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اإلمارة  قتصادية يف خراسان وبالد ماوراء النهر على عهدوضاع االاأل

 م (999-874/ـه389-261السامانية )

 طلعت عبيد  جنهله م. م.

17/9/2018 تأريخ القبول:   12/8/2018 تأريخ التقديم:  
 المقدمة: 

ة ا االنتقا،  اقتصاديات االمارة السامانية التي تتعلق  االمقاو ا الوقراة ا الملكيق كانت      
الها الققدر اهمقف  قي المعتمعقات الا قرية   الهقا اهوقر الاقالي ا يعقااي  اتمس حياة الناس 

 ققي االحققدات التاريويققة ااقادعهققا قققديما  احققديوا ض كمققا صا االااققائ ا قتصققادية السققاددة  ققي 
 لقققه  هقققف التوقققارات االتتييقققرات التقققي توقققرص  لقققه القققن ف السياسقققية  تسقققا د كقققو حقققيا  ا ا  

 ااالعتما ية االعمرانية ااالدارية االوقا يةض
اا االمارة السامانية تعد مقا االمقارات التقي  هقرت  قي الم قر  االسقحمي اسقتحا ت      

ف(   999 - 875ه/   389-261 لققه وراسققاا ااققحد مققااراو النهققر احكمققت المنوقققة  
لعترا ققي المميققا لهققا  افعققو اقتصققادما القققاة احنكققة قيادتققة  السياسققية    اققح   ققا الماققق  ا

اممققا ادإ ىلققه اا يكققاا لهققا اا يكققاا لهققا صوققر كايققر ا عققاو  لققه نمققو الحيققاة اديمامتهققا 
ردحققا  مقققا الققاماض لققق ا  كفقققة الالققدانييا المسقققلميا اليققر المسقققلميا مقققا وققحو الكتققق  التقققي 
 تناالققت تلققم االمققارة اصمرادهققا السياسققييا اقادتهققا العسققكرييا ا  سققلواا اهاققااو  ليهققا مققا

 وحو سيو ما الراايات التاريوية ا العترا ية  ي اواا كتاهف ض
امققا يميققا مقق ا الاحققت  انققة لققف يكققا اصققفيا  انواا يققا    اققو للقق    ليققة الواققائ الاحوققي     

التحليلققققي  ققققي التعامققققو مقققق  ال ققققاامر   قققققد اعققققة عققققو االمتمققققاف ىلققققه الاحققققت  ققققي التققققاري  
اسققققاا ااققققحد مققققااراو النهققققر اتوارممققققا االقتصققققادة للسققققامانييا   اراوققققة اتققققاري  مققققدا ور 

 اقققح  قققا الوقققراة   الارا قققي الن قققاوالعترا قققي اما يهمقققا مقققا اهن قققوة االقتصقققادية منهقققا 
اهاو اركانقققا  قققي  الماحقققتمققق ا ماتناالقققة الاحقققت  قققي ا الحياانيقققة  قققي تلقققم االمقققارة يامققق ام 
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صق  االمتمقاف وراساا ااحد مااراو النهرض اان  ي االمعادا الواني:  له الصنا ة الماحت
ة اااققرا المراكقا التعققارة  ققي االمقارة السققامانية    اققح  ققا التعققار  لقه الوالققت  الماحققت قي 

 اينمققا وصققم الماحققت الرااقق  لاسققادو التعامققو المققالي االتعققارة  امققف الصققادرات االققااردات
 المسققتودمة مقا قاقو تلقم االمققارةض النققادالمتداالقة  قي تلقم الفتقرة  اكققاا التركيقا  لقه ايقاا 

 ايحتاة الاحت  ا المقدمة اواتمة ض
 -م(:999-874ه/389-261التمهيد : قيام اإِلمارة السامانية )

يعد السامانياا ما العناصر الفارسية   ادعة الصيت  ي احد مااراو النهر اوراساا      
اكاا ماونهف اهصلي قرية ساماا انااحي ال  ما ى قليف  وراساا   ايرع  نساهف ى له 

ساماا وداة اا حسماا اا وتات اما ما ُصسرة  ارسية  ريقة   ا تن  ا سحف عدمف  
ف(  ي صوناو االية 742-723ه/125-105 ي  هد الوليفة اهماة م اف اا  ادالملم  

ف(  اقد س مه اانة صسد  له 737-734ه/120-116صسد اا  اداهلل القسرة لوراساا 
 ض (1 اسف م ا الاالي

ة  لققه مسققرح اهحققدات السياسققية  ققي  هققد الوليفققة مققاراا الر ققيد ا هققرت مقق س اهسققر      
ف( حقققيا ا قققترم  صانقققاو صسقققد اقققا سقققاماا  قققي ىومقققاد حركقققات 809-786ه / 170-193 

  انقققالاا مكانقققة كايقققرة لقققدإ (2 المعاراقققة اقققد العااسقققييا  قققي وراسقققاا ااقققحد مقققااراو النهقققر
عليلقققة  قققي صونقققاو  ف( لمقققا ققققدماس مقققا وقققدمات833-813ه/218قققق-198المقققنماا   الوليفقققة

ف(  ى   االمقققف  لقققه اعققق  الااليقققات 813-808ه/198-193صقققرا ة مققق  صويقققة اهمقققيا  

                                                 

(النر وي  صاا اكر محمد اا ععفر : تاري  اوارإ   راة  ا الفارسية اقدف لة احققة ا ل   لية: 1 
 ض90ف(   م1965الدكتار صميا  اد المعيد اداة انصرت ما ر الورااة  دار المعارف   القامرة  

لملام االولفا تاري    محمد اا سيد ارماا الديا وااند اس : رااة الصفا  ي سيرة اهناياو اا ميرواند( 2 
سما يلية االمححدة(  ترعمة  ا الفارسية ا ل   لية اقدف  الدالة الوامرية االصفارية االسامانية ا و ااية اا  
لة: الدكتار:احمد  ادالقادر ال ادلي  راععة اقدف لة: الدكتار الساا ي محمد الساا ي  الدار المصرية 

قااو:  تاري  ىيراا اعد ا سحف ما اداية الدالة الوامرية حته ؛  ااس ى 79ف(  م1988للكتا   القامرة 
ف(  نقلة  ا الفارسية اقدف لة ا ل   لية: محمد 1925ه/1343ف قققققققققق820ه/205نهاية الدالة القاعارية  

 ض133(  م1989 حو الديا منصار  دار الوقا ة االن ر االتااي    القامرة  
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االيققاس  لققه  (1  ا سققحمية  ققي الم ققر     ققال ه ناحققا   لققه سققمرقند   ايحيققه  لققه ال ققا 
 ض(3  اصحمد  له  رلانة (2 مراة 
واس صحمد ف( تا ي االي سمرقند ناح اا صسد    قاف ص842ه/ 228ا ي سنة       

ف( تاله اانة نصر االية سمرقند 864ه/250اامها ىلية  ااعد ا اة  صحمد سنة   
ف( اتاليتة 892-869ه/279-256ا رلانة  ى   قاف الوليفة العااسي المعتمد  له اهلل  

 ض (4  له احد مااراو النهر   اتو  سمرقند  اصمة  لة
 امة السامانييا ى له ى سما يو ف(  لت ا 892ه/279ااعد ا اة نصر اا صحمد سنة     

ف(  نرسو ىلية الوليفة المعتاد ااهلل 907-892ه/295-279اا صحمد الساماني 
ف( الول  ااالس مكاا صوية  ايعد ى سما يو  اا صحمد المؤسس 901-892ه/279-289 

الحقيقي لإل مارة السامانية اما ال ة نقو السامانييا ما االة احس  ى له حكاف  اة 
ا ار اية الوح ة العااسية   تمك ا ما االستيحو  له وراساا االكامو سنة مستقلي

 (6   وف اف ى له ملكة كو ما الرة  وهراا حاليا (  اا  قليف وارستاا(5  ف(900ه/287 

                                                 

راو النهر  متاومة لاحد الترم  ا يها الكوير ما ما القرإ االعماراةض للمايد  (  ال ا : مدينة ااحد ماا 1 
االصوورة  صاا ىسحا  ىاراميف اا محمد الفارسي المعراف االكروي: مسالم الممالم  تحقي : ين ر  

 ض184ف(  م1961محمد عاار  ادالعاو الحيني  مواعة تراونا    القامرة  
مهات مدا وراساا   يها اساتيا كويرة امياس لايرة اويرات كويرةض للمايد  ين ر  ( مراة: مدينة كايرة ما ا2 

ف( 2007   ايرات  3ياقات الحماة    ها  الديا صاا  اد اهلل الرامي مععف الالداا  دار صادر  و
 ض396  م 5مج
 ض80( ميرواند: رااة الصفا م3 
                  3اري  الرسو االملام(  دار الكت  العلمية  والوارة  صاا ععفر محمد عرير: تاري  الوارة  صا  ت (4 

 ض80؛ ميرواند: رااة الصفا م154  م9 ،ف(ض2004 ايرات  
 ض113( النر وي: تاري  اوارإ  م5 
( ى قليف  و ا ر ستاُا: امي الداا ااسعة كويرة ي ملها م ا االسف  االتال   له م س النااحي العااو  اقصاتها 6 

يو وارستاا مي الاحد المعرا ة امااندراا   امي ايا الر ة اقامس ااحر الوار ااحد الديلف  مو   اق
 ض13  م4االعيوض للمايد  ين ر  ياقات الحماة: مععف الالداا  مج
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مارة السامانية لت مو احد مااراو النهر (1 ف(901ه/289 ي سنة      اتس  ُملم ا  
ف( تاله اه مراو السامانياا 907ه/295اا صحمد سنة     ااعد ا اة ى سما يو(2 اوراساا

مارة السامانية    الكا االسرة السامانية لف تستمر  ي قاتها اتماسكها   ى   (3 حكف ا  
سر اا ما د  الوحف ايا االسرة السامانية ا هرت  حمات االنهيار االاعف  له 

ورا، اع  القادة ا ماو ى مارتهف اعد صا تاله حكمها ص مراو اعاف    اح   ا 
االوراف  ليهف    حاة   ا معمات القاادو التركية  ي المناو  ال مالية لإل مارة 
السامانية   ااستمر الصرائ ايا ص راد اهسرة السامانية حته  لت ىمارتهف ى له الاااو  ي 

 ض(4  ف(998ه/389سنة  
 : الزراعة والثروة الحيوانية:المبحث االول 

 قققققة االوقققققراة الحياانيقققققة ت قققققكحا العمقققققاد الفققققققرة  قتصقققققاديات االمقققققارة كانقققققت الارا
السقققامانية  اينمقققا لقققدت التعقققارة االصقققنا ة  لقققه صمميتهقققا صمقققرا  وانايقققا  ا لقققم العقققو تقققنميا 
حاعققات اه ققراد الت اديققة االدرعققة اهالققه  القققد كققاا مقق ا العانقق  مادمققرا   نققد السققامانييا  

لارا يقة االوقراة الحياانيقة  ا  قاات مق ا العانق  ال قراف ام ا يعاد صساسا  ىله امتمامهف اا
الوايعيققققة المسققققا دة كاالموققققار ااهنهققققار االسققققداد االققققرة االمرا ققققي  مقققق  اادمققققرت معهققققا 

 المناو  الصالحة للتراية الحياانيةض
كاا لاعاد اهنهار  ي احد السامانييا كق سيحاا اعيحاا اا و قاا اتقحس اصريقس 

(  ققامح  مسققا دا  الكت ققا  النققاس حققاو اققفا ها االعمققو  لققه االمرلققا  ادمققاس ااو ققا 
تا يف م س المياس ما صعو الارا قة  كمقا اا المقاار يا كقاناا يعتمقداا  لقه ميقاس اهموقار 

                                                 

الكردياة  صاا سعيد  اد الحي اا احام اا محماد: ايا اهواار  تعري : محمد اا تاايت  مؤسسة  (1 
 ض83؛ ميرواند: رااة الصفا  م23ف(  م1927وقا ية    اس  الوامس العامعية اال

(ااا اهوير   ا الديا صاا الحسا  لي اا محمد اا محمد اا  اد الكريف : الكامو  ي التاري    دار 2 
 ض501-500   م7ف(  ،2006الكتا  العراي   ايرات  

 ر   دار الفكر العراي   القامرة  (  صاف الديا  اد الرؤاف الفقي:الداو ا سحمية المستقلة  ي الم3 
 ض17-16ف(  م1987

( الايهقي  صاا الفاو محمد اا حسيا: تاري  الايهقي  ترعمة: يحيه الو ا  اصاد  ن نت  مكتاة 4 
 ض709ف(  م1965االنعلا المصرية   دار الواا ة الحديوة   القامرة  



 
 م2018/هـ1440                                 (                        75العدد ) –                        

 

 
583 

اياقققا    اقققح  قققا اال تمقققاد  لقققه ميقققاس العيقققاا اا اقققار ااالحقققاا  االقنقققاات التقققي كانقققت 
ا  كانققت مقق س الاسققادو كلهققا ماعققادة  متققاا رة اكوققرة منققا امنققام  ققي ارااققي مقق س االمققارة  

 نقققدمف   سقققا دتهف  لقققه صا يمتلكقققاا واقققرة ارا يققققة عيقققدة  اهمقققر الققق ة صدإ ىلقققه اادمققققار 
الحركة الارا ية اانتا، المحاصيو الموتلفةض اكانت ن ف القرة امصقادر الميقاس توتلقف مقا 

ديققااا للمققاو منوققة الققه صوققرإ ا قققا  لمققا ياعقد  يهققا مققا الميققاس  ققي كقو منوقققة  اكققاا منققام 
ضمق ا الققيس امقققدار (1 يتالهقا  ققوم يقد ه صققاح  ديقااا المققاو  امقا المسققؤاو  قا الققرة

الااحوقققة اا تح ققققه امعلامققققات مفصققققلة  ققققا مسققققاحات تلققققم اهرااققققي المارا ققققة اوايعققققة 
ملكيتها االودمات التي كاا السقامانيياا يققدمانها للارا قة مقا حيقت حمايتهقا االعمقو  لقه 

ت الارا ية  ااالداات التي كقاناا يسقتودمانها    لقت مق س المسقادو مكا حة اهمرا  اا  ا
ليقققر اااقققحة  اكقققو الققق ة نعر قققة مقققا انهقققف كقققاناا يهتمقققاا االارا قققة  ايسقققتودماا اسقققادو 

 وايعية كويرة ما حيت االداات ااهر  الير  لمض
صمققا  يمققا يوققم تاايقق  المحاصققيو الارا يققة  كققاا كققا تي:  مدينققة القق  مققا كاريققات 

اسققاا كانققت تنققتج وققراة ارا يققة تتموققو اققالحاا   كالحنوققة اال ققعير االققرا االعققدس مققدا ور 
  اا ار ياقات الحماة اه ا الوصام ىله مدينة مراة ققادح  (3   اقص  السكر(2 االما  

  اال قققيو نفسقققة يققققاو  قققا مدينقققة ( 4 :    يهقققا اسقققاتيا كويقققرة اميقققاس لايقققرة اويقققرات كويقققرة((
 م ا اامتاات  رلانة ااا سكانها كاناا يمارسقاا ارا قة القوقا (5 سمرقند ااحد مااراو النهر

                                                 

؛ القاايني: اوار الاحد 113ف( م1970مؤلف معهاو: حداد العالف  اا تناو مينارسكي   لندا   ((1
 ض365ف(  م1969اصواار العااد  دار الصادر   ايرات  

المقدسي: صحسا التقاسيف  ي معر ة اهقاليف  الواعة الوانية  اعناية: دة لاية  مواعة اريو   ليدا  (2) 
 ض302ف(  م1967
مية اما السامانييا التاري  الوقا ي ؛ احساا  ناا الوامرة: الحياة العل108معهاو: حداد العالف  م(3) 

 ض34ف (  م2001لوراساا ااحد مااراو النهر  ي القرنيا الوالت االراا  للهعرة  دار الوليعة  ايرات  
 ض396  م5ياقات الحماة: مععف الالداا  مج  (4)
ة   اتداد  يس  ااد  مواعة الرااوكار ككي لسترنج: الداا الوح ة ال رقية  ترعمة: ا ير  رنسيس ا (5)

 ض379ف(  م 1954
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  اصارد القااينققققي راايققققة مفادمققققا اا صر  مدينققققة ُرا ر اار تناققققت (1 اليققققرس مققققا المارا ققققات
الا فقققراا القققيس  قققي عميققق  اهر  مااققق  يناقققت اقققة الا فقققراا ىال  صر  را  راار  منهقققا 

ة  وهققراا حاليقققا( اققنا الفااكققة اهققا كويقققرة   اامتقققاات مدينققة الققر  (2 يحمققو ىلققه عميقق  الققاحد
رويصقققة كقققالتيا االوقققا  االعنققق   ااهقققا نقققائ مقققا العنققق  يسقققمانة المححقققي  حااتقققة كحاقققات 
الاسر ا نقادس كع   التمر  م ا النائ ياقه ىله ال تاو  ايحمو ما الرة ىلقه ققاايا وقاو 

العنقق   ققاية  ال ققتاو  امقق  كاققر حا اتققة  ققيا ق ققرس رقيقق  اوعمققة ويقق   ااهققا نققائ  وققر مققا
اققالرااقي ىال  صا عيققدس اققعيف عققدا   ى ا قوفققاس تركققاس  ققي ال ققو حتققه يتااقق  ايكققاا ااياققة 

 ض(3 وياا  عدا   يحمو ىله سادر الاحد
  لققققيس  ققققي عميقققق  ( 4 اا قققتهرت مدينققققة نيسققققااار قصققققاة وراسققققاا االرياققققاس ريااس( 
ا الفااكقققة  كانقققت ضصمققق(5 اهر  مولقققة  يحمقققو ىلقققه صدانقققي اهر  اصقاصقققيها لتحقققف الملقققام 

كويقققرة السقققيما الكقققراف  قققي مدينقققة ا و قققاا  اكققق لم  قققي مدينقققة  رلانقققة التقققي تكوقققر اتصقققدر 
ض اققد ا قتهرت مدينقة المرلقا  ان نااهقا (6 الفااكة االرياحيا منها ىله مدا العالف االسقحمي

 ض  ي حيا ا تهرت مدينة عرعانية اارا ة الاوي   ال ة الياعد مولقة  قي صة مقا(7 اااياها
الققققققاحد حققققققحاة اوياققققققا  ايكققققققاا رويصققققققا  عققققققدا  لكورتققققققة   اقققققققد يقققققققدد ايحمققققققو ىلققققققه الققققققاحد 

  اكانققت مدينققة القق  م ققهارة اققاهتر،  (1 اال ققيو نفسققة يقققاو  ققا الاايقق   ققي مققرا(8 للهققدايا
                                                 

( قدامة اا ععفر: الورا، اصنا ة الكتااة  تحقي : محمد حسيا الاايدة  ااارة الوقا ة ااال حف العراقية   (1
 ض207ف(   م1981دار الر يد للن ر  اتداد  

 ض374(ض اوار  م (2
 ض376(ض اوار  م (3
دة االعااو الة قاة حام  الحصرف اينف   ي  ح، (ض الريااس صا ريااس: ما ناات ينات  ي الاحد الاار  (4

صمرا  الحصاة االعدرة االوا اا اا سهاو اما وا   للحرارة  اتؤكو الا ة اترا  ايعصر منة  را  
الريااسض للمايد  ين ر  ااا سينا  صاا  لي الحسيا اا  اد هلل: القاناا  ي الو    رح اترتي : عاراا 

 ض 279ف(  م1982ت  عاار  مكتاة المعارف   ايرا 
 ض 473  م  459اوار  م (5)
 ض531؛ لسترنج: الداا الوح ة  م506( ااا حاقو: صارة اهر   دار صادر   ايرات  دضت(  م(6
 ض463  م4الالداا  مج مععف ( ياقات الحماة:(7
 ض520( القاايني: اوار  م(8
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اقصقق  السقققكرض اا قققتهرت مدينقققة مقققراة االاايققق  االم قققم  ا قققي مدينقققة صقققتد ت قققتام  يهقققا 
ة اال عار االارائ ممتدة  له حا تي ااديهقا امقا اراو الوارة االاساتيا االريا   اوار 

الواققرة امققا عميقق  العاانقق  تكتنفهققا المققاارئ  امققا اراو المققاارئ مققرائ  لسققاادمها  االتتاققيا 
القريققة  يهققا اللتحققاف اه ققعار اهققا  امققي   كويققرة اه ققعار متعاااققة اهويققار  ايكوققر اللققاا 

نقققدة اقققاحد مقققا اراو ال قققُد مقققا ققققرإ ُوع  نهقققر  يققققاو لقققة كنقققد اقققا اف   ااقققا اف تعنقققي اللقققاا  قققي ك ن 
االفارسققية (ها اهققا لققاا كويققر  منهققا اللققاا الفريققم  امققا لققاا  عيقق  ينق ققر ى ا  ققرم االيققدض 
اامتققاات مدينققة  رلانققة ااه نققا  االتفققاح االعققاا اسققادر الفااكققة  اكقق لم الريققاحيا االققارد 

صكور عاقاو اقحد مقا اراو النهقر الفسقت  االانفسج اليرما  كلها مااح المالم لها  ا يها ا ي 
المااح اك لم  ي والقاا يعل  منها ىله قاايا الايتاا اح   الرم اا الكوير
 ض  (2 

اا ققتهرت مدينققة ل ر  سققتاا اننهققا يحمققو منهققا الايققت ااهرا ىلققه الالققداا ا ققي مدينققة 
نة يكور تفاح  ي لاية الحسا يقاو لة اهميرة  ال ياعد مولة  ي صة ما  ض(3 الاحد   ل ا 

اكانقققت مدينقققة نيسقققااار كويقققرة الويقققرات االفااكقققة االومقققرات   اياعقققد  يهقققا التقققيا الققق ة 
 ض(4 الياعد مولة  ي عمي  اهر 
قققُرا  االك قققم  الققق ة يحمقققو ىلقققه العقققرا  لكورتقققة اوياقققةض مققق ا  (5 اا قققتهرت مدينقققة الك 

ض اااالعمقاو اعمعقت (6 اامتاات مدينة الصتانياا االا فراا الكويقر الق ة يحمقو ىلقه ا  قا 
المصققادر الموتلفققة االرحالققة القق يا ااراا منققاو  السققامانييا  لققه كوققرة اسققاتينها ااققيا ها 
اقرامقققا ارسقققاتيقها الارا يقققة  اتنققققائ انتاعهقققا الارا قققي السقققيما الفااكققققة االكقققراف اتليهقققا  ققققي 

 اهممية التحو االوارااتض
انقت الارا قة  ىال  انهقا كانقت ماعقادة  قي صما الوراة الحياانيقة  لقف تكقا مادمقرة مولمقا ك     

                                                                                                                         

ا  دار الواا ة السلوانية   ااريس  ( اااالفداو: تقايف الالداا  تحقي : فضرينادامام كاكيا ديسح(1
 ض457ف(  م1840
 ض603  م554 م 543  م538  م481  م 402القاايني: اوار  م(2) 
 ض473ض م429-428القاايني: اوار   م (3) ( (3

 ض473القاايني: اوار  م(4)(4) 
 ض56( ياقات الحماة: الم ترم ااعا  االمفتر  صقعا   مكتاة المونه   اتداد  دضت(  م (5
 ض504-503( اااالفداو: تقايف  م م (6
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المنقققاو  التقققي تااعقققد  يهقققا السقققامانياا  ا  كقققاناا يراقققاا حياانقققات موتلفقققة كالاتقققاو االفقققرس 
 قققي  (4 االاقققر اا  الفقققرس الهعقققيا التيقققر  راقققي(  (3   الاتقققاو االعيقققاد (2   اا اقققو( 1 االنقققا 

اف ااالاققققار  اانقققات صاإ  قققي مدينقققة الوتقققو  االحمقققار  قققي مدينقققة نيسقققااار  االمقققا ا اااللنققق
 (6  ققي مدينققة القق    اققح   ققا اعققاد المرا ققي لسققاادف اصققحراو اققا ليس (5 عققايا االكققح 

االققققدة اف مققققا وراسققققاا االتالقققق   لققققه صورا هققققا للسققققاادف مققققا ا اققققو  (8 اسققققروس(7 اصققققتد
ة   اصدإ م ا االمتماف االوراة الحياانية ىلقه اا اعقدت لقديهف منقاو  صقيفية ا قتاي(9 االتنف

حيققت كققاناا ينتقلققاا اينهققا صققيفا  ا ققتاو  مقق ا االننسققه ا ققتهار اققحد مققااراو النهققر السققيما 
مدينقققة وقققتحا االويقققو الهمقققاليج اة السقققريعة (  قققي عقققايا  ااقققرا  الاقققاارة مقققا الاقققااة 
االصقققار  اصعنققاس الققاار اصلققااا الويققا ض اتكوققر الوعالقق  ناحيققة اققرااا  ققي اققحد وراسققااض 

تة  يصقير  ااها  ارة المسم  اما حيااا  اية االو قف حقيا تاقعة ال ايقة  تقوق  منقة ُسقر 
مسقققكا ض اا قققتهرت مدينقققة التقققار التقققي تعقققد االيقققة اقققيا مقققراة الانقققة  االسقققمندو  امقققا حيقققااا 
كالفنر يدوو النار االيحتر   ايور، االنار قد صاالت اسوة اصقف ت لانقة ااادتقة اريققا  يتوق  

 ض(10 اسوت ععلت  ي النار ليااو اسوهاما علدس مناديو التمر للملام   ي ا ت
مقااراو النهقر اصقيد الويقار االسقممض اي قير النر قوي  اقحد اقد امتها اع  سقكاا

ىلققه اا ايكنققد قققادح:   كانققت  يهققا احيققرة سققامعا التققي تكوققر  يهققا انققاائ الويققار ااالسققمام 
                                                 

 ض157االصوورة: مسالم الممالم  م (1)
 ض461( اااالفداو: تقايف  م(2
 ض335 -334( القاايني: اوار  م م (3
-180( ااا وردا اة: المسالم االممالم  مكتاة الوقا ة الدينية  ا واعة  دة لاية   دضت((  م م(4

 ض181
 ض334( القاايني: اوار  م(5
( ااا اواوة: رحلة ااا اواوة  ا تنه اة اراععة: دضدراي  العايدة  المكتاة العصرية   ايرات  (6

 ض354  م1ف(  مج 2005
 ض543( القاايني: اوار  م(7
 ض37  م199  م7الالداا  مج مععف ( ياقات الحماة:(8
 ض461( اااالفداو: تقايف  م (9
 ض525ض م 523  م 430  م 363ض م 353( القاايني: اوار  م(10
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ة التققات هعققو اكقق لم ترايق (2   اكانقت انهققار وقااراف معققدا السقمم(1  االحياانقات الماديققة((
 ض(3 داد القا    يا لهف يدا  ااسوة  ي ترايتها

المنكرة  قي صقتد اقا قاا  اصويرا  الاد ما اال ارة ىله تاا ر العقار  الساد الكايرة ااال ا ي
  اكق لم تكوقر الحيقات االعققار   قي مدينقة ققف اصمقالي المنوققة كقاناا (4  ماليس  قي ليرممقا

 ض(5 يلقاا منها اررا    يما  
 :والمعادن الصناعات : مبحث الثانيال

  اممققا ال ققم  يققة اا االمعققادا صمققا الن ققاوات االقتصققادية اهوققرإ   هققي الصققنا ة
ارتققاو الصقنا ة ااادمارمقا صيقاف السقامانييا يعقاإ ىلقه ت قعي  اعق  االمقراو لهقا اامتمقامهف 

قصقققار اكقققو مقققا لقققة  حققققة اقققالترف مقققا عهقققة كالويقققا  االعوقققار  اامقققا لقققة  حققققة اعمقققارة ال
االمسققاعد االحصققاا اصققنا ة اهسققلحة مققا عهققة صوققرإ كمققا  ققي مدينققة اوققارإ اسققمرقند 

ضاكانققت الصققنا ة تعتمققد  لققه مققااد موتلفققة قسققف منهققا معققدني (6 االصققتد ا ققا اا  ا رلانققة
ض اقققد اوتصقت كقو مدينقة اصققنا ة محليقة اقرئ  يهقا صملهققا (8 ا وقر حيقااني (7 اقسقف ارا قي

ض ا ر ققت مدينقققة (9 ا راسققنة اققاع  المصققنا ات الحديديققة اا ققتهراا اهققا اا ققتهرت مدينققة
ك  اصنا ة العقاقير الواية االملح المستحعر اومة صنا ات كانقت تعتمقد  لقه المعقادا 
امنهققا ينحققت القققدار الاققراف اليرمققا مققا ا الت اال ققراف حتققه قققاو اعاققهف  قققد صالا اهلل 

 ض(10 همو واس الحعر كما صالا لدااد  لية السحف  الحديد
                                                 

 ض35( تاري  اوارإ  م(1
 ض226  مالتقاسيف ( المقدسي: صحسا(2
 ض520( القاايني: اوار  م(3
 ض202( اااالفداو: تقايف  م (4
 ض443ض م 433( القاايني: اوار  م (5
 ض531؛ لسترنج: الداا الوح ة  م506( ااا حاقو: صارة اهر   م (6
 ض32( ياقات الحماة: الم ترم  م (7
ااوانة صرمتاا   تهراا  عالمستا ي القاايني: نامة القلا   اتصحيح كي لسترنج  دنياإ كتا   (  (8

 ض201ه(  م1362
 ض506؛ ااا حاقو: صارة  م226-225( االصوورة: مسالم  م م (9
 ض554  م411( القاايني: اوار  م (10
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اومة صقنا ات كانقت تعتمقد  لقه المقااد الارا يقة منهقا ال قراف اا الت ااهواقا         
االقصققائ تتوقق  مققا الو قق  الولققنج مققا مققدا مققااراو النهققر تحمققو ىلققه الققرة  اصققنائ الققد 
قانهققا  امققا الققرة تحمققو ىلققه  الققرة يععلانهققا  ققي الوققرو مققرة صوققرإ حتققه تاقققه لويفققة اياا 

 ققق  تتوققق  الن ا قققي  العيقققدة  ااهقققا المقققيار االمناديقققو الر يعقققة سقققادر القققاحد  امقققا مققق ا الو
الواريققة تحمققو منهققا ىلققه سققادر الققاحد  اكقق لم الويققا  االارسققمية ااهكسققية االصققاف اتعققد 
مدينة س ر وس مقا المقدا المهمقة اهملهقا يقد ااسقوة  قي  مقو العصقاد  االمققان  المنقا قة 

 ض(1 اال م   منها تحمو ىله سادر ا  ا  
  يحسق  العامقة انقة ريق  (2 هرت مدينة ادو اا احعر الفتيلة اما ي اة الاردةاا ت

الوققادر التحرقققة النققار يققدما اي ققعو  يتقققد موققو الفتيلققة   ققي ا  نققي الققدما اقققي كمققا كققاا الققف 
يتتيققر  ققيو مققا صققفتة  امكقق ا كلمققا ااقق   ققي الققدما ا ققتعو  اتتوقق  منققة صققنا ة قناديققو 

  ااققرات (3 ي النققار  قق م   نهققا الققدرا اصققفا لانهققالققح  للوققااا   ققي ا تاسققوت صلقيققت  قق
مدينققققة الواسققققيا اكوققققرة انتاعهققققا مققققادة الحريققققر الم ققققهارض اا ققققتهرت مدينققققة الققققرة اصققققنا ة 

 قهرة مدينقة  (5   يعملاا صم اوا   ي لاية الحسا تحمو مدية ىله الاحد  اوقارت(4 الم و
 ض(6 وعندة ااالارسيف  ي ا  ا 

انهقا مقا صكوقر القاحد حريقرا  ااقونهقا ياقر  الموقو  قي  اامتاات مدينقة مراال قامعاا
  مق ا  اقح   قا دادة الققا   قيا لهقف يقدا  ااسقوة (7 العادة ايعها منها ىلقه القاحد اهوقرإ

 ض(8  ي ترايتها

                                                 

 ض 404  م390لقاايني: اوار  ما(  (1
 ض475( اااالفداو: تقايف  م(2
 ض306لقاايني: اوار  م( ا(3
 ض453( اااالفداو: تقايف  م(4
 ض376( القاايني: اوار  م(5
 ض199  م7الالداا  مجمععف  ( ياقات الحماة: (6
 ض459( اااالفداو: تقايف  م(7
 ض520( القاايني: اوار  م(8
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امنققام ا ققارات كويققرة ىلققه المعققادا التققي تكوققر  ققي منققاو  مققااراو النهققر حيققت ا ققار ىليهققا 
 قققي مدينقققة ا و قققاا االحعقققار الكريمقققة ايسقققتور، مقققا  العترا يقققاا  امقققا المعقققادا المهمقققة

ض صمقا  رلانقة  هقي صحقد صققاليف نهقر سقيحاا الق ة يعقرة  قي (2 صعاد صناائ اليقاقات (1 عاالها
اادة  رلانقققة مقققا ور قققة ال قققرقي  قققي حقققداد مدينقققة صاركنقققد  ايتقققاوف صر  التاقققت  امقققا  ا 

 (3 الققققنفو االنا ققققا رعاققققاو  ققققامقة ممتققققدة تسققققتور، منهققققا معققققادا كويققققرة كالقققق م  االفاققققة ا 
ض اكمقققا  ر قققت مدينقققة الققق  اكوقققرة المعقققادا  لقققه (6  قققي مدينقققة الاقققتف (5 االفيقققراا، (4 االقققاا،

اوققتحف اناا هققا  اقققد  مققو مع ققف الالويققيا  ققي اسققتوراعهاض اا ققتهرت مدينققة يمكققاا  ققي 
ضاققققد اصقققف السقققمعاني عاانققق  (7 اسقققو العاقققاو اققققر  ا و قققاا  امعقققادا الفاقققة االقققالو 

التقي يكوقر  يهقا معقدا الفاقة  ققي  (8 ليقة اسقتورا، المعقادا  قي مدينقة انعهيقركويقرة مقا  م
 ض(9 ص له   عاو م رف  له الكارة االسا   اقد ععو كالترااو لكورة الحفر((

كمقققا اسقققتورعاا العقققاامر االقققحاارد االاعقققادة االيقققاقات اكويقققرا  مقققا المعقققادا الومينقققة 
قياف حركة تعارية ااسعة اينها ااقيا اقاقي  ض اسا دت م س الوراة  له(10 ااالحعار الكريمة
ض ايقق كر قدامققة اققا ععفققر صا واعسققتاا مااقق  مسققلح  يققة حصققا  (11 مققدا مققااراو النهققر

امنام ممالح كايرة منها ملح  ا  اوعنقدة اليرممقا  امقا عانق  منقة  عاقو يتصقو اعاقو 

                                                 

ا ال ااراي اامحؤس  ( الرااندة: راحة الصدار ا ية السرار  ي تاري  الدالة السلعاقية  ترعمة: ااراميف صمي(1
 ض322ف(   م1960دار القلف   القامرة  

 ض376  م1( ااا اواوة: رحلة ااا اواوة  مج (2
 ض505ااا حاقو: صارة اهر   م ((3
 ض486-484( اااالفداو: تقايف  م م(4
 ض531؛ لسترنج: الداا الوح ة  م506( ااا حاقو: صارة  م(5
 ض102  مالممالم ( االصوورة: مسالم(6
 ض489( القاايني: اوار  م(7
 ض469( انعهير ما ص ماو الاامياا اتعد مدينة انااحي ال  اها عاو الفاةض اااالفداو: تقايف  م(8
 ض             451( ؛ ااا حاقو: صارة  م(9
 ض280  مالممالم ( االصوورة: مسالم(10
 ض324( المقدسي: صحسا  م(11
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 ض(1 معدا الفاة
ي عاالهققا  اال ققيو االفاققة  قق (3 ااسققتورا، معققدني القق م   (2 اا ققتهرت مدينققة تنكققت
ض يققققاو ااقققا حاققققو اا  قققي صاديقققة الوتقققو  مققق  يعمققق   قققي (4 نفسقققة يققققاو  قققا مدينقققة ىيقققح 

يعل  منها الياقات الم هارض اكانت مدينقة ناققاا مقا صعقو  (6 ض امدينة الواسيا(5 السياو
  يققققاو (7 مقققدا وراسقققاا م قققهارة ااسقققتورا، صملهقققا معقققدا الاقققراف امعقققادا الفيقققراا، االقققدمنج

اا يوقققر، مقققا عاقققاو اسقققارة ناحيقققة مقققا نقققااحي  رلانقققة القققنفو االحديقققد االفيقققراا، يقققاقات كققق
ض اكانقت صسرا قنة معرا قة اصقنا تها   نعقد اا ااقا حاققو يق كر (8 االنحاس اك لم ا نقم

( امرسقققمندة اممقققا مقققا نقققااحي اسرا قققنة  كانقققت   تتوققق   الت Maynakصا اناحيقققة مينقققم 
 ض(9 االعرا ((الحديد التي تعف وراساا اتعها ىله اتداد 

مقق ا اتعققدر اال ققارة ىلققه اا صمققالي مققدا اققحد مققااراو النهققر يعققداا صمققو الصققنا ات 
الدقيققققة كالحقققدادة االنعقققارة اليرممقققا   قققانهف ياقققالتاا  قققي التقققدقي   يهقققا  االسقققكاكاا يعملقققاا 
ا الت مققا العققا، اا انققاس  انسققاؤما يعملققا اققا ارة صققنا ات مليحققة كالوياوققة االتوريققا 

الدقيققققة  ايحمقققو منهقققا ىلقققه سقققادر الالقققداا كقققو   ريقققف سقققيما اهاانقققي النحاسقققية  ااال مقققاو
 ض(10 الموعمة االفاة

لقققد اادمققرت صققنا ة المنسققاعات  ققي االمققارة السققامانية  ا اقققت الكويققر مققا الالققداا 
االسققحمية  حتققه اا منسقققاعاتها  ائ صققيتها اققالعادة االعماليقققة   مدينققة اوققارإ العاصقققمة 

نسقاعات االسقيما الكقراايس الاندنيعيقة المعرا قة اعادتهقا  ايتوق  منهقا ا تهرت اصنا ة الم
                                                 

 ض207  م( قدامة اا ععفر: الورا، اصنا ة الكتااة(1
 ض499( اااالفداو: تقايف  م(2
 ض499( القاايني: اوار  م(3
 ض495( ىيح : الد انااحي نيسااار  اايح  مي احد ال ا  ما نااوت ىله  رلانةض اااالفداو: تقايف  م(4
 ض522( اااالفداو: تقايف  م(5
 ض449م( واس: مدينة  ي ارية ايا نيسااار اصصاهاا اكرمااض اااالفداو: تقايف  (6
 ض453( اااالفداو: تقايف  م(7
 ض172  م1( مععف الالداا  مج(8
 ض328( ااا حاقو: صارة اهر   م(9
 ض 520  م 481( القاايني: اوار  م(10
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ضاكققق لم المنسقققاعات الحريريقققة  اصياقققا  (1 اهلنيقققاو ااالمقققراو ويااقققا  اي قققترانها اقققوما القققدياا،
  (2 ا ققتهرت اصققنا ة الاسققو االمصققليات امقا ققد امصققليات المحاريقق  االويققاف اوياوتهققا

ملهققا يقققدا  ااسققوة  قققي  مققو العصقققاد  االمققققان  اقققنا ه (3  ققي حقققيا امتققاات مدينقققة سققروس
 المنقا ة اال م   منها تحمو ىله سادر ا  ا ض

اكانقت اقحد وراسققاا امقااراو النهققر ا قتهرت اقاع  الصققنا ات المهمقة  لاققرارتها 
  كمقققا ااا (4 للمعتمققق  صيامدققق    مققق ا ااا اعققق  م قققتقاتها كقققالعوار يعقققد مقققا اسقققادو التقققرف

امدينققة القق  اترمقق  كانتققا ت ققتهراا اصققنا ة الصققاااا االسققما الققدما يسققتور، مققا السمسققف  
ض اما الصنا ات اهوقرإ المنت قرة  الصقنا ات الو قاية المتنا قة االتقي تعتمقد (5 ااالدماا

 لقققه عققق ائ اه قققعار اصلصقققانها  صموقققاو ال قققراف ااالواقققا  االقصقققائ التقققي تحمقققو ىلقققه 
 ض(6 الرة

 : التجارة: المبحث الثالث
نتعات االقتصادية  ي مناو  معينة  اا تققار القاع  ا وقر لهقا ىا  تا ر اع  الم 

يتولقق  تاققادو السققل  االمتققاعرة اهققا اققيا تلققم الالققداا االمققدا  ا ققي مقق ا المعنققه يقققاو ااققا 
الفقيقققة:   لقققاال صا اهلل  قققا  اعقققو  الوفقققة وقققم  كقققو القققد مقققا الالقققداا اص وقققه كقققو ىقلقققيف مقققا 

ات  ا ماقققت الصقققنا ات المقققا تتقققر  صحقققد اال اهقققاليف  قققيدا  ققققد منعقققة ليقققرمف لاولقققت التعقققار 
سققا ر ىنسققاا التركققاا التهققادة  يمققا ايققنهف القق م  ال ققراو االايقق  ااهوقق  االعوققاو  ىال صا اهلل 
عو  اتقدس ص وقه كقو صقق  نا قا  مقا الويقرات لقف يعوقة الصقق  ا وقر  ليسقا ر مق ا ىلقه 

                                                 

 ض31( النر وي: تاري  اوارإ  م (1
 ض250-249  م مالتقاسيف  ( المقدسي: صحسا (2
 ض390( القاايني: اوار  م (3
وي: وراساا  ي العهد الساماني  صوراحة دكتاراس مواا ة  له ا لة الوااعة   ( قحواا  ادالستار الحدي (4

 ض465ف(  م1981اتداد  
 ض250  مالتقاسيف ( المقدسي: صحسا (5
 ض30( النر وي: تاري  اوارإ  م (6
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 ض(1  دينتة((الد م ا   يحمو متائ صراة  ام ا ىله مدينة م ا  يحمو  عاد  م
اتكمقققا صمميقققة وراسقققاا ااقققحد مقققااراو النهقققر  قققي التعقققارة الداليقققة احكقققف ماقعهمقققا 
العترا ي  ا  تق   له وقر  القاا قو امحواتهقا التقي تقراو العقرا  ااتقداد اقالمراكا الرديسقة 
لحسققتهحم  ققي صقصققه الم ققر  ا سققحمي ااسققو  سققيا امققا يليهققا   قققد اسققتفاد السققامانيياا 

رة العققاارة ااادمققرت مققدنها االااققاد  االسققل  التققي كانققت تققر د ىليهققا مققا عميقق  مققا مقق س التعققا
  ااالمقااقققو  قققيا تنقققائ (2 الالقققداا حتقققه صصقققاحت مسقققتاد ا  اسقققاقا  للتعقققارة اموتلقققف صناا هقققا

المنققا   ققي وراسققاا ااققحد مققااراو النهققر قققد سققا د  لققه تنققائ ا نتققا، الارا ققي االصققنا ي 
 ققققاو االقتصققققادة االتعققققارة  ققققي موتلققققف صقققققاليف االمققققارة امقققق ا اققققدارس صدإ ىلققققه تحريققققم الن

السامانية  اقد اتصف السامانياا االسيما الوراسانياا ما اقيا المسقلميا اكوقرة السقفر اراو 
 ض(4    اقد  اَّر  ا  لم ااا الفقية اقالة ىن هف:   صمو تعارة(((3 التعارة كساا  للرا 

صقحتهف التعاريقة مق  الصقيا  التقي تمولقت  حرم صمقراو االمقارة السقامانية  لقه تاويق     
اكانهققا  حقققات سياسققية اقتصققادية؛ اسققا  االتصققاو العترا ققي ااهرااققي الااسققعة الممتققدة 
 ققرقا  اعققد  اققار منققاو  التققرم الحداديققة  يمققا ايققنهف  التققي تتفققرئ منهققا الوققر  ىلققه داوققو 

اققات  الدالاماسققية(    انصققات العحقققات  لققه العانقق  السققلمي االسققفارات االمواو(5 الصققيا
ايا ملقام الصقيا اصمقراو مق س ا مقارة  امقا السقفارات المرسقلة ىلقه الصقيا صيقاف السقامانييا 

ف( صيقققاف اهميقققر نصقققر اقققا صحمقققد ردا   لقققه رلاقققة ملقققم الصقققيا  943ه /  331اعقققد  قققاف  
 ققققاليا اقققا ال قققوير( الرالققق   قققي مصقققامرتة ل مقققا القققي مقققا الققققاة ااالقتقققدار العسقققكرة ال قققنا 

  نققتج  نهققا ااا، اهميققر نققاح اققا نصققر مققا ىانققة ملققم الصققيا  ممققا كققاا لققة اهوققر الكايققر
 ض(6 الاارا  ي تقاية العحقات ايا العانايا  ااماا الوري  نحا الصيا

                                                 

ااا الفقية  صاا  اد هلل صحمد اا محمد اا ىسما يو الهمداني: الالداا  تحقي : ياسف الهادة   الف (1 
 ض512-511  مف(ض2009   ايرات  2لكت   وا
 ض304االصوورة: مسالم الممالم  م( 2 
 ض304االصوورة: مسالم الممالم  م( 3 
 ض605الالداا  م(4 
 ض178ااا وردا اة: المسالم االممالم  م( 5 
 ض441  م3ياقات الحماة: مععف الالداا  مج( 6 
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 لققه تققا ير صمققاكا لراحققة التعققار  ةامققا عانقق   وققر  قققد حققرم صمققراو مقق س ا مققار 
مقققا المقققدا   نقققاد  اوانقققات  نن قققناا  قققي اوقققارإ اسقققمرقند انيسقققااار اارنقققج ا مقققو اليرمقققا 

للتعقققار التراققققاو  اكانققققت ص ققققاة ااهسققققاا  الكايققققرة   كققققاناا ياققققعاا ااققققادعهف  ققققي الوققققاا  
ققا الوققاا  العلققاة  يحتققاة  لققه حعققرات النققاالو  اموققااا الااققاد   اهراققي مققا الفنققد   صمَّ

ة صوقر   كما كاا لتا ير اهما للتعار  ي وحو رححتهف  اقر الوقر  التعاريق(1 المعدة للاي 
قامقة المحوقات  قي وقر   ة ي اادياد الن او التعارة   قاف صمراو م س ا مقار  احفقر ا اقار اا 

 ض  (2 القاا و اصن ناا الراو  ي الوتار
امققا عانقق   وققر  قققد حققرم صمققراو مقق س ا مققارة  لققه تققا ير صمققاكا لراحققة التعققار 

ت للتعققار التراققاو   نن ققناا  ققي اوققارإ اسققمرقند انيسققااار اليرمققا مققا المققدا   نققاد  اوانققا
اكانت ص قاة ااهسقاا  الكايقرة   كقاناا ياقعاا ااقادعهف  قي الوقاا  اهراقي مقا الفنقد   

ققا الوققاا  العلققاة  يحتققاة  لققه حعققرات النققاالو  اموققااا الااققاد  المعققدة للايقق    كمققا (3 صمَّ
و كقاا لتقا ير اهمقا للتعقار  ققي وقحو رححتهقف  اقر الوقر  التعاريققة صوقر  قي ااديقاد الن ققا

قامققة المحوققات  ققي وققر  القاا ققو اصن ققناا  التعققارة   قققاف صمققراو مقق س ا مققارة احفققر ا اققار اا 
 ض (4 الراو  ي الوتار

نعققد صاَّ التعققارة السققامانية قققد التققت درعققة كايققرة مققا التقققدف  ا اققرت تعققارة سققمرقند 
ي ااوقارإ ىلققه العقرا  االصققيا االهنققد حتقه صنهققا التقت احققر الوققار لراقا  اداو  ققماو  ققرق

  اما العاامو التقي صسقهمت  قي مق ا التققدف مقا د قف اهمقراو السقامانييا ات قعيعهف (5 صاراا
للتعارة االتعار  ال او صا اهمير صحمقد اقا ىسقما يو السقاماني ققرر صا يتوق  التعقارة حر قة 
لة مد ا ا   ي  لم ارلاتة  قي ن قر ديقا الحق   قي اقحد التقرم القاونييا  ااقدال  مقا محاالقة 

                                                 

 ض320  269  235لتقاسيف  م؛ المقدسي: صحسا ا423ااا حاقو: صارة اهر   م( 1 
 ض318المقدسي: صحسا التقاسيف  م( 2 
 ض320  269  235؛ المقدسي: صحسا التقاسيف  م423ااا حاقو: صارة اهر   م( 3 
 ض318المقدسي: صحسا التقاسيف  م( 4 
 ض193  مف(1973محمد  لي حيدر : الدايحت ا سحمية  ي الم ر    الف الكت    القامرة   (5 
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راة  ققا وريقق  م ققرا اتة التعاريققة وصققم اهميققر صحمققد السققاماني كققو صرااحققة عمقق  الوقق
 ض(1 لتنمية عهادس  ي ىدواو الناس  ي الديا ا سحمي

انتيعقققة لهققق ا  ققققد صصقققاحت اعققق  مقققدا ا مقققارة السقققامانية مراكقققا تعاريقققة مهمقققة  
ريقة   ققاو:  كانت نيسااار ما المراكا التعارية الهامة  اص ار ااا حاقو ىله صمميتهقا التعا

  التقي كانقت (2    اليس اوراساا مدينة صداف تعارة اصكور ساالة اص  ف قا لة ما نيسااار((
واانقققة الم قققرقيا امتعقققر الوا قيا ال قققر  االتقققر (   راقققة ميناو(  قققارس االسقققند اكرمقققاا 

  اويقرة صسقااقها سقاقاا: صحقدمما ُيعقرف االمراعقة الكايقرة  (3 امورح وااراف االقرة اعرعقاا
حققيا ُيعققرف ا وققر االمراعققة الصققتيرة اوققحو مقق يا السققاقيا وانققات ا نققاد  يسققكنها  ققي 

التعار اتعاراتهف  التي كانت صفقاتهف التعارية تتف  يها  اكانقت سقاحات نيسقااار اصسقااقها 
امواانها تستايف تعارا  ما كو الاحد ا سحمية  االسقيما مقا مصقر االعقرا  الق يا كقاا 

   اقح   قا مق ا  كقاا ياعقد انيسقااار (4 نيسااار  له مدار السنة لهف متعهداا  ي مدينة
 ض(5 صرا  وانات كايرة للتعار

قققا مقققراة  ققققد كانقققت صياقققا  موقققرح الحمقققاالت مقققا  قققارس ىلقققه وراسقققاا  امقققي  راقققة      صمَّ
قققا صسقققااقها  تقققق  حقققاو المسقققعد العقققام  الققق ة يقققق   قققي (6 لوراسقققاا اسعسقققتاا ا قققارس   اصمَّ

 ض(7 منتصف المدينة

                                                 

اماس صرنالد :الد اة ىله ا سحف  احت  ي تاري  ن ر العقيدة ا سحمية(  ترعمة: حسا ىاراميف حسا ت (1 
 ض245-244  مف(ض 1970   القامرة  2ا اد المعيد  ااديا  مكتاة النهاة المصرية  و

 433صارة اهر   م( 2 
  1ي اوترا  ا  ا    الف الكت   وا دريسي  صاا اد اهلل محمد اا  اد اهلل اا ىدريس: نامة الم تا   (3 

 ض460  م1  ،ف(ض 1989 ايرات  
 ض432ااا حاقو: صارة اهر   م( 4 
 ض235المقدسي: صحسا التقاسيف  م( 5 
 ض265االصوورة: مسالم الممالم  م(6 
 ض438ااا حاقو: صارة اهر   م( 7 
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ققا مققرا ال ققامعاا  هققي مدينققة ااسققعة التعققارات  يهققا مياسققير ارعققاو مسققا راا    صمَّ
اصن فهقا  اصاعقدما لسققادر مقا ُيحتقا، ىليققة  لسققامانيةاصسقااقها مقا صحسقا صسققاا  مقدا ا مقارة ا

 ض(1 ما ليو انهار
اكانقققت تاعقققد  يهقققا صسقققاا   (2 االققق  مركقققا تعقققارة كايقققر تعتمققق   يهقققا تعقققارة الهنقققد 

لقققه عاناهقققا اعققق  اهسقققاا  الصقققتيرة التقققي رامقققا تقققق  اقققما صسقققاا   سقققيحة اكايقققرة عقققد ا   اا 
 ض(3 المدينة  صا وارعها  ند اا  الرا 

امقي موقرح م س االمارة اُتع دًّ سروس مركاا  تعاريا  لاااد  ما يحيو اها ما مدا  
العلقاد    اُتع دَّ العااعاا مركاا  لتعم  التعار  االسقيما تعقار(4 لحماالت احد ما اراو النهر

 ض(5 ال يا كاناا يحملاا منها العلاد العااعانية ال هيرة
اااالنتقاو  اله احد مااراو النهر  ققد كانقت اوقارإ سقاقا  رديسقا  تلتققي  يقة تعقارات 

 اا(گالصيا االعرا  ااحد ال اف االهند  حته سميت اوارإ امدينقة التعقار   ارسقتاا اقاار

ة ص هققرت ميققاة واصققة لنققائ السققل  المتققاعر  يهققا     قققد كانققت مركققاا  لصققنا ات متنا قق(6 
  (7  اققح   ققا احتاادهققا  لققه مركققا مهققف للصققير ة  يسققتادو التعققار نقققادمف ااسققاوة صملهققا

اكاا  ي اوارإ سقا  ردقيس يسقمه  اقااار مقا  راا( صة  سقا  يقاف الق م  االفاقة(  ى  
إ داوقو المدينقة ا قي    اقح   قا صسقاا  صوقر (8 كانت تقاف مرتيا  قي العقاف لمقدة يقاف ااحقد

رااققها تقققاف  ققهريا  صا صسققاا يا  تعققرة  يهققا  مليققة ايقق  الااققاد  الموتلفققة ا ققرادها   امققا 
ا ققهرما سا   ققرل( القق ة كققاا يعقققد  ققي يققاف عمعققة مققا كققو صسققاائ  ايقصققدما التعققار مققا 

                                                 

 ض425؛ ااا حاقو: صارة اهر   م259االصوورة: مسالم الممالم  م( 1 
 ض121مؤلف معهاو: حداد العالف  م( 2 
قحواا  اد الستار الحديوي: صساا  المدا الوراسانية   ؛ 278االصوورة: مسالم الممالم  م (3 
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 ض119؛ مؤلف معهاو: حداد العالف  م443ااا حاقو: صارة اهر   م( 5 
 ض41النر وي: تاري  اوارإ  م( 6 
 ض126؛ مؤلف معهاو: حداد العالف  م305االصوورة: مسالم الممالم  م (7 
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                                                                                                                  م.م. له جنه طلعت عبيد      م (999-874/ـه389-261األوضاع االقتصادية يف خراسان وبالد ماوراء النهر على عهد اإلمارة السامانية )

 596 

  (1 المدينقققة انااحيهقققا  اكقققاا مققق ا السقققا  ققققديما  يعققققد سقققنايا  لمقققدة   قققرة صيقققاف اسقققو ال قققتاو
سا  اسققكعكت( قريققة مققا قققرإ اوققارإ  اقيققو ىاَّ كققو صملهققا كققاناا تعققارا   امققا صمققر ماققالُي ا 

  اكقاا (2  ية  الها سا  صساا ية تقاف كو ياف ومقيس يرتادمقا النقاس مقا موتلقف النقااحي
يعقد  ي قرية اندنقة سقا  كقو يقاف عمعقة يولق   ليهقا سقا  اندنيعي( اكانقت ااقاد  مق ا 

  كمقا كقاا يعققد  قي  ص  قنة( امقي ىحقدإ اقيائ (3 عقرا  االهنقدالسا  تصدر ىله صسقاا  ال
له عان  مق س اهسقاا  كقاا يعققد  قي  ارو قة( امقي (4 اوارإ ساقا  مرة ما كو صساائ   اا 

قا وقااايس  لقه حقداد الصققتد  (5 مقا ققرإ اوقارإ الكايقرة سقا  كقو ومسققة   قر يامقا     صمَّ
هقر  ى  يققاف اهقا كقو سقنة سقا  لمقدة   قرة صيقاف  ُتع دُّ مركاا  تعاريقا  مامقا   قي اقحد مقااراو الن

 ي  صو الوريف  تاائ  يها اقايا السقل  المعياقة مقا رقيق  اداا  اليقر  لقم مقا مولفقات 
 ض  (6 معياة صورإ  اكاا يحار م ا السا  ص داد كايرة ما التعار ما موتلف اهصقائ

ركقا تعقارة لتعقارة اسمرقند مقا صكاقر المقدا  قي اقحد مقا اراو النهقر  اُتع قدُّ صمقف م 
اوراسققاا ااقققحد   اكقققاا صملهققا سققفراو  تعقققار( اققيا الصقققيا (7 الرقيقق   ققي ا مقققارة السققامانية

  اسا  سمرقند الكايقر يعقرف اقق رصس الوقا (  اكقاا سقاقا  رحاقا   امقي مقا (8 مااراو النهر
ديسققة     اقح   قا وحوقة صسقاا  صوقرإ ر (9 ص  قف صسقاا  ا مقارة السقامانية اتسقا ا  اانت امققا  

قا الوالوقة  كقاا للصقير ة اصراقا   ااحدة لألقم قة  ااهوقرإ للمحاقس المصقنا ة االنحقاس  صمَّ

                                                 

 490ااا حاقو: صارة اهر   م؛ 30النر وي: تاري  اوارإ  م( 1 
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 ض30النر وي: تاري  اوارإ  م( 3 
 ض31-30النر وي: تاري  اوارإ  م( 4 
 ض36-35لنر وي: تاري  اوارإ  ما( 5 
؛ المقدسي: صحسا التقاسيف  127؛ مؤلف معهاو: حداد العالف  م28النر وي: تاري  اوارإ  م(6 
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 ض127؛ مؤلف معهاو: حداد العالف  م494ااا حاقو: صارة اهر   م( 7 

ا سحمي حته نهاية  عهاد  ات  اد اهلل : دار العر  الحاارة  ي سمرقند ما الفتح العراي (8       
 ض123  مف(ض 1985القرا الوالت الهعرة  رسالة ماعستير لير من ارة  كلية ا دا    عامعة اتداد  
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  ااحتقات  ققي رااقها  لققه الوانقات االمسقاكا التققي تسقتقاو صققناف التعقار اكققو (1 الانقام
 ض(2  رحااة اصلفة حته سميت اق  مدينة المسرات(

اقاا:صحدامما  قققي القققرا   اكانقققت مدينقققة ايكنقققد تسقققمه  مدينقققة التعقققار(  ااهقققا سققق 
  اقققد اصققف صملهققا اققننهف: عميعققا  تعققار صلنيققاو يتققاعراا (3  اا وققر  ققي القصاة الحصققا(
  ارامقققا قصقققد اقققة احقققر الوقققار  احقققر وارسقققتاا(  صا احيقققرة (4 مققق  الصقققيا ايركاقققاا الاحقققر

 واااف المسماة صحيانا  اق  احر  راو(ض 
ارة امحقارا  للحركقة التعاريقة اسقااا  ا ر ت وااراف اننها مركقاا  مهمقا  للن قاو التعق 

   قققد  ر ققت اعحقاتهققا (5  قي نهاققة العديققد مققا المققدا السققامانية اانتعقا  صااققا ها العامققة
 التعارية م  اهترام 

  (6 التايقة ى  كانقت مع قف وقرااتهف الماديقة قققد عقاوت مقا متقاعرتهف لألتقرام التايققة
سققاا انت ققارا  اسققفرا   الققيس اوراسققاا اسققكانها تعققار ا ققكو  ققاف حتققه كققاناا: صكوققر صمققو ورا
  االعرعانيقة قصقاة وقااراف  التقي (7 مدينة ما مدنها ىال ا يها ما صمو وقااراف عمق  كويقر

اصقفت اننهققا كانقت معمعققا  للقاا قو ا تيققة مقا اققحد التقا امتعققرا  لهقف  امنهققا توقر، القاا ققو 
 ض(8 ىله عرعاا االوار اوراساا  له مر اهياف

                                                 

 ض492ااا حاقو: صارة اهر   م( 1 
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دف معاققر  لققه نهققر عيحققاا  ققي الوريقق  نحققا الهنققد  االتالقق  صنهققا اُ ققد ت ترمقق  صققق 
كانققت صيققاف السققامانييا مدينققة  ققامرة  تردمققا المراكقق  مققا كققو عانقق  ااسققاوة نهققر عيحققاا  

 ض(1 ااها سا  كاير مفرا ة اا عر
اكانقققت وقققراا  قققي  هقققد السقققامانييا مركقققاا  تعاريقققا  مامقققا   لقققه حقققداد صرااقققي المسقققلميا    

   قد كاا يسكنها التعار ما  ته الاحد  االسقيما اعقد صا دولهقا ا سقحف (2 ااالترم الاونيي
 ض(3  ف(893ه/280 له يد اهمير ىسما يو اا صحمد الساماني سنة  

ققا  رلانققة  هققي مركققا تعققارة ىسققتقو  التعققار الققاارديا لققاحد مققا اراو النهققر حتققه   صمَّ
  اصوسقققيكت قصقققاة (4 ا حميريقققا  قيقققو: مقققا دوقققو  رلانقققة  حاقققد مقققا صا يقققرإ  يهقققا اصقققريا  ص

  اصسااقها  ي مدينتها ارااها  امي صسقاا  (5  رلانة  كويرة التعار عامعة هناائ الاااد 
  اصااكنققد   وققر مققدا  رلانققة مققا ناحيققة التققرم   ققامرة (6 كايققرة ا ققامرة  ااناؤمققا مققا الوققيا

 ض(7 اهساا   اصفت اننها: متعر  له اا  الترم
   الصادرات والواردات : -1

ا تمققدت صققادرات السققامانييا  ااارداتهققا  لققه مققا يسققتور، مققا ورااتهققا الوايعيققة   
 اح   ا ىنتاعهقا الارا قي االحيقااني االصقنا ي  اياقدا صا صكوقر منتاعهقا كقاا يوصقم 

   قد التت م س المنتعقات الق راة  قي كميتهقا (8 لأللرا  التعارية لما تدرس ما صرااح وادلة
لرااققة ى ا صا يققتف ا قاققاو  ليهققا مققا الققداو ااهقققاليف المعققاارة لهققا  انا يتهققا  اعادتهققا   ققح

                                                 

 ض229؛ المقدسي: صحسا التقاسيف  م298االصوورة: مسالم الممالم  م( 1 
ااا رستة  صاا  لي صحمد اا  مر:اه ح  النفيسة  تحقي : ميواديو عاا رالية  مواعة اريو   ليدا   (2 

 ف(1891
 ض98  م

 ض123ارإ  مالنر وي: تاري  او( 3 
 ض51ااا الفقية:  الالداا  م( 4 
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 512ااا حاقو: صارة اهر   م( 6 
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  ااالمقااققو  ققيا (1 صا الاعيققدة  نهققا  والمققا اصققلت  ققهرة مقق س المنتاعققات ىلققه مقق س الققداو
لنامقققا االقتصقققادة لقققف يمنعهقققا مقققا صا تسقققتارد مقققا تحتاعقققة مقققا المنتعقققات الاقققرارية  مقققا 

 تها  كقالعلاد التاليققة القوما المداالققة اليققر السقل  المصققنعة صا مقااد صاليققة تقدوو  ققي صققنا
المداالققة  االسققل  الدقيقققة الصققن  االرقيقق  اليرمققا مققا المققااد   اققح   ققا منتعققات التققرف 

 ض(2 االكماليات  التي ُت هر مدإ الترف االمستاإ المعي ي له س الاحد
 الصادرات:-أ

نيققة االصققنا ية التققي تمولققت صققادرات ا مارةالسققامانية االمنتعققات الارا يققة االحياا 
 ما نيسااار ترتف   ُتصدر( صصقناف الويقا  مقا القوقا     اات  ا حاعة مدنها اكارما

  اصصققققناف الاققققا االقققققا االويققققا  الحقيققققة (3 ااالاريسققققف مققققا ينقققققو ىلققققه سققققادر اققققحد ا سققققحف
االمصقققمت االحلقققو السقققاارة االعتاايقققات االديمسققققيات االسققققحوانيات  االعمقققادف ال قققهعانية 

ية  االمقان   اويا  ال عر االتقاو  االويقا  التلي قة  اصداات حديقد كقا ار االسقكاكيا  الوف
 ض  (4  اح   ا الريااس الفاد 

قققا مدينقققة مقققرا  كانقققت تصقققدر القوقققا اويااقققة المراايقققة التقققي تحمقققو ىلقققه صكوقققر   صمَّ
حاقققس  الالقققداا  ااالاريسقققف االققققا الكويقققر  االمححقققف  امققققان  الققققا  االاققققر  االنحقققاس  االم

 ض(5 االيااس ما  ااكهها ما الااي   االاوي  ال ة ُيقَّدُد ايحمو ىله ولفاو اتداد

                                                 

 ض239لرحما سعد  و سعد: العترا يا الحاارية  م اد العايا  اد ا( 1 
نيكيتا ىيليسيف : ال ر  ا سحمي  ي العصر الاسيو  ترعمة: منصار صاا الحسا  مؤسسة دار الكتا   (2 

 ض293  مف(1986الحديت   ايرات  
 ض256-255االصوورة: مسالم الممالم  م( 3 
؛ المقدسي: صحسا 114حداد العالف  م ؛ مؤلف معهاو:256-255االصوورة: مسالم الممالم  م(4 

 ض249التقاسيف  م
؛ مؤلف معهاو: حداد 437؛ ااا حاقو: صارة اهر   م263االصوورة: مسالم الممالم  م(5 

 ض118العالف  م 
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امققا مقققراة الاقققا الكويقققر  اصنقققاائ الققدااايج  االك قققم  االاايققق  الوقققادفي  االفسقققت    
ااه مققدة الهرايققة الم ققهارة  ققي موتلققف ا  ققا   االسققياف  ات الناصققاو العيققدة  ااهاانققي 

 ض(1 الفاة   اح   ا الما االداسالصفرية الموعمة ا
امقققققا الققققق  الصقققققاااا  االسمسقققققف  ااهرا  االعقققققاا  االلقققققاا  االاايققققق   االسقققققما   

االققداس  االتققيا  القق  الرمققاا  االكاريققت  االرصققام  االققارني   ااهاوققرة  االااقيققات  لققه 
 مقققققو العرعانيقققققة  ااهاقققققراد  ااهدمقققققاا  االعلقققققاد   اقققققح   قققققا اهتقققققر، االنقققققارنج  اقصققققق  

  كمققققا  ر ققققت افاكهتهققققا ا ققققي مقققققدمتها الرقققققي االاوققققي  القققق ة يكوققققر  ققققي نققققااحي (2 السققققكر
 ض(3 ا و اا  اح ي امقاف كاير  ي السا  اععلة  له رصس تعارتها

اترتفققق  مقققا صصققققفهاا اتاريقققا اكا قققاا صنققققاائ السقققعاد التقققي كانققققت تقققايا الايققققات  
  امقققا قامسقققتاا ترتفققق  (4 اقصقققار الولفقققاو االسقققحويا ااهمقققراو  قققي موتلقققف صنحقققاو العقققالف

الكراايس التي تحمقو ىلقه ا  قا  امسقاح  اويقا  ت قاة النيسقااارية اقي  ااسقو اُمصقليات 
  امققا (6   امققا نسققا ااايققارد  القققا اويااققة  االسمسقف ادمنققة  ا ققراو الوعالقق   االاققااة(5 حسقنة

ايهققق  يصقققدر العنققق  السراسقققتاني االكموقققرة الحلقققا الققق ة يسقققمانة مقققااو  ادمقققا العقققاا  
 ض(7 الاحددالتفاح  االريااس  االعن    اح   ا صقحف التحرير التي ال ياعد مولها  ي ا 

اتميات مدا احد مااراو النهر اكارما اتصدير صناائ السل  التعارية   مقا اوقارإ 
انااحيهقا كقاا يصققدر الحريقر  االقوقا ىلققه سقادر القاحد  اكقق لم الاسقو اسقعاعيد الصققحة  

االتققي كانققت تفققر  حعققرات الاققياف االمصققليات االمحاريقق    اويققا  الفققر  مققا الصققاف

                                                 

 ض116؛ مؤلف معهاو: حداد العالف  م266االصوورة: مسالم الممالم  م( 1 
 ض249سا التقاسيف  م؛ المقدسي: صح121مؤلف معهاو: حداد العالف  م( 2 
 ض150  م3، (   1336صحمد  لي كهاا: تاري  ص تانستاا   مواعة دالتي   تهراا   (3 
العاح   صاا  مرا  وماا اا  مرا اا احر: التاصر االتعارة  تحقي : حسا حسني  اد الاما   دار  (4 

 ض29  مف(1966الكتا  العديد   تانس  
 ض275-274االصوورة: مسالم الممالم  م( 5 
 ض249المقدسي: صحسا التقاسيف  م( 6 
 ض496-495  ميايهقالالايهقي: تاري  ( 7 
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  اويققا  تعققرف اققالكراايس الاواريققة ى  كانققت مرلااققة  ققي الالققداا (1 االويققا  القونيققة الروققاة
  االكراايس الاندنيعية التي تحمقو ىلقه العقرا  اسقادر وراسقاا االهنقد ااقحد ال قاف (2 العراية

  اويقا  المححقف المصقنا ة (3 لقام ااهمقراو ويااقا  امصر ااحد الراف  ايتو  منقة عميق  الم
  االنحققاس  االصققفر  االسققيما صققفر المنققاار  احققاف الويققو  (4 مققا الحريققر ااالاريسققف االوققا

  (6   االحلايقات  ا قراو الوقراف االحمقحا(5 اعلاد الانا  اال حف  ادما القرصس االعوقار
  اكقاا الاوقي  (7 ما ا  االسعاد اُصدر ما  ر  اوارإ  راو السنعا  الصتير  ا راو ال

  اصققققدرت ص ققققياو مققققا وراتهققققا الحياانيققققة  (8 الاوققققارة الم ققققهار يحمققققو ىلققققه سققققادر الققققاحد
  اكانت  ااكقة اهلقا ااهعقام (9 كاهلناف  ااهسمام الوااعة االمعففة  االحياانات الارية

انقققت اوقققارإ   كمقققا ك(10 مولااققة  قققي الهنقققد االصقققيا  يحملهقققا التعقققار الاوقققارياا ىلقققه منقققام
  (11 تصققدر ىلققه الوققار،  القمققح  ااهو ققا  الداولققة  ققي صققنا ة السققفا ااهوققات المنالققي

  اا  ا ققددنا الرقيقق  سققلعة تعاريققة   يمكننققا القققاو: ىنهققا صكوققر (12 االوققاف الصققيني  االملققح
السقققل  رااعقققا  اصرااحقققا    ققققد كانقققت اوقققارإ مركقققاا  مامقققا  مقققا مراكقققا اسقققتقداف الرقيققق  ااقققيعهف 

 ض(13 ف ىله سادر الداا العالف ا سحمياتصديرم
                                                 

 ض39؛ النر وي: تاري  اوارإ  م315-314االصوورة: مسالم الممالم  م (1 
 ض490ااا حاقو: صارة اهر   م( 2 
 ض154  م3؛ ياقات الحماة: مععف الالداا  مج31النر وي: تاري  اوارإ  م( 3 
 288رة: مسالم الممالم  ماالصوو( 4 
 ض250؛ المقدسي: صحسا التقاسيف  م56ااا رستة: اه ح  النفيسة  م( 5 
 ض31النر وي: تاري  اوارإ  م( 6 
ا االر: تاري  ايراا در قراا نوستيا ىسحمي  ترعمة: عااد  حوارة   ركت انت ارات  لمي  (7 

 ض229  م2  ، (1377ا رمنكي   تهراا  
 ض58؛ الكردياة: ايا اهواار  م96تاري  اوارإ  مالنر وي: ( 8 
 ض30النر وي: تاري  اوارإ  م( 9 
 ض408  م1ااا اواوة: رحلة ااا اواوة  ،( 10 
 ض30النر وي: تاري  اوارإ  م( 11 
 ض126مؤلف معهاو: حداد العالف  م( 12 
 ض452ااا حاقو: صارة اهر   م( 13 
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ايحمقققو مقققا سقققمرقند الرقيققق   االكالقققد السقققمرقندة  االويقققا  السقققمرقندية  االقققدياا،  
الق ة يحمقو ىلقه التقرم   اققح   قا الققا  اويااقة الحريريققة الموقراة اويقاو الفاقة الملانققة  

و منهققققا صياققققا  االمنسققققاعات الحمققققراو المعرا ققققة ااسققققف  الممرعققققو(  االويققققا  الا ريققققة  اُحمقققق
المصققققنا ات المعدنيققققة كالقققققدار النحاسققققية الكايققققرة  االم ققققار  االواسققققات  احاققققا  المققققاو 

  ا قققحاة (1 النحاسقققية   اقققح   قققا االوايقققة  االسقققيار العلديقققة  االلعقققاف ااحامتقققة  االسقققرا،
  (2  لققه الحاققاو المصققنا ة مققا الكتققاا  االانققد  االعققاا االعنقق  القق ة ُيحمققو مققا رسققاتيقها

لنعقققاراا  قققي سقققمرقند ينق ققاا  لقققه الو ققق  نقا قققا  رادعققة ايصقققدرانها ىلقققه اوقققارإ اكققاا ا
 ض(3 المدا االورإا 

قققا صمقققف صقققادرات وققققاااف   كانقققت العن قققا  االاايقققق  الكويقققر  االسمسقققف  االاوققققي    صمَّ
المقددة  االقوا  امقا منتعاتهقا النسقيعية الاقراد  االفقر   االقدياا، المسقمه اققق  اي قك (  

ااُهار القونيقققة  االحريقققر  االويقققا  القونيقققة االصقققا ية االعلديقققة  االويقققا   امققققان  الملحقققف 
المصققنا ة مققا الفققراو   اققح   ققا صققاف اهلنققاف  ا ققراو السققمار االوعالقق   اكقق لم  ققراو 
السقققنعا   اعلقققاد اهرانققق   االمقققا ا المداالقققة  اكققق لم علقققاد الُحمقققر الاح قققية  اال قققم   

نققد   اصنققاائ اهسققلحة مققا القسققي الفققاورة االسققياف الحققاو ال ققعر  االسققمم  االعسققو  االا
االن ا  االدرائ  ااهلناف االاقر  االسفا المصنعة  يها  ااهقفاو  اكق لم  قرا  القروايا  

   له صا صمف تعارات وااراف  قي الققرنيا الوالقت االرااق  للهعقرة (4 اقص  الوي   االمسم
اهقف مقا اقرارة تركسقتاا  امقا صاراقا  كانت عل  الرقيق  التركقي االصققلاي الق ة كقاا يقؤته

  امققا (5 ال ققرقية  ققا وريقق  التعققار الالتققار االققراس  امققا وققف ياققا اا  ققي سققا  النواسققة

                                                 

 ض250سي: صحسا التقاسيف  م؛ المقد521-520ااا حاقو: صارة اهر   م(1 
 ض499؛ ااا حاقو: صارة اهر   م321-320االصوورة: مسالم الممالم  م(2 
ف(  دراسة  ي اهحااو 999- 712ه/389-94مدينة اوارإ  الوامرة:   اداللويف ىحساا  ناا (3 

  ف(2005 اراد  االعتما ية ااالقتصادية االوقا ية  مؤسسة حمادة للدراسات العامعية االن ر االتااي   
 ض165م
؛ المقدسي: صحسا 482-481؛ ااا حاقو: صارة اهر   م304االصوورة: مسالم الممالم  م(4 

 ؛ض250التقاسيف  م
 ض482؛ ااا حاقو: صارة اهر   م288االصوورة: مسالم الممالم  م( 5 
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االعقققققرا   لتققققاائ  قققققي موتلققققف صسقققققاا  العقققققالف  وراسقققققااوققققااراف تتعقققققة قاا ققققو الرقيققققق  ىلققققه 
 ض(1 ا سحمي
اناقققاو  ا الت ايرتفققق  مقققا ال قققا  اكارمقققا  ويقققا  اقققي  رقيققققة  اسقققياف اصققققااس         

النحقققاس االحديقققد  كقققا ار  االققققدار  االمققققار  العرار الكايقققرة(  االسقققرا، المصقققنا ة مقققا 
علققاد الحميققر الاح ققية  الكيموققت(  االععققا   االمصققليات  ااالوايققة  االعلققاد المداالققة  
 اققح   ققا القوققا القق ة يحمققو ىلققه اققحد التققرم  االكتققاا  او قق  الولققنج القق ة يصققن  منققة 

  امقققا اسقققايعا : الرقيقققق  التركقققي  االويققققا  (2 يقققدة الفققققؤاس  ااهاانقققي المناليققققةالحقققرا  اص
  (3 الاقققي   ا السقققحح االسقققياف  االنحقققاس  االحديقققد   اقققح   قققا قمقققا  اللا قققاد  ااهلنقققاف

امققا وققراا  لققه حققداد اققحد التققرم: الويققو االاتققاو التركسققتانية  اعلققاد الما ا  اققح   ققا 
 ض  (4   االفاة راو الحياانات الارية  اال م

ايحمقققو مقققا  رلانقققة اكارمقققا الااسقققعة صقققادرات متنا قققة  ى  يحمقققو منهقققا الققق م    
االفاة  االفيراا،  االادا   االحديد  االنحاس  االُنا ادر  االقير  االفحقف الحعقرة  اكقاا 
يرتف  ما اسقاتينها اه نقا   االتفقاح  االعقاا  امقا الريقاحيا: القارد االانفسقج   اقح   قا 

الصققققندو  االنااتققققات التققققي تسققققتودف  ققققي صققققنا ة اهدايققققة  ايعلقققق  منهققققا الكتققققاا صو ققققا  
   اققققح   ققققا المصققققنا ات الحديديققققة السقققققيما اهسققققلحة التققققي تاققققائ  ققققي اتقققققداد (5 التركققققي

  اتصققدر المنسقققاعات القونيققة  االعايقققد اهتققرام القق يا ُ ر قققاا االفرالنققة  نسقققاة  (6 كالسققياف

                                                 

 ض289-288االصوورة: مسالم الممالم  م( 1 
 ض250لمقدسي: صحسا التقاسيف  م؛ ا133مؤلف معهاو: حداد العالف  م( 2 
 ض251؛ المقدسي: صحسا التقاسيف  م134مؤلف معهاو: حداد العالف  م( 3 
 ض251المقدسي: صحسا التقاسيف  م( 4 
؛ القاايني:  وار   130؛ مؤلف معهاو: حداد العالف  م334االصوورة: مسالم الممالم  م( 5 
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دراتها: الويققو  ااهلنققاف السققيما مققا ىحققدإ كارمققا   اممققا يقق كر  ققا صققا(1  لمراكققا اققيعهف(
 (ض5  ين ر  الواروة رقف (2  المسماة اق  عدلو(

اُيصدر ما الصتانياا الا فراا  اصااار السقمار االسقنعا  االوعالق   االورادقف   
االاققااة الرقيقققة   اققح   ققا الويققاو  ااهقم ققة االمحاققس الصققا ية  االمسققاح  اقققد صحققرات 

  ايرتفقققق  مققققا كقققق  ناققققات (3 تاققققة تعاريققققة ممتققققااة  ققققي تعاراتهققققا مقققق  الصققققياالصققققتانياا مر 
الترنعايا ال ة يستعمو  ي صنا ة العقاقير الواية   اح   ا الملقح المسقتور، االمسقمه 

   اققح  (4 الققاحداقققق  الملققح القق ارني المعققدني(  اقيققو الملققح اهحمققر  االقق ة ُينقققو ىلققه صنحققاو 
 ض  (5 ىله صنحاو العالف ا عيادما ااتالها التي تحمو 

 ب ــــ الواردات: 
م  صا الااردات  ي م س ا مارة لف تنو ح ا  ما االمتماف  قي المصقادر العترا يقة  

االتاريويقققة كمققققا مقققا الحققققاو مققق  الصققققادرات  ى  اردت ى قققارات متنققققاورة  قققا مصققققادر تلققققم 
ا  ااالمقااققو الققااردات   نصققت  لققه  كققر اعقق  الالققداا  ا لققه السققل  التعاريققة الققااردة منهقق

يمكقققا للمقققرو االسقققتدالو  لقققه اعققق  ااردات مققق س ا مقققارة  اقققر الرعقققائ ىلقققه صمقققف صقققادرات 
اهقاليف االداو التي يصدراا سلعهف التعارية ىليها  ها التعقار كقاناا يحملقاا معهقف السقل  

 ض  ةالتعارية التي تنتعها الدانهف   ندما يراماا المتاعرة م  م س ا مار 
ققققا صمققققف ااردا ت ا مققققارة السققققامانية الوارعيققققة  تمولققققت امققققا يققققرد مققققا اققققحد الالتققققار صمَّ

االققراس التققي تصققو ااققادعها  اققر وققريقيا: اهاو  ققا وريقق  وققااراف ىلققه اققحد مققا اراو 
النهققر امنهققا ىلققه اقيققة صرعققاو ا مققارة السققامانية  اا وققر:  اققر الوريقق  التعققارة مققا  ققماو 

نقققو التعققارة ىلققه مققرا  اوققارإ اسققمرقند راسققيا ىلققه ال ققر   ققا وريقق  احققر الوققار  امنققة ت

                                                 

 ض251؛ المقدسي: صحسا التقاسيف  م130ؤلف معهاو: حداد العالف  م( م1 
 ض130مؤلف معهاو: حداد العالف  م( 2 
 ض129؛ مؤلف معهاو: حداد العالف  م289-288االصوورة: مسالم الممالم  م( 3 
؛ مؤلف معهاو: حداد 502؛ ااا حاقو: صارة اهر   م324االصوورة: مسالم الممالم  م( 4 

 ض123العالف  م
 ض502ااا حاقو: صارة اهر   م( 5 
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امنهقققا ىلقققه الصقققيا  ايحمقققو التعقققار الققق يا يسقققتعملاا مققق يا الوقققريقيا السقققمار االسقققنعا  
االوعلققق   اصااارمقققا  اعلقققاد الوقققا  التقققي ال تاعقققد ىال  قققي اهنهقققار ال قققمالية لناحيقققة الالتقققار 

ة ااسقعة حتقه  قي االراس   كانقت اهح يقة الالتاريقة صمقف صقادرات مق س المنقاو  الهقا  قهر 
منقققاو  تركسققققتاا   اققققح   ققققا العسققققو  اال قققم   اال ققققحاف  االن ققققا  االسققققياف االققققدرائ  
او   التاا الصلاة  االقحنس  الراو السمم اصسنانة  االاند   اقما  الكتقاا  ااهلنقاف  

 ض(1 االاقر  اعلاد الحمير الاح ية   اح   ا الرقي  الصقلاي ال ة يعل   ا وريقهف
كسققتاا تسقققتارد: الاتققاو االويققاو  االحميقققر  ااهاقققار  ااهلنققاف  االعمقققاو امققا تر  

   اققح   ققا التلمققاا (2 الاواتيققة  ات السققناميا التققي كانققت تصققدر مققا منققام ان ققداد كايققرة
اهترام  االمسم  اعلقاد الوعالق  السقاد ا قراو السقنعا  االسقمار االققو الاقرة  اال قااميا  

 ض(3 اقراا الكركدا  االُنا ادرااهداات المصنا ة ما صاحئ 
ققققا اققققحد الصققققيا  يحمققققو منهققققا الصققققنا ات الدقيقققققة المتقنققققة  اعلققققاد الكيموققققت    صمَّ

االمسققم االكققا ار  االعققاد  او قق  الصققندو  او قق  اهانققاس  االققدار صققيني  االسققمار  
 اققح   ققا الكالققد  االقق م  االفاققة  االعققاارة  االحريققر الصققيني ال ققهير  القق ة يتصققدر 

 ض(4 االستيرادات ما الصيا   منة اهحمر ااهوار ااهصفرقادمة 
قققا اقققحد الهنقققد  كانقققت صقققادراتها لنيقققة  قققا التعريقققف  ى  يحمقققو منهقققا القرنفقققو    صمَّ

اكانت الهند الماوا اهصلي لة ايارئ  ي منوقة تسمه اادة القرنفقو  اققد ن قوت تعقارة 
  االكقا ار  اعقاا (5 ا قها اهمقاليالقرنفو  ي ا مارة السامانية  اسس  حالة الترف التي  

  او ققق  الصقققا، الققق ة كوقققر (6 الويققق   عقققاا الهنقققد(  االعقققاد الهنقققدة  االعناقققر  االعققققاقير
اسققققتعمالة  ققققي صققققنا ة السققققفا  كمققققا اسققققتعمو لانققققاو الايققققات  او قققق  الصققققندو  او قققق  
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 ض482-481ااا حاقو: صارة اهر   م؛ 305-288االصوورة: مسالم الممالم  م(2 
 ض515؛ ااا حاقو صارة اهر   ت648  634ااا الفقية: الالداا  م( 3 
 ض70-69؛ ااا وردا اة: المسالم االممالم  م22  مالعاح : التاصر االتعارة( 4 
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يققة   االالققار القق ة يعققد مققا العققاامر النفيسققة ااسققتعمو  ققي صققنا ة اهاانققي التال(1 الويققاراا
 ض(3   االتاااو  االسمم  االفيلة االرقي   االويا  القونية(2 الوما

اكقققاا التعقققار يتاا قققداا مقققا مقققدا مققق س ا مقققارة  لقققه مقققدا الهنقققد حقققامليا ااقققاد  
الم ر  ا سحمي ليايعاما منام  ايعاداا محمليا امنتاعات الهنقد ا  كانقت القاا قو تنققو 

ة  صا  اققر الولققيج العراققي مققا وققحو مينققاو الااققاد  مققا الهنققد ىلققه لانققة امنهققا ىلققه مققرا
 ض (4 مدينة مرما
امقققا التاقققت كقققاا ُيحمقققو المسقققم التاتقققي ال قققهير  االعقققاارة التقققي تتمتققق  اصقققفات  

واصة حتقه القي ومقا العاريقة منهقا وحومادقة دينقار  مقا  قا    اقح   قا علقاد الحياانقات  
ااعققققد اكوققققرة  ققققي اعقققق  كققققالنمار االوعالقققق  السققققاد االسققققناع  االسققققمار  االقققق م  القققق ة يت

  ايستارد منها صياا  ويا  لح  و نة ياائ الوا  منها ادنانير كويقرة  هنهقا مقا (5 عاالها
 ض(6 الحرير الوالم   اح   ا الحديد التاتي الم هار العالي العادة

اما احد السند كقاا يسقتارد العمقو الفالج العمقو  ة السقناميا( الق ة يرلق   يقة  
لنتا، الاواتية الالوية االنا  السمرقندية  االوقو  االعسقو   وراساا ااحد مااراو النهرصمو 

 ض(7 اقص  السكر  اماو الكا ار  االنيو  االوياراا
اما العرا  كاا التعقار يحملقاا التمقار مقا الاصقرة   اقح   قا الحاقا  االمقااد  

لرمقققاا الققق ة كقققاا يعلققق  مقققا الت اديقققة اهوقققرإ  كالسقققما اال قققحاف االمقققا  االسقققم ا  احققق  ا
الماصققو   ققحاة   ققا السققتادر االمسققاح الماصققلية المعرا ققة اققق  الماسققليا(  اكقق لم ال ققا  

                                                 

 ض299اه ح  النفيسة  م ااا رستة:( 1 
العمامر  ي معر ة العاامر  مواعة عمعية دادرة المعارف  :الايراني  صاا الريحاا محمد اا صحمد (2 

 ض187  183  مه(1355   الهند  1العومانية  حيدر  ااد الدكا  و
 ض297؛ االصوورة: مسالم الممالم  م70ااا وردا اة: المسالم االممالم  م ( 3 
 ض402  م5الحماة: مععف الالداا  مج ياقات( 4 
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  اكاا ُيستارد ما اتقداد (1 الماصلي ال ة كاا يصن  منة العمادف اصناائ القمصاا الاديعة
ة  ليهققا  الويققا  الحريريققة السقققحوانية الما ققاة االقق م   ايكققاا  يهققا صققار اصسققماو منقا قق

اكاا اع  اهمراو االقادة السقامانياا يسقتقدماا محاقس مقا صقن  العقرا   االسقيما اتقداد 
 ض(2 ما اة اموراة انسمادهف اصلقااهف كي يقدماما مدايا اولعا  لما  اؤاا

ااسققققتارد السققققامانياا مققققا عايققققرة سققققرندي   اليققققاقات اهحمققققر  االمققققاس  االققققدر   
 (4 اا منساعات ما مدينة ا ماا اصعيد مصر  كما استارد(3 االعاد  االالار

امقققا اقققحد الصققققالاة  اقققحد القققراس االالتقققار( كقققاا يحمقققو الرقيققق   االوقققا  اعلقققاد  
  امققا تركسققتاا كققاا يسققتارد الرقيقق  التركققي  القق ة كققاا ُيعلقق  (5 الوعالق  السققاد  االسققياف

  (6  سقققحميااقيقققة صنحقققاو العقققالف ا وراسقققااىلقققه صسقققاا  وقققااراف  امنهقققا يحمقققو ىلقققه صسقققاا  
 اققح   ققا اهلنققاف  االمسققم  ااهااققار  ا ققرا الوعالقق   االسققناع  ااالقق ات  ققرا السققناع  

 ض(7 ال ديدة الايا  المعرا ة اق  القاقف(   اح   ا الاتاو  االحمير  اا او  االويو
 التجاري: و  المالي ــ وسائل التعاملالمبحث الرابع 

وراسقاا ااقحد مقااراو  قي  االمقارة السقامانيةي ىا الن او التعارة الااس  للتعار   
  تولات تعمي  رؤاس اهمااو الاقومة  اتكقايا ايقات صمقااو ا قركات تعاريقة تققاف النهر

 لقه اال تمققاد القق ة ياقما للمسققامميا رصس المققاو  اقو لقققد قامققت ايقات صمققااو  ات  ققرائ 
ة المتوار صدإ ىلقه تققدف  ي المدا االماانئ المهمة يديرما اكحو  اموو م ا الاسو التعار 

كايققر  ققي معققاو النقققاد االمراسققحت االحسققااات الماليققة االصققير ية اصارا  االدتمققااض اققو لقققد 
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العديقد مقا الوقر   ة  ا ر قت مق س ا مقار (1  رف مؤالو التعار ما ال يفرة االرسقادو السقرية
 التي يتف  يها التاادو التعارة  امي كا تي:  

 النقود:  -1
لقققة مقققا اسقققادو المعقققامحت التعاريقققة التقققي يحتقققا، ىليهقققا النقققاس  قققي تققققدير كانقققت العم     

القققف تكقققا المعقققامحت  قققي صنحقققاو الدالقققة ا سقققحمية ماحقققدة   فقققي   (2 موتلقققف صنقققاائ السقققل 
  اققد صوق ت العملقة (3 وراساا ااحد مااراو النهر كانت العملة العارية مي الدرامف الفاقية

امانية  قي الققرنيا الوالقت االرااق  للهعقرة  ا  صقار حسقا  ال ماية ااالنت ار  قي االمقارة السق
  امققق   لقققم  لقققت اعققق  االققققاليف  االمقققدا السقققامانية تتعامقققو (4 الحكامقققة االقققدنانير ال مايقققة

االدرامف الفاية   عندما اصقف االصقوورة نققاد صمقو اوقارإ ققاو:   انققادمف القدرامف اال 
 ض(5 يتعاملاا االدينار  يما اينهف((

دد تققققاري  النقققققاد مققققا حيققققت ن ققققنتها اتوارمققققا التققققاريوي  ققققي الدالققققة السققققنا اصقققق 
ا سحمية اصارة  امة  االمارة السامانية اواصقة  اايقاا مااصقفاتها اصااانهقا   ق لم يقؤدة 

 ض(6 ىله الورا،  ا نوا  دراستنا  امنام الكوير ما الدراسات  ي م ا ال نا
ص ققكاو التعامققو المققالي  ققي اك ققف الالققدانياا عاانقق  مققا الن ققاف النقققدة اصققيي ا  

اهقاليف الموتلفة   قد كانت توتلف تلم الصيي مقا ىمقارة ىلقه صوقرإ  امقا مكقاا ىلقه  وقر 

                                                 

(   اتداد 17 يصو السامر: نهاة التعارة العراية  ي العصار الاسوه  معلة المؤر  العراي العدد  (1 
 ض75  مف(1981

ه( 1318الدم قي  صاا الفاو ععفر اا  لي: ا  ارة ىله محاسا التعارة  مواعة المؤيد  دم     (2 
 ض5م
يحيه اا  دف  سليماا القر ي: كتا  الورا،  صححة ا رحة ااا   هارسة: صاا اه ااو صحمد محمد  (3 

 ض72-71  مف(ض 1979 اكر  دار المعر ة   ايرات  
 دف متا :الحاارة ا سحمية  ي القرا الراا  الهعرة  ترعمة: محمد  اد الهادة صاا ريدس  تقديف:  (4 

 ض317  م2  ،ف(2008ني  المركا القامي للترعمة   القامرة  مصوفه لاي   اد الت
 ض314مسالم الممالم  م( 5 
 ض231ف(  م1939صنستاس مارة الكرمليض  النقاد العراية ا لف النميات  المواعة المصرية   القامرة   (6 



 
 م2018/هـ1440                                 (                        75العدد ) –                        

 

 
609 

   كانقت مقا (1 داوو ا قليف  اتة  ل لم  يا النقاد لف تكا متسااية ما حيت الحعف االقيمة
وقرإ نقققاد حيقت القيمقة  لققه نقا يا: اهاو نقققاد متينقة  ققي المعقدا القق ة صقنعت منققة  اا 

 ض(2  ادية وااعة للتتيير االتاييف
كانققققت صسققققاا  المققققدا  ققققي ا مارةالسققققامانية تتعامققققو االققققدينار القققق ماي كققققاا الققققدينار 
القق ماي االققدرمف الفاققي صسققاس المعققامحت الماليققة االتعاريققة  ققي ا مققارة السققامانية   حينمققا 

ف ال مايقة االفاقية قامت مق س ا مقارة متوق ة اوقارإ  اصقمة لهقا  اقر  السقامانياا سقكته
االنحاسققية  لققه نمققو السققكة العااسققية  ا كققراا  ليققة اسققف اهميققر السققاماني مقق  اسققف الوليفققة 

  ىال  ي حاالت نادرة كما مقا الحقاو مق  اعق  المسقكاكات االتقي (3 العااسي المعاصر لة
تعققققاد ىلققققه  هققققد اهميققققر نصققققر اققققا صحمققققد السققققاماني  امنهققققا النقققققاد التققققي اققققرات سققققنة 

ف( ى  لقف يق كر اسقف الوليفقة العااسقي  لقه مق س 932ه/320( اك لم سنة  ف928ه/316 
  ايعققاد السققا   ققي  لققم ىلققه ا تنققا  اهميققر نصققر اققا صحمققد السققاماني المقق م  (4 النقققاد

 ض(5 ا سما يلي
 
 
 
 

                                                 

 ض260؛ المقدسي: صحسا التقاسيف  م314االصوورة: مسالم الممالم  م( 1 
 ض338-337وار   مالقاايني:  ( 2 
 ض61النر وي: تاري  اوارإ  م (3 
  2  ، (ض 1350عماو ترااي: سكة ماة  اماا ىسحمي  ي ايراا  انت ارات مااس ا رايعاا   تاريا   (4 

 ض4-2م
الوعالاي  صاا منصار  اد الملم اا محمد اا ىسما يو:  دا  الملام  تحقي : عليو العوية  دار  (5 

 ض170  م ف1990 ايرات    1التر  ا سحمي  و
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اكانت منام العديقد مقا العمقحت المتداالقة  قي العهقد السقاماني  صللاهقا كانقت ققد  
امانية  امقققا يميقققا مققق س العمقققحت صنهقققا كانقققت متقاراقققة العيقققار سقققكت قاقققو قيقققاف ا مقققارة السققق

  (2   االققققدرامف المسققققياية(1 االقيمققققة  اتلققققم العمققققحت كانققققت  اققققارة  ققققا الققققدرامف التوريفيققققة
  اكانت الدرامف المسقياية االمحمديقة صاسق  انت قارا  مقا التوريفيقة امق ا (3 االدرامف المحمدية

ف امققققدا ا مققققارة السققققامانية كسققققمرقند ا رلانققققة مققققا اققققرا اااققققاح مققققا قققققاادف الوققققرا، هقققققالي
 ض(4 اا راسنة اوعندة اليرما التي كانت تد   وراعها االدرامف المسياية االمحمدية معا  

اكانقققت منقققام صنقققاائ صوقققرإ مقققا العمقققحت المتداالقققة  قققي صققققاليف ا مقققارة السقققامانية  
ة تسققااة دانقق     امققدنها   كققاا الققدرمف السققمرقندة اهصققفر اللققاا القق ة كققاا كققو سققتة منقق

 اح   ا الدرامف االدنانير ا سما يلية  ادرمف وااراف ال ة يقاا صراعقة   (5 ( لراف0.496

                                                 

الدرمف التوريفي  لدر ي( :  ملة ساداو سكها صاو مرة لوريف اا  واو االي وراساا سنة ( 1 
ف(  اسايكة ما ال م  االفاة االصفر االرصام االحديد  اكو ستة لواريف تعادو درمف 801مق/185 

ا صكور ما قيمة الدرمف الفاي  اي والم   ي حيا صصاح الحقا  درمما   ايا  لكو درمف لوريفي ارام
اهاي   اُسكت م س العملة صاو مرة  ي  قصر ما ( ااوارإ  اكاا الدرمف التوريفي ال يستعمو ىال  ي  ي 
اوارإ  كما صا صمو اوارإ ال يتعاملاا ىال اة  اكانت ُتع دُّ العملة المتمياة االمتداالة  ي الاي  اال راو االسيما 

قة الناس  ي اوارإ اه ا الدرمف صا ا ترواما  ي مهار اناتهف اك لم  ي الورا،ض تعارة الرقي   اما  دة و
 ض61؛ النر وي: تاري  اوارإ  م314للمايد  ين ر  االصوورة: مسالم الممالم  م

-164الدرمف المسياي: ينتس  م ا الدرمف ىله مسي  اا امير اا  مرا الااي االي وراساا سنة  ( 2 
  النر وي: تاري  اوارإ  ك  م ا الدرمف ما الفاة االنحاس االحديدض للمايدف(  ايتر 783-780مق/167
 ض86م
الدرمف المحمدة: اما الدرمف ال ة اراة محمد صوا لوريف اا  واو االي وراساا  اكاا محمد م ا ( 3 

فاة ما حكاف احد مااراو النهر التااعيا لاالي وراساا  ايترك  الدرمف المحمدة ما اع  الفلاات  كال
؛ المقدسي: صحسا التقاسيف  314االنحاس االحديد اليرماض للمايد  ين ر  االصوورة: مسالم الممالم  م

 ض261م
 ض490؛ ااا حاقو: صارة اهر   م39-38ااا وردا اة: المسالم االممالم  م( 4 
قدارما سدس دان : االفارسية  داني(  اما يعني  ماما   سدسا (  اما وصاصا  كاحدة ااا انقد  ام( 5 

 التر منتس: المكاييو ااهاااا ا سحمية اما يعادلها  ي ( لراما ض للمايد  ين ر  0.496درمف ايسااة  
 ض29  مف(1970الن اف المترة  ترعمة: كامو العسلي  من ارات العامعة اهردنية    ماا  
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داانقق  انصققف ايولقق   ليققة  وااعققة( صياققا   ىلققه عانقق  مقق س العمققحت كانققت منققام درامققف 
ا   كما  ر ت مدا ا مارة السامانية االسيما اوارإ  محت الالقداا المعقاارة   عقا(1 مايفة

 ض(2 التعامو االدنانير الركنية  نساة ىله ركا الدالة الاايهي(  االدرامف النيسااارية
كانققت صقققدف العمققحت التققي سققكها  و سققاماا مققي الققدرامف  المسققياية(  اقققد سققكها  

ف(  ي سمرقند قاو قيقاف االمقارة السقامانية  نقدما 858ه/244صحمد اا صسد الساماني  اف  
ف( 873-864ه/260-250ققد راعققت اعق  العمقحت  قي سققناات    ا (3 كقاا االيقا   ليهقا

اال قققايهة االعملقققة العااسقققية  ىال صا سقققم العمقققحت مقققا الققق م   القققدينار( االفاقققة  القققدرمف( 
ف(  لققققه  هقققققد اهميقققققر 892ه/279اصققققارة منت مقققققة  ققققي االمقققققارة السقققققامانية كققققاا  قققققاف  

ىسقققما يو اقققا نقققاح ىسقققما يو اقققا صحمقققد السقققاماني  اانتهقققه سقققم العملقققة السقققامانية امقققات 
  امق ا الكقف الكايقر مققا القدرامف االقدنانير السقامانية مقا مققا (4  ف(985ه/375المستنصقر ت

 ىال دليو ا امد  له اتسائ العحقات التعارية ايا السامانييا اسادر الالدااض 
ا لققققه الققققرلف مققققا صا صللقققق  العمققققحت  الققققدنانير االققققدرامف( السققققامانية مققققا حيققققت  

تتاا ق  مق  اهاااا الرسقمية للقدنانير االقدرامف السقاددة  قي دار الوح قة  المقدار االااا كانت
( 28العااسية االم ر  ا سحمي  م   لم كانت منام درامف اناااا كايرة اقورمقا يققار   

 ض(5 ملف  االتي ُسكت  ي ناحية منداك   اال م  ي صنها كانت للتدااو المحلي
انية  قققي وراسقققاا انااحيهقققا اصورا هقققا  الكقققا اكانقققت صللققق  دار سقققم العمقققحت السقققام     

  ى  كقاا منقام اقحد مقااراو النهقركانت منام  محت سامانية ُسقكت  قي صمقاكا  قي لقر  
 ض(6 صكور ما سا  ا  ريا منوقة لسم العمحت  ي ا مارة السامانية

                                                 

 ض39-38ااا وردا اة: المسالم االممالم  م( 1 
 ض141  مالنر وي: تاري  اوارإ( 2 
 ض323االصوورة: مسالم الممالم  م (3 
سيد صاا القاسف  راااني: تاري  تحاالت  سياسي  اعتما ي اقتصادة ا رمنكي ىيراا در دارس سامانياا   (4 

 ض 165  م (ض 1381انت ارات دان كامها سمت   تهراا  
 ض166-165سيد صاا القاسف  راااني: تاري  تحاالت  م( 5 
 ض166اسف  راااني: تاري  تحاالت  مسيد صاا الق( 6 
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اقققد تعاملققت اعقق  المققدا االالققداا الوارعيققة اققالعمحت السققامانية مققادو   لققه قققاة  
  االوقة الكايرة اها  اداللة  له النما التعارة القادف اقيا ا مقارة السقامانية ااقيا تلقم قيمتها

الالداا االمدا   قد اعد  لمقاو ا وقار معما قات كايقرة مقا  مقحت السقامانييا  قي راسقيا 
  اققد (2   اكق لم معما قة مقا العمقحت السقامانية  قي مدينقة الاصقرة(1 ا نلندا ا ماو صاراقا

 ض(3 و اها  ي اع  صعااو ما الهندتف التعام
 ــــ السفاتج:  2

ارتاوت الصرا ة  ي االمارة السامانية ارتااوقا  اويققا  االحركقة التعاريقة   ققد كانقت تققاف      
للصقققرا ة سقققاقا   قققق  كقققو سقققا  تعاريقققة   يسقققاة التعقققار حسقققاااتهف مققق  اعاقققهف  اتحقققرر 

  ا ر قت صسقاا  المقدا السقامانية (4 اليالاواد  االرصيد الااقي  له صا تد    ي السقا  التق
سقققاقا  واصقققة للصقققير ة  امقققا مركقققا مهقققف  قققي اقتصقققاد ا مقققارة  ات العملقققة وناديقققة القا قققدة 

  اكانققققت صصققققفهاا مركققققاا  مهمققققا  للصققققير ة  فيهققققا سققققا  مققققا صسققققاا  (5   الققققدينار االققققدرمف(
همميققة    اكققاا  ققي اوققارإ سققاقا  واصققا  للصققير ة  ان ققرا  (6 الصققرا يا اققف مققادتي صققراف

مققق ا السقققا   قققي  قققالف المقققاو  صمسقققت اوقققارإ مركقققاا   الميقققا  للصقققير ة يسقققتادو سقققكاا  سقققيا 
 ض(7 ال رقية االتراية  محتهف  يها

                                                 

 ض176 اد العايا الدارة: تاري  العرا  االقتصادة  م( 1 
 ض198ىحساا  ناا الوامرة: مدينة اوارإ  م( 2 

ماريس لاماار :ا سحف  ي معدس اهاو ما القرا الواني ىله القرا الوامس الهعرة / الواما  (3        
 ض71  معلي : ىسما يو العراي  دار العيو   ايرات  دض ت(ض االحادة   ر الميحدة(  ترعمة ات

ادر  اد الرحما محمد:الحياة السياسية ام امر الحاارة  ي العرا  االم ر  ا سحمي  ما  (4       
 ض218  مف(ض2010   القامرة  1صاادو القرا الراا  الهعرة حته  هار السحعقة(  دار العالف العراي  و

 ض509لستار الحديوي: وراساا  ي العهد الساماني  مقحواا  اد ا( 5 
ناصر وسرا  صاا معيا الديا العلاة المرااة :سفر نامة  ترعمة اتقديف اتعلي : يحيه الو ا    (6 

 ض102  مف(1945مواعة لعنة التنليف االترعمة االن ر   القامرة  
 ض134النر وي: تاري  اوارإ  م( 7 
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كانقت المعقامحت الماليققة الاقومة لإلمققارة السقامانية تتولق  اسققادو للقد   منمانققة  
  (1 السققفاتجمققا الاققيائ وفيفققة الحمققو  ااعيققدة  ققا متنققااو اللصققام امققا مقق س الاسققادو 

اما ن اف  ارسي اهصو دوو العالف ا سحمي ى  ا   د  تعار ما احد  ارس ىلقه اتقداد  قي 
 ض(2 العصر العااسي اهاو  ااستعملاا م ا الن اف المتا   ندمف من  صمد اعيد

اكاا الناس يدولاا السا  اياد اا لدإ الصقراف مقا معهقف مقا دنقانير ادرامقف   
  ا تمققاد اهقق ا المالققي  حققااالت صا ارقققة ماليققة( وققف ي ققتراا مققا اينوقق اا سققفتعة صة ووققا

نمقققا تقيقققد صومقققاا مقققا ي قققترانة  قققي  يريقققداا ممقققا ي قققاؤاا مقققا التعقققار اال يقققد عاا  قققيدا   اا 
السفتعة ا ي د تر التاعر ا ي نهاية الياف صا اهساائ تكاا المقاصة   يقد   الصقراف ىلقه 

السفتعة ايعوي الااقي للتقاعر  اكقاا التعقار  التعار صوماا ما ا تراس التاعر ايوصمها ما
 ض(3 يفالاا  لم  حته تكاا صماالهف  ي صماا

اكوققر اسققتعماو السققفاتج  ققي االمققارة السققامانية    قققد لعققن التعققار ىلققه اسققتعمالها   
االصقققرا اا اقيمقققة الماقققالي التقققي ينوققق انها مقققنهف  قاالقققة   (4 اكقققاا يتقققاله كتااتهقققا العهااققق ة

  اصقار للسقفاتج قيمقة المقاو  ات ع قدإ اسقتعمالها (5 مقا القداا  محدهقفللصرف  قي صة القد 
ىلقققه اه قققراد العقققادييا صياقققا    اااسقققوتها نقلقققاا نققققادمف مقققا مكقققاا ىلقققه  وقققر   فقققي مدينقققة 
دينار كرمن اس الحالية( تا ي  وم اصاصه اعاو مقا تركتقة ىلقه قريق  لقة  قي اتقداد  قتف 

                                                 

تعة  امي كلمة  ارسية معناما ارقة مالية  صا ووا  اماا ياعوة صاح  السفاتج: مفردما سف( 1      
الماو لاكيلة انا يد   ماال  قراا  ينما اة ما وور الوري   امي اسيلة ما اسادو نقو اهمااو اتصفية 

ي: الدياا  ي المعامحت التعارية اليرما  ي الالد نفسة صا ايا الالداا الموتلفةض للمايد  ين ر  الواارام
 ض58مفاتيح العلاف  م

ض58الواارامي: مفاتيح العلاف  م  ض(2)  
 ض96ناصر وسرا: سفر نامة  م( 3 
قها (  الناقد الواير اتاام  اهمار العارف اور  النقد  اتنتي صياا  امعنه الصراف   گالعها : تعري  ( 4 

الفيراا  اادة  الماليةض للمايد  ين ر  االعهاا ة كاناا صما ما التعار  صا الصيار ة  صا الم تتليا ااه ماو 
 ض424  م1  ،معد الديا محمد اا يعقا  :القاماس المحيو  مؤسسة الرسالة   ايرات  دض ت(ض 

  ف(ض 1955التناوي  صاا  لي الحسا اا  لي: الفر، اعد ال دة  دار الواا ة المحمدية   القامرة   (5 
 ض163  م3،
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سقققاعمادة دينقققار  االمالقققي الوقققاني   قققرة صالف  تحايقققو المالقققي  قققي سقققفتعتيا: اهالقققه امالقققي
 ض(1 دينار

اقققدمت السققفاتج الوققدمات للمسققا ريا  ى  ارد صا  وصققا  سققا ر مققا اهمققااا ىلققه  
 ض(2 اتداد احرر كو ما معة اسفاتج التت قيمتها ومسة صالف دينار

 الصكوك: -3
   اسققيلة  مققا اسققادو د قق  المققاو  امققا صياققا  صمققر ووققي يققد  اسققتعملت الصققكام 

اااسوتة مقدار معيا ما الماو ىله ال وم صا اه وام الااردة صسقماؤمف  يقة   هقا ى ا 
  اققققد (3 اسقققيلة لقققد   اهمقققااو ىلقققه مسقققتحقيها صا اهمقققااو التقققي تعاوامقققا الصقققرا اا االققق ات

اسققتعملت الصققكام منقق  صققدر ا سققحف  ى  كانققت اهارا  االرااتقق  تققد   اهققا صحيانققا    كققاا 
 ض(4  ( صاو ما صم صسفو الصكام اوتمهاالووا  الوليفة  مر اا 

ااد اسقتعماو الصققكام  ققي االمقارة السققامانية   كققاا ال قوم يقققاف ايرسققاو الصققم  
ىلقققه التقققاعر ااسقققف السقققلعة التقققي يريقققدما اومنهقققا ا ليقققة تاقيعقققة   يرسقققو لقققة التقققاعر مقققا يريقققد 

 ض(5  ايحتف  اه س الصكام وف يسلمها لة ايتقااه منة وما ما صو  ما اااد
اا قققققتهر اعققققق  السقققققمرقندييا اكتااقققققة الصقققققكام  قققققي صسقققققاا  المقققققاو  حملقققققاا لقققققق  
 الصقققك ام( كقققناي محمققققد  اقققد العليقققو اققققا الحسقققيا اقققا محمققققد السقققمرقندة الصققققك ام  ت: 

                                                 

 273-270  م3التناوي: الفر، اعد ال دة  ،( 1 
 ض215  م1التناوي: ن اار المحاارة  ،( 2 

 763ه/334ه 145حمداا  اد المعيد الكايسي: صساا  اتداد حته اداية العصر الاايهي    (3        
 ض59  مف(1979ف(  دار الر يد  اتداد  945
ار صادر  ايرات  اليعقااي  صحمد اا صاي يعقا  اا ععفر اا ام  اا اااح : تاري  اليعقااي  د (4    

 ض167  م1 ،ف(1960
تاري  العرا  االم ر  ا سحمي وحو العصر السلعاقي االاو  المواعة  :محمد محماد ىدريس (5      

 ض277  مف(1985التعارية الحديوة   القامرة  
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  القف يكقا التعامققو اهق س الصقكام مقتصققرا   لقه  امقة النققاس اقو كانققت (1  ف(933ه/321
حكامية توتف  ادة اواتف الوليفقة صا اهميقر  الحكامة صياا  تتعامو اها  اكانت الصكام ال

ا ققي اعقق  اهحيققاا كانققت الصققكام تكتقق  اتصققرف  لققه ايققت المققاو  الكققا صكورمققا كققاا 
  كمقققا عقققرت العقققادة صا ياقققق   لقققه الصقققم  قققامداا مقققا (2 يكتققق   لقققه التعقققار االصقققرا يا

قيمققة العققداو  ا ققي اعقق  اهحيققاا ياققق   ليققة اققاما المالققي  ايكققاا مسققؤاال   ققا تسققديد ال
 قققي حقققاو  عقققا المقققديا  قققا القققد    اكقققاا منقققام سقققا  لصقققرف مققق س الصقققكام  قققي مقققدا 
نيسققققااار امققققرا اصصققققفهاا ااوققققارإ اسققققمرقند اليرمققققا مققققا مققققدا وراسققققاا ااققققحد مققققا اراو 

 ض(3 النهر
اكقققاا حاصقققو الصقققير ي  قققي صللققق  اهحيقققاا درممقققا  لكقققو دينقققار اموااقققة رسقققف  لقققه 

مف ما النصارإ االيهقاد  اكقاا العهااق ة  صرف الصكام االسفاتج  اكاا صلل  الصيار ة
اليهاد  عاليا  ي الن اوات المصر ية ايقاماا اموتلف الفعاليات ما تحايقو االمقااو اقيا 

  اامقتها مع قف اليهقاد  قي مقدينتي صصقفهاا اتسقتر (4 الالداا اقااو الاداد  اتسليف النققاد
 ض(5 حر ة الصير ة

 الخاتمة:
تها الماسامة اق   االااائ ا قتصادية  قي وراسقاا ااقحد لقد تاصو الااحوة  ي دراس     

( ىلققققققققققققققققققققققققققققققققققققققه ف (999-874ه/389-261  السامانية  ا مارةمااراو النهر  له  هد
 معما ة ما االستنتاعات الرديسة يمكا صا ناعا صممها اكما ينتي:

                                                 

دار النسفي  نعف الديا  مر اا محمد اا صحمد :القند  ي  كر  لماو سمرقند  تحقي : ياسف مادة   (1  
 ض392  مف(1999مرصة الترات   وهراا  

 اد الحميد حسيا حمادس : تاري  الداو ا سحمية المستقلة  ي الم ر  من  قياف الدالة الوامرية احته  (2  
 ض208  مف(2009   القامرة  1نهاية الدالة التاناية  الدار الوقا ية للن ر  و

 ض272قلة  ي الم ر  ا سحمي  م صاف الديا  اد الرؤاف الفقي: الداو المست( 3 
 ض323  م2 دف متا: الحاارة ا سحمية  ،( 4 
 ض324-323  م2 دف متا: الحاارة ا سحمية  ،( 5 
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مققا العناصققر   لققه  هققد السققامانييا ااققحد مققا اراو النهققر وراسققااكانققت الارا ققة  ققي  -1
  ى  مققي اققحد ارا يققة نتيعققة اعققاد السققهاو  ةساسققية  ققي تكققايا اقتصققاديات مقق س ا مققار اه

كانها مناو  ارا ية   اكورة مصقادر الميقاس   االمنقا  العيقد الق ة اتسقف اقالتنائ   كقو مق ا 
 ععت السلوات الحاكمة  لقه استصقحح اهرااقي الارا يقة   ان قف القرة  ا ملقت  لقه 

؛ ا ماققت اهققف العنايققة ىلققه ىحققدات قققاانيا مكتااققة  لققه ميدققة لمتققا ير الاسققادو الحامققة لقق 
كت  واصة االارا قة ان قف القرة    نصقاحت مق س الكتق  حعقة  نقد ن قا  الوقحف  لقه 

   اتسقعت مسقاحة اهرااقي الارا يقة  قي المياس    اح   ا استحدات ديقااا لتن قيف القرة 
ة اصمقاكا ارا قة مق س المحاصقيو ااحد ما اراو النهقر  اتنا قت المحاصقيو الارا يقوراساا 

 ؛ اصمميتها االنساة للسكاا ض 
اتااريسققها المتنا ققة ااعققاد منققاو   وراسققاا ااققحد مققااراو النهققراقققد تمتعققت وايعققة  -2

ااسقعة للر قي   صدإ  لقم ىلققه اعقاد وقراة حياانيققة كايقرة تمولقت  ققي الماا قي انناا هقا التققي 
   قحاة   لقه الن حقو الويقار الداعنقة ترايقة    اقح   قا  ةكانت تراه  ي صرعاو م س ا مار 

وقراة سقمكية  ةال ة صدإ ىله تاا ر العسو ال ة ا تهر االعادة   كما تاا رت  ي م س ا مار 
 عيدة   ااواصة  ي المدا الااقعة  له السااحو التي ا تهرت امااراها امصايدماض 

افاققو تققاا ر المققااد اهاليققة  امانيةالسققاهقققاليف االمققدا ققققققققق تقققدمت الصققنا ات االحققرف  ققي 3    
اا قققرة اهيقققدة المقققامرة   االواقققرات التقققي  اموتلقققف صناا هقققا النااتيقققة االمعدنيقققة االحياانيقققة  

اكتساها العماو الصنا ياا ما اهعياو السااقة ؛ ااتصقالهف اقاحد لهقا واقرة صقنا ية كايقرة 
  كالحديقققد االنحقققاس  موقققو: الهنقققد االصقققيا    اقققح   قققا حسقققا اسقققتتحو الوقققراة المعدنيقققة

االقق م  االفاققة االرصققام اليرمققا   حتققه صصققاحت مققدنها مققا صكاققر مراكققا الصققنا ات 
   اارتقت الصنا ات االحرف حته ا تهرت  ي عمي  اه ا ض المعدنية 

دار معققراف  ققي التعققارة اتعققارة المققرار  الترانايققت(   قققد صد إ ماققق   ةصصققاح لهقق س ا مققار  -4
اتقا ر  لنهر العترا ي اتقاا ر المقاانئ االمراكقا التعاريقة ااهسقاا   ااحد ما اراو ا وراساا

اسقم القدنانير  اتعدد اسادو الد     اار  النققاد   ال م  االفاة   انما التدااو النقدة
   اققح    لققه نوققا  ااسقق  اتققداالها ااتسققائ العمليققات المصققر ية ال مايققة االققدرامف الفاققية

اارتيقققاد الاحقققر ؛ كقققو  لقققم صدإ دارا  مهمقققا   قققي اادمقققار  قققا  قققهرة صمقققو القققاحد  قققي التعقققارة 
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  الق ة  قمو التعقارة المحليقة   االداوليقة   االوارعيقة اقيا  ةالن او التعارة  ي م س ا مقار 
صادرات اااردات   انتج  ا م ا التوار تنائ اسقادو التعامقو التعقارة   ااتسقائ  مليقات 

ا اكحدهقققف   اصدإ مققق ا الن قققاو التعقققارة الايققق  اال قققراو ؛ ىمقققا  قققا وريققق  التعقققار صنفسقققهف ص
ااقققاقي صرعقققاو العقققالف ا سقققحمي ىلقققه ىقامقققة اهسقققاا   ةالااسققق  اقققيا صققققاليف مقققدا مققق س ا مقققار 

كما كقاا لتقا ر اهمقا للتعقار  قي وقحو رححتهقف  اقر  ؛ ةالمتوصصة  ي مدا م س ا مار 
قامقة  ةمقار الور  التعارية صور  ي اادياد الن او التعارة   ققاف صمقراو مق س ا  احفقر ا اقار اا 

اوصصققاا صمققاكا لراحققة التعقققار    المحوققات  ققي وققر  القاا ققو اصن ققناا القققراو  ققي الوتققار
اليرمققا مققا المققدا    نققاد  اوانققات للتعققار  االقق  نن ققدت  ققي اوققارإ اسققمرقند انيسققااار 

   ضالترااو  كانت ص اة ااهساا  الكايرة
اكوققرة مققا قاققو الققداو ااهقققاليف المعققاارة ؛  تميققات ا مققارة السققامانية ااسققتوداف  محتهققا -6

 ققققحاة  ققققا انت ققققار  ققققامرة تققققدااو  مققققحت الققققداو ااهقققققاليف المعققققاارة  ققققي صسققققاا  المققققدا 
السامانية   ن را  لما تمتعت اة مدا ا مارة السامانية   االسيما العاصمة اوارإ ما ن قاو 

 ااحد ما اراو النهر ض  وراسااتعارة ااس  تعااا حداد 
انيققدة النصققارإ االيهققاد ممققا يققدو  ةانققت مع ققف الن ققاوات الصققير ية  ققي مقق س ا مققار ك -7

   قلمققا ا ققتتو المسققلماا االصققير ة  ة لققه راح التسققامح ا سققحمي السققادد  ققي مقق س ا مققار 
و قققية الاققققائ  قققي الراقققا    لقققه القققرلف مقققا صا الفقهقققاو ققققد ااقققعاا اقققاااو محقققددة لعمقققو 

مية   للحيلالقققة داا ىيققققائ مقققؤالو الصقققيار ة االراقققا   الصقققيار ة تتاا ققق  مققق  ال قققريعة ا سقققح
  كانت اموااة حساة  له الصيار ة ض
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Economic conditions in Khorasan and the countries of the 

river beyond the Emirate of Samaniyah (261-389 / 874-999) 

Asst. Lect.Lanja Talat Ubeed  
Abstrac 

   After the stabilization of the political situation, the economy 

of the Samanian state displayed a remarkable activity at all 

fields, such as the agricultural, commercial, professional and 

financial fields, which affected its infrastructure. 

   After the security situation stabilized, economic activities 

flourished due to the suitable environment for fertilization and 

the favorable climate that greatly affected the production of 

many agricultural yields, in addition to the geographical 

location of the Samanians, which helped to flourish trade for a 

period of time. 

   Since internal and external trade was a good economic asset 

for the treasury of the Samanian state, and it had a great effect 

in motivating its citizens to take care of it, the state's imports 

might have helped the strength of the state, its sustainability 

and protected it from threatening dangers. Not only were they 

concerned with agriculture and trade, but also the interest of its 

residents was attracted to the practice of various professions 

and crafts that contribute to the growth of some industries 

which are considered a tributary of the state in the treasury of 

the state, and participate as industrial products in external trade 

with neighboring and distant countries. 

 


