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 مقدمة
تعجدت الرشاعات التي اعتسجت عمى اإلنتاج الدراعي في بالد ما كراء الشيخ 
كتشػعت ، كذلظ بدبب تػفخ السػاد الخاـ الالزمة لمدراعة سػاء نباتية مثل القسح 
كالقصغ كاألشجار أك مػاد خاـ حضػانية مثل الجمػد كاألصػاؼ كالفخك كاألكبار ، كسا 

ما كراء الشيخ كخرػبة تخبتيا كتشػع محاصضميا كاف لمسػقع الجغخافي الستسضد لبالد 
الرشاعات الدراعية كتعجدىا ، كمغ العػامل  الزدىارسيل مغ تػفضخ البضئة الالزمة 

أيًزا تػفخ األيجي العاممة مسا سيل مغ جشي السحاصضل الدراعية الالزمة 
ات لمرشاعات الدراعية ، كأيًزا حاجة سكاف بالد ما كراء الشيخ لسشتجات الرشاع

الدراعية ، فكانت تقػـ بدج حاجة سكانيا كترجيخ الفائس مشيا لمبمجاف السجاكرة ، 
كتشقدع الرشاعات الدراعية إلى صشاعات غحائية مثل صشاعة الخبد كصشاعة حفظ 

كغضخىا مغ كتجفيف الفاكية كصشاعة الدبضب كصشاعة األلباف كصشاعة الديػت 
صشاعة السشدػجات سػاء القصشية أك  الرشاعات ، ثع الرشاعات غضخ الغحائية مثل

الرػفية أك الحخيخية ، أك صشاعة الكتاف كالرشاعات الخذبية كالرشاعات الجمجية 
 .كصشاعة الػرؽ كغضخىا مغ الرشاعات

 أهسية مهضهع الدراسة
 التأكضج عمى مجى أىسية السادة الخاـ الدراعية في قياـ الشذاط الرشاعي  -1
 الكذف عغ مجى حاجة سكاف بالد ما كراء الشيخ لمسشتجات الرشاعية  -2
تػضيح أثخ الشذاط الرشاعي عمى ارتفاع مدتػي معيذة سكاف بالد ما  -9

 كراء الشيخ
 دراسةالدراسات الدابقة لم
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ىػيجا عبج السشعع سالع ادريذ: مجيشة بخاري في العرخ الداماني، رسالة  -1
 .1991اآلداب، جامعة القاىخة، ماجدتضخ بقدع التاريخ، كمية 

دمحم ميجي خميفة: إقميع الذاش مشح الفتح االسالمي حتى سقػط الجكلة  -2
 ـ.2008الخػارزمية، رسالة ماجدتضخ، كمية اآلداب، جامعة جشػب الػادي،

ىػ/ 389 – 286عبج الشاصخ إبخاليع عبج الحكع: خخاساف في عيج الدامانضضغ ) -3
عبج الخؤكؼ الفقي، الدباعي دمحم  ـ(، إشخاؼ عراـ الجيغ999 – 899

 ـ1995الدباعي )رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة(، جامعة القاىخة، 
 الرشاعات الزراعية 

تيجؼ الرشاعة برفة رئيدية إلى تحػيل معصيات الصبيعة مغ صػرتيا 
األكلية إلى ناتج يحدغ االستفادة مشو لحا فيي السكياس األندب لسعخفة مجى تقجـ 

، كعجت الرشاعة الخكغ الثاني مغ أركاف االقتراد في (1)السجتسعاتمجتسع مغ 
بالد ما كراء الشيخ، إذ كانت تػفخ ما يحتاجو أىالي ىحه البالد مغ مالبذ كأثاث 

، فميحا فيي تػفخ الكثضخ مغ ألدكات السختمفة التي يدتخجمػنياالسشازؿ، كا
 .(2)األغخاض

                                                           

تػاريخ الحزػارة االسػالمية، تخجسػة: حسػدة ؛ بارتػلج: 107، ص1الجػيشي: تاريخ جيانكذاي، ج( 1)
 .126، ص1985، القاىخة، 3شاىخ، دار السعارؼ، ط

: ـ( 921ق /309)أبػػػػ القاسػػػع إبػػػخاليع بػػػغ دمحم الفارسػػػي السعػػػخكؼ بػػػالكخخي ت  اإلصػػػصخخي ( 2)
، تحقضػػدمحم دمحم جػػابخ عبػػجالعاؿ ، مخاجعػػة : دمحم شػػفضدمحم غخبػػاؿ ، الجسيػريػػة العخبيػػة السدػػالظ كالسسالػػظ

الجكيالت السدتقمة فػي السذػخؽ اإلسػالمي ؛ نعسة عمي مخسي: 165،  161، صـ1961حجة ،الست
؛ دمحم ميػجي 101، ص  ـ1987، دار اليجايػة لمصباعػة كالشذػخ ،الصبعػة األكلػى ،الجكلة القخخانية، 

خميفػػة: إقمػػيع الذػػاش مشػػح الفػػتح االسػػالمي حتػػى سػػقػط الجكلػػة الخػارزميػػة، رسػػالة ماجدػػتضخ، كميػػة 
 .104،جامعة جشػب الػادي، ص اآلداب
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، حضث قاـ أىالي بالد ما دتياف بوا ال يكسا شيجت تمظ البالد نذاًشا صشاعيً 
كراء الشيخ ببيع مرشػعاتيع إلى الغخب كإلى الرضغ، مع أف أىل الرضغ ال 
يدتحدشػف صشاعات غضخىع كىحا دلضل عمى ما بمغتو صشاعات بالد ما كراء الشيخ 

الرشاعة في بالد ما كراء الشيخ عمى الحاصالت الدراعية كقامت  ،(1)مغ الخقي
 برفة أساسية 

 الشذاط الرشاعي: ازدهارًلا عهامل أو 

 مغ أبخز العػامل التي ساعجت عمى قياـ الشذاط الرشاعي في بالد ما كراء الشيخ :

بالشدبة لمسػاد الخاـ الشباتية فقج مثمت  وفرة السهاد الخام الالزمة لمرشاعة: -1
ندبة كبضخة مغ السػاد التي تجخل في الرشاعات السختمفة مثل القسح كالقصغ 

 (2)كاألشجار كالشباتات العصخية

كسا تػفخت السػاد الخاـ الحضػانية كالتي تسثمت في الجمػد كاألصػاؼ كالفخك 
ي ما كراء الشيخ العجيج مغ السعادف كالسػاد الخاـ السعجنية فقج انتذخت ف(3)كاألكبار

 .(4)مثل الحىب كالفزة كالحجيج كالشحاس كالدئبدمحم كالشػشادر

                                                           

 .274ـ، ص1982العخاؽ في العرخ العباسي، الكػيت ،  حدضغ السدخي: تجارة( 1)
 .161االصصخخي : السدالظ كالسسالظ ،ص( 2)
 161االصصخخي: السدالظ كالسسالظ، ص (3)
)أبػػػػػػػػ الخيحػػػػػػػاف دمحم بػػػػػػػغ أحسػػػػػػػج ؛ البضخكني162 – 161اإلصػػػػػػػصخخي: مدػػػػػػػالظ السسالػػػػػػػظ، ص (4)
 – 175، ص ـ1958، حضػػجر أبػػاد ،الػػجكغ ،: الجسػػاىخ فػػي معخفػػة الجػػػاىخـ( 1048ق /440ت:
؛ رمدي رمزاف شعباف سبمة: التاريخ الدياسي كالحزاري لسجيشة سسخقشج مشح الفتح اإلسالمي 180

، كميػة دداب جامعػة عػضغ رسػالة دكتػػراه ـ، 875 – 676ىػ / 261 – 56إلى قياـ الجكلة الدامانية 
 117ـ، ص 2007شسذ، 



 

 091-9109،99عدد يشاير جامعة الفيهم مجمة كمية اآلداب                                     شيساء محسهد/ أ

39 
 

: كاف السػقع الجغخافي أحج عػامل التقجـ الرشاعي السهقع الجغرافي السستازػػػ 2
فقج ساىع ىحا السػقع في تعمع سكانيا لبعس الرشاعات مغ حزارتضغ مغ 

 .(1)ا الرضشية كالفارسية أعطع حزارات العالع القجيع كىس

 

 سههلة ترريف الرشاعات في األسهاق الخارجية.ػػػ 3

: مسا ساعج عمى تقجـ الرشاعات الشباتية في ما كراء (2)وفرة األيدي العاممةػػػ 8
الشيخ تػفخ الرشاع بيا في مختمف الرشاعات ، فكاف لكل فئة مشيع مكاف 

 .(3)خاص بيع معخكؼ بإسسيع

ساعجت عمى تقجـ الرشاعة كتشػعيا كفيسا يمي أعخض أىع كل ىحه العػامل 
 الرشاعات الدراعية في بالد ما كراء الشيخ.

 الرشاعات الزراعية

                                                           

؛ ديسانػػج: الفشػػػف اإلسػػالمية، تخجسػػة: سػػعاد مػػاىخ 181االصػػصخخي: السدػػالظ كالسسالػػظ، ص ( 1) 
 262صـ، 1954،
؛ عصيػة القػصػي: 197ـ، ص1995، القػاىخة، 3بخاكف كدخخكف: تاريخ الحزارات العامػة، ج( 2) 

اف في عيج ؛ عبج الشاصخ إبخاليع عبج الحكع: خخاس112، ص 1992الحزارة اإلسالمية، القاىخة، 
ـ(، إشخاؼ عراـ الجيغ عبج الػخؤكؼ الفقػي، الدػباعي 999 – 899ىػ/ 389 – 286الدامانضضغ )

؛ إيسػاف دمحم زكػي: 166ـ، ص1995مشذػرة(، جامعػة القػاىخة،  خدمحم الدباعي )رسالة ماجدتضخ غض
ـ، 2014، دار األفػػػاؽ العخبيػػػة، القػػػاىخة، 1األحػػػػاؿ االقترػػػادية فػػػي خخاسػػػاف عرػػػخ الدػػػالجقة، ط

 .146ص
ـ: صػػػػرة األرض، الصبعػػػة 977ق /367ابػػػغ حػقػػػل)أبػ القاسػػػع دمحم بػػػغ حػقػػػل البغػػػجادي ت ( 3) 

ق 429الثعػػػالبي)أبي مشرػػػػر عبػػػجالسمظ بػػػغ دمحم الشيدػػػابػري ت ؛ 493، ص1928الثانيػػػة ،لضػػػجف ،
 .219، ص ـ (: لصائف السعارؼ، تحقضدمحم إبخاليع األنباري كحدغ كامل الرضخافي1037
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 :  الرشاعات الغذائية:أوًلا

 *صشاعة الخبز:

نطًخا لكثخة الحبػب الغحائية في ما كراء الشيخ فقج قامت بيا صشاعة الخبد، كمسغ 
اذ الخباز الحي سكغ بخارى كحجث بيا عغ اشتيخ بيحا العسل أبػ بكخ بغ يدد

 (1)جساعة مغ أىل العمع
 كقج ضيخ نػع رقضدمحم مغ الخبد يصمدمحم عميو )دغػؿ( كأختز بأكمو أثخياء السجيشة  

ككاف ىشاؾ ثالثة أنػاع رئيدية لمخبد كىي خبد الخسضخة كالخبد الدخيع كالخبد 
الخغيف ككاف يرشع مغ القسح السفخكد كعخؼ الخبد السفخكد في الذخؽ العخبي باسع 

كاشتيخ (2)كأيًزا كاف ىشاؾ الخبد العخبي كىػ األكثخ انتذاًرا في الجكؿ العخبية
برشاعة ىحا الشػع مغ الخبد أبػ العباس دمحم بغ عبج الخحسغ، مغ أىل بخارى، 

 .(4)قجـ بخارى كسكشيا كحجث بيا (3)كعسو أبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ عبج الخحسغ
                                                           

، عخبػػػػػػة : تػػػػػػاريخ بخػػػػػػاري ـ :959ق /348)أبػ بكػػػػػػخ دمحم بػػػػػػغ جعفػػػػػػخ الشخشػػػػػػخي ت الشخشػػػػػػخي( 1)
أمػػػػػضغ عبجالسجضػػػػػػج بػػػػػػجكي ، نرػػػػػخ   مبذػػػػػػخ الصػػػػػػخازي ،الصبعػػػػػة الثالثػػػػػػة ،دار السعػػػػػػارؼ 

 . 29ػ، صػػـ1965،القاىخة ،
 . 30الشخشخي: تاريخ بخاري، صػػ( 2)
كالذػعخاء السذػيػريغ فػي السغػخب أبػ الحدغ عمي بػغ دمحم بػغ رشػضدمحم القضخكانػي ىػػ أحػج األدبػاء ( 3)

، 8ق مػػغ مفلفاتػػو كتػػاب الرػػجة فػػي معخفػػة صػػباغة الذػػعخ، معجػػع األدبػػاء، ج456العخبػػي تػػػفي 
 .111ص
ق 381) شػػػػسذ الػػػػجيغ أبػػػػػ عبػػػػج  دمحمبػػػػغ أحسػػػػج بػػػػغ أبػػػػي بكػػػػخ الشبػػػػاء البذػػػػاري ت ( السقجسػػػػي4)
؛ 283، صـ1909فػػػػػػػػي معخفػػػػػػػػة األقػػػػػػػػاليع ،شباعػػػػػػػػة بخيػػػػػػػػل ،لضػػػػػػػػجف ، : أحدػػػػػػػػغ التقاسػػػػػػػػيعـ(991/

 :ـ (1228ق /626)أبػػػػػػػػػ عبػػػػػػػػج  يػػػػػػػػاقػت بػػػػػػػػغ عبػػػػػػػػج  الخكمػػػػػػػػي الحسػػػػػػػػػى ت الحسػي يػػػػػػػػاقػت 
)زكخيػػػػػػػػا بػػػػػػػػغ دمحم بػػػػػػػػغ ؛ القدكيشي409، ص ،بضػػػػػػػػخكت ، د.ت 3 ج دار الفكػػػػػػػػخ، البمػػػػػػػػجاف،معجػػػػػػػػع 
) أبػػػػػػػػي ؛ القخمػػػػػػػػاني543ص دار صػػػػػػػػادر ،بضػػػػػػػػخكت ،د.ت : اثػػػػػػػػار الػػػػػػػػبالد كأخبػػػػػػػػار العبػػػػػػػػاد،دمحم (

أخبػػػػػار الػػػػػجكؿ كأثػػػػػار : ـ (1610ق /1019العبػػػػػاس أحسػػػػػج بػػػػػغ يػسػػػػػف بػػػػػغ أحسػػػػػج الجمذػػػػػقى ت 
األكؿ ،تحقضػػػػػت : أحسػػػػػج الحصػػػػػيا ، فيسػػػػػي سػػػػػعجة، السجمػػػػػج الثػػػػػاني الصبعػػػػػة الثالثػػػػػة ،عػػػػػالع الكتػػػػػب 
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 ظ وتجفيف الفاكهة:صشاعة حف-9

لقج كاف حفظ الفاكية معخكًفا لجى األثخياء مغ أىالي بالد ما كراء الشيخ 
يقجمػف لمزضػؼ الفاكية في غضخ أكانيا مثل السذسر كالخػخ كالتضغ  افكانػ 
 .(1)كالعشب

كالججيخ بالحكخ أف عسمية الحفظ السفقت لبعس الخزخكات الصازجة مغ 
ليا مغ تأثضخ مباشخ عمى اقتراديات السشاشدمحم الدراعية أىع الرشاعات الغحائية لسا 

، كقج عخفت خػارـز (2)التي تعتسج عمى ترجيخ مشتجاتيا مغ خزخكات كفاكية
صشاعة تقجيج البصيخ كتعبئتو لالحتفاظ بو شػاؿ أياـ الدشة، كسا كانػا يعسمػف مشو 

قري اليشج أحياًنا العرضخ كالحمػى كسا كانػا يزعػنو في قػاصضخ، كيحسل إلى أ
 .(3)كالرضغ كقضل أنو ليذ في الفػاكو اليابدة ما ىػ أشضب مشو

كسا عخفػا صشاعة العرضخ مغ بعس الفػاكو السيسا تمظ التي تدسى)العمػ( كالتي 
 .(4)يربػف عمضيا الساء فتربح حمػه كإذا يبذ عشيا الساء صارت فضيا حسػضة

                                                                                                                                                 

، تخجسػػػػػػػة / بذػػػػػػػضخ فخندػػػػػػػيذ الذػػػػػػػخقية؛ لدػػػػػػػتخنج: بمػػػػػػػجاف الخالفػػػػػػػة 448، صـ 1991،بضػػػػػػػخكت ،
 . 483ص ،ـ1985اد الصبعة الثالثة ،مفسدة الخسالة ،،كػركيذ عػ 

عيدػػى صػػالحضغ: حفػػظ الفػاكػػو شخيػػة لسػػجة شػيمػػة فػػي ضػػػء التػػخاث العخبػػي اإلسػػالمي، مجمػػة ( 1)
 .142؛ فيرل سضج شو: مخجع سابدمحم، ص 176ـ، ص 1990، لشجف، 1أجداء، ج 5العرػر، 

االقترػػػادية كالسطػػػاىخ الحالػػػة ؛ فيرػػػل سػػػضج شػػػو: 142عيدػػػى صػػػالحضغ: مخجػػػع سػػػابدمحم، ص ( 2)
االجتساعيػػػة فػػػي نيدػػػابػر مشػػػح مدػػػتيل القػػػخف الثالػػػث اليجػػػخى حتػػػى قيػػػاـ الجكلػػػة الغدنػيػػػة ، رسػػػالة 

 .143، ص ـ 2003ماجدتضخ ،القاىخة ، 
تحفػة الشطػار فػي غخائػب : ـ 1377ق /779)أبػ عبج  دمحم بػغ إبػخاليع المػػاتى ت ابغ بصػشة( 3)

 . 242ص  ـ1992بضخكت ، خحمة ابغ بصػشة،السعخكؼ باألمرار كعجائب األسفار، 
 .244 – 243ابغ بصػشة: مرجر سابدمحم، ص ( 4)
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 صشاعة الزبيب:-9

شاعات الدراعية في ما كراء الشيخ ككانت صشاعة األعشاب مغ أشيخ الر
كعمى األخز في خػارـز حضث أفاد مشيا، الدكاف في الرشاعة، فرشعػا الدبضب 
كالشبضح كسا كانػا يتشاكلػف الدبضب إذا ما قل العشب، كسا حخصػا عمى تحجيج كقت 
قصف العشب بجقة، مغ أجل ضساف جػدة الدبضب الحي يرشع مشو، كذلظ لتعميقو لكي 

، كيحكخ ياقػت عغ خػارـز في ىحا الرجد "كما ضششت أف في (1)ىػ شخي يدتخجـ ك 
، كأكثخ مغ أىميا"  .(2)الجنيا بقعة سعتيا سعة خػارـز

 صشاعة الخسهر:-8

اشتيخت بالد ما كراء الشيخ برشاعة الخسػر، فرشعػا الخسخ الكثضخ مغ 
حخص سكاف ، كسا (4)كقج اشتيخ بيحىالرشعة السجػس كالضيػد كالشرارى  (3)"الفػة"

بخارى عمى الحفاظ عمى العشب كادخاره مغ سشة ألخخى كذلظ لرشاعة الخسػر 
 .(5)مشو

                                                           

تػػػاريخ الخسػػػل كالسمػػػػؾ ،تحقضػػػدمحم دمحم أبػػػػ : ـ (922ق /310)أبػػػػ جعفػػػخ بػػػغ جخيػػػخ ت  الصبػػػخي ( 1)
؛ البضخكنػػػػي: األثػػػػار الباقيػػػػة عػػػػغ 463ص ـ1964دارا السعػػػػارؼ ،القػػػػاىخة ،،6، جالفزػػػػل إبػػػػخاليع 

 .241، ص ـ 1923، لضبدج،لخاليةالقخكف ا
 .253، ص 2ياقػت الحسػي: معجع البمجاف، ج( 2)
ىػػي عػػخكؽ نبػػات يدػػتخخج مػػغ األرض رأسػػو حػػب أحسػػخ غػػامدمحم يدػػتعسل فػػي الرػػباغة  الفــهة :( 3)

)جسػػاؿ الػػجيغ دمحم بػػغ مكػػـخ بػػغ عمػػى بػػغ أحسػػج ت كقػػج اشػػتيخت زراعتيػػا فػػي القػاذيػػاف، ابػػغ مشطػر
، تحقضػػػػدمحم :عبػػػج  عمػػػػى الكبضػػػػخ كدخػػػخكف ،الجػػػػدء الثػػػػاني  ، دار : لدػػػاف العػػػػخب ـ 1311ق /711

 . 1115ص السعارؼ ،القاىخة ، د.ت ،
 490ص، 4االدريدي: ندىة السذتاؽ في اختخاؽ األفاؽ، ج( 4)
 490االدريدي: ندىة السذتاؽ في اختخاؽ األفاؽ، ص ( 5)
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 صشاعة األطعسة الفاخرة:-1

اشتيخت بعس مجف بالد ما كراء الشيخ برشاعة األشعسة الفاخخة مثل مجيشة 
 .(1)"الصػاكيذ" كالتي اشتيخت بسصاعسيا ذات السأكل المحيحة

 صشاعة العدل السرفى:-6

 .(2)ازدىخت صشاعتو في "كلػالج" ككاف يدسى "البضخة"

 صشاعة الحمهى:-7

اشتيخت ما كراء الشيخ كخاصة مجيشة خػارـز برشاعة الحمػى كالسخبات 
، ككحلظ ازدىخت صشاعة الحمػى في بخارى (3)كالعدل كالسالبغ كالكحظ كالحمػى 

، كخاصة في مجيشة (4)فرشع بيا الحمػى السحذػة كالسرشػعة مشالجكشابػالقشصاري 
"شخغ" التي كانت ليا شيخة فائقة في نػاحي بخارى كميا كمسغ اشتيخ برشاعتيا: أبػ 

                                                           

 .403، ص 2، ج ؛ ابغ حػقل: مرجر سابدمحم30الشخشخي: مرجر سابدمحم ، ص( 1)
؛ دمحم مخسػػػي ىشػػجاكي: السعجػػع فػػػي 324، ص  احدػػغ التقاسػػيع فػػػي معخفػػة األقػػاليع السقجسػػي: ( 2)

 .119، ص1965، 21المغة الفارسية، القاىخة، مكتبة األنجمػ السرخية، ط 
عبػػػػج الحسضػػػػج حدػػػػضغ حسػػػػػدة: تػػػػاريخ السذػػػػخؽ اإلسػػػػالمي مشػػػػح ضيػػػػػر الدػػػػالجقة حتػػػػى الغػػػػدك ( 3)

 .300، ص ـ2012ألكلى ، دار القثقافة لمشذخ ،القاىخة ،،الصبعة االسغػلي
: ىػ عرضخ الفاكيػة السغمػي عمػى الشػار أمػا القشصػاري فيػي حذيذػة مػخة الصعػع مقػيػة الدوشاب( 4)

) أبي سػعج عبػجالكخيع بػغ دمحم بػغ مشرػػر ت ؛ الدسعاني31، ص  تاريخ بخارى لمسعجة، الشخشخي: 
/عبػج  عسػخ البػاركدي ،الصبعػة األكلػى ، دار الجشػاف  تقجيع كتعمضدمحم: األنداب، ـ (1166ق /562

"، مجمػػػػة التشطيسػػػػات االقترػػػػادية فػػػػي خخاسػػػػاف"؛ قحصػػػػاف الحػػػػجيثي: 174ص ـ ،1988،بضػػػػخكت ،
الخميج العخبػي ،الدػشة الخامدػة عذػخة ،السجمػج التاسػع عذػخ ، العػجد الثالػث ،جامعػة البرػخة ،بغػجاد 

 .132، ص ـ1985،
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، (1)دمحم عبج العديد السمقب بذسذ األئسة، ككاف مغ أشيخ عمساء الخأي ببخارى 
كعخفت ما كراء الشيخ نػع أخخ مغ الحمػى يدسي "الفالػذج" كعخفو العخب قبل 

 .(2)لفخساإلسالـ إذ نقمػه عغ ا

 صشاعة األلبان:-8

تعج صشاعة األلباف مغ الرشاعات اليامة في بالد ما كراء الشيخ ، بدبب كفخة 
الثخكة الحضػانية مغ األبقار كلرشاعة األلباف أىسية كبضخة كذلظ ألف المبغ يحتػي عمى 
جسيع العشاصخ الغحائية الزخكرية التي يحتاج إلضيا جدع اإلنداف مغ بخكتضشات 

ككخبػىضجرات كأمالح معجنية كفضتامضشات كماء ، كسا أف المبغ غحاء سيل كدىػف 
اليزع ال يتخمف عشو أي فزالت ضارة كاأللياؼ أك القذػر كالبحكر كغضخىا مسا قج 
تفدي إلى عدخ اليزع، كيزع المبغ مجسػعة ىائمة مغ الفضتامضشات الكيسة الغحائية 

                                                           

 .30ص  الشخشخي: تاريخ بخارى،( 1)
، 1عبج الباري دمحم الصاىخ: خخاساف كما كراء الشيخ بالد أضاءت العالع اإلسالمي، ط ( 2) ، الفضـػ

فأكل عشجه الفالػذج أك "الفالػذ"  ى كدخ  ىيحكي أف عبج   بغ ججعاف أحج سادات قخير كفج عمـ؛)1994
بغالـ يجضج صشاعتو، كصحبو معو  فأعجبو فدأؿ عشو فقالػا "لباب البخ يمبظ بالعدل، فصمب مشيع أف يأتػه

مكة حضث صشع الفالػذج، كمج السػائج كأمخ مشاديو أف يشادي مغ فػؽ داره : "أال مغ أراد الفالػذ  ىإل
 :(فميحزخ" فحزخ الشاس ، ككاف مغ بضشيع أمية بغ أبي الرمت الحي قاؿ في تحية الجاعي بيحه السشاسبة

 لشجادمػاىب يصمعغ مغ ا   كمالي ال أحضيو كعشجي

 كال يعتل بالكمع الرػادي    إلي كإنو لمشاس نيي

 بالذياءلباب البخ يمبظ    إلي ردح مغ الذحي مال
، مرػػر عػغ شبعػة  8ـ(: األغػاني ، ج976 -ىػػ 356)أبي الفخج األصفياني )عمػي بػغ الحدػضغ 

 .(329دار الكتب، مفسدة جساؿ لمصباعة كالشذخ، ص 
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ككانت صشاعة األلباف (1)تامضشات بالعالية أال كىي أ، د، ق، ؾ ،ج ،كمجسػعة فض
عغ بعس سكاف ما كراء الشيخ  (2)معخكفة في بالد ما كراء الشيخ فحكخ اليعقػبي
 "كغحائيع مغ ألباف الحجػر ، كىي إناث الخضل "

 

 صشاعة الزبد والجبن:-9

الدبج ىػ ناتج دىشي يرشع بتجسيع حبضبات الجىغ التي بالقذجة بتقمضبيا بصخيقة 
تحت ضخكؼ معضشة فتتكػف مجسػعات كبضخة مغ حبضبات الجىغ خاصة )الخس( 

تدسي حبضبات الدبج كيشفرل سائل لبشي يدسي المبغ الخس كأساس عسمية التحػؿ 
ىحه ىػ انقالب الػسا كتحػؿ الجىغ مغ مادة مشتذخة في مرل المبغ )القذجة( إلى 

ما كراء الشيخ ، كقج عخفت ىحه الرشاعات في  (3) كسا انتذار لسرل المبغ )الدبج(
 .(4)إذ كانت شائعة في خػارـز

 صشاعة تسميح األسساك:-01

 .(5)اشتيخت برشاعة تسميح األسساؾ مجيشة خػارـز

                                                           

كتكشػلػجيػػا الرػػشاعات الدراعيػػة كااللبػػاف، كميػػة الدراعػػة، فػػخع مرػػصفى كسػػاؿ مرػػصفى: أسػػذ ( 1)
 ،  .369، ص1994جامعة القاىخة بالفضـػ

ابػػغ مشطػػػر : لدػػاف .)،ألبػػاف الحجػػػر كىػػي إنػػاث الخضػػل  295اليعقػػػبي : معجػػع البمػػجاف ، ص( 2)
 .(573العخب ، ص 

 .375مرصفي كساؿ مرصفي: مخجع سابدمحم، ص( 3)
فػػػتح العخبػػػي حتػػػى الغػػػدك السغػػػػلى ،نقمػػػة عػػػغ الخكسػػػية :صػػػالح الػػػجيغ تخكدػػػتاف مػػػغ البارتػلػػػج: ( 4)

 .365ص  ـ ،1981عثساف ىاشع ،الصبعة األكلى ،الكػيت ،
 .365بارتػلج: تخكدتاف، ص ( 5)
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 صشاعة الزيهت:-00

كانت ىحه الرشاعة مغ السيسات الزخكرية لمسجتسع االسالمي كفي الػقت 
الديػت ، كتتػاجج (1)نفدو فإف بعس مذتقاتيا كالعصػر تعج مغ كسائل التخؼ

كالجىػف في الصبيعة في الشباتات كالحضػانات كيشتج كل مغ الشبات كالحضػاف كسيات 
مغ الديت كالجىغ خالؿ فتخة حياتو، كتعتبخ الشباتات الحػلية أكبخ مرجر لمديت،في 
الػقت الحاضخ كمغ أمثمتيا بحرة القصغ كفػؿ الرػيا كالفػؿ الدػداني كبحكر الكتاف 

األشجار فيي السرجر الثاني لمديػت الشباتية مثل أشجار  كالدسدع كغضخ ذلظ أما
، كتمعب الديػت كالجىػف الغحائية دكًرا أساسًيا (2)جػز اليشج كنخضل الديت كالديتػف 

كحضػًيا بالشدبة لإلنداف فيي مرجر جضج لمصاقة الالزمة لحياة اإلنداف كأنذصتو 
، (3)ية الالزمة لشسػ اإلندافالسختمفة كسا أنيا تحتػي عمى األحساض الجىشية األساس

كقج تخكدت ىحه الرشاعات في كثضخ مغ السجف فاشتيخ اقميع الذاش برشاعة الجىػف 
، كسا تػافخت في إقميع خػارـز صشاعة الديػت القائسة (4)السدتخخجة مغ بحكر الكتاف

، كسا (5)عمى الدسدع، إذ كججت بيا العجيج مغ السعاصخ التي كاف يتع بيا ذلظ
 .(1)كالذسع كقرب الصضب كالسدظ (6)برشاعة مذتقات الديػتاشتيخت 

                                                           

 .127قحصاف عبج الدتار الحجيثي: التشطيسات االقترادية في خخاساف، ص ( 1)
سػػػعج أحسػػػػج حالبػػػػػ كدخػػػػخكف: مقجمػػػػة فػػػػي ترػػػشيع الديػػػػػت كمشتجاتيػػػػا، كميػػػػة الدراعػػػػة، جامعػػػػة القػػػػاىخة،  (2)

 .20ـ، ص 2001
 .234مرصفى كساؿ مرصفى: مخجع سابدمحم ، ص ( 3)
 .111؛ دمحم ميجي خميفة: رسالة ماجدتضخ ، ص326السقجسي: أحدغ التقاسيع، ص ( 4)
 .278اليعقػبي: معجع البمجاف ، ص ( 5)
،مفسدػػػة شػػػػباب الجامعػػػة ، اإلسػػػػكشجرية  اف مبػػػخكؾ المبػػػػػدي : قيػػػاـ دكلػػػة شػػػػاىات خػػػػارـزحشػػػ( 6)
 .212، ص ـ2013،
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 ثانُيا: الرشاعات الغير غذائية:

 :(2)صشاعة الشديج -1

تعج صشاعة الشديج ، مغ أقجـ الرشاعات التي نذأت مع االنداف مشح فجخ 
التاريخ ،ككانت كلضجة حاجتو إلى كقايتو مغ العػامل الجػية حضث بخد الذتاء القارس 

لالفح مسا جعمو يمجئ الى البضئة ليدتعسل مشتجاتيا كدًاء يرشع مشو ،كحخ الريف ا
ندًجا مالئًسا لحسايتو مغ ىحه االعػامل كقج استخجـ الخامات الدراعية الشباتية كالكتاف 

، كتعتبخ صشاعة الشديج بأشكاليا الستعجدة ىي (3)كاألقصاف كالحضػانية كاألصػاؼ 
لشيخ كخاصة في بخارى كسسخقشج كيخجع ذلظ إلى السيشة األكثخ انتذاًرا في ما كراء ا

تػفخ مقػمات ىحه الرشاعة كالتي اعتسج أكثخىا عمى القصغ كالرػؼ الحي تشتج 
كسيات كبضخة كجضجة مشيسا، كبعزيا اعتسج عمى نديج الكتاف، كمشيا ما استخجـ 
 خضػط الحخيخ سػاء مشيا السجمػب مغ الرضغ أك السشتج محمًيا مغ تخبية كسيات مغ

                                                                                                                                                 

 .199عبج الحسضج حدضغ حسػدة: تاريخ السذخؽ االسالمي، ص( 1)
تعشي كمسة نديج سخياف خيا أك عجة خضػط فػؽ كتحت خضػط أخخى متجػاكرة كمتػازيػة بصخيقػة  (2)

ممتػيػػة كالسشدػػػج عبػػارة عػػغ جدػػع مدػػصح رقضػػدمحم يتكػػػف مػػغ مجسػعػػة خضػػػط شػليػػة أي رأسػػية عمػػى 
الشػػؿ ، يصمػػدمحم عمضيػػا اسػػع الدػجى تتذػػابظ أك تتعاشػػدمحم أك تتقػػاشع مػع خضػػػط عخضػػية أي أفكيػػة عمػػى 

باسع المحسة تقاشًعا مشتطًسا يختمف فػي مطيػخه كنػعػو تبًعػا لتخكضػب الشدػيج السصمػػب الشػؿ ، تعخؼ 
، كتعتبػػخ خضػػػط الدػػجي كالمحسػػو ىسػػا العشرػػخيغ األساسػػضضغ فػػي جسيػػع أنػػػاع األندػػجو التػػي يسكػػغ 
تقدػػػيسيا الػػػى ثالثػػػة أقدػػػاـ ىػػػي : السشدػػػػجات العاديػػػة كالػبخيػػػة ) أي التػػػي كبخىػػػا غضػػػخ مقصػعػػػة ( 

ذبكية كىي التي تتكػف سجاتيا مغ خضػط ثابتة كأخخى متحخكة تحجث بيا ثقػًبا ضاىخة كمشدػجات ال
ق 8عمػػػى سػػػصح القسػػػاش )عائذػػػة عبػػػجالعديد التيػػػامي : الشدػػػيج فػػػي العػػػالع اإلسػػػالمي مشػػػح القػػػخف )

ق (،دراسػػػة أثخيػػػة فشيػػػة ،الصبعػػػة األكلػػػى ، دار الػفػػػاء الػػػجنيا لمصباعػػػة كالشذػػػخ ، األسػػػكشجرية ، 11_
 109ص ـ ، 2003

 303ـ ، ص 1946أنراؼ نرخ ككػثخ الدغبي : دراسات في الشديج ، دار الفكخ العخبي ،( 3)
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، ككاف لرشاعة الشديج أىسية كبضخة (1)دكدة القد نتيجة تػفخ أشجار التػت ىشاؾ
كخاصة لبعس مجف ما كراء الشيخ فالبشدبة لخػارـز فشطًخا لصبيعتيا الجغخافية كالبخد 

، كأكج ذلظ (2)القارس بيا كاف أىميا في أشج الحاجة إلى نػعية مغ السالبذ الثقضمة
كشا نأنذ بو مغ أىل البمج، باالستطيار في الثياب  ابغ فزالف بقػلو "كأمخنا مغ

كاالستكثار مشيا، كىػلػا عمضشا األمخ كعطسػا القرة فمسا شاىجنا ذلظ كاف أضعاؼ 
، (5)، كفػقو بػستضغ(4)فػقو خفتاف (3)ما كصف لشا فكاف كل رجل مشو عميو قخشدمحم

                                                           

مشػػػػػح أقػػػػػجـ العرػػػػػػر حتػػػػػى العرػػػػػخ الحاضػػػػػخ،تخجسة /أحسػػػػػج محسػػػػػػد  فػػػػػامبخي: تػػػػػاريخ بخػػػػػاري ( 1)
، ص ـ1987الدػاداتى،راجعو / يحضػي الخذػاب ، الصبعػة الثالثػػة ، مكتبػة نيزػة الذػخؽ ، القػػاىخة ،

عبػػج السػػشعع سػػالع إدريػػذ: مجيشػػة بخػػارى فػػي العرػػخ الدػػاماني، رسػػالة ماجدػػتضخ بقدػػع ؛ ىػيػػجا 25
؛ إبخاليع عبج السقرػد عبج الػػنيذ: 100- 99ـ، ص 1991التاريخ، كمية دداب، جامعة القاىخة، 

، 1370 – 1291ىػػػػػ / 717 – 616بػػػػالد مػػػػا كراء الشيػػػػخ فػػػػي العرػػػػخ السغػػػػػلي ) ـ(، دار العمػػػػـػ
 ،  .154ص ـ،2015جامعة الفضـػ

؛ 482 – 481: صػػػرة األرض، ص ابػػغ حػقػػل ؛304، ص صػػصخخي: السدػػالظ كالسسالػػظاإل( 2)
 .325، ص أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليعالسقجسي: 

:بزػع فدػكػف فزػع : كمسػة فارسػية معخبػة كأصػميا فػي الفارسػية كختػو : كمعشاىػا الكبػاء القرطق( 3)
؛ فقالػا : قخشقتيفتقخشدمحم ؛ أي ألبدتو القخشدمحم فمبدػو ،  ذك شاؽ كاحج .كقج دخل العخبية كاشتقػا مشو

، شػػػػؽ؛ كعشػػػج دكزي : القخشػػػدمحم : سػػػتخة قرػػػضخة أك 2725، ص 4ابػػػغ مشطػػػػر : لدػػػاف العػػػخب ،ج
قسػػيز كىػػحه الدػػتخة تدػػبل عمػػى الكتفػػضغ كتشدػػاب حتػػى كسػػا الجدػػع ، كىػػحا القسػػيز يمػػى الجدػػع 

ارت : السعجػػع السفرػػل بأسػػساء السالبػػذ مباشػػخة ، كلػػو كسػػاف يرػػالف إلػػى السػػخفقضغ ؛ دكزي .ريشيػػ
. فاضل ، كزارة اإلعالـ ، بغجاد ،   . 292، ص  ـ1971عشج العخب ، تخجسة : د/ أكـخ

 : ىػ يذبو )الجاكضث( أك القفصاف الحي يػضع تحت الثياب.الخفتان( 4)
 : عباءة أك معصف كبضخ مغ جمج الغشع.البهستين( 5)
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، أخخ مبصغ (4)، كشاؽ(3)، ال يبجك إال عضشاه كسخاكيل(2)، كبخنذ(1)كفػقو لبادة
، كخف كيسخت  كفػؽ الخف خف دخخ، فكاف الػاحج مشا إذا ركب الجسل ال (5)كراف

 .(6)يقجر أف يحخؾ بسا عميو مغ الثياب

                                                           

ء : لبػاس مػغ لبػػدة كالمبػج كاحػج كالمبػحة أخػز مشػو كالمبػادة قبػاء : بزػع الػالـ كتذػجيج البػاالمبادة( 1)
،  3985، ص  5مغ لبػد ، كقضل : المبادة ما يمبذ مشيا لمسصخ ، ابغ مشطػر : لدػاف العػخب ، ج

 لبج .
كىػي تعشػي رداء أك ثػػب رأسػو Burnous: كمسة يػنانية معخبة ، أصميا فػي الضػنانيػة : البرنس( 2)

رأسو مشو ، معصف شفل ثػب شػيل بقمشدػة أك غصاء لمػخأس كالعشػدمحم ، رجػب  ممتردمحم بو ، أك رداء
عبػػجالجػاد إبػػخاليع : السعجػػع العخبػػي ألسػػساء السالبػػذ فػػي ضػػػء السعػػاجع كالشرػػػص مػػغ الجاىميػػة 
حتى العرخ الحجيث ، تقجيع : محسػد فيسي حجازي ، راجع السػادة السعخبػة : عبػجاليادي التػازي ، 

؛ كالبخنذ في العخبية يعشي قمشدػػة شػيمػة  60ـ ، ص 2002بية ، القاىخة ، ، دار األفاؽ العخ  1ط
كاف الشاس يمبدػنيا في صجر اإلسالـ أك ىػ كل ثػب رأسػو مشػو ممترػدمحم بػو ذراعػو كػاف ، أك جبػة 

 .، مادة بخنذ  108، ص 4أك مسصًخا ، الدبضجي : تاج العخكس ، ج
فارسػػية :شػػمػار ؛كمعشػػاه لبػػاس يدػػتخ العػػػرة إلػػى : كمسػػة فارسػػية معخبػػة ؛كأصػػميا فػػي الالدــراويل( 3)

؛ كعشػػج دكزي : الدػػخاكيل كانػػت شػػائعة 1748، ص 2أسػػفل الجدػػع ، السعجػػع الفارسػػي الكبضػػخ ، ج
اإلسػػػتعساؿ فػػػي األنػػػجلذ ،كفػػػي السغػػػخب كػػػحلظ يدػػػتعسل ىػػػحا المبػػػاس ،فقػػػج كانػػػت الشدػػػاء السغخبيػػػات 

كىي تتجلى حتى ترل إلى مػاضػع أقػجاميغ  يختجيغ عشج خخكجيغ تمظ الدخاكيل الكتانية البيزاء ؛
، كسا كاف الخجاؿ في مجيشة فاس يختجي كل كاحج مشيع سخكااًل مػغ القشػب يتػجلى حتػى كعبػي قجميػو 

 . 168؛ كىػ ضضدمحم لمغاية مغ أسفمو ، دكزي : السعجع السفرل ، ص
كقػاؿ كػخاع ىػػ الصاؽ: بفتح الصػاء ضػخب مػغ السالبػذ ، قػاؿ ابػغ األعخابػي : ىػػ الصضمدػاف ؛ ( 4)

الصضمدػػاف األخزػػخ ؛ قػػاؿ رؤبػػو : كلػػػ تػػخي إذ جبتػػى مػػغ شػػاؽ         كلستػػى مثػػل جشػػاح غػػاؽ ؛ 
ضخب مغ الثياب بغضخ جضب يمبدو السػلػد غالًبا كقضل ىػ الكميدػاف، ابػغ مشطػػر : لدػاف العػخب ، 

 ، شػؽ . 2725، ص  4ج
 جمج الخضل.: نػع مغ األححةكالكيسخت: نػع مغ الجمج لعمو مغ الران( 5)
)أحسج بػػغ العبػػاس بػػغ راشػػج بػػغ فزػػالف (: رسػػالة ابػػغ فزػػالف فػػي كصػػف الخحمػػة ابػػغ فزػػالف( 6)

، ص  ـ 1988إلػػى بػػالد التػػخؾ، حققيػػا كعمػػدمحم عمضيػػا د/ سػػامي الػػجىاف ،الصبعػػة األكلػػى ،دمذػػدمحم ، 
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كقج اىتع الحكاـ برشاعة الشديج فشجج في عرخ الدالجقة حجثت نيزة 
كبخى في صشاعة الشديج سػاء مغ حضث تقجـ اسالضب الرشاعة كالدخخفة أك مغ 

ياد مخاكد الشديج كانتذارىا في سائخ األفاؽ التي خزعت لحكع الدالجقة حضث ازد
ككاف بعس قصع الشديج يذتسل عمي حكع كأشعار مغ ذلظ قصعة تشدب إلى إقميع 
فارس عمضيا كتابة نريا "ال تأمغ السػت في شخؼ كال نفذ، كلػ تستعت بالحجاب 

ت سالمتو يػًما عمى دلة كالحخس" كقصعة أخخي عمضيا عبارة "كل ابغ انثى كإف شال
 .(1)ججباء محسػؿ"

كسا تعجدت مخاكد صشاعة الشديج في ما كراء الشيخ فكاف ببخارى دار 
صشاعة تقع بضغ الدػر كالسجيشة قخب السدجج الجامع، كانت تشدج بيا البدا 

، ككحلظ  انتذخت مخاكد صشاعة الشديج في اسبيجابػاستػا ، (2)كالدخادقات كالضدديات
، أكليسا دكر الصخاز الخاصة كىي التي كانت (3)يخ نػعاف مغ دكر الصخازىحا كقج ض

                                                                                                                                                 

ـ 1964، السجمج العاشػخ ، دائػخة السعارؼ،جامعػة شيػخاف ؛ عمي أكبخ دىخجا: لغة نامة،87 – 86
 .800، ص 

 .176حدغ الباشا: الحزارة االسالمية، ص ( 1)
 (.39: نػع مغ القساش الفاخخ )الشخشخي: تاريخ بخارى، ص اليزديات( 2)
الصخاز: بكدخ الصاء كمسة فارسية معخبة ؛ كأصاًل في الفارسية : تخاز ، كمعشاىا في الفارسية : ( 3)

الجػاىمى ، كالصػخاز بالكدػخ مػػا يشدػج مػغ الثيػػاب الػشقر : كقػج نقمػت إلػػى العخبيػة قػجيًسا مشػح العرػػخ 
؛ شػخز .، كالصرػخاز 2655، ص  4لمدمصاف كالصػخاز عمػع الثػػب ، ابػغ مشطػػر : لدػاف العػخب ، ج

الخقرػػاـ الػػحي يعسػػل الصػػخاز أك يصػػخز الثيػػاب كنحػىػػا بخضػػػط الحخيػػخ أك بأسػػالؾ الػػحىب أك الفزػػة ، 
اب التي ترشع لمدمصاف ، كتصخز بالحخيخ أك ؛ كالصخاز ىي الثي 574، ص  2السعجع الػسيا ، ج

الػػحىب أك بمػػػف مخػػالف لمػػػف القسػػاش أك الصػػخز األخػػخى ، ككػػاف الدػػمصاف يخرػػز داًرا لترػػشيع 
 3الثيػػاب الدػػمصانية ، تعػػخؼ بػػجار الصػػخاز ، القمقذػػشجي : صػػبح األعذػػى فػػي صػػشاعة اإلنذػػى ، ج

ع أصػػػػبحت تصمػػػدمحم عمػػػػى الثػػػػػب كالصػػػخاز كمسػػػػة فارسػػػية األصػػػػل كمعشاىػػػػا التصخيػػػد ثػػػػ 472،ص    
السػشي فكاف ىحا المفػظ يصمػدمحم عمػى كػل قصعػة ندػيج عمضيػا كمسػات مشقػشػة ثػع صػارت تصمػدمحم عمػى 
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ترشع فضيا السشدػجات الخاصة بالخمفاء كاألقسذة التي كاف يخمعيا الخميفة عمى 
كبار رجاؿ الجكلة، كأفخاد حاشضتو، ككصل اىتساـ الخمفاء بيحا الشػع مغ الثياب أف 

 – 821ىػ/ 247 –ق 206الستػكل )أشمدمحم اسع بعزيع عمضيا، كمغ ىفالء الخميفة 
ـ( الحي أشمدمحم عمى نػع مغ الثياب اسع )الستػكمية( كالتي يرفيا السدعػدي 861

، ثانضيسا (1)بقػلو "إنيا نػع مغ ثياب السمحع نياية في الحدغ، كالرشع كجػدة الرشع"
: دكر الصخاز العامة ، كىي الخاصة بأفخاد الذعب ، ككاف لبعس أجيدة الجكلة 

 .(2)تدب( حدمحم اإلشخاؼ كالسخاقبة عمضيا)كالسح

كقج تشػعت صشاعة السشدػجات في ما كراء الشيخ فسشيا السشدػجات الكتانية، 
 كالقصشية، كالحخيخية ، كالرػفية.

 صشاعة السشدهجات الرهفية:-0

، فقج اشتيخت اقاليع (3)اشتيخت ما كراء الشيخ برشاعة السالبذ كالفخش الرػفية
السذخؽ االسالمي السيسا بخارى بيحه الرشاعة فضحكخ ابغ حػقل"كيختفع مغ بخارى 
                                                                                                                                                 

،  2السكػػػاف الػػػحي ترػػػشع فيػػػو ىػػػحه األشػػػياء. )حدػػػغ إبػػػخاليع حدػػػغ: تػػػاريخ االسػػػالـ الدياسػػػي ، ج
بدمحم ، ؛  محسػد دمحم خمف: مخجع سا515؛ سامية تػفضدمحم: تصػر صشاعة السشدػجات ، ص253ص
 .236ص 
: مػػػخكج ـ( 956ق /346)أبػػػػ الحدػػػغ عمػػػى بػػػغ الحدػػػضغ بػػػغ عمػػػي السدػػػعػدي ت  السدػػػعػدي (1)

تحقضػػػدمحم / دمحم محػػػي الػػػجيغ عبجالحسضػػػج ،الصبعػػػة الخامدػػػة ، دار الفكػػػخ ،  الػػػحىب كمعػػػادف الجػػػػىخ،
 .83، ص4ج ـ1973

سػػابدمحم ،  ؛ محسػػػد دمحم خمػػف ، مخجػػع83، ص4السدػػعػدي: مػػخكج الػػحىب كمعػػادف الجػػػىخ، ج( 2)
 .236ص
تػػاريخ الحزػػارة اإلسػػالمية فػػي ؛ دمحم جسػػاؿ الػػجيغ سػػخكر: 232الثعػالبي: لصػػائف السعػػارؼ، ص( 3)

الذػخؽ مشػػح عيػػج نفػػػذ األتػػخاؾ إلػػى مشترػف القػػخف الخػػامذ اليجػػخي ، دار الفكػػخ العخبػػي، القػػاىخة ، 
 .138، ص  ـ1965
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، ثقاؿ الػزف (1)كنػاحضيا ما يحسل إلى العخاؽ كسائخ البقاع ثياب تعخؼ بالكخابيذ
 غميطة الدمظ مبخمة الغدؿ ، فضخغب العخب فضيا".

مب عمى زييع االقبية فضحكخ عغ زي أىل بخاري "كيغ (2)أما األصصخخي 
"، كمسغ اشتيخ برشاعة الثياب في بخارى اإلماـ الحجاج أبػ دمحم بغ (3)كالقالنذ

عبج الجبار الكدائي كالحي كاف يعظ كيجمذ لمعامة، كاشتيخ بالعمع كالخضل كقج تػفي 
، كاشتيخ أىل سسخقشج برشاعة السالبذ الرػفية كذلظ عغ شخيدمحم (4)كدفغ ببخاري 

خ بيحه الرشاعة أبػ الحدغ عمي بغ دمحم العمكي، كاف شيخًا غدؿ الرػؼ كاشتي

                                                           

؛ كىػ  نػع  154، ص 8الثػب الغميظ مغ القصغ ، الدبضجي : تاج العخكس ، ج ػ: ىالكرباس( 1)
مػػغ القسػػاش الخذػػغ السشدػػػج مػػغ القصػػغ كالػػجىػر كتذػػتيخ مجيشػػة شػػخغ برػػشاعتو )الشخشػػخي: تػػاريخ 

( كالكخابيذ يصمدمحم عمضيا "الدنػجنيجي" نطػًخا لطيػػره أكؿ مػخة فػي تمػظ السجيشػة ، كىػػ 30بخارى ، ص
اليػػػات مثػػػل العػػػخاؽ كفػػػارس ككخمػػػاف كتمضيػػػا مجيشػػػة الصػػػػاكيذ كمػػػع كثػػػخة تمػػػظ يحسػػػل إلػػػى جسيػػػع الػ 

السشدػػػجات كػػاف يحسػػل مشيػػا العجيػػج الػػى العػػخاؽ ككػػحلظ السشػػاشدمحم السجػػاكرة )االصػػصخخي : السدػػالظ 
؛ 324؛ السقجسػػي: أحدػػغ التقاسػػيع، ص49؛ ابػػغ حػقػػل: صػػػرة األرض ، ص313كالسسالػػظ، ص 

؛ الشخشػػػخي: تػػػاريخ بخػػػارى ، 495ؽ األفػػػاؽ، مجمػػػج أكؿ، صاإلدريدػػػي: ندىػػػة السذػػػتاؽ فػػػي اختػػػخا
؛ كسػػا يصمػػدمحم عمػػى الكخبػػاس أيًزػػا البفتػػة ، 206؛ حشػػاف مبػػخكؾ المبػػػدي: مخجػػع سػػابدمحم ، ص31ص

كتػصف البفتة باليشجي ، كيقاؿ : بفتة ىشجي لمجاللة عمى الجػدة ، كالبفتة أنػاع : الجبالف كالعبظ ، 
مػػػي الجسػػػػقي : تيػػػحيب األلفػػػاظ العاميػػػة ، السصبعػػػة الخحسانيػػػة ، أك غػػػداؿ الصػػػػر ، كالػاليػػػة ، دمحم ع

 . 253ـ ، ص1923القاىخة ، 
 313األصصخخي : السدالظ كالسسالظ ، ص ( 2)
، مػػػأخػذة مػػػغ  coule: كمسػػػة التضشيػػػة معخبػػػة ؛ أصػػػميا فػػػي اإلنجمضديػػػة الستػسػػػصة :  القالنـــس( 3)

، بسعشػػػػى قبعػػػػة أكغصػػػػاء cucullusتػػػػأخخة : ، مػػػػأخػذة مػػػػغ الالتضشيػػػة الس cugleاإلنجمضديػػػة القجيسػػػػة 
؛ كالقمشدػػة websters : New world Dictionary New Yourk 1984 P.328الػخأس  ؛ 

،  5فػػػػي العخبيػػػػة : غصػػػػاء لمػػػػخأس مختمػػػػف األشػػػػكاؿ كاأللػػػػػاف ؛ ابػػػػغ مشطػػػػػر : لدػػػػاف العػػػػخب ، ج
 ؛ قمذ . 2720ص
 346، ص 2الدسعاني : األنداب ، ج ( 4)
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، (1)صالحًا ، سجيج الدضخة كثضخة تالكة القخدف الكخيع ككاف يتكدب مغ عسل السغازؿ
كاشتيخ بغدؿ الرػؼ كعسل األكدية ابغ الخخعػني، كقج بعث بو كالجه إلى سسخقشج 

، بضشسا كانت ـ( شمبًا لمعمع كفي خالؿ سبعة أعػاـ 884ىػ/ 233عاـ ) جػدا العمـػ
، كاشتيخت مجيشة الرغانياف (2)أميسا تشفدمحم عمضيسا مغ عسميا في غدؿ الرػؼ

برشاعة السشدػجات الرػفية حضث تشدج البداه الخفيعة القخشاسية الذيي، 
، كأىل خػارـز اىتسػا برشاعة السشدػجات الرػفية كيخجع ذلظ (3)كالجرىسيةالسقخنقة

، فضحكخ (4)لبخد كاستسخار الركيع كالثمػج فتخة شػيمة مغ الدشةإلى قدػة السشاخ كشجة ا
ابغ حػقل عغ خػارـز "كيختفع مغ خػارـز ثياب القصغ كالرػؼ كأمتعة كثضخة ترل 

 .(5)إلى األفاؽ"

ككاف ركاج صشاعة السشدػجات الرػفية في قخى خػارـز كاختراصيا 
لتي انتذخت تخبضتيا في معطع برشاعة الػبخ كألػاف الثياب، ذلظ بفزل كفخة األغشاـ ا

، كقج (7)، كسا جمبت مغ بمجاف التخؾ إلى خػارـز أعجاد كفضخة مشيا(6)قخى خػارـز
تأثخت ىحه الرشاعة بالرشاعة السرخية فضحكخ السقخيدي في ىحا الرجد"كإف كانت 
كػاغج سسخقشج قج عصمت قخاشيذ مرخ، فإف السشدػجات السرخية قج غدت 

"  .(8)خػارـز
                                                           

 .237؛ محسػد دمحم خمف: رسالة ماجدتضخ، ص400، ص4الدسعاني: األنداب، ج (1)
 .346، ص2الدسعاني: األنداب، ج( 2)
 .441قحصاف عبج الدتار الحجيثي: أرباح خخاساف، ص( 3)
 .298؛ عبج الحسضج حدضغ حسػدة، مخجع سابدمحم ، ص397ابغ حػقل: صػرة األرض، ص( 4)
 .397ابغ حػقل: صػرة األرض ، ص( 5)
 .520القدكيشي: أثار البالد كأخبار العباد، ص  (6)
فػػي  : دكلػػة السػػأمػنضضغعبػػاس؛ فػػػزي حامػػج 299عبػػج الحسضػػج حدػػضغ حسػػػدة: مخجػػع سػػابدمحم، ص( 7)

، مكتبة اآلداب ، القاىخة ، د. ت   .50، صخػارـز
ق ( : الخصػا ، تحقضػدمحم /سػمصاف بػغ 854)تقي الجيغ أبى العبػاس أحسػج بػغ عمػى ت  السقخيدي ( 8)
 .583ص ـ 2007بضخكت ،،1، ج1ضل بغ عضج السدسار، طىم
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، ندبة إلى بمجة دبضدمحم بسرخ (1)شمقػا عمى بعس مشدػجاتيع اسع الجبيقيكمغ ثع أ
 .(2)كسا أشمقػا عمى نػع دخخ: الثياب األشسػنية مأخػذة مغ بمجة أشسػف السرخية

 
)جيج مبحكؿ مغ الباحثة لتػضيح الرشاعات الدراعية في بالد ما كراء الشيخ  

 باالستعانة بكتاب لدتخنج : بمجاف الخالفة الذخقية(

 

 صشاعة السشدهجات القطشية:-9

مغ أكثخ السشدػجات التي اشتيخت بيا بالد ما كراء الشيخ الثياب القصشية، 
مجيشة كيحار شخقي سسخقشج، كذكخ ابغ حػقل كمغ أمثمتيا الثياب الػيداريو ، ندبة إلى 

عشيا "ككيحار مجيشة يعسل بيا الثياب الػيحارية القصشية كىي ثياب تمبذ خامًا غضخ 

                                                           

)ابغ مشطػر: لدػاف العػخب،  : ثياب تشدج مغ الكتاف، كيزع إليو أحيانا الحىب كالحخيخالدبيقي( 1)
 (.ص  
 .82د/ صفي عمي: مجف مرخ الرشاعية، ص ؛ 588السقخيدي: الخصا، ص ( 2)
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السقرػرة، كفضيا قمضل صفخة ككأنيا لمضشيا خد كتجمب إلى فارس كالعخاؽ كسائخ 
أك األقصار فتدتحدغ كليا بقاء معخكؼ ، كليذ بخخاساف أمضخ أك كزيخ أك قاضي 

عامي أك تاني أك جشجي إال كالثياب الػيحارية الطاىخة عمى ما يمبذ مغ فاخخ الثياب 
في الذتاء كجساليع بيا ضاىخ كزيشتيع بيا فاشية كفضيا نعسة كىي ثياب ثكيفة تخفة 
كيبمغ الثػب مشيا مغ عذخيغ ديشاًرا إلى ديشاريغ كلبدت غضخ ثػب مشيا خسذ سشضغ 

، كذكخ اإلدريدي عغ ثسغ الثػب قػؿ (1)فتخخ بمبػسيا"كتدتيج مغ العخاؽ كتجمب في
دخخ "كيبمغ ثسغ الثػب مشيا مغ ثالثة دنانضخ إلى عذخيغ ديشارا عمى قجر جػدتو أك 

.كىحا ما (2)ردائتو كىي ثياب تفػؽ الثياب في جػدتيا كصحة عسميا كحدغ صشعتيا"
ككاف يدسضيا بعس يفكجه السقجسي بقػلو "إف الثياب الػذارية عمى لػف السرست، 

، كسا كصفيا اإلدريدي "بأف لػنيا يذبو (3)خخاساف" –الدالشضغ ببغجاد بجيباج حخيخ 
، كسا (4)الدعفخاف، لضشة السمسذ ، يحسخ الثػب مشيا كثضًخا، كيدتخجـ لسجة شػيمة"

، ككحلظ الثياب الدسخقشجيةكالديارية (5)اشتيخت مجيشة سسخقشج بالثياب الػذارية

                                                           

 .25بخاري، ص ؛ فامبخي: تاريخ 404ابغ حػقل: صػرة األرض ، ص ( 1)
، رسالة ماجدػتضخ بقدػع التػاريخ ، : مجيشة بخاري في العرخ الدامانيىػيجا عبج السشعع سالع ادريذ
 .100 – 99، ص 1991كمية اآلداب ، جامعة القاىخة، 

 .501اإلدريدي: ندىة السذتاؽ في اختخاؽ األفاؽ ، ص ( 2)
لدتخنج: بمجاف الخالفػة الذػخقية ، ص ؛ 324السقجسي: أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع ، ص( 3)

515. 
 .501، ص1اإلدريدي : ندىة السذتاؽ في اختخاؽ األفاؽ ،جػػػ( 4)
: ي؛ اإلدريدػػ489؛ ابػػغ حػقػػل: صػػػرة األرض، ص312االصػػصخخي: السدػػالظ كالسسالػػظ، ص( 5)

 .495ندىة السذتاؽ في اختخاؽ األفاؽ، السجمج األكؿ، ص
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، كاشتيخت مجيشة الرغانياف كمجيشة (2)كثياب حسخ تدسصسسخجمػسضشبدي ، (1)كالجيباج
 . (3)"كاشجخد"  باألندجة القصشية

كاشتيخت الذاش برشاعة السالبذ القصشية فكاف يرشع بيا القالنذ، أما 
"بشكث" كىي قربة الذاش ، فرشعت بيا الثياب عمى الصخاز التخكدتاني، كفي 

كثضخة، كقج اشتيخت اسبيجاب بدػقيا السدسى "أسفيجاب" صشعت الثياب البيس ال
، ككانت الثياب (5)، ككانت ترجرىا إلى غضخىا مغ البمجاف(4)الكخابيذ أي "القصانضغ"

القصشية الثقضمة ىي السفزمة لجى البجك الخحل فكانت تشدج غالبًا مغ الرػؼ 
فة إلى ، ىحا باإلضا(6)كبعزيا مغ القصغ، كمغ أشيخىا الثياب السعخكفة بالبخارية

                                                           

لػاف كىػ لفظ فارسي كديبا نػػع مػغ القسػاش الحخيػخ السمػػف )ابػغ : نديج حخيخي ممػف بأالديباج( 1)
،ككػاف يصمػدمحم عمػى 686؛ دمحم التشػحي: مخجع سابدمحم ، ص 104خخداذبة : السدالظ كالسسالظ ، ص

ثياب الخـك الجيباج ، كيزخب بحدشيا السثل كيذبو بيا ما يدتحدغ مغ أثار الخبيع ، كقػاؿ الذػاعخ 
: 

)الثعالبي : ثسار القمػب في السزاؼ أبشاء فارس في ثياب الخـك       ىحا الخبيع كأنسا  أنػاره  
 (535كالسشدػب ،دار السعارؼ ،القاىخة ، د.ت، ص 

؛ 489؛ ابػػػػػغ حػقػػػػػل : صػػػػػػرة األرض ، ص254ابػػػػػغ الفكيػػػػػو: مخترػػػػػخ كتػػػػػاب البمػػػػػجاف، ص( 2)
 .495اإلدريدي: ندىة السذتاؽ في اختخاؽ األفاؽ، السجمج األكؿ ، ص

؛ حشػػػاف مبػػػخكؾ المبػػػػدي: قيػػػاـ دكلػػػة 441عبػػػج الدػػػتار الحػػػجيثي: أربػػػاع خخاسػػػاف، صقحصػػػاف ( 3)
، ص  .207شاىات خػارـز

رسػػػائل الجػػػاحظ ،الجػػػدء األكؿ ، : ـ (868ق /255) أبػػػي عثسػػػاف عسػػػخ بػػػغ بحػػػخ ت الجػػػاحظ( 4)
؛  325؛ السقجسػػػػػي: أحدػػػػػغ التقاسػػػػػيع فػػػػػي معخفػػػػػة األقمػػػػػيع ، ص20 – 19، صـ1964القػػػػػاىخة ،

 .502،  465الخالفة الذخقية، صلدتخنج: بمجاف 
(5 )Syrian Ajan: the prayer Bug of Islam, poetry, vol, 12, poetry 

foundation, 1918, p237. 
 .443، صاألرض: صػرة ابغ حػقل (6)



 

 091-9109،99عدد يشاير جامعة الفيهم مجمة كمية اآلداب                                     شيساء محسهد/ أ

004 
 

،  كالتي كانت تعتبخ ىجايا العطساء في ىحه (2)،  كاألشمذ(1)انتاج كسيات مغ الكسخا
، أما األصصخخي فضحكخ عغ ثياب القصغ في ما كراء الشيخ فيقػؿ "أما (3)الفتخة

السمبػس ففضيا مغ ثياب القصغ ما يفزل عشيع ، حتى يشقل عشيع إلى اآلفاؽ، كليع 
، كسا عخؼ أىل ما كراء الشيخ صبغ الثياب باأللػاف (4)الفخاء كالرػؼ كاألكبار"

                                                                                                                                                 

Kasai and Natsaged: socio – economic development food and clothing in 
eastern Iran and central Asia, p.389. 

: بفتح فيدكػف كمسة فارسية معخبة كأصػميا فػي الفارسػية : كسخػا كمعشاىػا فػي الفارسػية  الِكسِخاء(1)
ثػػب حخيػخي مشقػػش مػػغ لػػف كاحػج ، كقػػج يكػػف مػغ عػجة ألػػػاف كقػج انتقمػت الكمسػػة إلػى العخبيػة فػػي 
صػػػػرتضغ ، صػػػػرتيا الفارسػػػية: كسخػػػا كصػػػػرة عخبيػػػة : مسػػػجكدة ، كالكسخػػػاء تعشػػػي الثيػػػاب الحخيخيػػػة 

السدركذػػة ؛ كقػػج كانػػت مػػجيشتا نيدػػابػر كالخشدػػا مذػػيػرتضغ برػػشاعة الكسخػػا ، كفػػي ذلػػظ  السشقػشػػة
يقػؿ ابػغ بصػشػة " كيرػشع بشيدػابػر ثيػاب الحخيػخ مػغ الػشخ كالكسخػاء ، كغضخىسػا كتحسػل إلػى بػالد 

؛ رجػب  379(؛ الدبضػجى : تػاج العػخكس ، ص402اليشج") ابغ بصػشة : رحمة ابػغ بصػشػة ، ص 
اليع : السعجػػع العخبػػي ألسػػساء السالبػػذ فػػي ضػػػء السعػػاجع كالشرػػػص السػثقػػة مػػغ عبػػج الجػػػاد إبػػخ 

الجاىميػػة حتػػى العرػػخ الحػػجيث ، تقػػجيع : محسػػػد فيسػػي حجػػازي ، مخاجعػػة : عبػػجاليادي التػػازي ، 
 . 436ـ ، ص 2002الصبعة األكلى دار األفاؽ العخبية ، القاىخة ، 

م،ػػف، كيقػػاؿ  األطمــس(2) رجػػل أشمػػذ الثػػػب ، أي كسػػخو كاألشمػػذ بسعشػػى : كالصمػػذ : الثػػػب الخ،
ثػب مػغ الحخيػخ مشدػػج ، فمفػظ لػيذ بعخبػي كألشمػذ فػي الفارسػية يعشػي الحخيػخ كنػًعػا مػغ الشدػيج 

التي تجؿ عمى حخيخ   Atlasكفي الفارسية  satinيستاز بمسعاف أحج كجييو ، كيعخؼ في األنجمضدية
؛ رجب عبج الجػاد إبخاليع : مخجع سابدمحم  179المع ذي كجيضغ ، ) الدبضجي : تاج العخكس ، ص 

 . 36، ص 
ثػػػب كسخػػا  200أمػػخ رشػػضج الػػجيغ اليسػػحاني ابشػػو مجشػػج الػػجيغ حػػاكع أرض الػػخـك بػػأف يحزػػخ ( 3)
أشمذ مغ سسخقشج الجل زيارة غازاف خاف لبالد الخـك كقزائو الذتاء بيػا )مكاتبػات رشػضجي  200ك

 .255اه ، ص، إبخاليع عبج السقرػد: رسالة دكتػر 156، ص
 .116االصصخخي: السدالظ كالسسالظ، ص ( 4)
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، كاستخجمػا في ذلظ بعس السػاد الكيسيائية كمسغ عسل بيحه الرشاعة (1)السختمفة
أبػ بكخ دمحم بغ اسحاؽ العرفخي، كاف مغ أفاضل الشاس ، كركي عشو جساعة مغ 

اف مغ خيار أىل العمع كأخػه : أبػ عسخك دمحم بغ إسحاؽ، سسع العمع بدسخقشج، كك
 .(2)عباد   الرالحضغ فزاًل ككرًعا

 صشاعة السشدهجات الحريرية:-9

اعتسجت ىحه الرشاعة عمى زراعة شجخ التػت، كالكياـ بتخبية دكد القد 
، كتػافخ العساؿ كالرشاع السيخة العاممػف عمى (3)السدئػؿ عغ إنتاج الخضػط الحخيخية

ككاف يصمدمحم عمى مغ يقـػ برشاعة السشتجات استخخاج تمظ الخضػط كالكياـ برشاعتيا 
الحخيخية كمغ يتاجخ بيا لفظ "اإلبخسيسي" أك "الشقاض" كىػ مغ يقػـ بقتل اإلبخسيع، 

، كمسغ (5)، كيذتغل بيا كيبيعيا(4)كىي تصمدمحم عمى مغ يعسل الثياب مغ اإلبخسيع
 .(6)اشتيخ بيحا المقب "أبػ شخيح إسساعضل الذاشي" كىػ مغ عمساء الذاش

                                                           

؛ محسػػد دمحم خمػف، مخجػع سػابدمحم ، 138د/ سخكر: تاريخ الحزارة االسالمية في الذخؽ، ص ( 1)
 .241ص 
 .203، ص4الدسعاني: األنداب، ج( 2)
، تخجسػػػػة / أحسػػػػج محسػػػػػد ، السجمػػػػذ األعمػػػػى لمثقافػػػػة ،القػػػػاىخة ، إيػػػػخيغ فخانػػػػظ: شخيػػػػدمحم الحخيػػػػخ( 3)

 .156، صـ 1997
: أحدغ أنػاع الحخيػخ كىػػ بالفارسػية "إبخشػيع" )مجسػع المغػة العخبيػة: السعجػع الػسػيا ، اإلبرسيم( 4)

، دار 2(؛ دمحم التشػػػػػجي: السعجػػػػع الفارسػػػػي الػػػػحىبي ، فخىشػػػػظ شالئػػػػي ، ط2ـ، ص1960القػػػػاىخة،  
 .207، حشاف مبخكؾ، المبػدي، مخجع سابدمحم ، ص56ـ، ص1980ضغ، العمع لمسالي

 .239الدسعاني: األنداب، ص( 5)
 .240الدسعاني: األنداب، ص( 6)
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، (1)حكخ الجاحظ في ىحا الرجد "إف خضخ الرشاعةالخد كخضخ التجارة البد"كي
أما البالذري فقج ذكخ انتذار الثياب الحخيخية في ما كراء الشيخ بقػلو "قاؿ ابػ عبضجة 
فتح ابغ عامخ ما دكف الشيخ فمسا بمغ أىل ما كراء الشيخ أمخه شمبػا إليو أف يرالحيع 

ى دتى مػضعًا كقضل بل دتػه فرالحػه كبعث مغ قبس ففعل فيقاؿ أنو عبخ الشيخ حت
ذلظ فأتتو الجكاب كالػصفاء كالحخيخ كالثياب ثع أنو أحـخ شكًخا هلل كلع يحكخ غضخة 

، كيخجع كجػد صشاعة الحخيخ في ما (2)عبػر الشيخ كمرالحتو أىل الجانب الذخقي"
شخيدمحم الحخيخ  كراء الشيخ إلى السػقع الجغخافي كخاصة بالد الذاش الػاقعة عمى

كالحي تشقل عبخه السشدػجات الحخيخية مغ الرضغ إلي كافة البالد" كتخبية دكدة القد 
، كقج كاف (3)فقج بخعػا في صشاعة السشدػجات الحخيخية كتشافدػا مع الرضغ في ذلظ

الفغ الفارسي ىػ السديصخ عمي تمظ الرشاعة، إذ انتذخت اسالضب الدخخفة الفارسية 
 .(4)ػط الستذابكة كالجكائخ الستجاخمة ، ككحلظ رسـػ الحضػاناتمغ استخجاـ الخص

 صشاعة السشدهجات الكتانية:-8

                                                           

؛ قحصػػاف عبػػج الدػػتار الحػػجيثي: التشطيسػػات االقترػػادية فػػي 13الجػػاحظ: التبرػػخ بالتجػػارة، ص( 1)
 .123خخاساف ، ثانيا: الرشاعة ص

ـ: فتػػػح البمػػجاف، 892ىػػػ/ 279بػػغ يحضػػي البغػػجادي الػػبالري( ت الػػبالذري )أبػػي الحدػػغ أحسػػج ( 2)
 .415ـ، ص1992، القاىخة، 1ط
 .110دمحم ميجي خميفة: مخجع سابدمحم ، رسالة ماجدتضخ، ص( 3)
؛ رمػػدى رمزػػاف 262؛ ديسانػػج: الفشػػػف اإلسػػالمية، ص268إيػػخيغ فخانػػظ: شخيػػدمحم الحخيػػخ ، ص( 4)

لسجيشػػػة سػػػسخقشج مػػػغ الفػػػتح اإلسػػػالمي إلػػػي قيػػػاـ الجكلػػػة شػػػعباف سػػػبمة: التػػػاريخ الدياسػػػي كالحزػػػاري 
 .119الدامانية، ص
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ازدىخت صشاعة السشدػجات الكتانية في ما كراء الشيخ خاصة في إقميع 
، ككاف الكتاف قمياًل ببخاري (1)الذاش كيخجع ذلظ إلى كجػد الشفا في ىحا اإلقميع

عميو بعس الرشاعات مثل صشاعة الخياـ كخياشتيا، مقارنة بالقصغ كمع ذلظ قامت 
كمسغ اشتيخ بيحا العسل: أبػ صالح خمف بغ دمحم بغ اسساعضل كاف مغ أىل الحجيث 

،كمشيا أيزًا صشاعة الحباؿ كيدسي )القالنذ( كاشتيخ بيحا العسل (2)كتػفي ببخاري 
ة مغ أىل أبػ إبخاليع اسحاؽ بغ عبج   القالس ، مغ أىل بخارى حجث عغ جساع

 .(3)العمع

  

                                                           

 .134 – 131عادؿ نجضب: مطاىخ الحزارة اإلسالمية في الجكلة الدامانية، ص ( 1)
 .182، ص 2الدسعاني: األنداب ، ج( 2)
 .569، ص4الدسعاني: األنداب ، ج (3)

Kasai and Natsaged: socio – economic development food and clothing in 
eastern Iran and central Asia, p.389. 
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 الخاتسة

 يتزح مسا سبق أن:

مسا ساعج عمى ازدىار الرشاعات الدراعية كتصػرىا في بالد ما كراء  -1
الشيخ تػفخ السػاد الخاـ الالزمة لمرشاعة كالسػقع الجغخافي الستسضد 

، كتػفخ األيجي يف الرشاعات الستعجدة في األسػاؽكسيػلة ترخ 
 العاممة الالزمة لمرشاعة 

تشقدع الرشاعات الدراعية إلى قدسضغ صشاعات غحائية تعتسج عمى  -2
السادة الخاـ الشباتية أك الحضػانية أك الخذبية كالشػع الثاني صشاعات غضخ 

ات الخذبية كالجمجية كصشاعة غحائية مثل صشاعة السشدػجات كالرشاع
 .ؽ الػر 

لظ عخفت بالد ما كراء الشيخ صشاعة الخبد ككججت ركاًجا كبضًخا كذ -3
 نتيجة تػفخ الحبػب الغحائية 

عخفت بالد ما كراء الشيخ صشاعة حفظ الفاكية ككانت ىحه الرشاعة  -4
 معخكفة عشج األثخياء إذ كانػا يقجمػف الفاكية في غضخ أكانيا 

كانت بالد ما كراء الشيخ غشية برشاعة األلباف فكانت مغ الرشاعات   -5
 الثخكة الحضػانية مغ أبقار  اليامة في بالد ما كراء الشيخ كذلظ بدبب كفخة

عخفت بالد ما كراء الشيخ صشاعة الديػت السدتخخجة مغ بحرة الكتاف  -6
 كمغ الدسدع كسا كججت بيا العجيج مغ السعاصخ التي كاف يتع فضيا ذلظ 

صشاعة الشديج بأشكاليا الستعجدة كانت السيشة األكثخ انتذاًرا في بالد  -7
 كسسخقشج كخػارـزما كراء الشيخ كخاصة في بخارى 
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كراء الشيخ ككاف ىشاؾ مخاكد تقػـ  فيساتعجد مخاكد صشاعة الشديج  -8
بترشيع السشدػجات الخاصة بالخمفاء كاألقسذة التي يخمعيا الخميفة 

 عمى كبار رجاؿ الجكلة 
حخص الخمفاء العباسضضغ عمى اقتشاء مثل ىحه السشدػجات ككصل  -9

ما كراء الشيخ كخاصة الضدديات  اىتساـ الخمفاء بالثياب السػجػدة في بالد
كىػ نػع مغ الثياب الفاخخ أف أشمدمحم اسع بعزيع عميو، كمغ ىفالء 

 الخميفة الستػكل الحي أشمدمحم عمى نػع مغ الثياب اسع )الستػكمية(.

 

 

 

 قائسة السرادر والسراجع العربية

 أوًلا قائسة السرادر العربية

ه 691بن دمحم الجزري "ت  ابن األثير:"عز الدين بن األثير أبي الحدن عمي -0
الكامل في التاريخ ، الصبعة الثانية ، دار الكتب العمسية ،بضخكت م:0999/
 ـ1993،

مخترخ م: 999ه /991ابن الفقيه: "أبه بكر أحسد بن دمحم الهسذانى "ت  -9
 ـ 1884كتاب البمجاف ،لضجف ،

": صػرة م977ه /967ابن حهقل: "أبه القاسم دمحم بن حهقل البغدادي ت  -3
 .1928األرض، الصبعة الثانية ،لضجف ،
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م ": 0989ه / 680ابن خمكان: "شسس الدين أبه العباس أحسد بن دمحم"  -8
كفيات األعياف كأنباء أبشاء الدماف ، عجة أجداء ، تحقضدمحم / احداف عباس ،دار 

 الثقافة بضخكت ،د.ت

رسالة ابغ فزالف في  ابن فزالن "أحسد بن العباس بن راشد بن فزالن ": -5
ف الخحمة إلى بالد التخؾ، حققيا كعمدمحم عمضيا د/ سامي الجىاف ،الصبعة كص

 ـ 1988األكلى ،دمذدمحم ، 
تجارب األمع ، ابن مدكهيه: " أحسد بن دمحم بن يعقهب مدكهيه أبه عمى " :  -6

 ـ 2003تحقضدمحم / سضج كخكي حدغ ،الصبعة األكلى ، دار الكتب العمسية ،
ه 919الفارسي السعروف بالكرخي ت اإلصطخري"أبه القاسم إبراهيم بن دمحم  -7

": السدالظ كالسسالظ، تحقضدمحم دمحم جابخ عبجالعاؿ ، مخاجعة : دمحم شفضدمحم م990/
 ـ1961غخباؿ ، الجسيػرية العخبية الستحجة ،

فتػح البمجاف، ه " : 979البالزري: "أبه العباس أحسد بن يحيي بن جابر ت  -8
 ـ 1978باع، بضخكت، تحقضدمحم/ عبج   أنيذ الصباع، د/ عسخ أنيذ الص

: م "0197ه /899الثعالبي:"أبي مشرهر عبد السمك بن دمحم الشيدابهري ت  -9
 ثسار القمػب في السزاؼ كالسشدػب، دار السعارؼ، القاىخة، د.ت

مشاقب التخؾ، م ": 868ه /911الجاحظ: "أبي عثسان عسر بن بحر ت  -01
 ـ1964رسائل الجاحظ، الجدء األكؿ، القاىخة، 

ه 0109أبي العباس أحسد بن يهسف بن أحسد الدمذقى ت القرماني"  -11
: أخبار الجكؿ كأثار األكؿ ،تحقضدمحم : أحسج الحصيا ، فيسي سعجة، م "0601/

 ـ 1991السجمج الثاني الصبعة الثالثة ،عالع الكتب ،بضخكت ،
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: اثار البالد كأخبار العباد،دار صادر القزويشي"زكريا بن دمحم بن دمحم " -12
 ،بضخكت ،د.ت

قدسي "شسس الدين أبه عبدهللا دمحمبن أحسد بن أبي بكر الشباء البذاري الس -13
: أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع ،شباعة بخيل ،لضجف م"990ه /980ت 
 ـ1909،
: الخصا ، ه " 818السقريزي "تقي الدين أبى العباس أحسد بن عمى ت  -14

 .  ـ2007،بضخكت ،1، ج1تحقضدمحم /سمصاف بغ ىمضل بغ عضج السدسار، ط

: تاريخ م "919ه /988الشرشخي" أبه بكر دمحم بن جعفر الشرشخي ت  -15
بخاري، عخبة أمضغ عبجالسجضج بجكي ، نرخ   مبذخ الصخازي ،الصبعة الثالثة 

 ـ. 1965،دار السعارؼ ،القاىخة ،
ه 696ياقهت الحسهي " أبه عبدهللا ياقهت بن عبدهللا الرومي الحسهى ت  -16

 ،بضخكت ، د.ت .3دار الفكخ، ج : معجع البمجاف، م "0998/
 والسعربةثانياا:السراجع العربية 

 ـ1946: دراسات في الشديج ، دار الفكخ العخبي ، أنراف نرر وكهثر الزغبي -1
شخيدمحم الحخيخ ،تخجسة /أحسج محسػد،السجمذ األعمى لمثقافة  إيرين فرانك: -2

 ـ1997،القاىخة ،

، دار 1عرخ الدالجقة، ط: األحػاؿ االقترادية في خخاساف إيسان دمحم زكي -3
 ـ.2014األفاؽ العخبية، القاىخة، 

 ـ.1982: تجارة العخاؽ في العرخ العباسي، الكػيت ، حدين السدري  -4
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ػػػػ  1077/ 617ػػػ 470:قياـ دكلة شاىات خػارـز ) حشان مبروك المبهدي -5
 ـ2013ـ(،مفسدة شباب الجامعة، اإلسكشجرية ،1219

: السعجع السفرل بأسساء السالبذ عشج العخب ، تخجسة : د/  دوزي .ريشهارت -6
. فاضل ، كزارة اإلعالـ ، بغجاد ،   1971أكـخ

: مقجمة في ترشيع الديػت كمشتجاتيا، كمية الدراعة، سعد أحسد حالبه وآخرون  -7
 ـ.2001جامعة القاىخة، 

قافة تاريخ السذخؽ اإلسالمي الصبعة األكلى، دار الثعبد الحسيد حدين حسهدة:  -8
 ـ2009لمشذخ، القاىخة،

ىػ/ 389 – 286: خخاساف في عيج الدامانضضغ )عبد الشاصر إبراهيم عبد الحكم -9
ـ(، إشخاؼ عراـ الجيغ عبج الخؤكؼ الفقي، الدباعي دمحم 999 – 899

 ـ1995الدباعي )رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة(، جامعة القاىخة، 
ف الخدؼ اإلسالمية، مشاضخ الفخكسية في ضػء فشػ عبد الشاصر ياسين:  -10

 ـ 2005الصبعة األكلى، القاىخة ،

 1992: الحزارة اإلسالمية، القاىخة، عطية القهصي -11
تاريخ الحزارة اإلسالمية في الذخؽ مشح عيج نفػذ دمحم جسال الدين سرور:  -12

األتخاؾ إلى مشترف القخف الخامذ اليجخي، دار الفكخ العخبي، القاىخة 
 ـ1965،
أسذ كتكشػلػجيا الرشاعات الدراعية كااللباف، : مرطفى كسال مرطفى -13
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