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 فصلنامه تاريخ اسالم

  ،31، شماره مسلسل 1386سال هشتم، پاييز 
  

  
  

  نيشابور و پايگاه علمي آن از منظر ياقوت حموي
  مطالعه موردي سده هاي چهارم تا ششم هجري

  
  ∗دكترشهال بختياري

نيشابور از شهرهاي شرق اسالمي است كه در دوره هايي از تـاريخ اسـالمي                
توجه علماي بزرگ به اين شـهر و        . ممتاز داشت در علوم و توسعه آن جايگاهي       

ترين مراكز علمي آن دوران تبـديل         حتي اقامت در آن، نيشابور را به يكي از مهم         
موقعيت ممتاز نيشابور، جغرافي نويساني چون ياقوت حمـوي را بـه ارائـه              . كرد

  .گزارشي در خور از اين شهر وا داشته است
 و شرح معجم البلدان  را در كتاب ياقوت حموي تاريخ و تحوالت اين شهر

ايـن امـر    .  آورده اسـت    معجم االدبـاء   حال علما، متفكران و ادباي اين ديار را در        
. ها دربـاره نيـشابور فـراهم شـود          سبب شده است كه يكي از غني ترين گزارش        

حضور انديشمندان و صاحب نظران در سده هاي چهارم به بعد به رونق علمـي               
آن تا پيش از حمله مغول زمينه رشد و تعالي را براي آنان              آن شهر افزود و اوج        

  . فراهم آورد
بررسي وضعيت شهر نيشابور در سده هاي فوق و يـافتن علـل و چگـونگي               

                                                 
  .ه الزهراء عضو هيأت علمي گروه تاريخ دانشگا∗
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تحوالت علمي آن با اتكا به نوشته هـاي يـاقوت حمـوي از اهـداف ايـن مقالـه        
  .است

  .االدباءبلدان، معجم نيشابور، پايگاه علمي، ياقوت حموي، معجم ال:واژه هاي كليدي
  

 خـدمت  البلـدان  معجـم ترين جغرافي دانان است كه با نگاشتن   از شاخص  ١ياقوت حموي 
-ايـن كتـاب از بـي      . بزرگي به علم جغرافيا و تاريخ و پيدايي جغرافياي تاريخي كرده است           

نظيرترين معجم ها در علم جغرافياست كه براساس حروف الفبا تقريباً به مناطق جغرافيايي              
معجـم  كتاب ديگر حمـوي     . پرداخته كه درزمان ياقوت وجود داشته يا نامي از آنها باقي بود           

وي در اين كتاب بـه شـرح حـال          .  است كه در حوزه رجال و ادب نگاشته شده است          االدباء
. انـد   افرادي پرداخته كه در حوزه علوم ديني، ادب و تاريخ شناخته شده و يا صاحب اثر بوده                

 بود كه وسواس و دقت      البلدان  معجم به تاريخ و جغرافيا از طريق نگارش         بيشترين خدمت او  
  .زيادي در آن داشته و بسياري از نقاط ذكر شده را به چشم خود ديده است

گزارش حموي از ذيل مدخل نيساوبر نگاشته شده  نشان دهنده  موقعيـت ممتـاز ايـن                  
يت ممتاز نيـشابور متـأثر از       به نظر مي رسد موقع    . شهر از نظر علمي در عصر خويش است       

عواملي چون اقبال علما و صاحب نظران به اين شهر و حضور در آن جا بود، بـه خـصوص              
بررسي . شد كه خود معلول عوامل مختلفي بود        اين مهاجرت از شهر پرآوازه بغداد انجام مي       

. چگونگي اين امر از ديدگاه حموي، مي تواند به چرايي رونق علمـي نيـشابور كمـك كنـد                  
هايي بود كه موفق بـه        سوي ديگر مسئله آن است كه نيشابور داراي چه موقعيت و ويژگي           

  .جذب عالمان علوم مختلف شد
در آغاز الزم است به علل توجه علما به پايگاه علمي نيشابور و به طـور عـام خراسـان                    

صور شهربغداد با كوششي كـه منـ      . بزرگ و شرق اسالمي و مهاجرت آنان از بغداد بپردازيم         
عباسي در اواسط قرن دوم هجري در جلب علما و صاحب نظران علوم مختلف به آن شهر                 

ها مركـز علـوم       تازه تأسيس داشت، سبب اوج گرفتن و رونق آن شد، به طوري كه تا مدت              
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-اي در بغداد تـأثير بـاز        اما نا آرامي هاي سياسي و فرقه      . گوناگون و مورد توجه عالمان بود     
پس از پايان يافتن ماجراي محنه، هنـوز        . هاي بعدي داشت    شهر در سال  اي بر رونق      دارنده

تا اين كه با ظهور ابوالحـسن اشـعري و   . انديشه سياسي معتزله در جامعه طرفداراني داشت      
گرايش او به ادله كالمي اهل سنت و حديث، رويكرد او، به تدريج گفتمـان غالـب جامعـه                   

مهري قرار گرفتند و عكس     و غيررقيب مورد بي   هاي رقيب     در چنين فضايي انديشه   . گرديد
ها به صـحنه كـشاكش        العمل آنان در فضاي سياسي جامعه بغداد اثر گذاشت و بغداد مدت           

پس از تسلط سلجوقيان بر بغـداد       . ها تبديل شد؛ البته غلبه با گفتمان غالب بود          اين انديشه 
ري فـضاي فكـري     و وزارت خواجه نظام الملك طوسي عامل ديگري بـه تـشتت و درگيـ              

تأسيس نظاميه ها و تقيد به آموزش علوم مرتبط بـا اسـاس نامـه نظاميـه جـو                   . افزوده شد 
  .علمي را سخت تحت تأثير قرار داد

از نظر اجتماعي، درگيري هاي عمده اي از سده هاي دوم و سوم تا زمان سـقوط ايـن                   
. مـي انـداخت  شهر به دست مغوالن گزارش شده است كه پيروان مذاهب را به جـان هـم       

 محـيط   ٢ها و شافعي ها و گـاه بـا شـيعيان رخ مـي داد،              منازعات فرقه اي كه ميان حنبلي     
درگيري هـا   . ناآرامي را به وجود آورد كه در آن مجال رفتار انديشمندانه كمتر رخ مي نمود              

  .گرفت گاه چنان بود كه دامنه آن بزرگان سياسي را نيز فرا مي
 بغداد تأثير مـستقيم و عميقـي در ركـود علمـي شـهر               ناآرامي هاي سياسي و اجتماعي    

اين فضاي ملتهب سبب شد كه در مناطق ديگري كه استعداد و شايـستگي تبـديل     . داشت
. شدن به قطب علمي را داشتند امكان و زمينه رشد علمـي و جـذب عالمـان فـراهم شـود                    

ر در كنار شـهرهايي     نيشابو. خراسان بزرگ و از جمله نيشابوردر زمره اين مناطق قرار دارند          
  .هاي علمي رقيب بغداد تبديل شد از قبيل اصفهان، مرو، بلخ، بخارا و ري به قطب

در . پـردازيم   با اين توضيح، به بررسي وضعيت شهر نيشابور از منظر ياقوت حموي مـي             
اين راستا سعي شده ضمن توجه به قطـب علمـي نيـشابور، ميـان سـبك اطـالع رسـاني                     

در ايـن مقالـه فـرض بـر آن          . ارش هاي رجالي ارتباط برقرار گردد     جغرافياي تاريخي و گز   
است كه ياقوت با ذكر ويژگي هاي جغرافياي نيشابور، ممتاز بودن علمي ايـن شـهر را مـد          
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 اعم از تولد،    -از اين رو ضمن بحث درباره شخصيت هاي علمي شهر           . نظر قرار داده است   
ديم برتـري و امتيـاز مـذكور را نـشان            تالش كـر   -اقامت يا سكونت موقت يا دايمي آنها        

 ترجيحاً هم   -همچنين كوشيديم داده هاي ياقوت با اطالعات ديگر جغرافيانويسان          . دهيم
  .تا اطالعات جامعي از نيشابور ارائه گردد.  تكميل شود-عصر وي 

گـزارش  . درباره جغرافيا و تاريخ نيشابور سخن گفته اسـت        » نيساوير«ياقوت ذيل واژه    
  با اين حال، به هنگـام ذكـر وجـه            ٣.شود  شابور از دوره اسالمي اين شهر آغاز مي       وي از ني  

در دوره اسـالمي، از زمـان   . تسميه شهر، پيشينه  تأسيس آن را از نظـر دور نداشـته اسـت     
طاهريان كه نيشابور را مركز حكومت خود قرار دادند، اين شهر در غرب خراسان بزرگ، از                

ياقوت توضيح درباره نيشابور را با آوردنِ نحـوه تلفـظ            .  آمد ترين شهرها به حساب مي      مهم
 كـه بـه   "نيسابور": نام شهر آغاز كرده است تا به اين وسيله تلفظ صحيح آن را نشان دهد            

دهـد كـه       اين اشاره، شيوه كار ياقوت را نشان مي        ٤.خوانند» نشاوور«گفته وي عامه آن را      
 رسد، اين از شيوه هاي مرسـوم در گـزارش هـا             به نظر مي  . شناسي آغاز كرده است     با زبان 

  . بوده است
، ويژگي نيشابور در زمان ياقوت با وجـود حملـه مغـول و     معجم البلـدان  عبارت بعدي در    

آن جا شـهر بزرگـي اسـت كـه فـضايل            «: او نوشته است  .  ويراني شهر را نشان  مي دهد      
چنين تأكيد كـرده كـه      هم. »معدن فضال و منبع علماست    « و افزوده است    » چشمگير دارد 

وي پـس از آن از طـول و         . مانند آن را در هيچ يك از شهرهايي كه گـشته، نديـده اسـت              
. عرض جغرافيايي شهر سخن گفته و آن را در بخش چهارم از اقليم پنجم ذكر كرده اسـت           

اقليم پنجم شامل بيشتر مناطق ايران، مـاوراءالنهر تـا سـرزمين يـأجوج و مـأجوج، بخـش                   
و تمامي سرزمين مغـرب     ) مديترانه(شام، جزاير قبرس و رودس در درياي شام         شمالي بالد   

   ٥.شود در شمال آفريقا است كه به بالد طنجه در درياي مغرب منتهي مي
ترين شهرهاي خاوران به حساب مي آمـد و حتـي در سـده               نيشابور در آن عصر ازمهم    

ه هرات به سوي نيـشابور بـاز        ترين درواز   چهارم هجري اهميت آن تا بدان حد بود كه كهن         
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 به نظر مي رسد، اهميت شهر عـالوه بـر آبـاداني و داليـل سياسـي، بـه سـبب                      ٦.مي شد 
از اين رو عالوه بر ياقوت،  در شرحي كـه مقدسـي از              . ٧موقعيت علمي شهر نيز بوده باشد     

مقدسـي در توصـيفي، نيـشابور را        . اين شهر ارائه داده نيز عظمت شهر را مي توان دريافت          
اي در اسالم براي بهتـرين هـايي كـه در           شهري مهم و مركزي آبرومند دانسته كه همپايه       

بزرگي زمين و پهناوري آن، آب گوارا، نيرومنـدي         . آن گرد آمده اند، نمي توان سراغ گرفت       
هوا، فراواني دانشمندان و بزرگان و پيشوايان پي گير، ميوه مرغوب و بسيار، گوشت خـوب                

ه و سودمند، بازارهاي گشاد و خانه هاي بزرگ، آبادي هاي گرانمايـه و   و ارزان، زندگي مرف   
هـاي    هاي حساس و مجلس هاي گرانقدر، آموزشـگاه         هاي دلگشا، خاك چسبنده ، ذوق       باغ

بانظم، انتظام امور و شايستگي و رسم و آيين گزيده، هنر و مهـارت، بازرگـاني  و عبـادت،                    
ري، صفات  و ويژگي هايي است كه در آن          همت و مردانگي، گذشت و بخشش و امانت دا        
 اگرچه مي توان در توصيف فـوق قـدري   ٨.عصر، نيشابور به آنها متّصف و شناخته شده بود   

-مبالغه را ديد، اما چيده شدن آنها پشت سر هم نشان برتري هايي دارد كه در سده چهارم                 
چـون مقدسـي   مسلم است از ديد افراد نكته سنجي     . هجري براي شهري قابل تصور است     

كه شهرهاي بسيار را به چشم ديده، نيشابور در درجه اي از علو قرار داشـت كـه او را وادار                     
  . به ستايش آن كرده است

ياقوت كوشيده است اطالعات جامعي درخصوص نيشابور ارائه دهد؛ به همين سبب در             
ور از آن منطقـه     اند شاپ   گروهي گفته : آغاز، اختالف آرا در نامگذاري شهر را نقل كرده است         

كرد كه گفت خوب است در اين منطقه شهري باشـد             كه روستاهاي زيادي داشت عبور مي     
 از نام هايي اسـت      "جنديشاپور" و   "سابورخواست"،  "نيشابور". و به آن نَيشابور گفته شود     

كه به خروج شاپور از محل حكومت خـود مـرتبط اسـت و او چـون بـه محـل حكـومتش                       
سـابور  «و بـه    » نيـست سـابور   «:  يـافتن وي نااميـد شـدند، گفتنـد         بازنگشت و  يارانش از    

پـس از آن بـه      . خـواهيم   يعنـي شـاپور را مـي      » سابور خواسـت  «: آمدند و گفتند  » خواست
  ٩.يعني شاپور پيدا شد» وندساپور«: شاپور رفتند و گفتند جندي

ـ         .  يا ايرانشهر آمـده اسـت      ١٠از ديگر اسامي شهر، ابرشهر     ام يـاقوت بـا وجـود اطـالق ن
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به نيشابور با ذكر محدوده جغرافيايي، معناي ايران شهر را تعريف كرده و گفته              » ايرانشهر«
 وي بـه    ١١.شـود   هاي ميان جيحون و قادسيه ايرانشهر گفته مـي          است كه به همه سرزمين    

تعيين حـدود   . اين شيوه كوشيده است از محدود كردن دامنه تعريفي اين واژه ممانعت كند            
ت ايران سازگارتر است كه دال بر تعريف دقيق واژه ها در آن عـصر               فوق با مشخصات فال   

 به نقل از بيهقي و در شرح حـال وي آورده اسـت كـه                معجم االدباء ياقوت در   . نيز مي باشد  
نقل شده هرعضوي از عميدالملك كندري، وزير طغرل، در محلي مدفون است از آن جمله               

  ١٢.جمجمه و مغز او كه در نيشابور است
 160 درادامه به ذكر موقعيت جغرافيايي شـهر پرداختـه و فاصـله آن را تـا  ري                    ياقوت

مقدسـي نيـز    . فرسخ، تا سرخس چهل فرسخ و تا مرو شاهجان سي فرسخ ذكر كرده است             
   ١٣.فاصله آن را تا اصفهان  سي مرحله و تا جيحون بيست مرحله دانسته است

رو قرار داشـت امـا آمـدن اسـالم           پيش از آغاز دوران اسالمي، نيشابور تحت الشعاع م        
هاي چهارم تا حمله مغول نيـشابور شـهري بـزرگ و             در سده   ١٤.نيشابور جاي آن را گرفت    

نيشابور را بزرگترين شـهر  ) هـ372تأليف ( حدود العـالم مؤلف ناشناس . بسيار آباد بوده است 
كهنـدژ،  ذكر كرده است كه محل اسـتقرار سپهـساالران بـود و             » با خواسته تر  «خراسان و   

  مساحت آن حدود يك فرسخ در يك فرسخ بود، جمعيـت آن              ١٥.ربض و شهرستان داشت   
. هاي شهر نحوه تـأمين آب بـود         از ويژگي . نيز زياد بود و محل بازرگانان به شمار مي رفت         

كرد و  ي تأمين آب در آب و هواي نسبتاً خشك منطقه از تبخير آن جلوگيري مي              اين شيوه 
از طريـق   آب چشمه هـا     . را در اختيار مصرف كننده قرار مي داد       در عين حال آب مصرفي      

هايي كه براي اين كار       قنات در زيرزمين جاري مي شد و پس از رسيدن به شهر به سرداب             
ها هميشه امكان دسترسي بـه آب فـراهم           در اين سرداب  . آماده شده بودند، هدايت مي شد     

  :نين داده شده است شرح اين كاريزها چ١٦ .بود
در نيشابور كاريزها دارند كه در زير زمين روانند و در تابستان سرد هـستند               «

كاريزها در آبـادي آفتـابي      . رسندو با پايين رفتن از چهار تا هفتاد پله به آنها مي           
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مانند آنچه  . مي شوند و برخي از آنها در شهر آشكار شده در كوچه ها مي گردند              
  ١٧. ديده مي شود... معمر و كه در حيره و باب 

 عالوه  اين مناطق . نيز داشت  نيشابور به سبب تقسيمات منطقه اي، مناطق و ملحقاتي          
احتمال دارد به همين    .  بودند اين شهر  از نظر اداري و سياسي نيز تابع         نيشابوربر انتساب به    

ه آن را   سبب، مقدسي يكي از داليل اهميت اين شهر را مهم بودن روستاهايش دانسته كـ              
ياقوت در تعيين حدود و منـاطق        .١٩. تبديل كرده بود، نه بسيار بودن شهرهايش       ١٨به خوره 

 بوژگـان،  ٢٠:ن منسوب به نيشابور را ذكر كرده اسـت  همجوار شهر، سيزده روستا و چهار خا      
هـايي از حـدود نيـشابور          در قرن چهارم هجري، شهرك     ٢١.خايمند، سنگان، سلومد و زوزن    

اي وسـيعي را در برگرفتـه و كـشت و زرع بـسيار داشـتند كـه                     منطقـه  بودند كه هر كـدام    
  پيش از آن در آغاز سده چهارم هجـري، ابـن             ٢٢.محصول عمده برخي از آنها كرباس بود      

رسته نيشابور را شهري صحرايي ـ كوهستاني خوانده است كه شهرهايي داشـت از جملـه    
 عالوه بر آن سيزده روسـتا و        . و بيهق  (Djuwain)، جوين   (Bakharz)، باخرز (Zam)زام  

روستاها نيـز   . فروش و مازول    ريوند، تكاب، بشت  : ها عبارت بودند از     چهار ربع داشت كه ربع    
شامل استوا، ارغيان ، اسفراين، جوين، بيهق، بـشت، رخ، بـاخرز، زام، زاوه، زوزن، اشـبند و                  

كه فنجكـردي بـه     نيز روستايي از روستاهاي نيشابور بود       » فنجكرد «٢٣.بود) خواف(خواب  
  ٢٤.آن منسوب بود

  و ايـن در      ٢٥ياقوت در معرفي نيشابور از تركيب محالت شـهر صـحبت نكـرده اسـت              
وي در  .  شـده بـود     حالي است كه به طور مسلم شهر محالتي داشت و به مناطقي تقسيم              

، ضمن سخن گفتن از ادبا و علماي نيشابور از برخي محـالت شـهر نـام بـرده              االدباء  معجم
 و  ٢٧»ميـدان  «٢٦بن حسين باخرزي بـه آن منـسوب بـود،           اي كه علي    محله» باخرز«: است

  ٢٩. و محله عسكر٢٨كه در زمان ياقوت ويران شده بود» حيره«
ياقوت در گزارش نويسي خود پس از ذكر كليات جغرافيايي و تقسيمات منطقه اي، بـه                

چيزهـاي  " و وي محصوالت كشاورزي شهر را با ذكر ميوه   . ه است محصوالت شهر پرداخت  
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كند و از وجود ريواس ياد كرده كه  در دنيا مانند نـدارد و هـر كـدام از             آغاز مي  "خوب زياد 
وزني است كه مردم آن عصر با آن كار         » من«. آنها يك من و حتي بيشتر از آن وزن دارند         

خوبي محصول ريواس عالوه بر ياقوت مورد توجه        . كردند و معادل پنج رطل عراقي بود        مي
 حـدود العـالم    در   ٣١.مانند خوانده است     چاقو و ريواس آن را بي      وي ٣٠.ي نيز بوده است   مقدس
   ٣٢.هاي گوناگون ابريشم و پنبه از محصوالت شهر خوانده شده است جامه

هاي ياقوت نشان از عالقه وي به دادن دقيق ترين اطالعات از شهر است كـه                  گزارش
ياقوت پس از معرفي جغرافيـاي شـهر،   . استتر كرده  امروزه كار جغرافياي تاريخي را آسان     

 هــ زمـان خالفـت       31او زمان فتح شهر را بـه سـال          . به ذكر تاريخ نيشابور پرداخته است     
بـن عـامربن كريـز ذكـر كـرده            عثمان بن عفان سومين خليفه مسلمانان به دست عبداهللا          

  .  شهر به روش صلح فتح شد و مسلمانان در آن مسجد جامعي ساختند.است
ها را از نظر دور نداشته، به روايت ديگري در مورد فـتح               وت در اين بخش نيز تفاوت     ياق

بن قيس اشاره كرده است كه با نقـض عهـد             نيشابور در زمان خالفت عمر به دست احنف         
 بن عامر را اعزام كرد و او بـار ديگـر شـهر را فـتح           مردم شهر در زمان عثمان، وي عبداهللا      

ايع شهر از اين زمان تا سده ششم هجري كه زمـان ورود تركـان               تاريخ رخدادها و وق   . كرد
-به نظر مي  . غز است مغفول مانده و عمالً ياقوت اطالعاتي در اين بخش ارائه نداده است             

رسد، از نظر او ورود اسالم يكي از شاخص ترين وقايع در تحوالت يك شهر مي توانـست                  
.  به آن اشـاره كـرده اسـت   ،مختلفي   مناطق و شهرها   هاي نخست شرح  جملهباشد كه در    

معلوم نيست كه علت اين خأل پانصد ساله در داده هاي تاريخي يـاقوت چيـست؟ احتمـال                  
مي رود كه يا منابع اطالعاتي وي دراين باره اندك و ناقص بوده و يا وي برخـي رخـدادها            

ش نيـز   با وجود اين،  مـالك گـزين       . را مهم تلقي كرده و از ديگر وقايع چشم پوشيده است          
تر مي شـويم، ذكـر وقـايع          مشخص نشده است؛ البته هرچه به زمان زندگي ياقوت نزديك         

  .تاريخي بيشتر مي شود
 هـ كه با اسير شدن سـنجر  548پس از درگيري ميان تركان غز با  سلجوقيان در سال       
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سـبب  "ايـن امـر     . سلجوقي همراه بود، اغلب مناطق خراسان تحـت تـسلط غزهـا درآمـد             
غزها به گواهي ياقوت به نيشابور آمده هركس را يافتند،          .  براي شهر شد   "مصيبت عظيمي 

كشتند و اموالشان را غارت كردند، به طوري كه در شهر چيزي قابل شناسايي نماند و هـر                  
پس از استيالي مؤيد، يكي از غالمان سنجر، مردم شهر به           . چه بود تخريب و سوزانده شد     

شاذياخ و ديوارهاي آن تعمير شد      . شد انتقال داده شدند     اي كه به آن شاذياخ گفته مي        محله
جا از آبادترين و بهترين شهرها شد به طوري كه منافع مردم و احوال آنجا زيـاد بـود،                     و آن 
اين وضع تا سـال     . "شد  جا ديواره دهليز شرق بود و ناچار بايد در ورودي بسته مي             آن"زيرا  
 مانـده   در شـاذياخ نيـشابور    اهي در ايـن سـال        هـ ادامه داشت و ياقوت در اقامت كوت        618
جايي در مكان شهر به وجـود         رسد، نوعي جا به   هاي وي به نظر مي     با اعتماد به داده    ٣٣.بود
شاذياخ كه به جاي شهر اصلي برگزيده شده بـود، گـسترش و توسـعه يافـت و جـاي                    . آمد

  .نيشابور ويران شده را گرفت
او بخشي . فرماندهي چنگيزخان به ايران بود زندگي ياقوت مصادف با حمالت مغول به        

هاي او از     اطالعات اين بخش و نوشته ها و يا گزارش        . از وقايع را به چشم خود ديده است       
وي در ادامه   . ترين گزارش هاي شفاهي بينندگان درباره رخدادهاست          وقايع، حاصل نزديك  

 هــ از مـاوراءالنهر      618در  شـدند     كه تاتار ناميده مـي    » كفارترك«ذكر تاريخ شهر به ورود      
-وي نوشته است تاتارها  بر خراسان چيره شدند و محمد بن تكـش بـن               . اشاره كرده است  

هـاي همـدان بـود، از مقابـل آنهـا             آلب ارسالن خوارزم شاه كه سلطان كل شرق تا ديـوار          
  .گريخت و آنان او را تعقيب كردند تا اين كه وي در طبرستان مرد

شاه راه مغول به داخل سرزمين هـاي ايـران بـاز شـد و               خوارزمبا تعقيب سلطان محمد     
  .شهرهاي استان خراسان در  ابتداي خط حمله مغول قرار گرفتند

تعـداد زيـادي از   : داستان رويارويي نيشابوريان با مغول را ياقوت چنين ذكر كرده اسـت  
كـه    د تا ايـن   هاي آن را تقويت كردن      مردم خراسان و ديگران از نيشابور جمع شدند و حصن         

روزي مقدمه سپاه كفار بـه ديـوار        . جا رسيدند و مردم مانع آنها شدند        اي از كفار به آن      دسته
تاتار بازگـشتند و    .  شهر نزديك شدند و مردي از نيشابوريان به او تير انداخت و او را كشت              
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ده جا آمد و فرد كـشته شـ         نام داشت به آن   » چنگيزخان«يا  » جنكزخان«پادشاه بزرگ آنها    
در ايـن حـين گروهـي بـه      . او با جديت سـرگرم نبـرد بـا مـردم شـد            . شوهر دختر وي بود   

هاي شهر فكر كردند، پيكي را نزد كفار بفرستند بـه آن              سركردگي فردي در يكي از دروازه     
شرط كه در ازاي تسليم شدن،  پس از فتح شهر آن فرد را در رأس شهر و حاكم آن قـرار                      

هاي شهر را گشودند و نخستين كساني كه بـه دسـتور              ن دروازه چنگيز پذيرفت و آنا   . دهند
به نظر مي رسد مقاومـت نيـشابور در برابـر    . چنگيز كشته شدند، همان فرد و يارانش بودند    

گفته شـده كـه تاتارهـا  بـا          :  ياقوت تأكيد كرده است    .سپاه مغول قوي و طوالني مدت بود      
 به زور آن را گـشودند و بـه خـشم وارد    مورد حمله قراردادن شهر با منجيق و ديگر وسايل        

طلبيدند و هر بزرگ و كوچك، زن و كودك را كه يافتند،              شهر شدند و مردم و اموال را مي       
پس از آن شهر را ويران و با خاك يكسان كردند و همـه منـاطق را بـراي يـافتن                     . كشتند
هـيچ ديـواري قـائم      ياقوت تأكيد دارد كه به او خبر رسيده است كه آنان            . ها كندند   گنجينه

البته ويران كردن شهر به اين امر خاتمه نيافت و پس از رفتن آنها گروهي               . باقي نگذاشتند 
  .جا را زير و رو كردند ها آن شاه آمدند و براي يافتن دفينه از جانب خوارزم

گويـد   را ذكر كرده و مـي  » اناهللا و إنّا اليه راجعون    « استرجاع   ياقوت با ناراحتي بسيار آيه    
  .اسالم هرگز مصيبتي مانند مغول نديده است

-ياقوت در ادامه مدخل نيـشابور، اشـعاري از چنـد شـاعر بـه ويـژه قاضـي ابوالحـسن                    
  .استرآبادي، مرادي و ابوالعباس زوزني معروف به مأموني را در مدح نيشابور آورده است

-بن زيدبن   علي  بن   ياقوت درباره نيشابور به ذكرعالم نيشابوري ابوعلي حسين        توضيحات
داوود بن يزيد نيشابوري صائغ منتهي مي شود كـه در طلـب علـم و حـديث سـفر كـرد و                  

يــاقوت بــه نقــل از ديگــران . حــديث را از علمــاي بزرگــي شــنيد و آنهــا را تــصنيف كــرد
ظ و يگانه زمان خود در حفظ قـرآن، تقـوا و            يزيد ابوعلي نيشابوري را حاف      علي بن   بن  حسين

پاكدامني خوانده است كه در شرق و غرب مشهور بود و در طلب علم شـهرهاي نيـشابور،                  
هرات، نساء، جرجان، مروالرود، ري، بغداد، كوفه،  واسط، اهواز، اصفهان، منـاطقي از شـام،                

مع كرد و سرانجام در     المقدس را زير پا گذاشت و از علماي آن نواحي حديث ج             مصر و بيت  
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  ٣٤.نيشابور درگذشت
به طـورطبيعي  نبايـست      . اي برقرار كرد    از اين جا مي توان ميان دو كتاب ياقوت رابطه         

 را كتابي جغرافيايي دانست، اما اطالعاتي كه ياقوت ضـمن شـرح حـال افـراد                 معجم االدباء 
تـرين    عمده  . ي كند  كمك م  معجم البلدان دهد به تكميل اطالعات مربوط به نيشابور در         مي

او از چندين نيشابوري نام بـرده و درمـورد شـرح    . به افراد است   االدباء  معجمتوجه ياقوت در    
نگاهي به شرح حال افـراد مـذكور و سـال مـرگ آنـان               . حال و آثار آنان سخن گفته است      

دهد كه از سده چهارم تا ششم هجري، نيـشابور در علـوم شـاخص بـوده اسـت؛                     نشان مي 
انـد    هاي چهارم و پنجم و ششم زيسته        ابوريان نام برده شده توسط ياقوت در سده       اغلب نيش 

-افرادي از قبيل حـسن بـن      . كه اوج آن از نيمه دوم سده چهارم تا اواسط سده ششم است            
پيـشگام در ادب، ابونـصر لغـوي        )  هــ  470م  (بن عبـداهللا      محدث، حسن )  هـ 471م(احمد  

فقيه و متكلم و شـاعر،      )  هـ 378م  (دب، اديب لغوي    عالم در قرائات، حديث و ا     )  هـ 480م(
)   هــ  346م  ( عالم در علوم ديني، احمد بن ابـراهيم       )  هـ 397م(الزمان احمد بن حسين       بديع

-خالدبن  عالم در علم قرائت، احمد    )  هـ 381م(المقري    حسن  احمدبن  دانشمند در علم قرائت،     
عبدالعزيز محدث كـه در سـال         بن  و علي مشهور در ادب،    ) زنده در اواخر سده چهارم    (لغوي  
 رامـش معـروف بـه ابونـصر نحـوي      ةبن احمد هممـا  محمد.  هـ در نيشابور بوده است 237

كه در علم قرائات، علم حديث، زبان و لغت عربي صاحب نظر بـود و               )  هـ 489م(نيشابوري
ق  ابراهيم بن اسحاق اديـب لغـوي كـه در طلـب حـديث منـاط           ٣٥.از شعر بهره وافر داشت    

وي بـا   .  هــ درنيـشابور زيـست      378زيادي از دنيا را گشت و سپس تا زمان مرگ در سال             
  افراد ديگري را نيز مي تـوان نـام           ٣٦.وجود شاعر بودن، فقه و كالم را در آن شهر آموخت          

افـرادي از  . كه زاده نيشابور نبودند، اما مدتي در نيـشابور گذرانـده بودنـد    برد كه با وجود آن    
.  هـ وارد نيشابور شـد     359احمد سجزي آگاه درعلم قرائت و حديث كه در            بن   خليل  : قبيل

 كه با وجود سفر به بيشتر مناطق علمي عـصر           تاريخ بغداد مؤلف  )  هـ 463م(خطيب بغدادي 
كـرد و اسـتادش برقـاني بـه او       خود، براي كسب علم، زماني ميان مصر و نيشابور تردد مي          
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خطيـب نيـز   .  اين شهر سرشار از دانشمندان بنـام بـود     كرد به نيشابور رود؛ زيرا      سفارش مي 
بن حسن المقري نيشابوري با وجود داشتن اصـالت          احمد  ٣٧.مدت زيادي در نيشابور گذراند    

وي . در قرائـات درعـصر خـود پيـشوا و امـام همـه بـود           . اصفهاني در نيشابور سـاكن شـد      
بن محمـد      اسماعيل   ٣٨. سالگي درگذشت  86 هـ در    381 در سال    والدعوه نيز بود      مستجاب

وي پـس از    . جـا درگذشـت     معروف به ابوالعباس ميكالي در نيشابور بـه دنيـا آمـد و در آن              
 مالك بن انس در اهواز، به نيشابور بازگـشت و نگـارش و علـم قرائـت را      الموطاءيادگيري  
و به سـبب تبحـر      . گفتند  مي» شيخ خراسان «اي رسيد كه وي را        او در علم به پايه    . آموخت

او معتقد بود كه آثار عـراق را        .  نگارش در دستگاه سامانيان به ديوان رسائل برگزيده شد         در
خالد بغدادي لغـوي معـروف بـه احمـد جريـر              بن ابي    احمد ٣٩.به خراسان منتقل كرده است    

بن عبداهللا، امير طاهري خراسان، از بغـداد بـه خراسـان               در زمان طاهر   مجملصاحب كتاب   
 ابـوعلي   ٤٠.كـرد   جا تدريس مي     شد و معاني، نوادر و اعراب را در آن         آمد و در نيشابور ساكن    

 و اندي در نيـشابور درگذشـت، در نظـم و نثـر سـرآمد دوران بـود و                470نيشابوري كه در    
 اسماعيل بن محمـد بـن عبـدوس         ٤١.ياقوت از ازدحام مردم بر سر قبر او متعجب شده بود          

ا در راه ادب انفاق كـرد و خـود در علـم             دهمان معروف به ابومحمد نيشابوري اموال خود ر       
  ٤٢.لغت، نحو و عروض به اوج رسيد و سرانجام از دنيا روي گرداند و به زهد پرداخت

 مبين آن است كـه ايـن   معجم االدبـاء گزارش ياقوت از بزرگان ادبا و علماي نيشابور در     
ـ                 ي، لغـت،   شهر از سده چهارم هجري تا زمان حمله مغول درعلوم ادبي، صرف و نحـو عرب

  .  و برتري داشته است عروض، ديگر صنايع ادبي از قبيل شعر و نثر جايگاه ويژه
با وجود رونق علوم ادبي، نيشابور در علوم ديني نيـز پايگـاهي بـسيار مهـم بـه شـمار                     

ء ازآنان نام برده است     االدبا  معجمآمد، به طوري كه اغلب علماي نيشابوري كه ياقوت در             مي
محدثان، مفسران، عالمان علوم قرائت، متكلمـان  و ديگـر             يني، فقيهان،   در زمره عالمان د   

بن احمد مقري شاگرد حسن بن احمد بن عبداهللا نيـشابوري بـود               حسن. اند  علوم ديني بوده  
 ابونصر نحوي نيشابوري درعلم قرائات، حـديث، زبـان   ٤٣.كه از او بسيار حديث استماع كرد  
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ابوالحسن معـروف بـه نيـشابوري غزنـوي           ودبن محم ٤٤.عربي و حتي شعر صاحب نظر بود      
هاي زيادي داشت و خود در آنها صاحب          الحق در تفسير لغوي و فقهي نوشته        ملقب به بيان  
بن اسحاق معروف به اديب لغوي در طلب حديث طواف دنيا كـرد                  ابراهيم ٤٥.نام بوده است  

، فقـه و كـالم را در        و سرانجام تا زمان مرگ در نيشابور ساكن بود و با وجود شـاعر بـودن               
  ٤٧. اسماعيل بن عبدالرحمان صابوني نيز مدتي در نيشابور حديث تلمذ كرد٤٦.جا آموخت آن

رسد نيشابور درمقطعـي از       بر اساس گزارش ياقوت از احوال علماي نيشابور، به نظر مي          
سده چهارم هجري به بعد محل مهمي در آموزش علوم ديني بود و دانـشمندان و طالبـان                  

شـوند علـوم      براي مثال افرادي كه در ذيل معرفـي مـي         . كرد  وم را به خود جلب مي     اين عل 
ديني را در نيشابور تدريس مي كردند و آوازه درس آنـان افـراد بـسياري را بـه ايـن شـهر                    

الزمان كه شهرت و سرآمد بودنش در علوم همه جا پيچيده بود              بن حسين بديع    احمد. كشاند
بن محمـد بـن عبـداهللا نيـز كـه در همـه                بن ابراهيم     احمد  ٤٨. هـ وارد نيشابور شد    392در  

عبـدالملك  بن   احمد ٤٩. هـ در نيشابور درگذشت    346ها تأليفات زيادي داشت در سال         قرائت
 هــ در    470معروف به احمد مؤذن كه فقيه، مفسر، محدث، صوفي و حافظ قـرآن بـود در                 

گفـت و بـه       درسه بيهقيه اذان مي   نيشابور متولد شد و دو سال بدون دريافت مزد بر مناره م           
المنفعه از قبيل گرفتن صدقات ازثروتمندان و دادن آن به نيازمنـدان مـي                امور خيريه و عام   

 به نيشابور 309بن محمد سجزي در طلب علم در        بن احمد    شيخ اهل رأي خليل    ٥٠.پرداخت
شم خراسـان و    ابوالقاسم اسكافي كه ثعالبي او را زبـان و چـ             محمدبن    بن   علي   ٥١.سفر كرد 

بن محمد غزال     احمد  بن  علي. يگانه آن در كتابت و بالغت خوانده است از اهالي نيشابور بود           
بـن هنـدو در نيـشابور         حسينبن   علي ٥٢.از سرشناسان و امامان مشهور خراسان و عراق بود        

ها ميان نيشابور و ديگر شهرها رفت و آمد مي            بن زيد بيهقي مدت      و علي  ٥٣ آموخت  فلسفه  
 او در سده ششم     ٥٤.هاي او به نيشابور به دليل اهميت علمي اين شهر بود            د كه بازگشت  كر

در نيشابور مورد اكرام بزرگان بود و در مجالسي كه روزهاي جمعه درمسجد جامع نيـشابور                
-ها در مسجد جامع داشت، به وعظ مي         قديم، چهارشنبه ها در مسجد چهارگوشه و دوشنبه       

  ٥٥.پرداخت
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 طلب علم به نيشابور آمدند كه يا تا پايان عمر در آن ساكن شـدند و يـا                  افراد زيادي در  
 ٥٨بـاخزري،   علـي بـن حـسن   ٥٧ اسعد عتبـي، ٥٦اسعد زوزني،: جا بودند؛ از جمله  مدتي در آن  

 سالگي بـه نيـشابور      52 ابن عساكر حافظ دمشقي كه در        ٥٩ابراهيم بن اسحاق اديب لغوي،    
 وي كه در طلب علم به نيشابور آمـده بـود،    ٦٠. مرد و زن علم آموخت     1300آمد و از حدود     
   ٦١.جا اقامت كرد و درباره شهر شعري سرود مدتي را در آن

سابقه اين رونق را در سده چهارم نيز مي توان ديد كه مقدسي بـه همـين سـبب ايـن                     
 سروران، پـيش    ":  كالم او در اين باره نغز است       ٦٢.شهر را در اسالم بي مانند خوانده است       

-ر كوچكند و اشراف نزد بزرگانش پستند و پيشوايانش امامان را گـيج كـرده              مردم اين شه  
   ٦٣."اند

حضور عالماني كه تنها وصف تعداد اندكي از آنان در نوشته هاي ياقوت آمده، از تنـوع                 
ترين گرايش هاي فكري وقت در نيـشابور          مهم. تمايالت فكري  در اين شهر حكايت دارد       

از سـده چهـارم بـه بعـد پيـروان ابوحنيفـه و              . وجو كرد   ترا مي توان ميان عالمان آن جس      
عالوه بر آن در مناطق اطراف شهر شافعي        . شافعي مذهبان گروه غالب مذهبي شهر بودند      

معتزليان در شهر حضور داشتند، امـا بـر آن تـسلط نداشـتند و فعاليـت                 . مذهبان زياد بودند  
شافعي بودند و گرايش مردم بـه       خطيبان شهر همه    . شيعه و كراميه نيز جاذبه هايي داشت      

  تصويري كـه يـاقوت       ٦٤.شيعه و كراميه فقيهان را گرفتار كشاكش اين  دو گروه كرده بود            
جـا  ارائـه    به طورغيرعمد با نام بردن ازعلماي ساكن يا متولد نيشابور از اوضاع فرهنگي آن         

دسـي در مـورد     اين تصوير بـا سـخنان مق      . داده، از تعدد مذاهب و انديشه ها  حكايت دارد         
هـر دو مـسئله نيـشابور را        . هاي فكري شهر كه به آن اشاره شد تكميل مـي شـود              گرايش

هاي پيـروان     ها و احتجاج    شهري علمي نشان مي دهد كه جايگاه مباحثه هاي علما و جدل           
  . انديشه ها بود
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  جمع بندي

 نيشابور تـا زمـان      آيد كه    برمي االدباء  معجمو   البلدان  معجم از گزارش ياقوت در دو كتاب       
هـاي    افراد زيادي كه تنها به نمونه     . حمله مغول شهري آباد و مركز علم و دانش بوده است          

بـا توجـه بـه ايـن امـر بـه            . اندكي از آن اشاره شد، در طلب علم در اين شهر ساكن شدند            
نگـاهي بـه    . راستي نيشابور مصداق سخن ياقوت، معدن علما و منبـع فـضال بـوده اسـت               

ز ياقوت درباره نيشابور، اهميت شـهر مـذكور را در ميـان شـهرهاي خراسـان                 گزارش موج 
 از سده سوم هجري بـه پايگـاهي علمـي تبـديل شـد و مـأمن و                   اين شهر . دهدنشان مي 

دقـت نظـر    . پناهگاهي مناسب براي طالبان علوم مختلف به ويژه علوم ادبي و ديني گرديد            
اسالمي شهرهايي در علوم سرآمد بودند      دهد در شرق خالفت     در شرح حال افراد نشان مي     

كه از آن جمله مي توان به نيشابور، هرات، نساء، جرجان، مروالرود، ري و اصـفهان اشـاره                  
اين در حالي است كه كوفه و واسط و بغداد حد ميانه تلقي شـده انـد و درغـرب نيـز                      . كرد

  .نواحي شام، بيت المقدس و مناطقي از مصر و افريقيه شاخص بوده اند
عـالوه بـر    .  اما در مورد نيـشابور،عوامل متعـددي در رونـق علمـي آن تـأثير داشـتند                

هاي علمي اين شهر، اوضاع ملتهب و ناآرام شهر بغداد نيز در اين راسـتا تـأثير گـذار                     جاذبه
هـايي را در      هاي سياسي و مذهبي بغداد سبب شد كه علما پايگـاه            ها و درگيري    ناآرامي. بود

. وجـو كننـد و در آن مـأمن بگيـرد            ه در ايران و خراسان بزرگ جست      شرق اسالمي به ويژ   
حضور عالمان سرشناس در نيشابور كه در اين جا به تعداد محـدودي از آنـان اشـاره شـد،                    

  . مؤيد اين ادعاست
آباداني نيشابور و رونق و سرزندگي  و امنيت آن و نيز بلند پايگي شهر درعلم، شاعراني                 

  .اي اشاره مي شود نمونه: ح اين شهر كرده است؛ از جملهرا وادار به توصيف و مد
  مرسي األنام و ليس مرس بور     ملك االفضل ارض نيسابور 
  قطب و سائرها رسوم السور    دعيت ابرشهر البالد  النها

   ٦٥فكانها االقمار في الديجور    الصوي ةاالسالم ناير قبةهي 
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  نوشتپي

                                                 
 مي دانند كـه از      هـ 626دي را متوفاي    شهاب الدين ابو عبداهللا ياقوت حموي رومي بغدا       . 1

 در بغداد تاجري به نام حموي او را خريد و به دليل انتـساب بـه او بـه نـام                      .اسيران رومي بود  
صاحب او نوشتن نمي دانست و ياقوت بـه كـار دخـل و خـرج و                 . ياقوت حموي خوانده شد   

و سـفرهاي   پس از لطـف صـاحبش كـه منجـر بـه آزادي وي شـد، ا                . امور تجاري گماشته شد   
حاصـل زحمـات وي دو      . ها و شنيده ها، نوشته هاي زيـادي گـرد آورد          بسياري كرد و از ديده    

معجم يكي در جغرافيا و تاريخ و ديگري در رجال و ادب اسـت كـه در تحقيقـات معاصـر از                      
  .روندمراجع و منابع اصلي به شمار مي

-ه مطالعـات و تحقيقـات     تهـران، مؤسـس   (، ترجمه عبدالمجيد آيتـي،      تاريخابن خلدون،   . 2

  .738، ص2، ج)1364فرهنگي،
در . عمده ترين توضيح ياقوت درباره جغرافياي نيساوبر ذيل واژه نيـسابور آمـده اسـت              . 3

هاي مكرر بـه همـان        از اين رو از ارجاع دادن     . اين نوشته نيز به همان بخش مراجعه شده است        
بيروت، دارصـادر، چـاپ     ( دان،معجم البل ياقوت حموي،   :  ك.ر. صفحات خودداري شده است   

 .»نيسابور«، ذيل )333 – 331تا، ج ؟ ص اول، بي
- تقـويم  ابوالفـداء، . در مورد ديگر داليل وجه تسميه نيشابور، ابوالفداء آراي متفـاوتي دارد           . 4

 .521ص) 1349تهران، بنياد فرهنگ ايران، (، ترجمه عبدالمجيد آيتي البلدان

تهـران، اميـر كبيـر،      ( تر جمه حسين قره چانلو       ق النفيسة، االعالاحمد بن عمر بن رسته،      . 5
 .112ص) 1365
، )2تهران، شركت مترجمان و مؤلفـان ج ( ترجمه علينقي منزوي  احسن التقاسيم، مقدسي،  . 6
 . 447ص
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جا خزانه مـشرقين، تجارتخانـه        مقدسي اين تصوير را به روشني ترسيم كرده و گفته اين          . 7

او اين . 460، ص2، ج همان.جامي آيند راي دانش و بازرگاني به آنخاور و باختر است و مردم ب     
. محله دارد كه برخي از آنها مانند نيمي از شيراز اسـت 44 را چنين ادامه داده كه نيشابور        وصف

تـر و     تر و از قيروان مهم      اين شهر از فسطاط پهناورتر و از بغداد پرجمعيت تر و  از بصره كامل              
  .461، صهمان. از همدان آبادتر استاز اردبيل پاكيزه تر و

 . 459، صهمان. 8 

نزد جغرافيانويسان مسلمان نيشابور، شاپور و جندي شاپور سه خوره بودند كـه شـاپور               . 9
مقدسي معتقد است عالوه بر آنها در ارجان، بالشاپور و در استخر، ارشـاپور را               . آنها را بنا كرد   
ا به فارسي كوره را  با اسـتان يكـي گرفتـه كـه            ياقوت خوره ي  . 40، ص 1 ج همان،. ساخته است 

 .36-37، ص1 ، جمعجم البلدانياقوت، .  شامل چندين قريه  است
حاكم نيشابوري به اين دليل كه نيشابور را در مكاني بلند ساخته بودنـد، آن را ابرشـهر       . 10

 حـسين   ، ترجمه محمـد بـن     تاريخ نيشابور حاكم نيشابوري،     . خوانده كه به ابرها نزديك است     
 .196ص) 1377تهران، آگه، (خليفه نيشابوري، 

، مقدسي نيز به اختالف مصداق واژه ايرانشهراشاره كرده است، اما وي بـا ايـران                همان. 11
شهر خواندن نيشابور موافق است و دليل آن را، پهناور بودن نيشابور و داشتن روستاهاي پرمايه     

 .435و434 ص 2 ج پيشين،مقدسي، .ها مي داند و آبادي ها و قنات
  .44، ص21ج) ]تابي[بيروت، دارصادر، ( معجم االدباءياقوت حموي، . 12
 .93، ص1 ج، پيشين،مقدسي. 13
 .390، ص 2 ج پيشين،مقدسي، . 14
-462، ص2 ج همـان، . مقدسي كوي را بر آن افزوده و نـواحي را توضـيح داده اسـت            . 15

467. 
تهـران، دانـشگاه الزهـراء،      (ضا ورهرام    تصحيح مريم مير احمدي و غالمر      حدود العالم، . 16
 .292ص) 1372
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 .481، ص2 جپيشين ،مقدسي،. 17
كوره يا خوره در تعريف ياقوت كه آن را از حمـزه اصـفهاني گرفتـه بـود، بـر بخـشي از                        .18

، 1 ج معجـم البلـدان،   ياقوت حمـوي،    : ك.براي اطالع بيشتر ر   . تقسيمات يك استان اطالق مي شد     
 .36ص

 .324، ص1ج ،پيشينمقدسي، . 19
 .،  همانياقوت. 20
رماده، حلوان، دستگرد،نوقان، اسدازاد، سنجان، را مقدسـي از ديـه هـاي آن نـام بـرده                  . 21
 . 40-34،ص1جپيشين،مقدسي، . است

 .296 همان،. 22
 .200  پيشين،ابن رسته، . 23
 .270، ص11 جمعجم االدباء،ياقوت حموي، . 24
هـا و يـا بـه         ات زيـاد در كمتـرين عبـارت       رسد سبك ياقوت در دادن اطالع     به نظر مي  . 25

كاستي داده هـاي    .  سخني ديگر شيوه دايرةالمعارفي وي، عامل نپرداختن به جزئيات بوده است          
او را مي توان با نوشته هاي كساني ديگر از قبيـل مقدسـي تكميـل كـرد كـه ضـمن ذكـر نـام                          

 .محالت، توصيفي از برخي از آنها نيز ارائه داده است
 .33، ص13 جمعجم االدباء،وي، ياقوت حم. 26
 .45،  ص5 جمعجم البلدان،همو، . 27
 .129، ص13 ج معجم االدباء،همو ، . 28
 .40، ص 1 جهمان،مقدسي،. 29
 .11 صهمان،. 30

 . 472، ص2 جهمان،. 31

  .292 صحدود العالم،. 32
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تهـران،  ( ترجمه محمود عرفـان      جغرافياي تاريخي سرزمين هاي خالفت شرقي،     لسترنج،  . 33
  .412ص ) 1364 انتشارات علمي و فرهنگي، شركت
 .332، ص5، جمعجم البلدانياقوت حموي، .34
 .45، ص20 جمعجم االدباء،همو، . 35
 .129، ص1 جهمان،. 36
)  1368مـشهد، آسـتان قـدس رضـوي،         ( نهـاد آمـوزش اسـالمي،     منير الـدين احمـد،      . 37

 .32و31ص
 .12، ص3 جمعجم االدباء،ياقوت حموي، . 38
  .13-5، ص7 جهمان،. 39

 .16-15، ص3 جهمان،. 40
 .269-268، ص8 جهمان،. 41
 .41، ص7ج همان،. 42
 .267 صهمان،. 43
 .45، ص20 جهمان،. 44
 .125، ص2ج همان،. 45
 .129، ص1 جهمان،. 46
 .18، ص7 جهمان،. 47
 .168-167، ص2جهمان،. 48
 .12، ص3ج همان،. 49
 .224-225، صص3 جهمان،. 50
 .77، ص11 جهمان،. 51
 .273 صهمان،. 52
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 .127، ص13ج همان،. 53
 .همان. 54
 .224، ص13 جهمان،. 55
 .90، ص6 جهمان،. 56
 .98-97 صهمان،. 57
 .34-33، ص13 جهمان،. 58
 .129، ص1 جهمان،. 59
 .76، ص13 جهمان،. 60
 .87 صهمان،. 61
 .480، ص2 جپيشين،مقدسي، . 62
 . 460 همان،. 63

 .474 -462 ص همان،.  64
 .276، ص13 جهمان،. 65
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  بعمنا

ترجمـه عبدالحميـد آيتـي، تهـران، مؤسـسه مطالعـات و              تـاريخ،     ابن خلدون، عبدالرحمان،   -
  .1364تحقيقات فرهنگي، تهران، 

 ترجمه محمد بن احمـد مـستوفي هـروي، تـصحيح            الفتوح، ابن اعثم كوفي، محمد بن علي،        -
  .1372غالمرضا طباطبايي مجد، تهران، انتشارات آموزش انقالب اسالمي، 

  .1345، ترجمه جعفر شعار، تهران، بنياد فرهنگ ايران، صورة االرضحوقل،   ابن -
 ترجمه حـسين قـره چـانلو، تهـران، اميـر كبيـر،              االعالق النفيسة،  ابن رسته، احمد بن عمر،       -
1365.  
  .1349 ترجمه عبدالحميد آيتي، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تقويم البلدان، ابوالفداء، -
 به كوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات       المسالك و الممالك،   ابراهيم بن محمد،      اصطخري، -

  .1368علمي و فرهنگي، 
  . م1991 بيروت، دارالكتب العلمية، فتوح البلدان، بالذري، احمدبن يحيي، -
  .تا  تهران، انجمن آثار ملي، بيتاريخ نيشابور، ثابتي، سيد علي، -
 تهران، ترجمه محمد بـن حـسين خليفـه نيـشابوري ، بـه               ور،تاريخ نيشاب  حاكم نيشابوري،      -

  .1377اهتمام محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، آگه، 
 تصحيح مريم مير احمدي و غالمرضا ورهـرام، تهـران،   المشرق الي المغرب،  حدود العالم من   -
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  .1372دانشگاه الزهراء، 

محمـود عرفـان، تهـران،       ترجمـه    جغرافياي تاريخي سرزمين هاي خالفت شـرقي،       لسترنج،   -
  .1364شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 

 ترجمه علينقي منزوي، تهران، شركت مترجمان و        احسن التقاسيم في معرفة االقاليم،     مقدسي،   -
  .1361مؤلفان ايران، 

  .تا  چاپ يكم، بيروت، دارصادر، بيمعجم البلدان، ياقوت حموي، -
  . ق1400، دارالفكر،  بيروت معجم االدباء،، _____________ -
 ترجمه محمدابراهيم آيتي، تهـران، انتـشارات علمـي و          البلدان، يعقوبي،احمد بن ابي واضح،        -

  .1381فرهنگي، 


