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  ٣١فصلنامه تاريخ اسالم ، شماره 

...........................................  

 مطالعه موردي سده ھاي چھارم تا ششم ھجرينیشابور و پايگاه علمي آن از منظر ياقوت حموي 

  *دکترشھال بختیاري

توسعه آن جايگاھي نیشابور از شھرھاي شرق اسالمي است که در دوره ھايي از تاريخ اسالمي در علوم و 

ترين مراکز  توجه علماي بزرگ به اين شھر و حتي اقامت در آن، نیشابور را به يکي از مھم. ممتاز داشت

موقعیت ممتاز نیشابور، جغرافي نويساني چون ياقوت حموي را به ارائه گزارشي . علمي آن دوران تبديل کرد

  .در خور از اين شھر وا داشته است

و تحوالت اين شھر را در کتاب معجم البلدان و شرح حال علما، متفكران و ادباي اين ديار را ياقوت حموي تاريخ 

ھا درباره نیشابور فراھم  اين امر سبب شده است که يکي از غني ترين گزارش. در معجم االدباء آورده است

ھر افزود و اوج آن حضور انديشمندان و صاحب نظران در سده ھاي چھارم به بعد به رونق علمي آن ش. شود

  . تا پیش از حمله مغول زمینه رشد و تعالي را براي آنان فراھم آورد

بررسي وضعیت شھر نیشابور در سده ھاي فوق و يافتن علل و چگونگي تحوالت علمي آن با اتکا به نوشته 

  .ھاي ياقوت حموي از اھداف اين مقاله است

  .االدباءحموي، معجم البلدان، معجم نیشابور، پايگاه علمي، ياقوت: واژه ھاي كلیدي

البلدان خدمت بزرگي به علم  ترين جغرافي دانان است که با نگاشتن معجم از شاخص] ١[ياقوت حموي

نظیرترين معجم ھا در علم اين کتاب از بي. جغرافیا و تاريخ و پیدايي جغرافیاي تاريخي كرده است

مناطق جغرافیايي پرداخته كه درزمان ياقوت وجود داشته يا جغرافیاست که براساس حروف الفبا تقريبًا به 

وي . کتاب ديگر حموي معجم االدباء است كه در حوزه رجال و ادب نگاشته شده است. نامي از آنھا باقي بود

در اين کتاب به شرح حال افرادي پرداخته كه در حوزه علوم ديني، ادب و تاريخ شناخته شده و يا صاحب اثر 

البلدان بود كه وسواس و دقت زيادي در  بیشترين خدمت او به تاريخ و جغرافیا از طريق نگارش معجم .اند بوده

  .آن داشته و بسیاري از نقاط ذكر شده را به چشم خود ديده است

  

گزارش حموي از ذيل مدخل نیساوبر نگاشته شده نشان دھنده موقعیت ممتاز اين شھر از نظر علمي در 

نظر مي رسد موقعیت ممتاز نیشابور متأثر از عواملي چون اقبال علما و صاحب نظران به . عصر خويش است

شد كه خود معلول  به اين شھر و حضور در آن جا بود، به خصوص اين مھاجرت از شھر پرآوازه بغداد انجام مي

نیشابور بررسي چگونگي اين امر از ديدگاه حموي، مي تواند به چرايي رونق علمي . عوامل مختلفي بود

ھايي بود که موفق به جذب  سوي ديگر مسئله آن است که نیشابور داراي چه موقعیت و ويژگي. کمک کند
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  .عالمان علوم مختلف شد

  

در آغاز الزم است به علل توجه علما به پايگاه علمي نیشابور و به طور عام خراسان بزرگ و شرق اسالمي و 

د با کوششي که منصور عباسي در اواسط قرن دوم ھجري در جلب شھربغدا. مھاجرت آنان از بغداد بپردازيم

علما و صاحب نظران علوم مختلف به آن شھر تازه تأسیس داشت، سبب اوج گرفتن و رونق آن شد، به 

اي در  اما نا آرامي ھاي سیاسي و فرقه. ھا مرکز علوم گوناگون و مورد توجه عالمان بود طوري كه تا مدت

پس از پايان يافتن ماجراي محنه، ھنوز . ھاي بعدي داشت اي بر رونق شھر در سال رندهدابغداد تأثیر باز

تا اين که با ظھور ابوالحسن اشعري و گرايش او به . انديشه سیاسي معتزله در جامعه طرفداراني داشت

در چنین فضايي . ادله کالمي اھل سنت و حديث، رويكرد او، به تدريج گفتمان غالب جامعه گرديد

مھري قرار گرفتند و عکس العمل آنان در فضاي سیاسي جامعه بغداد ھاي رقیب و غیررقیب مورد بي انديشه

پس . ھا تبديل شد؛ البته غلبه با گفتمان غالب بود ھا به صحنه کشاکش اين انديشه اثر گذاشت و بغداد مدت

ي به تشتت و درگیري فضاي از تسلط سلجوقیان بر بغداد و وزارت خواجه نظام الملک طوسي عامل ديگر

تأسیس نظامیه ھا و تقید به آموزش علوم مرتبط با اساس نامه نظامیه جو علمي را . فکري افزوده شد

  .سخت تحت تأثیر قرار داد

  

از نظر اجتماعي، درگیري ھاي عمده اي از سده ھاي دوم و سوم تا زمان سقوط اين شھر به دست مغوالن 

ھا و منازعات فرقه اي که میان حنبلي. اھب را به جان ھم مي انداختگزارش شده است که پیروان مذ

محیط ناآرامي را به وجود آورد که در آن مجال رفتار انديشمندانه ] ٢[شافعي ھا و گاه با شیعیان رخ مي داد،

  .گرفت درگیري ھا گاه چنان بود که دامنه آن بزرگان سیاسي را نیز فرا مي. کمتر رخ مي نمود

  

اين فضاي . ھاي سیاسي و اجتماعي بغداد تأثیر مستقیم و عمیقي در رکود علمي شھر داشت ناآرامي

ملتھب سبب شد که در مناطق ديگري که استعداد و شايستگي تبديل شدن به قطب علمي را داشتند 

ق خراسان بزرگ و از جمله نیشابوردر زمره اين مناط. امکان و زمینه رشد علمي و جذب عالمان فراھم شود

ھاي علمي رقیب بغداد  نیشابور در کنار شھرھايي از قبیل اصفھان، مرو، بلخ، بخارا و ري به قطب. قرار دارند

  .تبديل شد

  

در اين راستا سعي شده . پردازيم با اين توضیح، به بررسي وضعیت شھر نیشابور از منظر ياقوت حموي مي

جغرافیاي تاريخي و گزارش ھاي رجالي ارتباط  ضمن توجه به قطب علمي نیشابور، میان سبک اطالع رساني

در اين مقاله فرض بر آن است که ياقوت با ذکر ويژگي ھاي جغرافیاي نیشابور، ممتاز بودن علمي . برقرار گردد

اعم از تولد،  -از اين رو ضمن بحث درباره شخصیت ھاي علمي شھر . اين شھر را مد نظر قرار داده است

ھمچنین كوشیديم . تالش كرديم برتري و امتیاز مذکور را نشان دھیم -دايمي آنھا  اقامت يا سكونت موقت يا

تا اطالعات جامعي از . تکمیل شود -ترجیحًا ھم عصر وي  -داده ھاي ياقوت با اطالعات ديگر جغرافیانويسان 
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  .نیشابور ارائه گردد

  

گزارش وي از نیشابور از دوره . ته استدرباره جغرافیا و تاريخ نیشابور سخن گف» نیساوير«ياقوت ذيل واژه 

با اين حال، به ھنگام ذکر وجه تسمیه شھر، پیشینه تأسیس آن را از ] ٣.[شود اسالمي اين شھر آغاز مي

در دوره اسالمي، از زمان طاھريان كه نیشابور را مركز حكومت خود قرار دادند، اين . نظر دور نداشته است

ياقوت توضیح درباره نیشابور را با آوردِن . ترين شھرھا به حساب مي آمد شھر در غرب خراسان بزرگ، از مھم

كه به گفته وي " نیسابور: "نحوه تلفظ نام شھر آغاز كرده است تا به اين وسیله تلفظ صحیح آن را نشان دھد

غاز كرده شناسي آ دھد كه با زبان اين اشاره، شیوه كار ياقوت را نشان مي] ۴.[خوانند» نشاوور«عامه آن را 

  . به نظر مي رسد، اين از شیوه ھاي مرسوم در گزارش ھا بوده است. است

  

عبارت بعدي در معجم البلدان، ويژگي نیشابور در زمان ياقوت با وجود حمله مغول و ويراني شھر را نشان مي 

ضال و معدن ف« و افزوده است » آن جا شھر بزرگي است كه فضايل چشمگیر دارد«: او نوشته است. دھد

وي . ھمچنین تأکید کرده كه مانند آن را در ھیچ يک از شھرھايي كه گشته، نديده است. »منبع علماست

. پس از آن از طول و عرض جغرافیايي شھر سخن گفته و آن را در بخش چھارم از اقلیم پنجم ذكر كرده است

مأجوج، بخش شمالي بالد شام، جزاير اقلیم پنجم شامل بیشتر مناطق ايران، ماوراءالنھر تا سرزمین يأجوج و 

و تمامي سرزمین مغرب در شمال آفريقا است كه به بالد طنجه در ) مديترانه(قبرس و رودس در درياي شام 

  ] ۵.[شود درياي مغرب منتھي مي

  

ترين شھرھاي خاوران به حساب مي آمد و حتي در سده چھارم ھجري اھمیت آن  نیشابور در آن عصر ازمھم

به نظر مي رسد، اھمیت شھر ] ۶.[ترين دروازه ھرات به سوي نیشابور باز مي شد حد بود که کھنتا بدان 

از اين رو عالوه بر ياقوت، ]. ٧[عالوه بر آباداني و داليل سیاسي، به سبب موقعیت علمي شھر نیز بوده باشد

قدسي در توصیفي، م. در شرحي که مقدسي از اين شھر ارائه داده نیز عظمت شھر را مي توان دريافت

اي در اسالم براي بھترين ھايي که در آن گرد نیشابور را شھري مھم و مرکزي آبرومند دانسته که ھمپايه

بزرگي زمین و پھناوري آن، آب گوارا، نیرومندي ھوا، فراواني دانشمندان و . آمده اند، نمي توان سراغ گرفت

گوشت خوب و ارزان، زندگي مرفه و سودمند، بازارھاي بزرگان و پیشوايان پي گیر، میوه مرغوب و بسیار، 

ھاي حساس و مجلس  ھاي دلگشا، خاک چسبنده ، ذوق گشاد و خانه ھاي بزرگ، آبادي ھاي گرانمايه و باغ

ھاي بانظم، انتظام امور و شايستگي و رسم و آيین گزيده، ھنر و مھارت، بازرگاني و  ھاي گرانقدر، آموزشگاه

گي، گذشت و بخشش و امانت داري، صفات و ويژگي ھايي است که در آن عصر، عبادت، ھمت و مردان

اگرچه مي توان در توصیف فوق قدري مبالغه را ديد، اما چیده ] ٨.[نیشابور به آنھا مّتصف و شناخته شده بود

. ھجري براي شھري قابل تصور استشدن آنھا پشت سر ھم نشان برتري ھايي دارد که در سده چھارم

است از ديد افراد نکته سنجي چون مقدسي که شھرھاي بسیار را به چشم ديده، نیشابور در درجه مسلم 

  . اي از علو قرار داشت که او را وادار به ستايش آن كرده است
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ياقوت کوشیده است اطالعات جامعي درخصوص نیشابور ارائه دھد؛ به ھمین سبب در آغاز، اختالف آرا در 

اند شاپور از آن منطقه كه روستاھاي زيادي داشت عبور  گروھي گفته: كرده استنامگذاري شھر را نقل 

، "نیشابور. "كرد كه گفت خوب است در اين منطقه شھري باشد و به آن َنیشابور گفته شود مي

از نام ھايي است كه به خروج شاپور از محل حكومت خود مرتبط است و او " جنديشاپور"و " سابورخواست"

سابور «و به » نیست سابور«: حكومتش بازنگشت و يارانش از يافتن وي ناامید شدند، گفتند چون به محل

شاپور رفتند و  پس از آن به جندي. خواھیم يعني شاپور را مي» سابور خواست«: آمدند و گفتند» خواست

  ]٩.[يعني شاپور پیدا شد» وندساپور«: گفتند

  

به نیشابور » ايرانشھر«ياقوت با وجود اطالق نام . ر آمده استيا ايرانشھ] ١٠[از ديگر اسامي شھر، ابرشھر

ھاي میان  با ذکر محدوده جغرافیايي، معناي ايران شھر را تعريف کرده و گفته است که به ھمه سرزمین

وي به اين شیوه کوشیده است از محدود کردن دامنه ] ١١.[شود جیحون و قادسیه ايرانشھر گفته مي

تعیین حدود فوق با مشخصات فالت ايران سازگارتر است که دال بر تعريف . نعت کندتعريفي اين واژه مما

ياقوت در معجم االدباء به نقل از بیھقي و در شرح حال وي آورده . دقیق واژه ھا در آن عصر نیز مي باشد

ه و است كه نقل شده ھرعضوي از عمیدالملك كندري، وزير طغرل، در محلي مدفون است از آن جمله جمجم

  ]١٢.[مغز او که در نیشابور است

  

فرسخ، تا سرخس چھل  ١۶٠ياقوت درادامه به ذكر موقعیت جغرافیايي شھر پرداخته و فاصله آن را تا ري 

مقدسي نیز فاصله آن را تا اصفھان سي مرحله و تا . فرسخ و تا مرو شاھجان سي فرسخ ذكر كرده است

  ] ١٣.[جیحون بیست مرحله دانسته است

  

ز آغاز دوران اسالمي، نیشابور تحت الشعاع مرو قرار داشت اما آمدن اسالم نیشابور جاي آن را پیش ا

مؤلف ناشناس . ھاي چھارم تا حمله مغول نیشابور شھري بزرگ و بسیار آباد بوده است در سده] ١۴.[گرفت

ر كرده است كه محل ذك» با خواسته تر«نیشابور را بزرگترين شھر خراسان و ) ھـ٣٧٢تألیف (حدود العالم 

مساحت آن حدود يک فرسخ در يك فرسخ ] ١۵.[استقرار سپھساالران بود و كھندژ، ربض و شھرستان داشت

اين . ھاي شھر نحوه تأمین آب بود از ويژگي. بود، جمعیت آن نیز زياد بود و محل بازرگانان به شمار مي رفت

کرد و در عین حال آب مصرفي بخیر آن جلوگیري ميي تأمین آب در آب و ھواي نسبتًا خشک منطقه از تشیوه

آب چشمه ھا آب و ھواي آآآآآآ اا از طريق قنات در زيرزمین جاري مي . را در اختیار مصرف کننده قرار مي داد

در اين . ھايي كه براي اين كار آماده شده بودند، ھدايت مي شد شد و پس از رسیدن به شھر به سرداب

  :شرح اين کاريزھا چنین داده شده است] ١۶. [دسترسي به آب فراھم بود ھا ھمیشه امکان سرداب

  

در نیشابور کاريزھا دارند که در زير زمین روانند و در تابستان سرد ھستند و با پايین رفتن از چھار تا ھفتاد «
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ر کوچه ھا مي کاريزھا در آبادي آفتابي مي شوند و برخي از آنھا در شھر آشکار شده د. رسندپله به آنھا مي

  ]١٧. [ديده مي شود... مانند آنچه که در حیره و باب معمر و . گردند

  

اين مناطق عالوه بر انتساب به . نیشابور به سبب تقسیمات منطقه اي، مناطق و ملحقاتي نیز داشت

داليل  احتمال دارد به ھمین سبب، مقدسي يکي از. نیشابور از نظر اداري و سیاسي نیز تابع اين شھر بودند

تبديل کرده بود، نه بسیار بودن ] ١٨[اھمیت اين شھر را مھم بودن روستاھايش دانسته که آن را به خوره

ن منسوب به  ياقوت در تعیین حدود و مناطق ھمجوار شھر، سیزده روستا و چھار خا] .١٩.[شھرھايش

در قرن چھارم ھجري، ] ٢١.[بوژگان، خايمند، سنگان، سلومد و زوزن] ٢٠:[نیشابور را ذكر کرده است

اي وسیعي را در برگرفته و كشت و زرع بسیار داشتند  ھايي از حدود نیشابور بودند كه ھر كدام منطقه شھرك

پیش از آن در آغاز سده چھارم ھجري، ابن رسته نیشابور را ] ٢٢.[که محصول عمده برخي از آنھا كرباس بود

، )Bakharz(، باخرز)Zam(يي داشت از جمله زام شھري صحرايي ـ كوھستاني خوانده است كه شھرھا

ريوند، تكاب، : ھا عبارت بودند از عالوه بر آن سیزده روستا و چھار ربع داشت که ربع. و بیھق) Djuwain(جوين 

روستاھا نیز شامل استوا، ارغیان ، اسفراين، جوين، بیھق، بشت، رخ، باخرز، زام، زاوه، . فروش و مازول بشت

نیز روستايي از روستاھاي نیشابور بود كه فنجكردي به آن » فنجكرد«] ٢٣.[بود) خواف(و خواب زوزن، اشبند 

  ]٢۴.[منسوب بود

  

و اين در حالي است كه به طور ] ٢۵[ياقوت در معرفي نیشابور از تركیب محالت شھر صحبت نكرده است

اء، ضمن سخن گفتن از ادبا و االدب  وي در معجم. شده بود مسلم شھر محالتي داشت و به مناطقي تقسیم 

بن حسین باخرزي به آن  اي كه علي محله» باخرز«: علماي نیشابور از برخي محالت شھر نام برده است

  ]٢٩.[و محله عسکر] ٢٨[كه در زمان ياقوت ويران شده بود» حیره«و ] ٢٧[»میدان«] ٢۶[منسوب بود،

  

و تقسیمات منطقه اي، به محصوالت شھر  ياقوت در گزارش نويسي خود پس از ذکر کلیات جغرافیايي

كند و از وجود  آغاز مي" چیزھاي خوب زياد"وي محصوالت كشاورزي شھر را با ذكر میوه و . پرداخته است

وزني » من«. ريواس ياد كرده كه در دنیا مانند ندارد و ھر كدام از آنھا يك من و حتي بیشتر از آن وزن دارند

خوبي محصول ريواس عالوه بر ياقوت . كردند و معادل پنج رطل عراقي بود ار مياست كه مردم آن عصر با آن ك

در حدود العالم ] ٣١.[مانند خوانده است وي چاقو و ريواس آن را بي] ٣٠.[مورد توجه مقدسي نیز بوده است

  ] ٣٢.[ھاي گوناگون ابريشم و پنبه از محصوالت شھر خوانده شده است جامه

  

از عالقه وي به دادن دقیق ترين اطالعات از شھر است که امروزه کار جغرافیاي ھاي ياقوت نشان  گزارش

او . ياقوت پس از معرفي جغرافیاي شھر، به ذكر تاريخ نیشابور پرداخته است. تر کرده است تاريخي را آسان

بن   ھـ زمان خالفت عثمان بن عفان سومین خلیفه مسلمانان به دست عبداهللا ٣١زمان فتح شھر را به سال 

  . شھر به روش صلح فتح شد و مسلمانان در آن مسجد جامعي ساختند. عامربن كريز ذكر كرده است
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ھا را از نظر دور نداشته، به روايت ديگري در مورد فتح نیشابور در زمان خالفت  ياقوت در اين بخش نیز تفاوت

بن   در زمان عثمان، وي عبداهللابن قیس اشاره كرده است كه با نقض عھد مردم شھر  عمر به دست احنف 

تاريخ رخدادھا و وقايع شھر از اين زمان تا سده ششم ھجري . عامر را اعزام كرد و او بار ديگر شھر را فتح كرد

به نظر . که زمان ورود ترکان غز است مغفول مانده و عمًال ياقوت اطالعاتي در اين بخش ارائه نداده است

يکي از شاخص ترين وقايع در تحوالت يک شھر مي توانست باشد که در  رسد، از نظر او ورود اسالممي

معلوم نیست كه علت اين خأل . ي مختلف، به آن اشاره كرده است ھاي نخست شرح مناطق و شھرھاجمله

پانصد ساله در داده ھاي تاريخي ياقوت چیست؟ احتمال مي رود که يا منابع اطالعاتي وي دراين باره اندک و 

با وجود اين، مالک . ده و يا وي برخي رخدادھا را مھم تلقي کرده و از ديگر وقايع چشم پوشیده استناقص بو

تر مي شويم، ذکر وقايع تاريخي  گزينش نیز مشخص نشده است؛ البته ھرچه به زمان زندگي ياقوت نزديک

  .بیشتر مي شود

  

اسیر شدن سنجر سلجوقي ھمراه بود، ھـ كه با  ۵۴٨پس از درگیري میان ترکان غز با سلجوقیان در سال 

غزھا به . براي شھر شد" سبب مصیبت عظیمي"اين امر . اغلب مناطق خراسان تحت تسلط غزھا درآمد

گواھي ياقوت به نیشابور آمده ھركس را يافتند، كشتند و اموالشان را غارت كردند، به طوري كه در شھر 

پس از استیالي مؤيد، يكي از غالمان . سوزانده شدچیزي قابل شناسايي نماند و ھر چه بود تخريب و 

شاذياخ و ديوارھاي آن . شد انتقال داده شدند اي كه به آن شاذياخ گفته مي سنجر، مردم شھر به محله

جا  آن"جا از آبادترين و بھترين شھرھا شد به طوري كه منافع مردم و احوال آنجا زياد بود، زيرا  تعمیر شد و آن

ھـ ادامه داشت و ياقوت  ۶١٨اين وضع تا سال ". شد رق بود و ناچار بايد در ورودي بسته ميديواره دھلیز ش

رسد، ھاي وي به نظر ميبا اعتماد به داده] ٣٣.[در اقامت كوتاھي در اين سال در شاذياخ نیشابور مانده بود

ه شده بود، گسترش و شاذياخ که به جاي شھر اصلي برگزيد. جايي در مکان شھر به وجود آمد نوعي جا به

  .توسعه يافت و جاي نیشابور ويران شده را گرفت

  

او بخشي از وقايع را به چشم . زندگي ياقوت مصادف با حمالت مغول به فرماندھي چنگیزخان به ايران بود

ترين گزارش ھاي   ھاي او از وقايع، حاصل نزديک اطالعات اين بخش و نوشته ھا و يا گزارش. خود ديده است

كه تاتار نامیده » كفارترك«وي در ادامه ذكر تاريخ شھر به ورود . اھي بینندگان درباره رخدادھاستشف

وي نوشته است تاتارھا بر خراسان چیره شدند و . ھـ از ماوراءالنھر اشاره كرده است ۶١٨شدند در  مي

ود، از مقابل آنھا ھاي ھمدان ب آلب ارسالن خوارزم شاه که سلطان كل شرق تا ديوارمحمد بن تکش بن

  .گريخت و آنان او را تعقیب كردند تا اين كه وي در طبرستان مرد

شاه راه مغول به داخل سرزمین ھاي ايران باز شد و شھرھاي استان  با تعقیب سلطان محمد خوارزم

  .خراسان در ابتداي خط حمله مغول قرار گرفتند
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تعداد زيادي از مردم خراسان و ديگران از : ن ذكر كرده استداستان رويارويي نیشابوريان با مغول را ياقوت چنی

جا رسیدند و مردم مانع  اي از كفار به آن كه دسته ھاي آن را تقويت كردند تا اين نیشابور جمع شدند و حصن

روزي مقدمه سپاه كفار به ديوار شھر نزديك شدند و مردي از نیشابوريان به او تیر انداخت و او را . آنھا شدند

جا آمد و فرد كشته  نام داشت به آن» چنگیزخان«يا » جنکزخان«تاتار بازگشتند و پادشاه بزرگ آنھا . كشت

در اين حین گروھي به سركردگي فردي در . او با جديت سرگرم نبرد با مردم شد. شده شوھر دختر وي بود

كه در ازاي تسلیم شدن، پس از ھاي شھر فكر كردند، پیکي را نزد كفار بفرستند به آن شرط  يكي از دروازه

ھاي شھر را گشودند و  چنگیز پذيرفت و آنان دروازه. فتح شھر آن فرد را در رأس شھر و حاكم آن قرار دھند

به نظر مي رسد مقاومت . نخستین كساني كه به دستور چنگیز كشته شدند، ھمان فرد و يارانش بودند

گفته شده که تاتارھا با مورد : ياقوت تأکید کرده است. بود نیشابور در برابر سپاه مغول قوي و طوالني مدت

حمله قراردادن شھر با منجیق و ديگر وسايل به زور آن را گشودند و به خشم وارد شھر شدند و مردم و اموال 

پس از آن شھر را ويران و با خاك يكسان . طلبیدند و ھر بزرگ و كوچك، زن و كودك را كه يافتند، كشتند را مي

ياقوت تأكید دارد كه به او خبر رسیده است كه آنان ھیچ . ھا كندند دند و ھمه مناطق را براي يافتن گنجینهكر

البته ويران کردن شھر به اين امر خاتمه نیافت و پس از رفتن آنھا گروھي از . ديواري قائم باقي نگذاشتند

  .رو كردندجا را زير و  ھا آن شاه آمدند و براي يافتن دفینه جانب خوارزم

  

گويد اسالم ھرگز مصیبتي  را ذكر كرده و مي» اناهللا و إّنا الیه راجعون«ياقوت با ناراحتي بسیار آيه استرجاع 

  .مانند مغول نديده است

استرآبادي، مرادي و ابوالعباس ياقوت در ادامه مدخل نیشابور، اشعاري از چند شاعر به ويژه قاضي ابوالحسن

  .را در مدح نیشابور آورده است زوزني معروف به مأموني

داوود بن يزيد نیشابوري بن زيدبن علي بن توضیحات ياقوت درباره نیشابور به ذكرعالم نیشابوري ابوعلي حسین

صائغ منتھي مي شود كه در طلب علم و حديث سفر كرد و حديث را از علماي بزرگي شنید و آنھا را تصنیف 

يزيد ابوعلي نیشابوري را حافظ و يگانه زمان خود در حفظ قرآن،  علي بن بن ياقوت به نقل از ديگران حسین. كرد

تقوا و پاكدامني خوانده است كه در شرق و غرب مشھور بود و در طلب علم شھرھاي نیشابور، ھرات، 

 المقدس را زير نساء، جرجان، مروالرود، ري، بغداد، كوفه، واسط، اھواز، اصفھان، مناطقي از شام، مصر و بیت

  ]٣۴.[پا گذاشت و از علماي آن نواحي حديث جمع كرد و سرانجام در نیشابور درگذشت

  

به طورطبیعي نبايست معجم االدباء را کتابي . اي برقرار کرد از اين جا مي توان میان دو کتاب ياقوت رابطه

مربوط به  دھد به تکمیل اطالعاتجغرافیايي دانست، اما اطالعاتي که ياقوت ضمن شرح حال افراد مي

او از چندين . االدباء به افراد است ترين توجه ياقوت در معجم عمده . نیشابور در معجم البلدان کمک مي کند

نگاھي به شرح حال افراد مذكور و سال . نیشابوري نام برده و درمورد شرح حال و آثار آنان سخن گفته است

نیشابور در علوم شاخص بوده است؛ اغلب دھد كه از سده چھارم تا ششم ھجري،  مرگ آنان نشان مي

اند كه اوج آن از نیمه دوم  ھاي چھارم و پنجم و ششم زيسته نیشابوريان نام برده شده توسط ياقوت در سده
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بن عبداهللا  محدث، حسن) ھـ ۴٧١م(احمد افرادي از قبیل حسن بن. سده چھارم تا اواسط سده ششم است

) ھـ ٣٧٨م (عالم در قرائات، حديث و ادب، اديب لغوي ) ھـ ۴٨٠م(لغوي پیشگام در ادب، ابونصر ) ھـ ۴٧٠م (

 ٣۴۶م ( عالم در علوم ديني، احمد بن ابراھیم) ھـ ٣٩٧م(الزمان احمد بن حسین  فقیه و متكلم و شاعر، بديع

نده در ز(لغوي خالدبن عالم در علم قرائت، احمد) ھـ ٣٨١م(المقري  حسن احمدبن دانشمند در علم قرائت، ) ھـ

. ھـ در نیشابور بوده است ٢٣٧عبدالعزيز محدث كه در سال  بن مشھور در ادب، و علي) اواخر سده چھارم

كه در علم قرائات، علم حديث، ) ھـ ۴٨٩م(بن احمد َھَمماة رامش معروف به ابونصر نحوي نیشابوري محمد

یم بن اسحاق اديب لغوي که در طلب ابراھ] ٣۵.[زبان و لغت عربي صاحب نظر بود و از شعر بھره وافر داشت

وي با وجود . ھـ درنیشابور زيست ٣٧٨حديث مناطق زيادي از دنیا را گشت و سپس تا زمان مرگ در سال 

که زاده  افراد ديگري را نیز مي توان نام برد که با وجود آن] ٣۶.[شاعر بودن، فقه و كالم را در آن شھر آموخت

احمد سجزي آگاه درعلم قرائت  بن  خلیل : افرادي از قبیل. شابور گذرانده بودندنیشابور نبودند، اما مدتي در نی

مؤلف تاريخ بغداد كه با وجود سفر به ) ھـ ۴۶٣م(خطیب بغدادي. ھـ وارد نیشابور شد ٣۵٩و حديث كه در 

كرد و استادش  بیشتر مناطق علمي عصر خود، براي کسب علم، زماني میان مصر و نیشابور تردد مي

خطیب نیز مدت . كرد به نیشابور رود؛ زيرا اين شھر سرشار از دانشمندان بنام بود اني به او سفارش ميبرق

بن حسن المقري نیشابوري با وجود داشتن اصالت اصفھاني در نیشابور  احمد] ٣٧.[زيادي در نیشابور گذراند

  ھـ ٣٨١ه نیز بود و در سال الدعو وي مستجاب. در قرائات درعصر خود پیشوا و امام ھمه بود. ساكن شد

بن محمد معروف به ابوالعباس میكالي در نیشابور به دنیا آمد و در  اسماعیل ] ٣٨.[سالگي درگذشت ٨۶در 

وي پس از يادگیري الموطاء مالك بن انس در اھواز، به نیشابور بازگشت و نگارش و علم . جا درگذشت آن

و به سبب تبحر در نگارش . گفتند مي» شیخ خراسان«كه وي را اي رسید  او در علم به پايه. قرائت را آموخت

او معتقد بود كه آثار عراق را به خراسان منتقل كرده . در دستگاه سامانیان به ديوان رسائل برگزيده شد

بن  خالد بغدادي لغوي معروف به احمد جرير صاحب كتاب مجمل در زمان طاھر بن ابي احمد] ٣٩.[است

ري خراسان، از بغداد به خراسان آمد و در نیشابور ساكن شد و معاني، نوادر و ِاعراب را در عبداهللا، امیر طاھ

و اندي در نیشابور درگذشت، در نظم و نثر سرآمد  ۴٧٠ابوعلي نیشابوري كه در ] ۴٠.[كرد جا تدريس مي آن

محمد بن عبدوس دھمان اسماعیل بن ] ۴١.[دوران بود و ياقوت از ازدحام مردم بر سر قبر او متعجب شده بود

معروف به ابومحمد نیشابوري اموال خود را در راه ادب انفاق كرد و خود در علم لغت، نحو و عروض به اوج 

  ]۴٢.[رسید و سرانجام از دنیا روي گرداند و به زھد پرداخت

  

ز سده چھارم گزارش ياقوت از بزرگان ادبا و علماي نیشابور در معجم االدباء مبّین آن است كه اين شھر ا

ھجري تا زمان حمله مغول درعلوم ادبي، صرف و نحو عربي، لغت، عروض، ديگر صنايع ادبي از قبیل شعر و 

  . و برتري داشته است  نثر جايگاه ويژه

آمد، به طوري كه  با وجود رونق علوم ادبي، نیشابور در علوم ديني نیز پايگاھي بسیار مھم به شمار مي

االدباء ازآنان نام برده است در زمره عالمان ديني، فقیھان،  كه ياقوت در معجماغلب علماي نیشابوري 

بن احمد مقري شاگرد  حسن. اند محدثان، مفسران، عالمان علوم قرائت، متكلمان و ديگر علوم ديني بوده 
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بوري ابونصر نحوي نیشا] ۴٣.[حسن بن احمد بن عبداهللا نیشابوري بود كه از او بسیار حديث استماع كرد

ابوالحسن معروف به نیشابوري  محمودبن] ۴۴.[درعلم قرائات، حديث، زبان عربي و حتي شعر صاحب نظر بود

ھاي زيادي داشت و خود در آنھا صاحب نام بوده  الحق در تفسیر لغوي و فقھي نوشته غزنوي ملقب به بیان

نیا كرد و سرانجام تا زمان مرگ بن اسحاق معروف به اديب لغوي در طلب حديث طواف د  ابراھیم] ۴۵.[است

اسماعیل بن عبدالرحمان ] ۴۶.[جا آموخت در نیشابور ساكن بود و با وجود شاعر بودن، فقه و كالم را در آن

  ]۴٧.[صابوني نیز مدتي در نیشابور حديث تلمذ کرد

  

ھارم ھجري رسد نیشابور درمقطعي از سده چ بر اساس گزارش ياقوت از احوال علماي نیشابور، به نظر مي

براي . كرد به بعد محل مھمي در آموزش علوم ديني بود و دانشمندان و طالبان اين علوم را به خود جلب مي

شوند علوم ديني را در نیشابور تدريس مي کردند و آوازه درس آنان افراد  مثال افرادي که در ذيل معرفي مي

كه شھرت و سرآمد بودنش در علوم ھمه جا  الزمان بن حسین بديع احمد. بسیاري را به اين شھر کشاند

ھا  بن محمد بن عبداهللا نیز كه در ھمه قرائت بن ابراھیم احمد] ۴٨.[ھـ وارد نیشابور شد ٣٩٢پیچیده بود در 

عبدالملك معروف به احمد مؤذن كه بن احمد] ۴٩.[ھـ در نیشابور درگذشت ٣۴۶تألیفات زيادي داشت در سال 

ھـ در نیشابور متولد شد و دو سال بدون دريافت مزد  ۴٧٠و حافظ قرآن بود در فقیه، مفسر، محدث، صوفي 

المنفعه از قبیل گرفتن صدقات ازثروتمندان و دادن  گفت و به امور خیريه و عام بر مناره مدرسه بیھقیه اذان مي

به  ٣٠٩ بن محمد سجزي در طلب علم در بن احمد شیخ اھل رأي خلیل] ۵٠.[آن به نیازمندان مي پرداخت

ابوالقاسم اسكافي كه ثعالبي او را زبان و چشم خراسان و يگانه  محمدبن   بن علي ] ۵١.[نیشابور سفر كرد

بن محمد غزال از سرشناسان و امامان  احمد بن علي. آن در كتابت و بالغت خوانده است از اھالي نیشابور بود

بن زيد  و علي] ۵٣[آموخت  نیشابور فلسفه بن ھندو در  حسینبن علي] ۵٢.[مشھور خراسان و عراق بود

ھاي او به نیشابور به دلیل  ھا میان نیشابور و ديگر شھرھا رفت و آمد مي کرد كه بازگشت بیھقي مدت

او در سده ششم در نیشابور مورد اكرام بزرگان بود و در مجالسي که ] ۵۴.[اھمیت علمي اين شھر بود

ھا در مسجد  م، چھارشنبه ھا در مسجد چھارگوشه و دوشنبهروزھاي جمعه درمسجد جامع نیشابور قدي

  ]۵۵.[پرداختجامع داشت، به وعظ مي

  

جا بودند؛ از  افراد زيادي در طلب علم به نیشابور آمدند که يا تا پايان عمر در آن ساكن شدند و يا مدتي در آن

م بن اسحاق اديب ابراھی] ۵٨[باخزري، علي بن حسن] ۵٧[اسعد عتبي،] ۵۶[اسعد زوزني،: جمله

مرد و زن علم  ١٣٠٠سالگي به نیشابور آمد و از حدود  ۵٢ابن عساكر حافظ دمشقي كه در ] ۵٩[لغوي،

جا اقامت کرد و درباره شھر شعري  وي که در طلب علم به نیشابور آمده بود، مدتي را در آن] ۶٠.[آموخت

  ] ۶١.[سرود

  

د که مقدسي به ھمین سبب اين شھر را در اسالم بي سابقه اين رونق را در سده چھارم نیز مي توان دي

سروران، پیش مردم اين شھر کوچکند و اشراف نزد : " کالم او در اين باره نغز است] ۶٢.[مانند خوانده است
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  ] ۶٣".[اندبزرگانش پستند و پیشوايانش امامان را گیج کرده

  

ي ياقوت آمده، از تنوع تمايالت فکري در اين حضور عالماني که تنھا وصف تعداد اندکي از آنان در نوشته ھا

. وجو کرد ترين گرايش ھاي فکري وقت در نیشابور را مي توان میان عالمان آن جست مھم. شھر حکايت دارد

عالوه بر آن در . از سده چھارم به بعد پیروان ابوحنیفه و شافعي مذھبان گروه غالب مذھبي شھر بودند

معتزلیان در شھر حضور داشتند، اما بر آن تسلط نداشتند و . ن زياد بودندمناطق اطراف شھر شافعي مذھبا

خطیبان شھر ھمه شافعي بودند و گرايش مردم به شیعه و . فعالیت شیعه و کرامیه نیز جاذبه ھايي داشت

 تصويري که ياقوت به طورغیرعمد با نام بردن] ۶۴.[کرامیه فقیھان را گرفتار کشاکش اين دو گروه كرده بود

. جا ارائه داده، از تعدد مذاھب و انديشه ھا حکايت دارد ازعلماي ساکن يا متولد نیشابور از اوضاع فرھنگي آن

ھر دو . ھاي فکري شھر که به آن اشاره شد تکمیل مي شود اين تصوير با سخنان مقدسي در مورد گرايش

ھاي پیروان  ھا و احتجاج ا و جدلمسئله نیشابور را شھري علمي نشان مي دھد که جايگاه مباحثه ھاي علم

  . انديشه ھا بود

  جمع بندي

آيد که نیشابور تا زمان حمله مغول شھري آباد و  االدباء برمي البلدان و معجم از گزارش ياقوت در دو كتاب معجم

ين ھاي اندكي از آن اشاره شد، در طلب علم در ا افراد زيادي كه تنھا به نمونه. مركز علم و دانش بوده است

با توجه به اين امر به راستي نیشابور مصداق سخن ياقوت، معدن علما و منبع فضال بوده . شھر ساكن شدند

نگاھي به گزارش موجز ياقوت درباره نیشابور، اھمیت شھر مذکور را در میان شھرھاي خراسان نشان . است

پناھگاھي مناسب براي  اين شھر از سده سوم ھجري به پايگاھي علمي تبديل شد و مأمن و. دھدمي

دھد در شرق دقت نظر در شرح حال افراد نشان مي. طالبان علوم مختلف به ويژه علوم ادبي و ديني گرديد

خالفت اسالمي شھرھايي در علوم سرآمد بودند که از آن جمله مي توان به نیشابور، ھرات، نساء، جرجان، 

ت که کوفه و واسط و بغداد حد میانه تلقي شده اند و اين در حالي اس. مروالرود، ري و اصفھان اشاره کرد

  .درغرب نیز نواحي شام، بیت المقدس و مناطقي از مصر و افريقیه شاخص بوده اند

  

ھاي علمي اين شھر،  عالوه بر جاذبه. اما در مورد نیشابور،عوامل متعددي در رونق علمي آن تأثیر داشتند

ھاي سیاسي و مذھبي  ھا و درگیري ناآرامي. اين راستا تأثیر گذار بود اوضاع ملتھب و ناآرام شھر بغداد نیز در

وجو كنند و  ھايي را در شرق اسالمي به ويژه در ايران و خراسان بزرگ جست بغداد سبب شد كه علما پايگاه

حضور عالمان سرشناس در نیشابور كه در اين جا به تعداد محدودي از آنان اشاره شد، . در آن مأمن بگیرد

  . مؤيد اين ادعاست

آباداني نیشابور و رونق و سرزندگي و امنیت آن و نیز بلند پايگي شھر درعلم، شاعراني را وادار به توصیف و 

  .اي اشاره مي شود نمونه: مدح اين شھر کرده است؛ از جمله
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  ملك االفضل ارض نیسابور مرسي األنام و لیس مرس بور

  ھا رسوم السوردعیت ابرشھر البالد النھا قطب و سائر

  ] ۶۵[الصوي فكانھا االقمار في الديجور االسالم نايرة ھي قبة
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  .عضو ھیأت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزھراء*  :نوشتپي

. ھـ مي دانند که از اسیران رومي بود ۶٢۶شھاب الدين ابو عبداهللا ياقوت حموي رومي بغدادي را متوفاي . ١

صاحب او . خريد و به دلیل انتساب به او به نام ياقوت حموي خوانده شددر بغداد تاجري به نام حموي او را 

پس از لطف صاحبش که منجر . نوشتن نمي دانست و ياقوت به کار دخل و خرج و امور تجاري گماشته شد

حاصل . ھا و شنیده ھا، نوشته ھاي زيادي گرد آوردبه آزادي وي شد، او سفرھاي بسیاري کرد و از ديده

دو معجم يکي در جغرافیا و تاريخ و ديگري در رجال و ادب است که در تحقیقات معاصر از مراجع و زحمات وي 

  .روندمنابع اصلي به شمار مي

، ٢، ج)١٣۶۴فرھنگي،تھران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات(ابن خلدون، تاريخ، ترجمه عبدالمجید آيتي، . ٢

  .٧٣٨ص

در اين نوشته نیز به ھمان . نیساوبر ذيل واژه نیسابور آمده استعمده ترين توضیح ياقوت درباره جغرافیاي . ٣

: ک.ر. ھاي مکرر به ھمان صفحات خودداري شده است از اين رو از ارجاع دادن. بخش مراجعه شده است

  .»نیسابور«، ذيل )٣٣٣ – ٣٣١تا، ج ؟ ص بیروت، دارصادر، چاپ اول، بي(ياقوت حموي، معجم البلدان، 

البلدان، ترجمه ابوالفداء، تقويم. داليل وجه تسمیه نیشابور، ابوالفداء آراي متفاوتي دارد در مورد ديگر. ۴

  .۵٢١ص) ١٣۴٩تھران، بنیاد فرھنگ ايران، (عبدالمجید آيتي 

  .١١٢ص) ١٣۶۵تھران، امیر کبیر، (احمد بن عمر بن رسته، االعالق النفیسة، تر جمه حسین قره چانلو . ۵

  . ۴۴٧، ص)٢تھران، شرکت مترجمان و مؤلفان ج(یم، ترجمه علینقي منزوي مقدسي، احسن التقاس. ۶

جا خزانه مشرقین، تجارتخانه خاور و باختر است  مقدسي اين تصوير را به روشني ترسیم کرده و گفته اين. ٧

او اين وصف را چنین ادامه داده که . ۴۶٠، ص٢ھمان، ج. جامي آيند و مردم براي دانش و بازرگاني به آن

اين شھر از فسطاط پھناورتر و از بغداد . محله دارد که برخي از آنھا مانند نیمي از شیراز است۴۴نیشابور 

  .۴۶١ھمان، ص.تر و از اردبیل پاکیزه تر و از ھمدان آبادتر است تر و از قیروان مھم پرجمعیت تر و از بصره کامل

  . ۴۵٩ھمان، ص. ٨

. اپور و جندي شاپور سه خوره بودند که شاپور آنھا را بنا کردنزد جغرافیانويسان مسلمان نیشابور، ش. ٩

، ١ھمان، ج. مقدسي معتقد است عالوه بر آنھا در ارجان، بالشاپور و در استخر، ارشاپور را ساخته است

ياقوت، معجم . ياقوت خوره يا به فارسي کوره را با استان يکي گرفته که شامل چندين قريه است. ۴٠ص

  .٣۶-٣٧ص، ١البلدان ، ج

حاکم نیشابوري به اين دلیل كه نیشابور را در مكاني بلند ساخته بودند، آن را ابرشھر خوانده که به ابرھا . ١٠

تھران، آگه، (حاکم نیشابوري، تاريخ نیشابور، ترجمه محمد بن حسین خلیفه نیشابوري، . نزديک است

  .١٩۶ص) ١٣٧٧

انشھراشاره کرده است، اما وي با ايران شھر خواندن ھمان، مقدسي نیز به اختالف مصداق واژه اير. ١١

ھا مي  نیشابور موافق است و دلیل آن را، پھناور بودن نیشابور و داشتن روستاھاي پرمايه و آبادي ھا و قنات

  .۴٣۵و۴٣۴ص  ٢مقدسي، پیشین، ج .داند

  تابیروت، دارصادر، بي(ياقوت حموي، معجم االدباء . ١٢
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  .۴۴، ص٢١ج) 

  .٩٣، ص١پیشین، ج مقدسي،. ١٣

  .٣٩٠، ص ٢مقدسي، پیشین، ج . ١۴

  .۴۶٧-۴۶٢، ص٢ھمان، ج . مقدسي کوي را بر آن افزوده و نواحي را توضیح داده است. ١۵

  .٢٩٢ص) ١٣٧٢تھران، دانشگاه الزھراء، (حدود العالم، تصحیح مريم میر احمدي و غالمرضا ورھرام . ١۶

  .۴٨١، ص٢مقدسي،پیشین ، ج. ١٧

خوره در تعريف ياقوت که آن را از حمزه اصفھاني گرفته بود، بر بخشي از تقسیمات يک استان  کوره يا. ١٨

  .٣۶، ص١ياقوت حموي، معجم البلدان، ج: ک.براي اطالع بیشتر ر. اطالق مي شد

  .٣٢۴، ص١مقدسي، پیشین، ج. ١٩

  .ياقوت، ھمان. ٢٠

مقدسي، . از ديه ھاي آن نام برده است رماده، حلوان، دستگرد،نوقان، اسدازاد، سنجان، را مقدسي. ٢١

  . ۴٠-٣۴،ص١پیشین،ج

  .٢٩۶ھمان، . ٢٢

  .٢٠٠ابن رسته، پیشین، . ٢٣

  .٢٧٠، ص١١ياقوت حموي، معجم االدباء، ج. ٢۴

ھا و يا به سخني ديگر شیوه  رسد سبک ياقوت در دادن اطالعات زياد در کمترين عبارتبه نظر مي. ٢۵

کاستي داده ھاي او را مي توان با نوشته ھاي . تن به جزئیات بوده استدايرةالمعارفي وي، عامل نپرداخ

کساني ديگر از قبیل مقدسي تکمیل کرد که ضمن ذکر نام محالت، توصیفي از برخي از آنھا نیز ارائه داده 

  .است

  .٣٣، ص١٣ياقوت حموي، معجم االدباء، ج. ٢۶

  .۴۵، ص۵ھمو، معجم البلدان، ج. ٢٧

  .١٢٩، ص١٣باء، ج ھمو ، معجم االد. ٢٨

  .۴٠، ص ١مقدسي،ھمان، ج. ٢٩

  .١١ھمان، ص. ٣٠

  . ۴٧٢، ص٢ھمان، ج. ٣١

  .٢٩٢حدود العالم، ص. ٣٢

تھران، شرکت (لسترنج، جغرافیاي تاريخي سرزمین ھاي خالفت شرقي، ترجمه محمود عرفان . ٣٣

  .۴١٢ص ) ١٣۶۴انتشارات علمي و فرھنگي، 

  .٣٣٢، ص۵ياقوت حموي، معجم البلدان، ج.٣۴

  .۴۵، ص٢٠ھمو، معجم االدباء، ج. ٣۵

  .١٢٩، ص١ھمان، ج. ٣۶

  .٣٢و٣١ص) ١٣۶٨مشھد، آستان قدس رضوي، (منیر الدين احمد، نھاد آموزش اسالمي، . ٣٧
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١۴ 
 

  .١٢، ص٣ياقوت حموي، معجم االدباء، ج. ٣٨

  . ١٣-۵، ص٧ھمان، ج. ٣٩

  .١۶-١۵، ص٣ھمان، ج. ۴٠

  .٢۶٩-٢۶٨، ص٨ھمان، ج. ۴١

  .۴١، ص٧ھمان،ج . ۴٢

  .٢۶٧ھمان، ص. ۴٣

  .۴۵، ص٢٠ھمان، ج. ۴۴

  .١٢۵، ص٢ھمان،ج . ۴۵

  .١٢٩، ص١ھمان، ج. ۴۶

  .١٨، ص٧ھمان، ج. ۴٧

  .١۶٨-١۶٧، ص٢ھمان،ج. ۴٨

  .١٢، ص٣ھمان،ج . ۴٩

  .٢٢۴-٢٢۵، صص٣ھمان، ج. ۵٠

  .٧٧، ص١١ھمان، ج. ۵١

  .٢٧٣ھمان، ص. ۵٢

  .١٢٧، ص١٣ھمان،ج . ۵٣

  .ھمان. ۵۴

  .٢٢۴، ص١٣ھمان، ج. ۵۵

  .٩٠، ص۶ھمان، ج. ۵۶

  .٩٨-٩٧ھمان، ص. ۵٧

  .٣۴-٣٣، ص١٣ھمان، ج. ۵٨

  .١٢٩، ص١ھمان، ج. ۵٩

  .٧۶، ص١٣ھمان، ج. ۶٠

  .٨٧ھمان، ص. ۶١

  .۴٨٠، ص٢مقدسي، پیشین، ج. ۶٢

  . ۴۶٠ھمان، . ۶٣

  .۴٧۴ -۴۶٢ھمان، ص . ۶۴

  .٢٧۶، ص١٣ھمان، ج. ۶۵

  منابع
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١۵ 
 

تي، تھران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگي، ابن خلدون، عبدالرحمان، تاريخ، ترجمه عبدالحمید آي -

  .١٣۶۴تھران، 

ابن اعثم کوفي، محمد بن علي، الفتوح، ترجمه محمد بن احمد مستوفي ھروي، تصحیح غالمرضا  -

  .١٣٧٢طباطبايي مجد، تھران، انتشارات آموزش انقالب اسالمي، 

  .١٣۴۵ايران،  ابن حوقل، صورة االرض، ترجمه جعفر شعار، تھران، بنیاد فرھنگ -

  .١٣۶۵ابن رسته، احمد بن عمر، االعالق النفیسة، ترجمه حسین قره چانلو، تھران، امیر کبیر،  -

  .١٣۴٩ابوالفداء، تقويم البلدان، ترجمه عبدالحمید آيتي، تھران، انتشارات بنیاد فرھنگ ايران،  -

ر، تھران، انتشارات علمي و اصطخري، ابراھیم بن محمد، المسالک و الممالک، به کوشش ايرج افشا -

  .١٣۶٨فرھنگي، 

  .م ١٩٩١بالذري، احمدبن يحیي، فتوح البلدان، بیروت، دارالکتب العلمیة،  -

  .تا ثابتي، سید علي، تاريخ نیشابور، تھران، انجمن آثار ملي، بي -

م محمدرضا حاکم نیشابوري، تاريخ نیشابور، تھران، ترجمه محمد بن حسین خلیفه نیشابوري ، به اھتما -

  .١٣٧٧شفیعي کدکني، تھران، آگه، 

المشرق الي المغرب، تصحیح مريم میر احمدي و غالمرضا ورھرام، تھران، دانشگاه الزھراء، حدود العالم من -

١٣٧٢.  

لسترنج، جغرافیاي تاريخي سرزمین ھاي خالفت شرقي، ترجمه محمود عرفان، تھران، شرکت انتشارات  -

  .١٣۶۴علمي و فرھنگي، 

مقدسي، احسن التقاسیم في معرفة االقالیم، ترجمه علینقي منزوي، تھران، شرکت مترجمان و مؤلفان  -

  .١٣۶١ايران، 

  .تا ياقوت حموي، معجم البلدان، چاپ يکم، بیروت، دارصادر، بي -

  .ق ١۴٠٠، معجم االدباء، بیروت، دارالفکر، _____________ -

  .١٣٨١ترجمه محمدابراھیم آيتي، تھران، انتشارات علمي و فرھنگي، يعقوبي،احمد بن ابي واضح، البلدان،  -

  


