثنوغرافية قيمة ومتنوعة بصورة فريدة وىي تمس
عددا مف القبائؿ التركية البدوية القاطنة في آسيا الوسطى، وعددا مف الشعوب التي كانت 
تؤدي آنذاؾ دورا أساسيا في تاريخ اوربا الشرقية كالبمغار والروس، وفي ضوء ذلؾ اليمكف 

 .(10)انكار قيمتيا األدبية واسموبيا القصصي السيؿ الممتع ولغتيا الحية
 الرحالة العرب المسممون

ضمت الدولة العربية اإلسالمية مناطؽ شاسعة وأسيـ االختالط بيف العناصر   
البشرية في ىذه البقعة الواسعة مف األرض في بروز حركة ترجمة واسعة الى العربية، وتطور 
لمعموـ بما فييا الجغرافية، إذ اف الدراسات التي وصفوا فييا األحواؿ الجغرافية والمناخية 

ة وصحيحة حوؿ حياة االنساف، ومختمؼ ضروب صنائعيـ، ودرجات تضمنت معمومات مسيب
تقدميـ العممي، ولـ تنحصر معمومات العرب الجغرافية في حدود أرض الخالفة بؿ تجاوزتو 
الى ما وراء البوادي العربية، فغدا الطريؽ البحري المؤدي الى بالد اليند وجزيرة سيالف 

الط التجارية، ومف جية البر فإف اآلثار اإلسالمية والصيف معروفا لدييـ مف جراء حركة االخت
تحمؿ معمومات وأوصاؼ عف طريؽ الصيف وتدؿ عمى اف مسالؾ أخرى كانت معروفة 

 .(19)لدييـ
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اطمؽ عمى الجغرافية الوصفية إسـ عمـ المسالؾ والممالؾ، وفي الحاالت التي يدور 
ذا غمب الجانب الكالـ فييا عف مراحؿ الطرؽ فقد أطمؽ عمييا اسـ عمـ البر  ود، وا 

الكوزموغرافي عمييا سميت وصؼ الكوف بما يصاحبو مف ميؿ واضح نحو العجائب والغرائب 
 .(12)فقد استعممت تسمية عمـ عجائب البالد

والحؽ اف الرحالة العرب المسمميف الذيف شكموا فئة متميزة مف الجغرافييف ظيروا   
اف الكندي فيمسوؼ العرب وألؼ كتابو طواؿ حقبة الحضارة العربية اإلسالمية، حيث ك

. وىناؾ رحمة التاجر سميماف الى الصيف والذي كتب (19)الموسوـ رسـ المعمور مف األرض
. ثـ يأتي ابف خرداذبة الذي برع في الجغرافية الوصفية في (19)ـ821ىػ/ 009مشاىداتو عاـ 

ى واليند وصاحب ذلؾ كتابو المعروؼ المسالؾ والممالؾ الذي وصؼ فيو العراؽ وآسيا الوسط
مالحظات عابرة عف التقسيـ اإلداري والخراج مع استشيادات شعرية عند الكالـ عف 

. (18)المواضع، ويتميز بحيوية اكثر في وصفو الطرؽ البحرية الواصمة الى اليند والصيف
وىنالؾ اليعقوبي الذي زار اليند وفمسطيف وأقاـ طوياًل في مصر والمغرب وألؼ كتابو 

ـ ووصؼ فيو المناطؽ التي زارىا ومنيا بغداد 891ىػ/ 098ؼ البمداف عاـ المعرو 
. ويأتي دور المسعودي الذي قضى خمسة وعشريف عامًا مف حياتو في الطواؼ (19)وسامراء

داخؿ أراضي الخالفة والممالؾ المجاورة، وسجؿ مشاىداتو في أشير مؤلفاتو مروج الذىب 
جباؿ والممالؾ، وشممت رحالتو الكثير مف البمداف مف ومعادف الجوىر وفيو وصؼ لمبمداف وال

اليند الى المحيط االطمنطي، ومف البحر األحمر الى بحر قزويف، ومف المحتمؿ اف يكوف قد 
 .(02)زار الصيف وأرخبيؿ الماليو

وكانت الرحمة عونا كبيرا لممؤرخ والجغرافي عمى حد سواء، ومف مياـ الرحمة تأكيد   
المشاىدة والمعاينة عمى أرض الواقع عالوة عمى ما وسعتو الرحمة مف افؽ ومدارؾ الجغرافي 
والمؤرخ معًا بسبب إتساع دائرة إتصاليا بالبمداف واألقواـ وحوارىا مع العمماء وأصحاب المعرفة 

ؿ البشر، وتقمبات األحواؿ في الزماف والمكاف وىذا ما يمكف اف نحققو عند إطالعنا عمى بأحوا
ـ 901ىػ/ 029رحمة ابف فضالف الذي زار األصقاع القريبة مف االتحاد السوفيتي سابقًا عاـ 

وقدـ لنا صورة حية لمظروؼ السياسية، والقضايا االقتصادية والمالية، والعالقات بيف الخالفة 
داف األخرى والتي كانت تمثؿ أطراؼ العالـ المعروؼ آنذاؾ مثؿ : حوض الفولغا، وبالد والبم

 .(01)البمغار وغيرىا
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 ثانيا : سمات عصر ابن فضالن وأهمية رحمته
يعد عصر ابف فضالف الذي تولى فيو الخميفة المقتدر باهلل الذي بويع بالخالفة عاـ   

و لـ يكف أىاًل لممسؤولية الممقاة عمى عاتقو ـ وعمره ثالث عشرة عامًا أي ان929ىػ/ 092
سيما واف عيده شيد الكثير مف التطورات السياسية ، واالقتصادية ، واالجتماعية ، والعسكرية 
، وقد فصؿ المؤرخ مسكويو في كتابو  تجارب األمـ وتعاقب اليمـ  الكثير مف التفاصيؿ 

 شارة اليو  .ومنيا الجانب االقتصادي والمالي  الذي نحف بصدد اإل
وصؼ ابف الطقطقي الخميفة المقتدر باهلل : "انو كاف كثير االنفاؽ، وأكثر مف الخمع   

والصالت، وكاف في داره أحد عشر الؼ خادـ خصي مف الروـ والسوداف، وكانت خزينة 
 .(00)الجوىر في أيامو مترعة بالجواىر النفيسة"

االحداث خاصة الجوانب قاؿ مرغميوث : "اف إطالع المؤرخ مسكويو عمى   
. (00)االقتصادية والمالية ومعايشة قسمًا منيا َيسر لو إعطاء صورة صادقة وواضحة عنيا"

وىذا ما تجمى في كتابو تجارب األمـ وتعاقب اليمـ سيما وانو كاف معاصرا لألحداث جميعيا، 
ليمـ كي يدوف لذلؾ اتسمت رواياتو بالمصداقية، واضطر لتبرير كتابو تجارب األمـ وتعاقب ا

الخروقات والتجاوزات التي تعد جية مفسدة لألخالؽ ومنيا الحيؿ في خمع الوزراء ومصادرتيـ 
 وتعييف غيرىـ .

وأوضح دليؿ عمى الفوضى التي عمت خالفة المقتدر باهلل أمريف : أوليما تعيينو   
وثانييما شيد ألثني عشر وزيرًا في خالفتو وىذا أمر لـ يشيده أي مف خمفاء بني العباس، 

عصره محاولتيف فاشمتيف لخمعو مف المنصب وىذا نتيجة لضعفو وسيطرة رجاؿ الدولة عميو، 
مما جعؿ الخالفة في عيده اف يدؽ أسفيف انييارىا مف قبؿ رجاالتيا والمتحكميف فييا ومنيـ 

وت ، ونسائو وخدمو وىو مشغوؿ بممذاتو فخربت الدنيا في أيامو وخمت بي(09)امو السيدة شغب
الماؿ بحيث انو أنفؽ سبعيف الؼ الؼ دينار ضياعًا وتبذيرًا لذلؾ اضطر الى استرضاء الجند 
والغمماف ببيع ضياعو وفرشو وآنية الذىب، فضال عف الفتف الداخمية والخارجية التي أغمقت 
سبيؿ العمؿ المثمر . وسنرى أثر ىذا كمو عند ابف فضالف فيو بعد اف عرؼ ما في عاصمتو 

وحضارة أصبح يستصغر أحواؿ الممالؾ التي رآىا وخاصة أوربا الشمالية فوصفيا  مف ترؼ
 .(02)وصفًا غريبًا يشعرنا بأنو كاف ينظر الييا في عجب



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222آذار 

 

)190 ) 
 

لقد جاءت ىذه الرحمة بناءًا عمى طمب ممؾ الصقالبة وىـ مف سكاف أوربا وتقع   
عاصمة البمغار  بالدىـ عمى أطراؼ نير الفولغا وعاصمتيـ عمى مقربة مف قازاف وىي

 .(09)الميدمة وتقع اليوـ عمى مقربة مف مدينة موسكو
ذكر ابف النديـ : "اف الترؾ والبمغار ال قمـ ليـ سوى البمغر والتبت فإنيـ يكتبوف     

بالصينية، وأما ممؾ الترؾ إذا أراد اف يكتب الى ممؾ مف االصاغر أحضر وزيره وأمر بشؽ 
يعرفيا أفاضؿ االتراؾ تدؿ عمى المعاني التي يريدىا الممؾ نشابة ونقش عمييا الوزير نقوشا 

 .(09)ويعرفيا المرسؿ اليو ويفعموف ذلؾ في ميادناتيـ ومسالماتيـ وحروبيـ"
طمب مف  (08)أشار ابف فضالف في رسالتو : "اف مميكيـ يدعى  ألمش بف يمطوار  

تفقيو بالديف، وتعرفو شرائع  أمير المؤمنيف الخميفة المقتدر باهلل اف يرسؿ اليو بعثة مف قبمو
اإلسالـ، وتبني لو مسجدًا، وتنصب لو منبرًا يقيـ عميو الدعوة لمخميفة المقتدر باهلل في جميع 

 .(09)مممكتو، وسألو اف يبني لو حصنًا يتحصف بو مف المموؾ المخالفيف لو"
وبَيف ابف فضالف لمخميفة المقتدر باهلل حيف وصوؿ الرسالة : "اف ىؤالء المخالفيف   

وىـ مف الييود كانوا يعتدوف عمى قومو، ويفرضوف عمييـ  (02)لممؾ الصقالبة ىـ الخزر
، وابف ممؾ الخزر يخطب مف يريد مف بنات (01)الضرائب يؤدونيا عف كؿ بيت جمد سمور

 .(00)والخزري ييودي وابنة الصقمبي قد تكوف مسممة"الصقالبة ويتزوجيا غصبًا، 
، وأنا، والرسوؿ مف عند السمطاف (00)قاؿ ابف فضالف : "كاف السفير نذير الحرمي  

سوسف الرسي وىو حاجب الخميفة المكتفي بأمر اهلل ومولى نذير الحرمي، وتكيف التركي، 
. في حيف قاؿ (02)" (09)وبارس الصقمبي وىو حاجب غالـ إسماعيؿ بف أحمد الساماني

كراتشوفسكي : بعد موافقة الخميفة المقتدر باهلل عمى ارساؿ البعثة تقرر اف يتألؼ الوفد المرسؿ 
. وتحركت (09)الى ممؾ الصقالبة مف : سوسف الرسي، واحمد بف فضالف كفقيو وذي خبرة
 ـ .901ىػ/ 029الرحمة مف مدينة السالـ يوـ الخميس إلحدى عشرة ليمة خمت مف صفر عاـ 

اكتسبت رحمة ابف فضالف أىمية كبيرة ألنيا أماطت المثاـ عف وجود عالقات بيف   
الدولة العباسية وبعض الدوؿ األوربية ضمف تجاذبات ىذه الرحمة، فألقى العرب أنوارًا ميمة 

. وفتحوا عيوف (09)عمى تاريخ الغرب القديـ، وبيف معمومات ميمة عف تاريخ روسيا والبمغار
تاريخ مناطؽ لـ يتطرقوا الييا ألف تعاليـ الديف اإلسالمي توحي بطمب العمـ  الغرب عمى

 والمعرفة وتطالب بالسعي الييا .
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فايماءات ىذه الرحمة أسيمت في تبياف ما دونو الرحالة العرب مف معمومات ومنيـ   
تي . وىذا ما وضحتو رحمة ابف فضالف ال(08)ابف فضالف الذي كتب عف روسيا وبالد البمغار

بينت ألىؿ تمؾ البالد ما كانت عميو بالدىـ عشية وصوؿ ابف فضالف ومف معو الى تمؾ 
 البالد، فأصبحت مصدرًا ميمًا أماط المثاـ عف ماضييـ وتاريخ اجدادىـ .

يبدو اف ابف فضالف وفؽ في إعطاء صورة حقيقية عف ىذه البالد في رسالتو   
الحياتية السياسية ، واالقتصادية ، واالجتماعية ،  تصويرًا دقيقًا فقد شمؿ وصفو جميع الجوانب

والعسكرية وغيرىا . وكاف وصفو دقيقا لكؿ المناطؽ التي مر بيا قبؿ اف يصؿ بالد البمغار 
. وحيف وصؿ الى بالدىـ كاف وصفو أكثر مف دقيؽ في وصؼ االستقباؿ، وكيفية (09)والروس

متد وصفو الى الميؿ والنيار وطوليما المعيشة، وطريقة األكؿ، وجموس الممؾ، والمائدة،  وا 
وقصرىما، وتعيف أوقات الصالة، كما تطرؽ الى دفف الموتى، وكذلؾ وصؼ الروس ولوف 

 .(92)بشرتيـ، واحجاـ اجساميـ
ومف ىنا يجب اف نشيد برسالة ابف فضالف وفضميا عمى المؤرخيف والباحثيف الذيف   

د الى ما ورد في رسالة ابف فضالف التي طالما نقموا عف ىذه االصقاع مف خالؿ االستنا
 عدت مصدرًا ميمًا اليمكف االستغناء عنو لمعرفة تاريخ البالد التي زارىا .

 المبحث الثاني
 إيماءات عن المدن واألقوام الذين مر بهم ابن فضالن

 الجرجانية  –خوارزم  –أواًل : المدن  بخارى 
 مر ابف فضالف ومف معو في رحمتو بمدف وأقواـ لـ يسبؽ لو اف مر بيا نذكر منيا :  

: وصفت ىذه المدينة بانيا : "بمد واسع فيو اخالط مف الناس مف العرب  بخارى
. وقاؿ عنيا المقدسي : (91)ـ"999ىػ/ 22والعجـ وافتتحيا سعيد ابف عثماف بف عفاف عاـ 

ال انيا عامرة حسنة يدور عمى مدنيا الخمس حائط سعتو إثنا "انيا كورة غير واسعة الرقعة إ
، وأردؼ قائال : "واشتيرت (90)وليس فييا أرض بائرة وال ضيعة عاطمة (90)عشر فرسخا

. وذكر ياقوت الحموي : "انيا مف أعظـ مدف (99)نموجكث وىي قصبة بخارى بسعة األسواؽ
ىي مدينة قديمة نزىة كثيرة البساتيف ما وراء النير وأجميا وكانت قاعدة ممؾ السامانية، و 

. واف (99). وأشار ابف خرداذبة : "اف مف مدنيا بيكند وىي مدينة التجار"(92)واسعة الفواكو"
 .(99)االسكندر المقدوني سار الييا وبناىا
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قاؿ ابف فضالف عندما زارىا : "ورأيت الدراىـ ببخارى ألوانًا شتى منيا دراىـ يقاؿ   
وصفر يؤخذ منيا عدد بال وزف مائة منيا بدرىـ  (99)ىي نحاس شبوو  (98)ليا الغطريفية

لكف اليعقوبي ذكر : "اف خراج بخارى يبمغ الؼ الؼ درىـ ودراىميـ شبيية  (22)فضة"
. لكف المقدسي قاؿ : "اف خراج بخارى يساوي الؼ الؼ ومائة الؼ وستة وستيف (21)بالنحاس"

. ونالحظ ىنا الزيادة الكبيرة في مقدار خراج (20)ًا"الفًا وثمانمائة وسبعة وتسعوف درىمًا غطريفي
بخارى، ونرى اف اليعقوبي لـ يذكر مفردة غطريفية، لكف ياقوت الحموي نقؿ عف ابف فضالف 
: "اف تعامميـ فقط بالدراىـ وال يتعامموف بالدنانير فيما بينيـ فكاف الذىب كالسمع 

حديد وصفر وغير ذلؾ مف جواىر  ، وكاف ليـ دراىـ يسمونيا الغطريفية مف(20)والعروض
 (29)مختمفة وقد ركبت فال تجوز ىذه الدراىـ إال في بخارى ونواحييا وحدىا، وكانت سكتيا

. ومف قوؿ ابف فضالف يتضح انيا دراىـ مف معدف (22)تصاوير وىي مف ضرب اإلسالـ"
إال في بخارى  النحاس، وأيده في ذلؾ اليعقوبي، كما اف ىذه الدراىـ الغطريفية ال يتعامؿ بيا

 وال وجود لمدنانير عندىـ كما أشار بذلؾ ياقوت الحموي .
أما عف قيمتيا فيتـ التعامؿ بيا عدًا وليس وزنًا ما قيمتو : مائة درىـ غطريفي =   

 درىـ فضة .
وباالعتماد عمى رواية اليعقوبي بأف خراج بخارى يبمغ الؼ الؼ درىـ فيذا يعني اف   

راج بدراىـ فضة وليس بدراىـ غطريفية والتي ال يتعامؿ بيا إال في سكاف بخارى يدفعوف الخ
 مدينة بخارى .

كانت مدينة قيندز مف كورة بخارى تدفع مبمغ الخراج وقدره الؼ الؼ ومائة الؼ   
تدفع مبمغ الخراج بالدراىـ  (29). ومدينة الصغد(29)وتسعة وثمانيف الفًا ومائتا درىـ غطريفية

ويتـ  (28)رؾ بالدراىـ الخوارزمية والمسيبية وغيرىا مف المدف األخرىالمحمدية، ومدائف الت
وغيرىا  (91)، الشاش(92)، اشروسنة(29)التعامؿ بيذه الدراىـ في مدف أخرى منيا مدف : فرغانة

. وىذا ما أشار اليو المقدسي بقولو : "يدفع خراج فرغانة بالدراىـ المحمدية، والشاش بدراىـ 
 .(90)ىـ محمدية"مسيبية، وعمى الصغد درا

ورأى ابف فضالف : "اف ميور النساء في بعض مدف كورة بخارى تدفع بالدرىـ 
. وىذا يؤكد ما ذىبنا اليو  (90)الغطريفي، وشراء العقارات والعبيد وال يذكروف غيرىا مف الدراىـ"
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مف اف الدراىـ الغطريفية ال يتعامؿ بيا إال في قصبة بخارى، وىذا يتضح مف النص بأف 
 ع المعامالت تجري وفؽ قيمة ىذا الدرىـ الغطريفي .جمي

لكننا نجد تناقضًا في رواية ابف فضالف، ففي نفس السياؽ يذكر اف ألىؿ بخارى 
، وليـ أيضًا دراىـ صفر يقاؿ ليا السمرقندية ستة (99)دراىـ آخر صفر أربعوف منيا بدانؽ

زوؿ الشؾ ألف ابف فضالف . وحيف نعود الى بداية النص عند ابف فضالف ي(92)منيا بدانؽ
قاؿ في بداية النص : "ورأيت الدراىـ ببخارى الواف شتى ..." أي اف ىناؾ دراىـ غطريفية، 
ودراىـ صفر، ودراىـ سمرقندية، وىذه ىي أنواع الدراىـ المتداولة في مدينة بخارى، وليس مف 

يا في جميع المعامالت الصحيح اف تعامميـ بالدراىـ الغطريفية فقط ىذه الدراىـ يمكف استعمال
التجارية، فضاًل عف الواجبات والمناسبات االجتماعية كالزواج وغيره، وىذا يدؿ عمى اف 
تعامؿ اىؿ بخارى بالدراىـ فقط دوف الدنانير، ثـ اف تعامميـ داخؿ مدينة بخارى يتـ بيذه 

 الدراىـ الغطريفية .      
ى المسيبية والمحمدية وجميعيا لكف ياقوت الحموي يرى : "اف ليـ دراىـ أخرى تسم

. لكنو لـ يذكر قيمتيا، وال كـ تساوي ؟ والراجح اف اسماءىا جاءت  (99)مف ضرب اإلسالـ"
مف اسـ غطريؼ بف عطاء عامؿ خراساف وأخويو محمد والمسيب، واتخذت أسماءىـ 
الغطريفية نسبة الى غطريؼ بف عطاء، والمحمدية نسبة الى محمد بف عطاء، والمسيبية نسبة 

ثة قد ضربوا دراىـ في مدينة بخارى لكننا الى المسيب بف عطاء، وبذلؾ يكوف االخوة الثال
نجيؿ قيمتيا . وىذا ايضًا لـ يتطرؽ لو ابف فضالف فيما يخص قيمة ىذه الدراىـ، والبد مف 

 .(99)اإلشارة اف ىذه الدراىـ ضربت أياـ االمارة السامانية
وباالستناد الى ما ذكر مف تعدد الدراىـ المتداولة في مدينة بخارى نستدؿ عمى   

شاط التجاري والمعامالت التجارية في ىذه المدينة كانت عمى أعمى مستوياتيا بحكـ تعدد الن
ف ياقوت الحموي  الدراىـ المتداولة، مما يدؿ عمى حركة تجارية نشطة في ىذه المدينة سيما وا 
قد أشاد بيذه المدينة بقولو : "مف اعظـ مدف ما وراء النير وأجميا ..... وىي كثيرة البساتيف 

. وىذا النص لياقوت الحموي يدؿ عمى (98)سعة الفواكو ..... ال ترى فييا قفارًا وال خرابًا"وا
سعة النشاط الزراعي ايضًا والذي يصب بدوره في صالح النشاط التجاري وازدياد التعامؿ 

 بدراىميـ في البيع والشراء .
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بخارى الثياب ومما يعزز ما ذىبنا اليو ما ذكره المقدسي حيف قاؿ : "ويرتفع مف   
، وحـز الخيؿ تنسج في (99)الرخوة، والمصميات، والبسط، وثياب الفرش الفندقية، والطبري
. وىذا اإلنتاج الغزير يدؿ (92)المحابس، وثياب اشموني، والشحـ، وجمود الضآف، ودىف الرأس

ب عمى نشاط تجاري متميز وغزير ليذه المدينة العريقة . وأىميا متميزوف في أمور أخرى حس
ما ذكر ياقوت الحموي فقاؿ : "اف أراضي ضياعيـ منعوتة باالستواء كالمرآة وليس بما وراء 
النير وخراساف بمدة أىميا أحسف قيامًا بالعمارة عمى ضياعيـ مف أىؿ بخارى وال أكثر عددًا 

 .(91)عمى قدرىا في المساحة"
يا قصبة : ىي كورة عمى حافتي نير جيحوف قصبتيا العظمى بييطؿ، ولخوارزم 

أخرى بخراساف وىـ يخالفوف اىؿ الجانبيف في الرسـو والمساف والخمؽ والطباع، وىي كورة 
جميمة واسعة كثيرة المدف ممتدة العمارة والبساتيف كثيرة المزارع والشجر والفواكو والخيرات مفيدة 

اسـ لمناحية  . وذكر ياقوت الحموي : "اف خوارـز ليس إسمًا لممدينة انما ىو(90)ألىؿ التجارات
. وتابع قائاًل : "ىي والية حسنة (90)بجممتيا فأما القصبة العظمى فقد يقاؿ ليا اليوـ الجرجانية"

. ألف ىناؾ نير بمخ جيحوف الذي (99)عامرة وأكثر ضياع خوارـز مدف ذات أسواؽ وخيرات"
 . (92)يصؿ الى خوارـز فيقطعيا ويمتد نحو الغرب حتى يصب في بطيحة

 (99)بف فضالف وصؼ دراىميا قائاًل : "ورأيت دراىـ خوارـز مزيفةحيف وصميا ا  
ووزنو أربعة دوانيؽ ونصؼ، والصيرفي  (99)ورصاصًا زيوفًا وصفرًا ويسموف الدراىـ طازجة

. وقد أيد ياقوت الحموي ما جاء في رسالة (82)والدراىـ" (99)والدوامات (98)منيـ يبيع الكعاب
حاجة لتكرار ما أورده نقال عف ابف فضالف سوى اف ابف ابف فضالف بشأف دراىـ خوارـز وال 

 فضالف قاؿ : اف الصيرفي فييـ يبيع الدوانيؽ الصغيرة ودوامات األطفاؿ والدراىـ المزيفة .
وىنا يصؼ ابف فضالف دراىـ مدينة خوارـز بأف جميا مزيفة في األعـ األغمب، أما   

الجيدة منيا فيطمقوف عمييا اسـ طازجة أي خالية مف الزيؼ وىي خالصة نقية، وحدد وزنيا 
بأربعة دوانيؽ ونصؼ، وحسب ما أوردنا وزف الدانؽ عمى أساس درىـ النقد، ودرىـ الكيؿ، 

 ء الدرىـ ويساوي سدس الدرىـ فيكوف وزف الدرىـ في خوارـز كما يمي :والدانؽ ىو أحد أجزا
 غراـ وزف درىـ خوارـز عمى أساس درىـ النقد 00,0=  9,2×  2، 992
 غراـ وزف درىـ خوارـز عمى أساس درىـ الكيؿ 0، 09=  9,2×  2، 208
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عميو يعد فما قؿ عف ذلؾ المقدار يعد ىذا الدرىـ مزيؼ، وما كاف بنفس القدر أو زاد 
 طازجًا .

والبد مف اإلشارة الى ما ذكره المقدسي حيف قاؿ : "اف درىـ خوارـز يساوي أربعة   
. (81)دوانؽ لئال يخرجيا التجار مف عندىـ فإلى اليوـ الفضة تحمؿ الينا وال تخرج مف عندنا"

 دوانؽ بذلؾ يكوف وزف درىـ خوارـز كما يمي : 9واذا كاف درىـ خوارـز = 
 غراـ وزف درىـ خوارـز عمى أساس درىـ النقد 1، 98=  9×  2، 992
 غراـ وزف درىـ خوارـز عمى أساس درىـ الكيؿ 0، 11=  9×  2، 208
وىكذا دخمت الدراىـ في عمميات البيع والشراء لمتجار في مدينة خوارـز وال تخرج   

فقط لكي منيا أي خفضت قيمتيا فبداًل مف أربعة دوانؽ ونصؼ خفضت الى أربعة دوانؽ 
 تحفظ في المدينة وال تخرج منيا بسبب قمة قيمتيا .

وتعزيزًا لما ذكرنا نورد قوؿ المقدسي حيث قاؿ : "ىناؾ سعة في التبادؿ التجاري   
، العسؿ ، البندؽ (80)لمسمع المختمفة ومنيا : السمور، السنجاب ، الشمع ، النشاب ، القالنس

. وىكذا نالحظ عمو كعب التجارة (80)البقر وغيرىا" ، السيوؼ ، الدروع ، الرقيؽ ، األغناـ ،
 في تمؾ المدينة مف خالؿ ىذه السمع والبضائع التي يتـ التعامؿ بيا بيعًا وشراءًا .

: ىي قصبة خوارـز وتسمى الخراسانية الجرجانية، وليا مدف كثيرة وىي الجرجانية 
قاؿ عنيا ياقوت الحموي : . و (89)قصبة ناحية خراساف عمى نير جيحوف وفييا تباع األغناـ

"اف اسميا اسـ لقصبة إقميـ خوارـز وىي مدينة عظيمة عمى شاطئ نير جيحوف، وأىميا 
. وأردؼ قائاًل : "ال أعمـ اني رأيت اعظـ منيا (82)يسمونيا كركانج وعربت الى الجرجانية"

ار المسعودي : . وأش(89)مدينة وال اكثر اموااًل واحسف احوااًل إال انيا خربت عمى يد المغوؿ"
، واذا ورد ىذا النير  "اف نير جيحوف نير بمخ يخرج مف عيوف تجري حتى تأتي بالد خوارـز
بالد خوارـز تفرؽ في مواضع ىناؾ ويمضي باقية فيصب في البحيرة التي عمييا القرية 

"  .(89)المعروفة بالجرجانية اسفؿ خوارـز
لقصبة العظمى ىي الجرجانية فمف وما دمنا قد ذكرنا اف مدينة خوارـز ىي ناحية وا  

المرجح اف تكوف دراىـ الجرجانية ىي ذاتيا دراىـ خوارـز ، وكما ذكرنا اف أغمب دراىميـ 
مزيفة، اما الطازجة منيا أي صحيحة الوزف والعيار وزنيا أربعة دوانيؽ ونصؼ إذف يكوف 

 وزف درىميـ ىو ذاتو وزف درىـ خوارـز أي :
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 مدينة الجرجانية عمى أساس درىـ النقد غراـ وزف الدرىـ في 0، 00
 غراـ وزف الدرىـ في مدينة الجرجانية عمى أساس درىـ الكيؿ 0، 09
أما ابف فضالف فأشار الى شدة برد ىذه المدينة ووصؼ ذلؾ قائاًل : "اف اهلل قد   

بدرىميف مف دراىميـ  (88)لطؼ بيـ في الحطب وأرخصو عمييـ حمؿ عجمة مف حطب الطاغ
 .(92). ونقؿ النص حرفيًا ياقوت الحموي في معجمو(89)تكوف زىاء ثالثة آالؼ رطؿ"

وبما اف ابف فضالف افترض اف حمؿ العجمة مف الحطب ىو ثالثة آالؼ رطؿ،   
 92أوقية ، واألوقية =  10كيمو غراـ، ألف الرطؿ =  1، 2وحسب رأي ىنتس اف الرطؿ = 

 غراـ فيكوف : 0، 191كيؿ = درىمًا ، ودرىـ ال
 درىماً  982=  92× 10

 درىماً  982إذف الرطؿ = 
 غراـ  0، 191ووزف درىـ الكيؿ = 

 كيمو غراـ  1، 2غراـ  أي الرطؿ يساوي تقريبًا  1200=  0، 191×  982إذف : 
 وبما اف العجمة تحمؿ مف الحطب ما وزنو ثالثة آالؼ رطؿ إذف :

كيمو غراـ تحمؿ العجمة مف الحطب  وىذا  9222=  92222=  0222×  1، 2
بالطبع غير معقوؿ وىذا ما أكده ياقوت الحموي في معجمو حيث قاؿ : اف أكثر ما تجر 

 .(91)عميو العجمة ألؼ رطؿ
 كيمو غراـ تحمؿ العجمة مف الحطب . 1222=  12222=  1222×  1، 2
: "ولقد رأيت  وأشار ابف فضالف في مكاف آخر لشدة برد ىذه المدينة حيث قاؿ  

ليواء بردىا بأف السوؽ بيا والشوارع لتخموا حتى يطوؼ االنساف أكثر الشوارع واألسواؽ فال 
. وىذا وصؼ لشدة البرد في ىذه المدينة ألنو بال شؾ يقوض (90)يجد أحدًا وال يستقبمو انساف"

قمص معو النشاط مف عمميات البيع والشراء، ونجده وصفًا طبيعيًا وحقيقيًا فحيف يشتد البرد يت
 التجاري والمعامالت التجارية بشكؿ عاـ .

وفي تمؾ الرحمة الشاقة قاؿ ابف فضالف : "انو اثناء المسير قاؿ لمف معو : ياقـو   
معكـ غالـ الممؾ وقد وقؼ عمى أمركـ كمو ومعكـ كتب السمطاف وال شؾ اف فييا توجيو أربعة 

ي فيطالبكـ بذلؾ فقالوا : ال تخشى مف ىذا آالؼ دينار مسيبية لو وتصيروف الى ممؾ أعجم
. وما ييمنا في ىذا النص اف ابف فضالف نصح مف معو بإعطاء (90)فإنو غير مطالب لنا"
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الماؿ الى الممؾ لكنيـ رفضوا، وكاف مقدار ىذا الماؿ أربعة آالؼ دينار مسيبية، وىذا ما 
ى الدراىـ المسيبية في مدينة جعمنا نتوقؼ عند ىذا النص فمفردة مسيبية كما اشرنا تطمؽ عم

بخارى الذيف كاف تعامميـ بالدراىـ دوف الدنانير والتي ضربيا المسيب بف عطاء كما اشرنا 
فيذا الماؿ المحموؿ ىو مف دار الخالفة وليس ىناؾ عممة مسيبية سواء أكانت دراىـ أـ 

نما درىـ مس يبي وىو مف تعامؿ دنانير، والمالحظة الثانية ىي انو ال يوجد دينار مسيبي وا 
أىؿ بخارى، ولكف ربما يكوف قد تـ استبداؿ العممة بالطريؽ وىذا احتماؿ غير مقبوؿ ألنيـ ال 
نما دراىـ فإذا ما استبدلوىا فأيف تصرؼ ىذه الدنانير وفي مدنيـ ال  يمتمكوف دنانير مسيبية وا 

نما الدرىـ . وىذا يعني اف ىناؾ دينار مسيبي وع مى األرجح اف الذي يتعامموف بالدينار وا 
 ضربو ىو المسيب بف عطاء وابف فضالف لـ يطمع عميو، ولـ يشر الى قيمتو .

 الروس  –الصقالبة  –ثانيا : القبائل واألقوام  الترك الغزية  
: قاؿ ياقوت الحموي عف الغزية : "ىو موضع قرب فيد  الترك الغزية -1

، وثـ ماء يقاؿ لو غمر غزية . 0(99)وىي بمدة نصؼ طريؽ مكة مف الكوفة بينيما مسافة يـو
ويصؼ ياقوت حاؿ الترؾ بقولو : "لـ نزؿ نسمع في البالد التي مف وراء النير وغيرىا مف 

. وقاؿ ايضًا : "اف اسـ تركستاف (92)الخزلجية"الكور الموازية لبالد الترؾ الغزية والتغزغزية و 
ىو اسـ جامع لجميع بالد الترؾ، وأوسع بالد الترؾ بالد التغزغز وحدىـ الصيف والتبت 
والخزلج والكيماؾ والغز والجفر والبجناؾ والبذكش واذكش وخفشاؽ وخرخير وأوؿ حدىـ مف 

ناحية الخزر ولكؿ صنؼ منيـ . وىناؾ أربعة أصناؼ مف الترؾ مف (99)جية المسمميف فاراب"
. يزعـ الترؾ اف جنكيزخاف ولد الشمس (99)ممؾ، وليس عندىـ لذة الحياة مع شقاء معيشتيـ

، ويدعوف اف ىوالكو كاف عمى قاعدة الترؾ بعدـ التقيد (98)ألف في صحارييـ أماكف فييا غاب
 .(99)بديف معيف
لجرجانية دخؿ بالد الترؾ قاؿ ابف فضالف في رسالتو : "انو بعد رحيمو عف مدينة ا  

ـ حتى وصموا الى قبيمة مف االتراؾ يعرفوف بالغزية وىـ مف البدو الرحؿ 901ىػ/ 029عاـ 
. وىذا (122)ورسوـ تزويجيـ.....ثوب خوارزمي وربما كاف المير جمااًل او دوابًا او غير ذلؾ"
اف مف سنتيـ عندي شيء طبيعي لما يمنح لممرأة كمير عند طمب الزواج . وذكر ياقوت : "

اف البنات البكور مكشفات الرؤوس فإذا أراد الرجؿ اف يتزوج ألقى عمى رأس إحداىف ثوبًا فإذا 
 .(121)فعؿ ذلؾ صارت زوجتو ال يمنعو منيا مانع"
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في مكاف آخر أشار ابف فضالف : "اف التجار ال يقدروف اف يغتسموا مف جنابة   
ويقولوف : ىذا يريد اف يسحرنا ألنو قد  بحضرتيـ إال لياًل حيث اليرونو ألنيـ يغضبوف

. وىذا يندرج ضمف عادات وتقاليد الترؾ الغزية، لكنو (120)في الماء ويغرمونو مااًل" (120)تفرس
لـ يذكر مقدار ما يغـر مف ماؿ . وفي ذات السياؽ ذكر ابف فضالف في وصفو لقبائؿ الغز 

صديقو التركي وأخذ مف جمالو حيث قاؿ : "إذا الرجؿ احتاج الى ماؿ ترؾ ما قد قاـ عند 
ودوابو ومالو حاجتو ورحؿ فإذا عاد مف الوجو الذي قصده قضاه مالو ورد إليو جمالو 

. ويبدو اف ذلؾ مف شيميـ مساعدة الغريب اذا احتاج الى ماؿ فيعطوه ما يريد (129)ودوابو"
 حتى يبمغ مأمنو ثـ يرد ما أخذه مف الرجؿ التركي .

ض عاداتيـ فقاؿ : "اذا اجتاز التركي انساف ال يعرفو أشار ابف فضالف الى بع  
وقاؿ: أنا ضيفؾ وأنا اريد مف جمالؾ ودوابؾ ودراىمؾ دفع اليو ما يريد فإذا مات التاجر 
وعادت القافمة لقييـ التركي وقاؿ : ايف ضيفي ؟ فإف قالوا : مات، حط القافمة ثـ جاء الى 

أخذ مف دراىمو مثؿ مالو عند ذلؾ التاجر بغير أنبؿ تاجر يراه فييـ فحؿ متاعو وىو ينظر ف
زيادة حبة، ويأخذ مف دوابو وجمالو وقاؿ : ذلؾ ابف عمؾ وانت أحؽ مف غـر عنو واف فَر 
فعؿ ايضًا ذلؾ الفعؿ وقاؿ لو : ذلؾ مسمـ مثمؾ خذ انت منو واف لـ يوافؽ المسمـ ضيفو في 

طمبو مسيرة أياـ حتى يصير اليو ويرفع الجادة سأؿ عف بالده ايف ىو؟ فإذا أرشد اليو سار في 
. وىذا يدؿ عمى عدـ تنازؿ التركي عف حقو، ويبقى  (122)مالو عنده وكذلؾ ما ييديو اليو"

 مطالبًا بو حتى يسترده واف كمفو ذلؾ المسير مف منطقة ألخرى حتى يسترد مالو .
وكاف قد  (129)وقاؿ ابف فضالف : "فأوؿ ما لقينا مف مموكيـ ورؤسائيـ يناؿ الصغير  

أسمـ فقيؿ لو : إف اسممت لف ترؤسنا فرجع عف اسالمو فمما وصمنا الى الموضع الذي ىو فيو 
قاؿ : ال اترككـ تجوزوف ألف ىذا الشئ ما سمعنا بو قط وال ظننا انو يكوف، فرفقنا بو الى اف 

، وأقراص خبز، وكؼ (128)جرجاني يساوي عشرة دراىـ، وشقة باي باؼ(129)رضي بخفتاف
ومائة جوزة فمما دفعنا ىذا اليو سجد لنا وقاؿ : لو ال بيوتي نائية عف الطريؽ لحممت  زبيب،

. ومف المعروؼ اف خاقاف ىو ممؾ الترؾ  (112) وانصرؼ عنا ورحمنا" (129) اليكـ غنمًا وبراً 
األعظـ وجبويو ىو ممؾ الغزية، ويناؿ تكيف ىو ولي عيد لجبويو، ولكؿ رئيس مف رؤساء 

. وىنا واضح اف لقاء الوفد مع ممؾ الغزية (111)دىقاف يناؿ أي ولي عيدالترؾ مف ممؾ أو 
يناؿ الصغير لـ يكف مرضيًا حيث انو رفض كما نعتقد اف يسمـ، ومنعيـ مف مواصمة السير 
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إلتماـ ميمتيـ وقاؿ : ال اترككـ تجوزوف ... حتى توسموا بو وسمح ليـ بمواصمة السير بعد 
عشرة دراىـ أي عشريف درىمًا لخفيف، وال نعمـ بأي الدراىـ اف منحوه خفيف يساوي كؿ منيما 

قيمت ىذيف الخفيف حيث لـ يشر ابف فضالف في نصو الى قيمة ىذه الدراىـ، وال اسمو واف 
غراـ، وبذلؾ  0، 992كنا نعتقد انو درىـ النقد المتعامؿ بو في دار الخالفة العباسية ويساوي 

 يكوف :
 ر الخؼ الواحد  عمى أساس درىـ النقد درىـ سع 09، 92=  0، 992× 12
 درىمًا  92درىـ سعر الخفيف  أي حوالي  29، 2=  0×  09، 92

فبيذا الدرىـ كما اعتقد تـ تقييـ الخفيف، ومعيما شقة باي باؼ، وبعض المواد األخرى 
وا المشار الييا توًا. واعتذر منيـ وقاؿ : لو ال بيوتي بعيدة ألعطيتكـ غنمًا وقمحًا ثـ غادر 

 رحبة ىذا الممؾ .
ثـ أشار ابف فضالف الى استقباؿ ممؾ الغزية لموفد قائاًل : "فمما كاف الميؿ دخمت أنا   

والترجماف اليو وىو في قبتو جالس ومعنا كتاب نذير الحرمي لمممؾ يأمره بالدخوؿ في اإلسالـ 
، وجمود (110)ومع الرسالة خمسيف دينارًا فييا عدة دنانير مسيبية، وثالثة مثاقيؿ مسؾ

، (119)، وخؼ أديـ، وثوب ديباج(112)وقطعوا لو منيا قرطقيف(119)، وثياب مروية(110)أديـ
 . (118) وخاتماً (119)وخمسة اثواب حرير، ودفعنا الى امرأتو مقنعة

وما ييمنا مف أمر ىذه اليدية ىو مبمغ الخمسيف دينارًا ومنيا عدة دنانير مسيبية .   
مف الخميفة العباسي المقتدر باهلل ومنو عدة دنانير مسيبية وىذا يعني اف ىذا المبمغ كاف ىدية 

وربما إحتوت ىذه الدنانير عمى قيمة نقدية تختمؼ عف ما أوردناه سابقًا حيث سبؽ اف ذكرنا 
مثاًل اف مدينة بخارى ال تتعامؿ بالدنانير واف عممتيـ ىي الدرىـ الغطريفي فقط ، أما الدنانير 

سوى ما مر معنا في مدينة الجرجانية مف اف ىناؾ دينار مسيبي  المسيبية فال نجد ليا أثراً 
وعمى األرجح اف الذي ضربو ىو المسيب بف عطاء لكننا نجيؿ مقداره وقيمتو ، كما اف ابف 
فضالف لـ يشر الى ذلؾ في رسالتو، وىناؾ مالحظة أخرى اف مع الرسالة دنانير ليست كميا 

 ابع اليد الواحدة .مسيبية وربما يكوف عددىا ال يتجاوز أص
ثـ سار الوفد وقرأ الكتاب عمى الترجماف وقاؿ لبعض القادة العسكرييف : اف ىؤالء   

رسؿ ممؾ العرب، واستجمى رأييـ : فرأى البعض اف يقتموا، ورأى آخروف : اف ىؤالء ارسموا 
عوف مف الى الخزر ليقووا بيـ عمينا، ورأى نفر آخروف : اف يؤخذ ما معيـ ويتركوف عراة يرج
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حيث جاءوا، وقاؿ آخروف : ال ولكف لدينا اسرى عند ممؾ الخزر فنفادي بيـ اسرانا، وما زالوا 
يتناقشوف فيما بينيـ سبعة أياـ ونحف في حالة الموت حتى أجمع رأييـ اف يخموا سبيمنا فخمعنا 

بو كؿ عمى أحد قادتيـ وأنبميـ ويدعى طرخاف خفتانًا مرويًا، وشقتيف باي باؼ، وعمى أصحا
. وبذلؾ (102)، وأقراصًا مف خبز وانصرفوا عنا(119)واحد قرطقًا، ودفعنا الييـ فمفاًل وجاورس

 اطمؽ ىؤالء القادة العسكرييف سبيؿ القافمة بعد اف اعطوىـ ىذه المواد .
وقاؿ في مكاف آخر: "اني رأيت مف الغزية مف يممؾ عشرة آالؼ دابة ومائة الؼ   

ا تحفظنا عمى ما ورد مف أرقاـ في ىذا النص عشرة آالؼ . ونسجؿ ىن(101)رأس مف الغنـ"
دابة و مائة الؼ رأس مف الغنـ والذي يشوبو الكثير مف المبالغات، فميس مف المعقوؿ اف 
يمتمؾ أحد مف االتراؾ ىذا العدد الكبير مف الدواب وىو مف القبائؿ البدوية التي ديدنيا الحؿ 

فوذ والسمطة فيمكف لنا اف نأخذ بيذه األرقاـ عمى محمؿ والترحاؿ، إال إذا استثنينا أصحاب الن
الجد . وعمى كؿ حاؿ فإف ىذه األرقاـ اف دلت عمى شيء انما تدؿ عمى يسر ورفاىية االتراؾ 

 الغزية حيف يتممكوف ىذه االعداد الكبيرة مف الدواب .
يرجع : قاؿ المسعودي :"اف الصقالبة مف ولد مار بف يافث بف نوح واليو  الصقالبة

سائر اجناس الصقالبة وبو يمحقوف في انسابيـ، وىـ أجناس مختمفة وبينيـ حروب وليـ مموؾ 
ومنيـ مف ينقاد الى ديف النصرانية، ومنيـ مف ال كتاب لو وال ينقاد الى شريعة، وىـ جاىمية 

. وقيؿ : ىـ جيؿ حمر األلواف صيب الشعور يتاخموف بالد (100) اليعرفوف شيئًا مف الشرائع"
، أما بالد الصقالبة : فيي بالد بيف بمغار والقسطنطينية وتنسب ا لخزر في أعالي جباؿ الرـو

 .(100)الييـ الخـر الصقمبية
قاؿ ابف فضالف : "انو عند وصوؿ الوفد الى ممؾ الصقالبة خر ساجدًا شكرًا هلل،   

أو قيمتيا،  . ولـ يحدد ابف فضالف اسـ ىذه الدراىـ(109) وكاف في كمو دراىـ فنثرىا عمينا"
ويبدو انيا كانت كثيرة ألنيا في يد ممؾ الصقالبة، وكذلؾ ألنيا نثرت فرحًا واستبشارًا بقدـو 

 وفد أمير المؤمنيف المقتدر باهلل فال بد اف تكوف ىذه الدراىـ بكمية كبيرة .
وبعد قراءة كتاب الخميفة المقتدر باهلل، ثـ كتاب الوزير حامد بف العباس، وبعد   

اء منيما نثر أصحابو عميو الدراىـ الكثيرة وأخرجت اليدايا مف الطيب والثياب والمؤلؤ، االنتي
. وىنا قدمت اليدايا لمممؾ (102) وكذلؾ ألمرأتو التي نثرت النساء عمييا الدراىـ وانصرفنا

وزوجتو وربما ابتيج رجاؿ الممؾ فنثروا عميو تمؾ الدراىـ المتداولة عندىـ، وكذلؾ النساء نثرف 
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دراىـ عمى زوجتو ابتياجًا برسؿ الخميفة العباسي المقتدر باهلل . ويبدو اف نثر الدراىـ عندىـ ال
ىي وسيمة وطريقة معينة إلظيار مدى السرور والبيجة لحدث معيف واف كنا نجيؿ اسـ ىذه 
الدراىـ وقيمتيا . وعمى األرجح اف قيمة ىذه الدراىـ ىي ذاتيا قيمة درىـ النقد الذي يساوي 

 غراـ . 0، 992
أشار ابف فضالف : "اف السفير نذير الحرمي حينما وصؿ الى ممؾ الصقالبة ألمش   

المحموؿ (109)بف يمطوار وقرأ عميو كتاب الخميفة المقتدر باهلل وتسميـ اليدايا اليو وسبب الماؿ
اليو لبناء المسجد والحصف، ولمجراية عمى الفقياء والمعمميف عمى الضيعة المعروفة 

. وبعد (109) (108)مف أرض خوارـز وىي مف ضياع الوزير عمي بف الفرات(109)شميثفبأرثخ
ذلؾ سممت جميع اليدايا الى ممؾ الصقالبة ما عدا ماؿ الضيعة الخاصة بالوزير عمي بف 
الفرات، وحيف وصؿ الوفد الى بخارى وقرأ كتاب الخميفة عمى نصر ابف احمد 

الى احمد بف (101)بف موسى النصراني بتسميـ ضيعة أرثخشميثف مف الفضؿ(102)الساماني
الذي بقي في دار السالـ وسوؼ يأتي بعد خمسة أياـ فقاؿ : سمعًا (100)موسى الخوارزمي

وطاعة لما أمر بو موالي أمير المؤمنيف، وسعى الفضؿ بف موسى النصراني إلعتقاؿ احمد 
اء الوفد : بف موسى الخوارزمي، وعندما وصؿ الوفد الى الجرجانية قاؿ ابف فضالف ألعض

ياقوـ معكـ غالـ الممؾ وقد وقؼ عمى أمركـ كمو ومعكـ كتب السمطاف وال شؾ اف فييا ذكر 
توجيو أربعة آالؼ دينار مسيبية لو وتصيروف الى ممؾ أعجمي فيطالبكـ بذلؾ فحذرتيـ وقمت 

 .(100): أنا أعمـ انو يطالبكـ فمـ يقبموا"
قالبة وقرأنا عميو الكتاب وبعد قاؿ ابف فضالف : "وعندما وصمنا الى ممؾ الص  

ضيافة ثالثة أياـ بعث إلي وكاف قد بمغو أمر األربعة آالؼ دينار وما كاف مف حيمة الفضؿ 
بف موسى النصراني في تأخيرىا فطمب الماؿ فرد ابف فضالف قائاًل : اف الماؿ تعذر جمعو 

نما جئتكـ بأجمعكـ وأنفؽ وضاؽ الوقت وخشينا فوت الدخوؿ فتركناه ليمحؽ بنا، فقاؿ الممؾ : ا
عميكـ موالي ما أنفؽ لحمؿ الماؿ إلي حتى أبني بو حصنًا يمنعني مف الييود الذيف 
استعبدوني فأما اليدية فغالمي قد يحسف اف يجئ بيا، قمت : ىو كذلؾ إال انا قد اجتيدنا، 

و عمـ فقاؿ لمترجماف : أنا ال أعرؼ ىؤالء انما اعرفؾ انت وذلؾ اف ىؤالء قوـ عجـ ول
األستاذ انيـ يبمغوف ما تبمغ ما بعث بؾ حتى تحفظ عمي وتقرأ كتابي وتسمع جوابي ولست 

. فخرج ابف فضالف مف عند ممؾ (109)أطالب غيرؾ بدرىـ فاخرج مف الماؿ فيو أصمح لؾ"
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 (102) الصقالبة مذعورًا وقاؿ ألصحابو : ىذا ما حذرتكـ منو، وظؿ الممؾ يسأؿ عف الماؿ أياماً 
ممؾ مف الترجماف اف يسأؿ المؤذف : ما يقوؿ في رجؿ دفع إلي قـو مااًل فخانوه، ثـ طمب ال

ولـ يرضى عنيـ الممؾ الذي باعد أصحابو أي (109)قاؿ : ىذا اليجوز وىؤالء قـو سوء
 .(109)أصحاب ابف فضالف وقربو ىو وسماه أبو بكر الصديؽ

ضب مف الوفد لعدـ يبدو اف ممؾ الصقالبة قد أحجـ عف المطالبة بالماؿ بعد اف غ  
حمؿ الماؿ اليو، ودليؿ ذلؾ ما أورده ابف فضالف في رسالتو حوؿ قوؿ ممؾ الصقالبة : "تعمـ 
اف الخميفة لو بعث إلي جيشًا كاف يقدر عمي ؟ قمت : ال ، قاؿ : فأمير خراساف ؟ قمت : ال ، 

قاؿ : فواهلل إني قاؿ : أليس لبعد المسافة وكثرة ما بيننا مف قبائؿ الكفار ؟ قمت : بمى ، 
ني لخائؼ مف موالي أمير المؤمنيف وذلؾ اني أخاؼ اف  لبمكاني البعيد الذي تراني فيو وا 
يبمغو عني شيء يكرىو فيدعوا عمي فأىمؾ بمكاني وىو في مممكتو وبيني وبينو البمداف 

بعثكـ الشاسعة، وانتـ تأكموف خبزه وتمبسوف ثيابو وترونو في كؿ وقت خنتموه في مقدار رسالة 
بيا إلي الى قوـ ضعفى وخنتـ المسمميف، ال اقبؿ منكـ أمر ديني حتى يجيئني مف ينصح لي 
فيما يقوؿ فإذا جاءني انساف بيذه الصورة قبمت منو، فألجمنا وما أحرنا جوابًا وانصرفنا مف 

 .(108) عنده
ىذا الجواب يدؿ عمى عدـ قبوؿ ممؾ الصقالبة عذر الوفد حيث فقد الماؿ ولـ   

يستطيع بناء المسجد والحصف وعدـ التفقو بالديف اإلسالمي، ويظير اف الماؿ احتجنو وكيؿ 
الوزير عمي بف الفرات الفضؿ ابف موسى النصراني عمى األرجح، وذلؾ بعد اف طالب عماؿ 

واعتقؿ، وىذه العبارة لـ نجدىا عند ياقوت الحموي (192)بمدينة مروباعتقالو فأخذ (109)المعاوف
نما اقتصر نقمو عف ابف فضالف عمى عجائب البمداف التي وصؿ  ألنو لـ ييتـ بأمر الماؿ وا 

 الييا .
، عمى اف (191) ذكر ابف فضالف عف الصقالبة : "وأكثر اكميـ الجاورس ولحـ الدابة  

شيئًا أخذه لنفسو ليس لمممؾ فيو حؽ غير انيـ يؤدوف الحنطة والشعير كثير، وكؿ مف زرع 
اليو في كؿ سنة مف كؿ بيت جمد سمور، واذا أمر سرية بالغارة عمى بعض البمداف فغنمت 

. وقد نقؿ ياقوت الحموي ىذا النص لكنو تغاضى عف بعض (190) كاف لو معيـ حصة"
ذلؾ بشكؿ مفصؿ فقاؿ : . لكف ابف رستة وضح  (190) العبارات والكممات ولـ يوردىا كاممة

"اف بالد الصقالبة بالد سيمة ومشاجر وىـ نزوؿ فييا، وليس ليـ كروـ وال مزارع وليـ مثؿ 
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الحباب مف خشب معموؿ فييا كور لنحميـ وعسميـ ويسمونيا أليشج يخرج مف الحب الواحد 
نما الحبوب فقط الح(199)مقدار عشرة أباريؽ نطة بمعنى اف ليس لدييـ الخضر والفواكو وا 

والشعير . ويستطرد ابف رستو قائاًل : "وأكثر زرعيـ الدخف فإذا كاف أياـ حصادىـ أخذوا مف 
 حب الدخف في مغرفة ثـ رفعوىا الى السماء ويقولوف يا رب انت الذي رزقتنا فأتممو عمينا"

(192). 
عندما نعود الى النص نرى وصؼ ابف فضالف : ألكؿ الصقالبة ومنو الجاورس،   
بة لحـ الخيؿ، كما اف الزراعة عندىـ كثيرة بدليؿ وفرة الحبوب الحنطة والشعير، ولحـ الدا

ولمفالحيف حقيـ فيما يزرعوف وىو حصتيـ ال يشاركيـ فييا أحد، غير انيـ يؤدوف لمممؾ ما 
يشبو الضريبة وىي عبارة عف جمد سمور يقدمو كؿ بيت ويمكف اف تكوف ىذه بمثابة ضريبة 

وما يمفت االنتباه وصؼ ابف فضالف الذي لـ يذكر عبارة كؿ  الخراج عف ما يزرعوف،
فالحوانما قاؿ كؿ بيت وال ندري ىؿ يقصد كؿ فالح ؟ أـ كؿ بيت ؟ سواء أكاف فالحًا أـ غير 
ذلؾ مف الميف األخرى، والمالحظة الثانية لماذا يقدموف لمممؾ جمد سمور بدؿ الماؿ ؟ ربما 

ما يقدموف لمممؾ، ويمكف اف تكوف ضريبة الجزية عف لعدـ اإلثقاؿ عمييـ حيث تخؼ عمييـ 
كؿ بيت وىذا ايضًا غير مقبوؿ ألف ضريبة الجزية يدفعيا الذمي الييودي أو النصراني لقاء 
البقاء عمى دينو وىي ضريبة الرأس، أما اذا كانوا مسمميف فمف الطبيعي اف ال يدفعوف الجزية، 

ف كنا ن رجح انيا تشبو ضريبة الخراج عف ما يزرعوف وىذا ما لـ يفصح عنو ابف فضالف وا 
مف الحبوب الحنطة والشعير . وكذلؾ لمممؾ نصيب مف الغنائـ التي يحصؿ عمييا المقاتموف 
اثناء اإلغارة عمى بعض البمداف فمو حصة مف ىذه الغنائـ، وبما انو لمممؾ فالراجح اف حصتو 

 ال تقؿ عف النصؼ مما يغنموف .
ييـ تجار كثيروف يخرجوف الى أرض الترؾ فيجمبوف الغنـ قاؿ ابف فضالف : "وف  

. وىذا ما أيده ياقوت (199)فيجمبوف السمور والثعمب األسود" (199) والى بمد يقاؿ لو ويسو
. ووجود (198) الحموي حيف قاؿ :"اف وراء ىذا البمد بمسيرة ثالثة اشير قوـ يقاؿ ليـ ويسو"

لتجارة عندىـ وخاصة الدواب والثعمب األسود تجار كثيروف في ىذه البالد يدؿ عمى انتعاش ا
ليصنعوا منو الفراء والمالبس بحكـ الطقس الذي يتسـ بالبرودة والقسوة . وقاؿ المسعودي : 
"اف ممكيـ لو مدف واسعة، وعمائر كثيرة، وتجار المسمميف يقصدوف دار ممكو بأنواع 

إال القميؿ وال يكوف  (122) يف. لكف ابف رستة ذكر: "اف ليس ليـ مف البراذ (199) التجارات"
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. ونالحظ اف ابف رستة ىنا قد شذ عف رأي كؿ مف ابف (121)الدابة إال عند الرجؿ المذكور"
فضالف، وياقوت الحموي، والمسعودي في مدى امتالؾ الصقالبة لمدواب ونحف نرى اف رأي 

 ابف رستة غير دقيؽ ىنا .
موضع سوؽ تقوـ (120)ير أتؿويعزز ابف فضالف رأيو مرة أخرى فيقوؿ : "وعمى ن  

. وىذا ما أيده ايضًا ياقوت الحموي مف (120) في كؿ مدينة ويباع فييا المتاع الكثير والنفيس"
اف : "قومًا مف التجار خرجوا الى النير بينيـ وبينو يوـ واحد، وفيو يسافر التجار الى ويسو 

الحموي نير أتؿ ولكف ما . وىنا يقصد ياقوت (129)ويجمبوف الوبر الكثير كالسمور والسنجاب"
ذكره المقدسي : يدؿ عمى انيا مدينة تقع عمى النير وليس نير فقاؿ : أتؿ قصبة كبيرة عمى 

 .(122)نير يمد الى البحيرة يقاؿ لو أتؿ، واليو أضيؼ اسـ البمد وفيو مسمموف كثيروف
أشار ابف فضالف : "اف عمى ممؾ الصقالبة ضريبة يؤدييا الى ممؾ الخزر مف كؿ   

. وىذا عندي شيء طبيعي ألف ممؾ الصقالبة إستنجد بالخميفة العباسي (129)بيت جمد سمور"
المقتدر باهلل ضد الخزر وسماىـ الييود المعارضيف فيبدو اف ممؾ الصقالبة أراد التصدي لممؾ 

الضريبة التي يؤدييا اليو ىذا مف جانب، ومف جانب آخر كما ذكرنا  الخزر لكي يتخمص مف
سابقًا اف عمى الصقالبة اف يؤدوا الى ممكيـ مف كؿ بيت جمد سمور، وىذه الضريبة يأخذىا 

 ممؾ الصقالبة مف شعبو ليعطييا بدوره الى ممؾ الخزر تجنبًا لسطوتو ودفع ضرره عنو .
: "واذا قدمت السفينة مف بالد الخزر الى بمد  ويستطرد ابف فضالف في روايتو فيقوؿ

، واذا قدـ الروس او (129)الصقالبة ركب الممؾ فأحصى ما فييا وأخذ مف جميع ذلؾ العشر
. وىذا  (128)غيرىـ مف سائر االجناس برقيؽ فممممؾ اف يختار مف كؿ عشرة رؤوس رأسًا "

برًا أو بحرًا فمو العشر مما دليؿ عمى اف ممؾ الصقالبة يعشر كؿ مف يدخؿ الى بالده سواء 
يدخؿ الى بالده مف مختمؼ السمع، وىذا ينطبؽ عمى الخزر والروس وحتى الرقيؽ والعبيد 

 .(129)فممممؾ فييا حصة . وليـ سوؽ في الشير ثالثة أياـ يتبايعوف فييا ويبيعوف
ؾ واخيرًا ما ورد عند ابف فضالف عف الصقالبة قولو لممكيـ : "مممكتؾ واسعة، واموال

جمة، وخراجؾ كثير، فمـ سألت السمطاف اف يبني حصنًا بماؿ مف عنده ال مقدار لو ؟ فقاؿ : 
رأيت دولة اإلسالـ مقبمة، وامواليـ يؤخذ مف حميا فألتمست ذلؾ ليذه العمة، ولو اني أردت اف 
نما تبركت بماؿ أمير  ابني حصنًا مف أموالي مف فضة أو ذىب لما تعذر ذلؾ عمي وا 

. وكاف ىذا السؤاؿ يراود ذىف ابف فضالف، فإذا كانت بالد الصقالبة (192)سألتو ذلؾ"المؤمنيف ف
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عامرة، وتجارتيا وافرة، وأمواليا كثيرة، فما الضير مف استخداميا لدرء خطر الخزر عف بالده، 
فرد قائاًل : انو يممؾ الكثير وبإمكانو فعؿ كؿ شيء في سبيؿ بناء حصف ضد ىجمات 

و أراد اف يتبرؾ بماؿ الخالفة، ويبدو اف ىذا الجواب بعيدًا عف المنطؽ وتيديدات الخزر لكن
حيث نرى اف ممؾ الصقالبة عمى األرجح أراد االستقواء بالخالفة وسمطتيا الدينية ضد تسمط 
الخزر عمييـ لتضاؼ الى قوتيـ قوة جديدة تبعد عنيـ الخطر وال دخؿ لألمواؿ في ىذا. 

واد التجارية وتشيد نشاطًا تجاريًا واسعًا، فضاًل عف النشاط الزراعي فالبالد كما رأينا زاخرة بالم
 بؿ وحتى الصناعي ولكف ما يضيرىا ىو التيديد الخزري ليـ .

الروس : قاؿ عنيـ المسعودي : "اف الروس أمـ كثيرة، وأنواع شتى، ومنيـ مف يقاؿ 
عظيمة ليـ خمؽ عظاـ  . وأشار مسكويو : "اف الروس أمة(191)ليـ الموذعانة وىـ األكثروف"

. وحدد ابف  (190) وليـ بأس شديد ال يعرفوف اليزيمة وال يولي الرجؿ منيـ حتى َيقتؿ أو ُيقتؿ"
رستة مكانيـ فقاؿ : "فأما الروسية فإنيا في جزيرة حوالييا بحيرة والجزيرة التي ىـ فييا نزوؿ 

كثر وضوحًا حيف قاؿ : . ولكف تحديد مسكويو لمكانيـ كاف أ(190) ثالثة أياـ مشاجر وغياض"
"اف قومًا يعرفوف بالروس يكونوف وراء بمداف الخزر خرجوا الى أذربيجاف وممكوا برذعة، وىـ 

نما طمبوا الممؾ وليس يعرفوف اليزيمة" . وكذلؾ فعؿ ياقوت الحموي (199) قوـ ال ديف ليـ وا 
لغة برأسيا وديف حيف قاؿ عنيـ : "ىـ أمة مف األمـ بالدىـ متاخمة لمصقالبة والترؾ، وليـ 

 .(192)وشريعة ال يشاركيـ فييا أحد
قاؿ عنيـ ابف فضالف : "ورأيت الروسية وقد وافوا في تجارتيـ ونزلوا عمى نير   

. وىذا ما سبؽ اف أشار اليو ابف فضالف في رسالتو وتطرقنا اليو عند الحديث عف (199)أتؿ"
تجارية بيف تمؾ األمـ والشعوب، الصقالبة فال حاجة لمتكرار، لكنو يدؿ عمى وجود الصالت ال

نما استمرت لتفضي الى نشاط  وىذه الصالت التجارية لـ تتأثر بالمواقؼ السياسية أو الدينية وا 
تجاري متميز. وىذا ما أيده ابف رستة حيث قاؿ : "اف الروس يغزوف الصقالبة يركبوف السفف 

يحتممونو مف أرض الصقالبة،  حتى يخرجوا الييـ ويسبوىـ، وليس ليـ مزارع انما يأكموف مما
وليس ليـ عقار وال قرى وال مزارع إنما حرفتيـ التجارة في السمور والسنجاب وغير ذلؾ مف 

 .(198)فيشدونو في أحقابيـ"(199)الوبر فيبيعونو ويأخذوف باالثماف الصامت مف الماؿ
مشدودة إما مف (199)وذكر ابف فضالف : "اف كؿ إمرأة مف نسائيـ عمى ثدييا حقة  

ما مف ذىب عمى قدر ماؿ زوجيا ومقداره، وفي كؿ  ما مف نحاس، وا  ما مف فضة، وا  حديد، وا 
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حقة حمقة فييا سكيف مشدودة عمى الثدي ايضًا وفي اعناقيف أطواؽ مف ذىب وفضة ألف 
الرجؿ اذا ممؾ عشرة آالؼ درىـ صاغ ألمرأتو طوقًا، واذا ممؾ عشريف الؼ صاغ ليا طوقيف، 

يزدادىا طوقًا إلمرأتو، فربما كاف في عنؽ الواحدة منيف األطواؽ وكذلؾ كؿ عشرة آالؼ 
. ونالحظ في ىذا (191) . وىذا النص أورده ياقوت الحموي في معجمو حرفياً (192) الكثيرة"

النص اف المرأة تحمؿ حقة قد تكوف مف ذىب أو فضة أو أي معدف آخر عمى قدر ما يممؾ 
روس بأف الرجؿ حيف يمتمؾ عشرة آالؼ درىـ زوجيا مف ماؿ، ويبدو اف ىناؾ تقميد لدى ال

صاغ لزوجتو طوقًا، أي اف الزيادة طردية فكمما زاد الماؿ زادت األطواؽ، وليس مف المعقوؿ 
اف يكوف سعر الطوؽ الواحد عشرة آالؼ درىـ حتى واف كاف ذىبًا سيما واف ىناؾ أطواؽ مف 

الى مبمغ كبير جدًا فربما يكوف فضة أو نحاس أو حديد فبال شؾ اف سعرىا ال يمكف اف يصؿ 
أو أقؿ أو أكثر مف ذلؾ بقميؿ، ولـ  0222، أو 0222درىـ، أو 1222سعر الطوؽ الواحد 

، 992يفصح ابف فضالف عف اسـ ىذا الدرىـ أو قيمتو، والراجح انو يقصد درىـ النقد الذي = 
يتعامموف بيذه الدراىـ، غراـ الذي يمكف لو اف يشتري بو طوقًا لزوجتو ىذا إذا افترضنا انيـ  0

أما إذا كانت بغيرىا وىو ما لـ يفصح عنو ابف فضالف، وسكتت المصادر األخرى عف 
 تسميتيا فال نستطيع تحديد اسميا أو قيمتيا .

في ذات السياؽ أشار ابف فضالف الى : "اف أجؿ الحمي عندىـ الخرز األخضر   
روف الخرزة بدرىـ وينظمونو عقودًا مف الخزؼ الذي يكوف عمى السفف يبالغوف فيو، ويشت

. وىذا مف باب إكراـ النساء بإىدائيف ىذه الحمي مف الخرز األخضر حيث (190) لنسائيـ"
يشتروف ىذه الحمية الواحدة بدرىـ، لكنيـ يشتروف أكثر مف حمية واحدة لينظموا منيا عقودًا 

لنا اف نحدد اسمو او  لنسائيـ، والدرىـ المستخدـ ىنا لـ يفصح عنو ابف فضالف وال يمكف
 قيمتو .

وبحكـ الصالت التجارية لمروس قاؿ ابف فضالف : "اف الروس يدخؿ عمييـ بعض   
 .(190) التجار ليشتري منيـ بعض السمع أو الجواري فيشتري ما يرغب بو"

وفي رواية لطيفة عف الروس قاؿ ابف فضالف : "وساعة توافي سفنيـ الى المرسى   
معو خبز ولحـ وبصؿ ولبف ونبيذ حتى يوافي خشبة طويمة منصوبة ليا يخرج كؿ واحد منيـ و 

وجو يشبو وجو االنساف وحوليا صور صغار وخمؼ تمؾ الصور خشب طواؿ قد نصبت في 
األرض فيوافي الى الصورة الكبيرة ويسجد ليا ثـ يقوؿ ليا : يارب قد جئت مف بمد بعيد ومعي 
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ذا جمدًا، حتى يذكر جميع ما قدـ معو في تجارتو، مف الجواري كذا وكذا، ومف السمور كذا وك
ثـ يقوؿ : وجئتؾ بيذه اليدية ثـ يترؾ الذي معو بيف يدي الخشبة، ويقوؿ : اريد اف ترزقني 
تاجرًا معو دنانير ودراىـ كثيرة فيشتري مني كؿ ما أريد وال يخالفني فيما أقوؿ، فإف تعسر عميو 

لثة فإف تعذر ما يريد حمؿ الى كؿ صورة مف تمؾ بيعو وطالت أيامو عاد بيدية ثانية وثا
الصور الصغار ىدية وسأليا الشفاعة، وقاؿ : ىؤالء نساء ربنا وبناتو وبنوه، فال زاؿ يطمب 
الى صورة يسأليا ويستشفع بيا ويتضرع بيف يدييا، فربما تسيؿ لو البيع فباع فيقوؿ : قد 

مف الغنـ والبقر فيقتميا ويتصدؽ ببعض قضى ربي حاجتي، وأحتاج اف اكافيو فيعمد الى عدة 
المحـ ويحمؿ الباقي فيطرحو بيف يدي تمؾ الخشبة الكبيرة والصغار التي حوليا ويعمؽ رؤوس 
البقر أو الغنـ عمى ذلؾ الخشب المنصوب في األرض، فإذا كاف الميؿ وافت الكالب فأكمت 

 .(199) جميع ذلؾ فيقوؿ الذي فعمو: قد رضي ربي عني وأكؿ ىديتي"
ىذا النص يدؿ عمى اعتقادات الروس آنذاؾ وتخيميـ اف اإللو متمثؿ بتمؾ الخشبات   

والصور الموضوعة في مكاف معيف، وكاف يوافييا التجار لغرض التبرؾ والدعاء ومحاولة بيع 
ما يحمموف مف تجارات وسمع ويتمنوف الربح السريع والوفير، ومتى ما تحقؽ ما أراد التاجر 

دواب والتصدؽ بيا، ويحمؿ ما تبقى مف الذبائح الى تمؾ الخشبة والصور عمد الى ذبح ال
ييدييا إياىا تصورًا منو اف اإللو قد مَف عميو بالربح الوفير وعميو مكافئتو، وحيف تأكؿ الكالب 
ىذه المحوـ يعتقد اف اإللو قد رضي عنو وأكؿ المحـ . ثـ اف في ىذا النص نالحظ اف التاجر 

التي يحمميا سوى : الجواري، وجمود السمور، وبعض الدواب مما يؤشر لـ يذكر مف سمعو 
الى اف تمؾ السمع كانت األكثر رواجًا عند الروس مف غيرىا، وىي تمثؿ النسبة األكبر مما 
يتعامموف بو مع سمع أخرى أقؿ طمبًا ربما . لكف ابف خرداذبة أشار الى سمع أخرى حيف قاؿ:" 

، وجمود الثعالب السود مف أقصى صقمية الى البحر (192)اف الروس يحمموف جمود الخز
مروا بالخزر فيعشرىـ صاحبيا وربما (199)الرومي فيعشرىـ صاحب الروـ، واف ساروا في تنيس

 . (198) الى بغداد ويترجـ عنيـ الخدـ الصقالبة"(199)حمموا تجارتيـ مف جرجاف
يعمموف لو سفينة ومف عادات الروس ايضًا عند موت أحدىـ اف الرجؿ الفقير منيـ   

صغيرة ويجعمونو فييا ويحرقونيا، والغني يجمعوف مالو ويجعمونو ثالثة أثالث، فثمث ألىمو، 
وثمث يقطعوف لو بو ثيابًا، وثمث ينبذوف بو نبيذًا يشربونو يوـ تقتؿ جاريتو نفسيا وتحرؽ مع 

السفينة، أما  . وىنا نالحظ التفريؽ في الموت عندىـ، فعند موت الفقير يحرؽ في(199)موالىا
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الغني فيقسموف مالو بيف أىمو ونفسو، وشرب النبيذ إحتفاء بموت جاريتو معو التي قتمت نفسيا 
 حزنًا عميو فتموت معو .

وفي ذات السياؽ أشار مسكويو : "انو اذا مات الرجؿ منيـ دفنوا معو سالحو وثيابو   
. فكاف المسمموف (182) سنة ليـ"وآلتو وزوجتو أو غيرىا مف النساء وغالمو اف كاف يحبو عمى 

يخرجوف لياًل الى مقابرىـ ويحمموف ما أمكنيـ مف الماؿ والجواىر والثياب الفاخرة وساقوا مف 
 .(181) النساء والصبياف ما شاءوا"

وىذا مف عاداتيـ وتقاليدىـ واف كاف رأي مسكويو الذي اوردناه غير دقيؽ مف جية اف 
 ى مقابر الروس وياخذوف ما يتـ دفنو .ليس مف شيمة المسمميف اف يخرجوا ال

 النتائج  
 بعد االنتياء مف ىذا البحث يجدر بنا اف نسجؿ االستنتاجات اآلتية :  
لـ يرد في المصادر معمومات وافية عف صاحب ىذه الرحمة مما اضطرنا الى  -1

 االختصار في نواحي كثيرة .
شاسعة وقصية لـ رسمت رحمة ابف فضالف صورة واضحة وجمية عف مناطؽ  -0

يكف أحد يعرؼ عنيا شيئًا، ثـ انيا عرفت المؤرخيف والباحثيف األوربييف ببالدىـ وخاصة 
 الروس .
لـ يفصح ابف فضالف عف أسماء بعض الدراىـ وقيمتيا فبقيت المعمومات غير  -0

 مكتممة مما اضطرنا الى االجتياد في استخراج قيمة بعض ىذه الدراىـ وربطيا بما موجود في
 مقر الخالفة العباسية مف خالؿ بعض العمميات الحسابية البسيطة .

بينت الرحمة النشاط الزراعي والتجاري والصناعي ليذه المناطؽ، وسعة ىذا  -9
 النشاط بيف تمؾ األمـ والقبائؿ والمدف، والسمع التي يتبادلونيا بيعًا وشراءًا .

وفد في مراحؿ كثيرة أوضحت الرحمة المخاطر التي تعرض ليا أعضاء ال -2
وبخاصة اقترابيـ مف الموت عند الترؾ الغزية، فضاًل عف معاناتيـ مف البرد الشديد الذي 

 تميزت بو تمؾ المناطؽ واضطرارىـ الى لبس المالبس الثقيمة اتقاءًا مف البرد .
يبدو اف ىذه الرحمة لـ تحقؽ أىدافيا التي ذىبت مف أجميا عند ممؾ الصقالبة،  -9
د أعضاء الوفد المرسؿ قد سرؽ الماؿ الذي ارسمو الخميفة المقتدر باهلل الى ممؾ ألف أح

 الصقالبة مما أثار غضبو وىو ما بيناه في ىذا البحث .
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في النياية تبقى رحمة ابف فضالف ذات قيمة عممية كبيرة سيما وانيا تناولت  -9
  داد .جوانب الحياة المختمفة في مناطؽ بعيدة عف مقر الخالفة في بغ

  االحاالت

  
 

                                                 
 . 08المحقؽ ، صالدىاف ،  (1)
ىو ىاروف بف احمد بف طولوف مف مموؾ الدولة الطولونية بمصر التي ولد فييا وبويع لو وىو صبي بعد  (0)

 . 92، ص 8ـ . الزركمي ، االعالـ ، ج929ىػ/ 090ـ وقتؿ عاـ 899ىػ/ 080مقتؿ أخيو جيش عاـ 
 . 09، ص 2مسكويو ، تجارب األمـ ، ج (0)
 . 129المصدر نفسو ، ص (9)
 . 08؛ الدىاف ، المحقؽ ، ص020كراتشوفسكي ، تاريخ االدب الجغرافي ، ص (2)
 كراتشوفسكي ، المصدر نفسو . (9)
 . 08الدىاف ، المحقؽ ، ص (9)
 . 92المصدر نفسو ، ص (8)
ـ وكاف موسرًا جدًا وصادره الوزير عمي بف الفرات بعد 918ىػ/ 029استوزره الخميفة المقتدر باهلل عاـ  (9)

 . 18، ص 9ـ .  ابف الجوزي ، المنتظـ ، ج900ىػ/ 011عزلو عف الوزارة وقتمو عاـ 
 . 91الدىاف ، المحقؽ ، ص (12)
 089و 080و 081و 082، ص0وج 119و 82و 99، ص1ينظر:  ياقوت ، معجـ البمداف ، ج (11)
، 9وج 199، ص2وج 902و 909، ص9وج 022و 020و 000و 001و 92، ص0وج 909و 908و

 .  089ص
 . 020كراتشوفسكي ، تاريخ االدب الجغرافي ، ص (10)
 المصدر نفسو . (10)
 . 2؛ الكبيسي ، الرحالة العرب المسمموف ، ص00الداقوقي ، الجغرافية العربية ، ص (19)
 ؛ الكبيسي ، المصدر نفسو .00 -00كراتشوفسكي ، تاريخ االدب الجغرافي ، ص (12)
 . 9، ص 0متز ، الحضارة اإلسالمية ، ج (19)
 . 290لوبوف ، حضارة العرب ، ص (19)
 . 199كراتشوفسكي ، تاريخ االدب الجغرافي ، ص (18)
 . 190المصدر نفسو ، ص (19)
 . 191المصدر نفسو ، ص (02)
 . 12، ص 0؛ متز ، الحضارة اإلسالمية ، ج290لوبوف ، حضارة العرب ، ص (01)
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 . 022الفخري ، ص (00)
 . 09اريخ اإلسالمي ، ص؛ كاشؼ ، مصادر الت190دراسات ، ص (00)
ىي والدة الخميفة المقتدر باهلل كانت ليا أمواؿ عظيمة وكثيرة الصدقة وجزعت بعد مقتؿ ابنيا المقتدر باهلل  (09)

ـ وصادرىا الخميفة القاىر باهلل وتوفيت بعد ابنيا بسبعة اشير.  ابف الجوزي، المنتظـ، 900ىػ/ 002عاـ 
 .020، ص9ج
 . 00صالدىاف ، المحقؽ ،  (02)
 المصدر نفسو . (09)
 . 00الفيرست ، ص (09)
لقد اختمؼ في اسمو ففي المخطوطة الحسف بف يمطوار، وعند ياقوت الحموي المس بف شمكي يمطوار  (08)

 . 99والصحيح ما ورد في المخطوطة .  الدىاف ، المحقؽ ، ص
 . 020كراتشوفسكي ، تاريخ االدب الجغرافي ، ص (09)
يؿ اسـ لمممكة ال اسـ لمدينة، وقيؿ انيا اسـ إلقميـ مف قصبة تسمى أتؿ، وأتؿ اسـ ىي بالد الترؾ، وق (02)

 . 001، ص0لنير يجري بيف الخزر مف الروس والبمغار .  ياقوت ، معجـ البمداف ، ج
، 9السمور حيواف بري يشبو السنور تسوى مف جموده فراء غالية الثمف  ابف منظور، لساف العرب ، ج (01)

 .082ص
 . 98الرحمة ، ص (00)
 . 99، ص2ىو احد رجاؿ الخميفة المقتدر باهلل .  مسكويو ، تجارب األمـ ، ج (00)
إسماعيؿ بف احمد الساماني : ىو مف حكاـ االمارة السامانية وىـ ارباب الواليات بسمرقند والشاش  (09)

 . 99، ص9ـ .  ابف الجوزي ، المنتظـ ، ج929ىػ/ 092وفرغانة توفي عاـ 
 . 99الرحمة ، ص (02)
 . 020تاريخ االدب الجغرافي ، ص (09)
 . 199 -199ابف فضالف ، الرحمة ، ص (09)
 . 199 -199 -199 -110المصدر نفسو ، ص (08)
 يقصد ىنا بالد فارس ومدف بخارى وخوارـز والجرجانية وغيرىا . (09)
 . 112 -90ابف فضالف ، الرحمة ، ص (92)
 . 100اليعقوبي ، البمداف ، ص (91)
 . 029، ص0ىو أحد مقاييس الطوؿ ويساوي ثالثة أمياؿ .  الفيومي ، المصباح المنير ، ج (90)
 . 010احسف التقاسيـ ، ص (90)
 . 000المصدر نفسو ، ص (99)
 . 082، ص0معجـ البمداف ، ج (92)
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 .02المسالؾ والممالؾ ، ص (99)
 . 02قدامة ، الخراج ، ص (99)
كانت معتبرة جدًا في بخارى ضربيا غطريؼ بف عطاء عامؿ خراساف ىي دراىـ عمى عمؿ الفموس التي  (98)

 . 092في عيد الخميفة ىاروف الرشيد مع اخويو محمد والمسيب .  المقدسي ، احسف التقاسيـ ، ص
شبو : ىو نحاس اصفر باطعاـ التوتيا المدبر بالحالوات وغيرىا حتى شبو بالذىب وسمي شبيا .   (99)

 . 009؛ اليمداني ، الجوىرتيف ، ص089الجواىر، صالبيروني ، الجماىر في 
 . 99الرحمة ، ص (22)
 . 100البمداف ، ص (21)
 . 092احسف التقاسيـ ، ص (20)
العروض : ىي االمتعة التي اليدخميا كيؿ أو وزف وال تكوف حيوانًا وال عقارًا  الرازي، مختار  (20)

 . 022الصحاح،ص
 . 029تضرب عمييا الدراىـ .  الرازي ، مختار الصحاح ، صالسكؾ جمع سكة وىي حديدة منقوشة  (29)
 . 081، ص0معجـ البمداف ، ج (22)
 . 08ابف خرداذبة ، المسالؾ والممالؾ ، ص (29)
كورة عجيبة قصبتيا سمرقند، وقيؿ ىما صغداف صغد سمرقند وصغد بخارى وىي قرى متصمة خالؿ  (29)

 . 999، ص0اقوت ، معجـ البمداف ، جاألشجار والبساتيف، وىي مف اطيب ارض اهلل .  ي
 . 08ابف خرداذبة ، المسالؾ والممالؾ ، ص (28)
مدينة كبيرة في اوؿ بالد تركستاف وراء نير سيحوف وراء الشاش وليا قمعة حصينة .  ياقوت ، معجـ  (29)

 . 988، ص9البمداف، ج
وبينيا وبيف سمرقند ستة وعشروف بمدة كبيرة بما وراء النير مف بالد اليياطمة بيف سيحوف وسمرقند  (92)

 . 191، ص1فرسخًا .  ياقوت ، معجـ البمداف ، ج
 . 099، ص0ىي مدينة ما وراء نير سيحوف متاخمة لبالد الترؾ .  ياقوت ، معجـ البمداف ، ج (91)
 . 092احسف التقاسيـ ، ص (90)
 . 99الرحمة ، ص (90)
ويساوي سدس الدرىـ وعمى ىذا يكوف وزنو :            ىو مف وحدات الوزف الصغيرة وىو مف أجزاء الدرىـ (99)

غراـ  2، 208=  9÷  0، 191غراـ وزف الدانؽ  عمى أساس درىـ النقد  .  2، 992=  9÷  0، 992
 .129وزف الدانؽ  عمى أساس درىـ الكيؿ . الماوردي، االحكاـ السمطانية، ص

 . 99الرحمة ، ص (92)
 . 081، ص0معجـ البمداف ، ج (99)
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ىي احدى امارات المشرؽ وسميت باسـ مؤسسيا ساماف بف خدات وىو مف النبالء الفرس وحكمت مف  (99)

 وما بعدىا  . 0، ص9ـ .  ابف االثير ، الكامؿ ، ج998 -899ىػ/ 089 -091عاـ    
 . 081 -082، ص0معجـ البمداف ، ج (98)
 . 91فرش طبري ىي فرش مف طبرستاف .  اليعقوبي ، البمداف ، ص (99)
 . 022المقدسي ، احسف التقاسيـ ، ص (92)
 . 082، ص0ياقوت ، معجـ البمداف ، ج (91)
 . 002المقدسي ، احسف التقاسيـ ، ص (90)
 . 020، ص0معجـ البمداف ، ج (90)
 . 020المصدر نفسو ، ص (99)
 . 129قدامة ، الخراج ، ص (92)
فيو، وكاف لمعممة الزائفة ثمنيا المحدد  ىي الزيوؼ التي يردىا التجار وىو الدرىـ الردئ والمردود الغش (99)

جيارًا وتسمى المزيفة ألف الفضة تذاب مع الزئبؽ وقد اتخذ الحجاج بف يوسؼ دارًا لمضرب فكاف الماؿ 
ـ، ثـ نقش عمى الدراىـ  اهلل احد اهلل الصمد فسميت المكروىة ألف الفقياء 999ىػ/ 92يضرب لمسمطاف عاـ 

 . 29كرىوىا .  قدامة، الخراج، ص
 . 119أي نقية خالصة غير ناقصة الوزف ووزنيا مثقاؿ ذىب .  الخوارزمي ، مفاتيح العمـو ، ص (99)
 . 80جمع كعب وىو الدانؽ الصغير .  الدىاف ، المحقؽ ، ص (98)
 . 102الدوامة فمكة يرمييا الصبي بخيط فتدور عمى األرض .  الرازي ، مختار الصحاح ، ص (99)
 . 029، ص0ت ، معجـ البمداف ، ج؛ ياقو 80الرحمة ، ص (82)
 . 009احسف التقاسيـ ، ص (81)
ىو نوع مف المالبس لمرأس وتكوف عمى ىيئات متعددة شاعت في زمف العباسييف وشغؼ بيا الخميفة  (80)

 . 181، ص9المنصور فمبسيا .  ابف منظور ، لساف العرب ، ج
 . 022احسف التقاسيـ ، ص (80)
 . 009 -009المصدر نفسو ، ص (89)
 .92، ص0معجـ البمداف ، ج (82)
 المصدر نفسو . (89)
 . 82، ص1مروج الذىب ، ج (89)
 . 80الطاغ : ىو الغضا وىو نوع مف الشجر وىي كممة تركية معربة .  الدىاف ، المحقؽ ، ص (88)
 . 80الرحمة ، ص (89)
 . 029، ص0معجـ البمداف ، ج (92)
 المصدر نفسو . (91)
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 . 82الرحمة ، ص (90)
 .   88المصدر نفسو ، ص (90)
 . 089، ص9معجـ البمداف ، ج (99)
 . 909، ص0المصدر نفسو ، ج (92)
 . 908المصدر نفسو ، ص (99)
 . 199، ص1مسكويو ، تجارب األمـ ، ج (99)
 . 020الكتبي ، فوات الوفيات ، ص (98)
 . 092، ص9المصدر نفسو ، ج (99)
 . 99 -91الرحمة ، ص (122)
 . 909ص، 0معجـ البمداف ، ج (121)
 . 009، ص0تفرس : تثبت ونظر .  الفيروز ابادي ، القاموس المحيط ، ج (120)
 .99الرحمة ، ص (120)
 . 92المصدر نفسو ، ص (129)
 المصدر نفسو . (122)
 . 122ىو كوجوؾ يناؿ ولي العيد .  الخوارزمي ، مفاتيح العمـو ، ص (129)
؛ 199، ص1، المصباح المنير، ج الخؼ : جمع خفاؼ وىو الممبوس او التي تمبس .  الفيومي (129)

 . 102، ص0الفيروز ابادي، القاموس المحيط ، ج
 . 98ىو لباس لممرأة .  الدىاف ، المحقؽ ، ص (128)
 . 90، ص1البر: ىو القمح .  الفيومي ، المصباح المنير، ج (129)
 . 98 -99الرحمة ، ص (112)
 .119الخوارزمي ، مفاتيح العمـو ، ص (111)
وؼ وىو معرب والعرب تسميو المشموـ وىذا عندىـ افضؿ الطيب . الفيومي ، المسؾ : طيب معر  (110)

 . 290، ص0المصباح المنير، ج
 . 9، ص1اديـ : الجمد المدبوغ . المصدر نفسو ، ج (110)
 نسبة الى مدينة مرو . (119)
 . 998، ص0القرطؽ : ممبوس يشبو القباء وىو مف مالبس العجـ .  الفيومي ، المصباح المنير، ج (112)
 . 89، ص0الديباج : الدبج ىو النقش والتزييف وىو لفظ معرب .  ابف منظور ، لساف العرب ، ج (119)
 . 019المقنعة : ىو ما تقنع بو المرأة رأسيا .  الرازي ، مختار الصحاح ، ص (119)
 . 120الرحمة ، ص (118)
 . 99، ص1المصباح المنير، جيشبو الذرة وىو اصغر منيا ، وقيؿ ىو نوع مف الدخف .  الفيومي ،  (119)
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 . 129 -120ابف فضالف ، الرحمة ، ص (102)
 . 129المصدر نفسو ، ص (101)
 .009، ص0مروج الذىب ، ج (100)
 .199، ص2ياقوت ، معجـ البمداف ، ج (100)
 .110الرحمة ، ص (109)
 .112المصدر نفسو ، ص (102)
ليعيف المسبب لو العامؿ عمى سبب الماؿ : التسبيبات : ىو اف يسبب رزؽ رجؿ عمى ماؿ فتعذر  (109)

 . 920استخراجو فيجعؿ موردًا لمعامؿ واخراجًا الى المرتزؽ .  الصابي ، تحفة االمراء ، ص
، 1ىي مدينة كبيرة مف اعماؿ خوارـز بينيا وبيف الجرجانية ثالثة أياـ .  ياقوت ، معجـ البمداف ، ج (109)

 .119ص
، 928ىػ/ 011، 029، 099باهلل ثالث دفعات في األعواـ  عمي بف الفرات : وزر لمخميفة المقتدر  (108)

، 0ـ .  ابف خمكاف ، وفيات االعياف ، ج909ىػ/ 010ـ حتى قتؿ مع ابنو المحسف عاـ 900، 919
 .99ص

 .98الرحمة ، ص (109)
أحد امراء االمارة السامانية اتخذ مف مدينة سمرقند حاضرة لو وتمكف مف ضـ بخارى اليو وحكـ مف عاـ  (102)

 . 0، ص9؛ ابف االثير، الكامؿ ، ج219،ص9ـ .  الطبري ، تاريخ ، ج990 -910ىػ/ 001 -021
ىو وكيؿ عمي بف الفرات كاف عميو اف يدفع مما يرتفع مف القرية لكنو سوؼ االمر .  ابف فضالف،  (101)

 . 99الرسالة،ص
 لـ نعثر عمى ترجمتو . (100)
 . 88 -98الرحمة ، ص (100)
 . 102 -119المصدر نفسو ، ص (109)
 . 102المصدر نفسو ، ص (102)
 المصدر نفسو . (109)
 . 100المصدر نفسو ، ص (109)
 المصدر نفسو . (108)
 . 98ىو قائد الشرطة او االمف .  الدىاف ، المحقؽ ، ص (109)
ىي مرو العظمى وتسمى مرو الشاىجاف اشير مدف خراساف بينيا وبيف نيسابور سبعوف فرسخًا .   (192)

 . 229، ص9البمداف ، جياقوت ، معجـ 
 . 089، ص0ىو لحـ الخيؿ .  ياقوت ، معجـ البمداف ، ج (191)
 . 102  -109الرحمة ، ص (190)
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 . 089، ص0معجـ البمداف ، ج (190)
 . 190االعالؽ النفيسة ، ص (199)
 . 199المصدر نفسو ، ص (192)
قرب موسكو. ياقوت ، معجـ ىي بالد ما وراء البمغار بينيما ثالثة اشير، وربما ىي روسيا البيضاء  (199)

 . 999، ص9البمداف، ج
 . 102 -109الرحمة ، ص (199)
 .089، ص0معجـ البمداف ، ج (198)
 .009، ص0مروج الذىب ، ج (199)
 . 09البرذوف الدابة وجمعيا براذيف .  الرازي ، مختار الصحاح ، ص (122)
 .199االعالؽ النفيسة ، ص (121)
الخزر ويمر ببالد الروس والبمغار، وقيؿ : اتؿ قصبة بالد الخزر ىو نير عظيـ شبيو بدجمة في بالد  (120)

 . 99، ص1والنير مسمى بيا .  ياقوت ، معجـ البمداف ، ج
 . 109الرحمة ، ص (120)
 . 99، ص1معجـ البمداف ، ج (129)
 . 090احسف التقاسيـ ، ص (122)
 . 192الرحمة ، ص (129)
 . 029الرازي ، مختار الصحاح ، ص  أي يأخذ عشر ما يحمؿ التاجر مف بضائع او سمع . (129)
 . 192الرحمة ، ص (128)
 . 199ابف رستة ، االعالؽ النفيسة ، ص (129)
 . 199الرحمة ، ص  (192)
 . 192، ص1مروج الذىب ، ج (191)
 . 99، ص9تجارب األمـ ، ج (190)
 . 192االعالؽ النفيسة ، ص (190)
 . 111، ص9تجارب األمـ ، ج (199)
 . 909، ص9معجـ البمداف ، ج (192)
 . 199الرحمة ، ص (199)
 . 09، ص0الماؿ الصامت : ىو الذىب والفضة .  التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج (199)
 . 192االعالؽ النفيسة ، ص (198)
 . 001، ص0ىو وعاء مف خشب الساج .  الفيروزابادي ، القاموس المحيط ، ج (199)
 . 122الرحمة ، ص (192)
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 . 909، ص9معجـ البمداف ، ج (191)
 . 121 -122الرحمة ، ص (190)
 . 121المصدر نفسو ، ص (190)
 .129 -120المصدر نفسو ، ص (199)
 . 092، ص2ىي ثياب تنسج مف صوؼ وابريسـ .  ابف منظور، لساف العرب ، ج (192)
 . 21، ص0ىي بمدة مف بالد مصر سميت بتنيس بف حاـ بف نوح .  ياقوت ، معجـ البمداف ، ج (199)
، 0ف طبرستاف وخراساف بناىا يزيد بف الميمب .  ياقوت، معجـ البمداف، جمدينة مشيورة عظيمة بي- (199)

 .109ص
 . 129المسالؾ والممالؾ ، ص (198)
 . 129ابف فضالف ، الرحمة ، ص (199)
 . 99، ص9تجارب األمـ ، ج (182)
 المصدر نفسو . (181)
 
 

 المصـادر والمراجع
 القرآن الكريم

 المصادر األولية
ـ(، الكامؿ في التاريخ، دار الكتاب 1000ىػ/ 902عبد الكريـ )ت ابف األثير، محمد بف  -1

 ـ( .1999ىػ/ 1089العربي )بيروت 
ـ(، الجماىر في الجواىر، دار الكتب 1298ىػ/ 992البيروني، محمد بف أحمد )ت  -0

 ـ( .0212ىػ/ 1901العممية )لبناف 
واخبار المذاكرة، ـ(، نشوار المحاضرة 999ىػ/ 089التنوخي، المحسف بف عمي )ت  -0

 ـ( .1990ىػ/ 1090تحقيؽ: عبود الشالجي، دار صادر) بيروت 
ـ(، المنتظـ في تاريخ المموؾ 1022ىػ/ 299ابف الجوزي، عبد الرحمف بف عمي )ت  -9

 ـ( .1908ىػ/ 1029واألمـ، مطبعة دار المعارؼ العثمانية ) حيدر آباد، الدكف، 
ـ(، المسالؾ والممالؾ، طبع 910ىػ/ 022)ت  ابف خرداذبة، عبيد اهلل بف عبد اهلل -2

 باألوفسيت، مكتبة المثنى، بغداد، )ال، ت( .
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ـ(، وفيات االعياف وانباء أبناء الزماف، 1080ىػ/ 981ابف خمكاف، احمد بف محمد )ت  -9
 ـ( .1999ىػ/ 1099تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، مكتبة النيضة المصرية ) القاىرة 

، دار المناىؿ لمطباعة 999ىػ/ 089ي، محمد بف احمد )ت الخوارزم -9 ـ(، مفاتيح العمـو
 ـ( .0228ىػ/ 1908والنشر )بيروت 

ـ(، مختار الصحاح، تقديـ: د. يحيى 1099ىػ/ 999الرازي، محمد بف ابي بكر )ت  -8
 ـ( .0229ىػ / 1909مراد، مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع )مصر 

ـ(، االعالؽ النفيسة، مطبعة بريؿ )ليدف 920ىػ/ 092)ت ابف رستة، احمد بف عمر  -9
 ـ(.1890ىػ/ 1012

ـ(، تحفة االمراء في تاريخ الوزراء، 1229ىػ/ 998الصابي، ىالؿ بف المحسف )ت  -12
 ـ( .1928ىػ/ 1098تحقيؽ: عبد الستار احمد فراج، دار إحياء الكتب العربية ) القاىرة 

ـ(، تاريخ الرسؿ والمموؾ، تحقيؽ: محمد أبو 900/ ىػ012الطبري، محمد بف جرير )ت  -11
 ـ( .1999ىػ/ 1099الفضؿ إبراىيـ، مطبعة دار المعارؼ ) القاىرة 

ـ(، الفخري في اآلداب السمطانية 1029ىػ/ 929ابف الطقطقي، محمد بف عمي )ت  -10
 ـ( .1999ىػ/ 1082والدوؿ اإلسالمية، دار بيروت لمطباعة والنشر ) بيروت 

فضالف، احمد بف فضالف بف العباس )مجيوؿ الوفاة(، رسالة ابف فضالف، تحقيؽ: ابف  -10
 ـ( .1990ىػ/ 1910د. سامي الدىاف، دار صادر ) بيروت 

ـ(، القاموس المحيط، دار الفكر ) 1919ىػ/ 819الفيروز ابادي، محب الديف محمد )ت  -19
 ـ( .1998ىػ/ 1098بيروت 

ـ(، المصباح المنير في غريب الشرح 1098ػ/ ى992الفيومي، محمد بف عمي )ت  -12
 ـ ( .1999ىػ/ 1919الكبير، دار الكتب العممية ) بيروت 

ـ(، الخراج وصناعة الكتابة، تعميؽ: محمد 999ىػ/ 009قدامة، بف جعفر الكاتب )ت  -19
 ـ( .1981ىػ/ 1921حسيف الزبيدي، دار الحرية لمطباعة والنشر ) بغداد 

ـ(، فوات الوفيات، تحقيؽ: احساف عباس، 1090ىػ/ 999اكر )ت الكتبي، محمد بف ش -19
 ـ( .1990ىػ/ 1090دار الثقافة )بيروت 

ـ(، االحكاـ السمطانية والواليات الدينية، 1228ىػ/ 922الماوردي، عمي بف محمد )ت  -18
 ـ( .1998ىػ/ 1098دار الكتب العممية ) بيروت 

ـ(، مروج الذىب ومعادف الجوىر، شرح: 929ىػ/ 099المسعودي، عمي بف الحسيف )ت  -19
 ـ( .1989ىػ/ 1929مفيد محمد قميحة، دار الكتب العممية ) بيروت 
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ـ(، تجارب األمـ وتعاقب اليمـ، تصحيح: 1202ىػ/ 901مسكويو، احمد بف محمد )ت  -02
 ـ( .1919ىػ/ 1000ىػ . ؼ امدروز، مطبعة شركة التمدف المصرية ) مصر 

ـ(، احسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ، 982ىػ/ 092احمد )ت المقدسي، محمد بف  -01
 ـ( .1929ىػ/ 1009مطبعة بريؿ )ليدف 

ـ(، إغاثة االمة بكشؼ الغمة، دار ابف 1991ىػ/ 892المقريزي، احمد بف عمي )ت  -00
 الوليد )حمص بال . ت( .

ر) بيروت ـ(، لساف العرب، دار صاد1011ىػ/ 911ابف منظور، جماؿ الديف محمد )ت  -00
 ـ( .1929ىػ/ 1092

ـ(، الفيرست، تعميؽ: د. يوسؼ عمي 992ىػ/ 082ابف النديـ، محمد بف ابي يعقوب )ت  -09
 ـ( .0212ىػ/ 1901الطويؿ، دار الكتب العممية ) بيروت 

ـ(، الجوىرتيف العتيقتيف 922ىػ/ 099اليمداني، الحسف بف احمد ) كاف حيًا عاـ  -02
ىػ/ 1909لبيضاء، عناية: د. يوسؼ محمد عبد اهلل، مكتبة االرشاد ) اليمف المانعتيف مف الصفراء وا

 ـ(.0220
ـ(، معجـ البمداف، دار صادر 1008ىػ/ 909ياقوت، ياقوت بف عبد اهلل الحموي )ت  -09

 ـ( .1922ىػ/ 1099لمطباعة والنشر) بيروت 
اشيو: محمد اميف ـ(، البمداف، وضع حو 929ىػ/ 090اليعقوبي، احمد بف ابي يعقوب )ت  -09

 ـ( .0220ىػ/ 1900ضناوي، دار الكتب العممية ) بيروت 
 المراجع الثانوية

 الداقوقي، حسيف عمي، الجغرافية العربية، مجمة األديب، ) بيروت، بال.ت( . -1
ىػ/ 1910الدىاف، سامي، تحقيؽ وتعميؽ وتقديـ رسالة ابف فضالف، دار صادر ) بيروت  -0

 ـ(.1990
 ـ( .1999ىػ/ 1922خير الديف، االعالـ، دار العمـ لممالييف ) بيروت الزركمي،  -0
زيادة، نقوال، رواد الشرؽ العربي  في العصور الوسطى، ىيئة المقتطفات السنوية )بيت المقدس  -9

 ـ( .1990ىػ/ 1090
ىػ/ 1922فييـ، حسيف، ادب الرحالت، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ) الكويت  -2

 ـ(.1999
كاشؼ، سيدة إسماعيؿ، مصادر التاريخ اإلسالمي ومنيج البحث فيو، مطبعة السعادة ) القاىرة  -9

 ـ( .1999ىػ/ 1099
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الكبيسي، فرات حمداف، وحدات الوزف والكيؿ والطوؿ والمساحة في العراؽ والحجاز وبالد الشاـ  -9
داد، كمية التربية )ابف رشد(، حتى نياية العصر االموي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغ

 ـ( .0220ىػ/ 1900بغداد  –)العراؽ 
، 02الكبيسي، فرات حمداف، الرحالة العرب المسمموف، مجمة دراسات في التاريخ، اآلثار، العدد  -8

 ـ .0229العدد الفصمي الثاني سنة 
عثماف، دار كراتشوفسكي، إغناطيوس، تاريخ االدب الجغرافي العربي، ترجمة: صالح الديف  -9

 ـ( .1989ىػ/ 1928الغرب اإلسالمي ) بيروت 
لوبوف، غوستاؼ، حضارة العرب، ترجمة: عادؿ زعيتر، دار احياء التراث العربي ) بيروت  -12

 ـ( .1999ىػ/ 1922
متز، آدـ، الحضارة اإلسالمية في القرف الرابع، ترجمة: محمد عبد اليادي أبو ريدة، دار  -11

 ـ( .1999ىػ/ 1089وت الكتاب العربي ) بير 
 ـ( .1909ىػػ/ 1098مرغميوث، س . د، دراسات عف المؤرخيف العرب، ) أكسفورد  -10
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