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 الصراع السياسي والعسكري في المشرق االسالمي ونتائجو
 م(2455-957ىـ/ 231-534)

 
 سعــــــاد ىــــادي حسن الطائـــيأ.د.

 الممخص:
حظيت دراسة تاريخ المشرؽ االسالمي السياسي كالعسكرم باىتماـ عدد كبير مف المؤرخيف كالباحثيف     

لما ليا مف اثر كبير في رسـ خارطة العالـ االسالمي ،فالقكل السياسية التي فرضت سيطرتيا عمى معظـ 
 التكسعية .مدف المشرؽ االسالمي رسمت سياسة خاصة بيا بما يتكافؽ مع طمكحيا كسياستيا 

تناكؿ البحث اىـ التطكرات السياسية كالعسكرية في مدف المشرؽ االسالمي كانتشار الدعكة العباسية     
-789ق/997-959في عدد مف مدف اقميـ خراساف ،فضال عف دكر امراء كؿ مف االمارة الصفارية )

ـ( 2266 -969ىػ/ 589 -952ـ(،كالغزنكية )  999 – 878ىػ /  989 – 962ـ( ،كالسامانية )909
،السياسي كالعسكرم في السيطرة عمى عدد مف مدف المشرؽ االسالمي ،كقد نتج عف ذلؾ عدة تحالفات 
سياسية فيما بينيـ كمع قكل اخرل ، اذ تأثرت مدف المشرؽ االسالمي بنتائج الصراع بيف الغزنكييف 

الرغـ مف اف الغزنكييف كالقراخانييف ،اذ تعرضت الى غارات القراخانييف عمى اراضييا مراٍت عدة، كعمى 
 فقدكا معظـ ممتمكاتيـ في خراساف غير اف بمخ كطخارستاف بقيت تحت سمطتيـ.

Abstract 

   The study of the history of the Islamic Orient political and military received 

the attention of a large number of historians and researchers because of its great 

impact in drawing the map of the Islamic world, the political forces that imposed 

their control over most cities of the Islamic Orient have drawn up their own 

policy in line with their ambition and expansionist policy.                                                                               

        The research dealt with the most important political and military 

developments in the cities of the Islamic Orient and the spread of the Abbasid 

da'wa in a number of cities of Khorasan province, as well as the role of the 

princes of the Safavid Emirate (259-297 AH/782-909 AD), Samani (261-389 

AH / 874-999 AD), and Ghazna (351-582 AH/962-1166 AD), political, The 

military is in control of a number of cities of the Islamic Orient, and has resulted 

in several political alliances among themselves and other forces, as the cities of 

the Islamic Orient were affected by the consequences of the conflict between the 

Ghaznavids and The Qarakhanids, as they were subjected to raids by the 

Qarakhanids on their territory several times, and although the Ghaznavids lost 

Most of their possessions are in Khorasan, but Balkh and Takharistan remain 

under their authority.                                                                                   
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 ــــــــــــــــــــــــةالمقدمـــــــــــــــ
ػو الحمػػػػػػد لمػػػػػػػػو رب العػػػػػػػػالميػػػػػف كالصػػػػػػػػػػػػالة ،كالسالـ عمى الرسػػػػػػػػػػػكؿ الكريـ، كعمى آلو كصحبػػػػ    

 الكػػػػػػػػػػراـ أجمعيف.
-789ىػ/895-299شيدت مدف المشرؽ االسالمي خالؿ العصر العباسي كالسيما خالؿ السنكات)  

 ـ(احداثا سياسية عسكرية ميمة ليس في تاريخيا فحسب بؿ في التاريخ االسالمي عمكما.2088
كما الشؾ فيو اف اىمية مدف المشرؽ الجغرافية كخيراتيا االقتصادية جعميا محط انظار قكل سياسية    

 عدة محاكلة السيطرة عمييا كاالفادة مف مكقعيا كخيراتيا.
تناكلت في دراستي ىذه مكقؼ عدد مف مدف المشرؽ االسالمي مف الثكرة العباسية ،كاىـ االحداث    

 السياسية التي شيدتيا خالؿ عدد مف الخمفاء العباسييف .
التي ظيرت في المشرؽ االسالمي  كاشرت ايضا الى خضكعيا لعدد مف االمارات االسالمية المستقمة   

 كالتي دخمت في نزاع مستمر بينيا لمسيطرة عمييا .
اف ما تعرضت لو مدف المشرؽ االسالمي كما شيدتو مف احداث سياسية كعسكرية انعكس بكاقع الحاؿ    

عمى حياة سكانيا كاستقرارىـ فساىمكا بشكؿ اك باخر في ىذه االحداث التي غيرت مف مجرل مف مجرل 
 تاريخ المشرؽ االسالمي عمكما.

 م(:233-957ه/122-231*اوال:التطورات السياسية في المشرق االسالمي)
خرج اليو معظـ سكاف مدف ىذا االقميـ، كقد سكدكا  (2) عندما كاف ابك مسمـ الخراساني في خراساف     

 –297محمد) ثيابيـ حزنا عمى مقتؿ ابراىيـ بف محمد بف عمي بف عباس الذم قتمو مركاف بف
في مقدمتيـ،كقد سكدكا انصاؼ الخشب التي كانت  (9)ـ(،ككاف سكاف طخارستاف789 – 688ق/299
،كبعد اف استكلى ابك مسمـ الخراساني عمى خراساف استعمؿ عمالو عمييا، فكلى خالد بف ابراىيـ (9)معيـ

 (8)عمى طخارستاف.
كشكاف مف طخارستاف العميا في سنة ككاف اىـ حدث عندما حاصر ابك جديع الكرماني قمعة التب 

، كتمكف مف فتحيا فقتؿ  ـ ككاف فييا بنك برزم التغمبيكف اصيار الحارث بف سريج796ق/ 228
،كعندما تكجو ابك مسمـ الخراساني الى مدينة (5)مقاتمييـ، كسبى عامة اىميا مف العرب كالمكالي كالذرارم 

اياـ، ككاف قد كعد اصحابو  7ل قراىا، كبقي فييا لمدة ـ، متنكران كنزؿ في احد786ق/ 299سنة  (6) مرك
اف يكافكه في مرك بعد عيد الفطر كمنيا كجو اتباعو الى مدف عدة في اقميـ خراساف لنشر الدعكة العباسية 

.كخالؿ الحرب (8)ابا داكد كعمرك بف اعيف ( 7)فييا في شير رمضاف، فكجو الى طخارستاف كما دكف بمخ 
ابي مسمـ الخراساني كنصر بف سيار، بعث ابك مسمـ كتبو الى اىؿ طخارستاف كمرك التي اندلعت بيف 

ـ قاـ ابك مسمـ الخراساني بقتؿ 787ق/290.كفي سنة (20)لطمب النجدة منيـ كليبعثكا لو بالمدد  (9) الركذ
 (22)عمي كعثماف ابني ابك جديع الكرماني، ككاف سبب ذلؾ اف ابا مسمـ كجو مكسى بف كعب الى ابيكرد
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، فمما بمغو تكجو ابي داكد الى بمخ خرج (29)فافتتحيا، ككجو أبا داكد الى بمخ كفييا زياد بف عبد الرحمف 
 (25). (28)فضالن عف اىؿ طخارستاف كتكجيكا الى الجكزجاف (29) في اىميا كاىؿ ترمذ

خ، فكتب اليو ابك ،كدخؿ ابك داكد مدينة بم(26)فمما دنا ابك داكد منيـ انصرفكا منيزميف الى ترمذ 
مسمـ بالقدكـ عميو، ككجو بدالن عنو ابا الميالد يحيى بف نعيـ عمى بمخ، فمما قدـ كاتبو زياد بف عبد 
الرحمف اف ينضـ الييـ فأجابو الى ذلؾ، فرجع زياد كمسمـ بف عبد الرحمف بف مسمـ الباىمي كعيسى بف 

فنزلكا عمى فرسخ مف بمخ، كمع  (27)راء النيرزرعة السممي كاىؿ بمخ كترمذ كممكؾ طخارستاف كبالد ما ك 
، ثـ كلى ابك مسمـ الخراساني عبد (28)تطكر االحداث امر ابك مسمـ الخراساني بقتؿ ابني الكرماني 

 (29)الرحمف بف مسمـ المغمس السند كطخارستاف بعد اف استقر االمر لو. 
الخاضعة لسمطتيـ ككانت طخارستاف في  ككجو الخمفاء العباسيكف اىتماميـ في ادارة معظـ البالد     

 مقدمتيا.
ـ( رسالة الى الممكؾ يدعكىـ الى 785-778ق/269-258اذ كجو الخميفة العباسي الميدم)  

 .ذكر اف االتراؾ الغز(90)الطاعة، فدخؿ معظميـ في طاعتو، ككاف في مقدمتيـ ممؾ طخارستاف شركيف 

كراء النير في عيد الخميفة الميدم، غير اف االتراؾ القارغمية انتقمكا مف اقاصي  بالد االترؾ في بالد ما 
، فدعاىـ االمير زنكي بف خميفة الشيباني المستكلي عمى حدكد (92)قمعكىـ كطردكىـ مف اكطانيـ
، ككانت بينو كبيف االمير قماج صاحب بمخ عداكة احكمتيا االياـ (99)طخارستاف اليو كانزليـ بالده. 

ما، ككاف كؿ كاحد منيـ يرغب بالعمك عمى حساب االخر كيتكلى السمطة، فتقكل بيـ لممجاكرة التي بيني
االمير زنكي كساركا معو الى بمخ لمحاربة قماج فكاتبيـ قماج فمالكا اليو كخذلكا زنكي عند الحرب، فأخذ 

ة كمراعي ،كاقطع قماج الغز مكاضع كاسع(99) زنكي كابنو اسيريف فقتؿ قماج بف زنكي ثـ قتؿ االب بعده.
شاسعة مف بالده، غير انيـ سرعاف ما انضمكا الى الحسيف بف الحسيف الغكرم بعد اف اصطدـ مع 

،كبقي الغز في نكاحي طخارستاف كفي نفس قماج الغيظ (98)قماج، كتمكف مف فرض سيطرتو عمى بمخ.
ائؼ مف الترؾ كقدمكا لما فعمكه بو، فاراد صرفيـ عف بالده، غير انيـ سرعاف ما تجمعكا، فأنضـ الييـ طك 

عمييـ ارسالف مكقا التركي، فجمع ارسالف قماج عسكره كلقييـ فأقتتمكا ليكـ كامؿ، فانيـز قماج كجنده، 
.كفي سنة (95)كاسر ىك كابنو ابك بكر فقتمكىما كاستكلكا عمى نكاحي بمخ كعاثكا فييا كبدأكا بسمبيا كنيبيا 

، ككتب الى ابنو (96)ـ(الى مدينة الرم808– 786/ ىػ299– 270ـ سار الخميفة الرشيد )808ق/ 289
 (97)محمد في بغداد يأمره بالخركج الييا كالقياـ بما خمؼ بيا، ككتب الى بنداد ىرمز، صاحب طبرستاف

فخرج، كشركيف صاحب طخارستاف، فخرج بنداد ىرمز عمى ىرثمة بف اعيف، كاخرج ابنو قاركف فصيره 
 (98)في معسكر الخميفة الرشيد. 

ـ ثار رافع بف الميث بف نصر بف 805ق/ 290كفي عيد الخميفة العباسي ىاركف الرشيد سنة        
سيار في طخارستاف مباينان لعمي بف عيسى فكجو اليو ىرثمة لمحاربتو، كتكجو عمي بف عيسى اليو، فمما 
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، فبعث اليو (90)،كذكر انو ثار في سمرقند(99)قدـ عميو امر  بحبسو كاستصفاء امكالو، كامكاؿ كالده 
الخميفة الرشيد ىرثمة بف اعيف في جيش كبير لمقاتمتو، اذ زاد خطره كاستفحؿ امره السيما بعد اف زاد عدد 

 (96)كخكارـز (95)كبخارل (98)،كالصغانياف (99)، كخجندة(99)كفرغانة (92)اتباعو كاستماؿ اليو اىؿ الشاش
في سمرقند فاستمرت المعارؾ بينيما حتى قتؿ عدد  كبمخ كطخارستاف كغيرىا، كقد تحصف رافع بف الميث

 .(97)كبير مف اتباعو 
( قضى عمى ممكؾ عدة كفي  899-829ق/928-298كفي عيد الخميفة العباسي المعتصـ )  

،كُذكر عف ذلؾ )انو لـ تجتمع الممكؾ بباب احد قط (98)مقدمتيـ ممؾ طخارستاف ككانكا جميعان في خدمتو 
المعتصـ كال ظفر ممؾ كظفره .......كصار الى بابو ممؾ فرغانة،..... كممؾ طخارستاف، اجتماعيا بباب 
 .(82)....( (80)، كممؾ الصغد(99)كممؾ اصبياف

 م(في المشرق االسالمي:747-921ه/179-147*ثانيًا:التوسع العسكري لالمارة الصفارية )
تمفة في عيد االمارة الصفارية سكؼ شيدت مدف المشرؽ االسالمي احداثان سياسية كعسكرية مخ     

 نحاكؿ ىنا عرضيا.
بعد اف أمر االمير يعقكب بف الميث الصفار بأف تككف الخطبة بأسمو، كبعد اف سيطر عمى مدف      

،    كمف اىـ (89)ـ 869ق/ 956عػػػػػػػػدة تكجو الى طخارستاف كبمخ كتمكف مف فرض سيطرتو عمييا سنة 
اذ لـ يكف بأستطاعتو اف يفرض سيطرتو  (89)لصفار سيطرتو عمى مدينة شيرازما حققو يعقكب بف الميث ا

عمى فارس كميا، غيػػػػػػػر انو اعاد ىجكمو عمى بالد فػػػػػػػػػارس مف جديد فاقطعو الخميفة بمخ كطخارستاف 
-956ـ ناؿ يعقكب بف الميث الصفار رضا الخميفة المعتمد) 872ق/958.كفي سنة (88)كالسند 

ـ( اذ ضـ اليو كالية بمخ كطخارستاف أم القسـ الشمالي مف افغانستاف 799-869ق/979
ق/ 957،كذكر اف يعقكب بف الميث الصفار فرض سيطرتو عمى ىاتيف المدينتيف منذ عاـ (85)الحالية.

.ككاف السبب الذم دفع الخميفة باتخاذ (88)كغيرىا  (87)ككابؿ (86)ـ، بؿ انو فرض سيطرتو عمى غزنة870
ىذا االجراء لكثرة المشاكؿ الداخمية التي كانت تعاني منيا الخالفة العباسية، ليذا اصبح الصفاريكف قكة 

 (89)منافسة لمطاىرييف كمناكئتو ليـ. 
كمف االحداث السياسية التي شيدتيا مدف المشرؽ االسالمي الصراع بيف احمد بف عبد اهلل      

ـ فعندما سار   878ق/ 962الخجستاني كعمرك بف الميث الصفار، كابك طمحة منصكر بف مسمـ ،سنة 
كاف بيا عامؿ عمرك بف الميث الصفار، فأتاه ابك طمحة منصكر بف  (50)احمد الخجستاني الى سرخس

طخارستاف في  (52)مسمـ فقاتمو فأنيـز ابك طمحة، فسار احمد الخجستاني خمفو فمحؽ بو الى مدينة خمـ
،     غير اف احد (59)، كاقاـ احمد الخجستاني في طخارستاف  (59)فيزمو ايضان، فسار الى سجستاف

كاخذ كالده احمد الخجستاني بمساعدة اىميا، فمحؽ بو ابا طمحة  (58)اعكاف ابا طمحة سار نحك نيسابكر
ؾ الى احمد الخجستاني فسار ، كقد كصمت اخبار ذل(55)الى نيسابكر غير اف اىميا منعكه مف دخكليا. 
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الى نيسابكر، كبعث احمد بف محمد بف طاىر ابا العباس النكفمي بخمسة االؼ رجؿ ليخرج احمد 
الخجستاني مف نيسابكر، فبمغ خبره احمد الخجستاني، فأرسؿ اليو ليمنعو عف سفؾ الدماء، غير اف ابا 

ـ، غير اف االخبار سرعاف ما كصمت الى العباس النكفمي امر بضرب الرسؿ كحمؽ لحييـ، ثـ امر بقتمي
النكفمي بقرب جيش احمد الخجستاني، فترككا الرسؿ فيربكا كسارعكا الى احمد كاعممكه باالخبار، فعبأ 
جيشو كشف حممتو عمى النكفمي كاشتبككا معو، بمعارؾ عنيفة، كقبضكا عميو كاحضركه اليو ككبخو بسبب 

ؿ احمد الخجستاني عاما اخر ينيب كيسمب في طخارستاف ،كظ(56)ما فعمو مع رسمو ثـ امر بقتمو 
كخراساف كتغمب عمى ابي طمحة منصكر الذم اصبح قائد جيش عمرك بف الميث الصفار،غير انو سرعاف 

 (57)ـ كىك مخمكر بيد غالميف مف غممانو . 882ق/  968ما قتؿ في سنة 
 م(في المشرق االسالمي: 777 – 295 ىـ / 327 – 162*ثالثًا:النشاط العسكري لالمارة السامانية )

ـ( اكامره الى االمير اسماعيؿ بف 902 - 899ق/  989 - 979اصدر الخميفة المعتضد ) 
احمد الساماني ليقكد جيشو الى طخارستاف كمدف اخرل كيفرض سيطرتو عمييا كانتزاعيا مف يد االمير 

د بعثو ليفرض سيطرتو عمى كذكر الكرديزم اف الخميفة المعتض ،(58) محمد بف زيد العمكم
.فنفذ االمير اسماعيؿ بف احمد (60)كطبرستاف، كالقبض عمى محمد بف زيد بف محمد العمكم (59)جرجاف

اكامر الخميفة كاخذ جيشان كبيران بقيادة احمد بف ىاركف، كجرت معركة كبيرة بيف الطرفيف استشيد فييا 
محمد  في االسر، كجاؤكا بو الى االمير اسماعيؿ بف  ، ككقع ابنو زيد بف(62)االمير محمد بف زيد العمكم

،كاصدر االمير الساماني السعيد نصر بف احمد اكامره بتكلية (69)احمد، فارسمو الى بخارل معززان مكرمان 
قائد جيشو محمد بف المظفر عمى امارة بمخ كطخارستاف مكافأة لو عمى ما حققو مف انتصارات في 

،كمف (69) اخكتو ابك زكريا يحيى، كابك صالح منصكر، كابك اسحاؽ ابراىيـ المشرؽ، كلقضائو عمى تمرد
ىذا يتضح الى ام مدل كاف محمد بف المظفر مخمصان السياده، اذ كضع امكانياتو، كبذؿ جيكده في 

 .(68)خدمتيـ 
شيدت مدف المشرؽ االسالمي   (65)كفي عيد االمير الحميد ابك محمد نكح بف نصر الساماني     

 داث سياسية كصراعات عسكرية عدة.اح
ككاجو االمير نكح بف نصر ثكرة قائد جيشو في خراساف ابا عمي احمد الجغائي بعد اف عزلو عف      

منصبو بسبب شكاية اىميا كسكء سيرتو كسيرة عمالو ككلى بدال عنو ابراىيـ بف سيمجكر مما اثار حفيظة 
االمير الحميد نكح بف نصر الرئاسة العميا لجيش  ـ اسند986ق/995،كفي سنة (66)ابي عمي الجغائي

خراساف الى منصكر قراتكيف، فتكجو منصكر مف بخارل الى مرك، ثـ تكجو الى نيسابكر، استعدادان لكضع 
حٍد البي عمي بف احمد الجغائي الذم اعمف التمرد ضد االمارة السامانية، ككاف ىك حينيا في الصغانياف، 

يو بأف االمير نكح بيف نصر سكؼ يزحؼ الييا فتكجو الى بمخ كبقي فييا مدة غير اف االخبار كصمت ال
مف الزمف ثـ سار منيا الى بخارل، فأستعد االمير نكح بف منصكر بجميع عساكره لمالقاتو، فأشتبكا في 
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ـ، حقؽ فييا االمير نكح انتصارات ساحقة ضده ككقع عدد كبير مف 987ق/ 996معارؾ طاحنة سنة 
ل بيد جيش االمير نكح بينما ىرب عدد كبير مف اتباعو اسرل بيد جيش االمير نكح بينما اتباعو اسر 

،غير اف ابا عمي سرعاف ما طمب المساعدة مف امير (67) ىرب ابك عمي بف احمد الى الصغانياف
، فكافؽ عمى مساعدتو، كحشد جيشو كتكجو بو الى ترمذ  كعبر نير جيحكف ثـ تكجو الى بمخ (68)ختالف

في طخارستاف حيث التقى ىناؾ مع امير ختالف كجمع  (69)ستمر في مسيرتو حتى كصؿ الى سمنكافكا
مف طخارستاف عددان كبيران مف الجند كاالتباع، كعندما كصؿ الى طخارستاف كصمت االنباء اليو اف جيش 

ارؾ بيف االمير نكح قد كصمكا الى الصغانياف كىددكا دكر ابي عمي بف سيمجكر كقصكره، ككقعت مع
 .(70)ـ 988ق/ 997الطرفيف قرب الصغانياف انتيت الى عقد الصمح بيف الطرفيف سنة 

فبعد كفاة االمير الساماني الرشيد ابي الفكارس عبد المممؾ بف نكح، اختمفت االراء فيمف يتكلى الحكـ     
شيد رسالة الى البتكيف مف بعده، فبعث الكزير ابك عمي محمد بف محمد البمعمي الذم كاف كزير االمير الر 

،فكتب البتكيف الجكاب:)يككف االجالس لمف  (79)،يقكؿ لو فييا: ) مف تستصكب اجالسو؟ ( (72)الحاجب. 
فمما كصؿ ىذا الجكاب الى الكزير كتب لو مرة اخرل:)اف السامانييف كالحشـ  ،(79)ىك احؽ مف اكالده( 

تكيف الحاجب الرسالة بعث بقكات عسكرية لحؿ ،فمما قرأ الب(78)اتفقكا عمى اف ُيجمسكا منصكران( 
،كسرعاف ما صدرت االكامر بعزؿ البتكيف عف منصبو كتكلية ابي منصكر محمد بف عبد (75)المكضكع

،ككصمت االكامر الى ابي منصكر كاف مضكمنيا )اف ال تعبر النير، (76)الرزاؽ الذم كاف قائدان لمجيش 
،فخرج (77) الرئاسة العميا لجيكش نيسابكر، كرغاب اخرل تحقؽ لؾ(فاف البتكيف سيعبر النير، فحاربو كلؾ 

ـ، فكجو ابك منصكر الجيش لمكاجيتو اذ اعتبره متمردان كمغتصبان 962ق/950البتكيف مف نيسابكر سنة 
كقد كصمت رسائؿ بذلؾ الى قادة البتكيف، كعندما كجد البتكيف اف االمر اصبح مستحيالن امامو احرؽ 

،ثـ قاؿ لغممانو الخكاص: )كمكـ تركف، امامكـ جراحات الخناجر كالحبس (78)فيو.  المعسكر ككؿ ما
،كبالفعؿ تكجو الى بمخ (79) كالمصادرة، ككراءكـ القتؿ كاالسر كالسيؼ، فالصكاب اف نذىب الى بمخ(.

مـ، كمنيا الى خمـ ، فمما كصمت اخباره تكاجده ىناؾ بعث االمير السديد جنده اليو كلقكة في بادية خ
، فقتمكا عددا كبيران 25000، اما عدد جيش االمير فكانكا 500كتقاتؿ الطرفاف ككاف عدد اتباع البتكيف 

.فعندما تكجو االمير نكح بف منصكر (80)مف اتباعو، فتكجو الى طخارستاف كمنيا الى غزنة كبقي فييا 
عمي الى بمخ كاقاـ بيا، فكصؿ  الساماني الى الصغانياف مع جنده لمالقاة ابي عمي بف سيمجكر، خرج ابك

،ثـ خرج ابك عمي الى بخارل فخرج اليو االمير (82) اليو رسكؿ االمير نكح لعقد الصمح بينيما فأجاب اليو.
نكح في عساكره، كجعؿ الفضؿ بف محمد اخا ابي عمي صاحب جيشو فأشتبؾ الطرفاف بمعارؾ عنيفة 

عي، الى نكح كتفرؽ العسكر عف ابي عمي ـ، فأستأمف اسماعيؿ بف الحسف الدا987ق/ 996سنة 
،ثـ بمغو اف االمير نكح قد امر العساكر بالمسير اليو مف (89)كُألحقت بو اليزيمة كعاد الى الصغانياف. 
قد تجيز لمساعدة اصحاب ابي عمي، فسار ابك عمي في  (89)بخارل كبمخ كغيرىما، كاف صاحب الختؿ
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ى بمخ فأستكلى عمييا كعمى طخارستاف كجبى امكاليما جيشو الى ترمذ كعبر نير جيحكف كمنيا ال
.كسار مف بخارل بعسكر جرار الى الصغانياف كاقامكا في نسؽ كمعيـ الفضؿ بف محمد اخك ابي (88)

عمي، فكتب عدد مف قادة العسكر الى االمير نكح اف الفضؿ قد اتيمكه بالمسير الى اخيو فأمرىـ بالقبض 
بخارل، كقد كصمت ىذه االنباء الى ابي عمي كىك مقيـ في طخارستاف  عميو فقبضكا عميو كسيركه الى

فعاد الى الصغانياف، ككقعت بينيـ حركب فضيؽ عمييـ ابك عمي في العمؼ، فانتقمكا الى قرية اخرل عمى 
ـ قتاالن شديدان فقيركه، كدخؿ جند نكح الى 988ق/ 997بعد فرسخيف مف الصغانياف فقاتميـ ابك عمي سنة 

اف كدمركا قصكر ابك عمي كمساكنو، كانتيت المعركة بينيما بعقد الصمح عمى اف يككف ابف ابا الصغاني
 (. 85)ـ   988ق/ 997عمي ابي المظفر عبد اهلل رىينة لدل االمير نكح كتـ عقد الصمح سنة 

 م( في المرق االسالمي:2266 -761ىـ/ 421 -342*رابعًا:النشاط العسكري لالمارة الغزنوية ) 
،كتكجو بو الى بخارل في  كر اف احد التجار المدعك الحاج نصر الحاجي، اشترل سبكتكيفذُ  

عيد االمير عبد الممؾ بف نكح الساماني، كلما كانت آثار الكياسة كالشجاعة ظاىره عميو، اشتراه البتكيف 
سنة كفي  .(86)الحاجب، كذىب الى طخارستاف لخدمة البتكيف، عندما اصبحت كالية طخارستاف لو

ـ تكلى سبكتكيف امارة غزنة، كقاد منيا جيشان الى مدف عدة، كضبط امكر البالد كفي 976ق/ 966
.كفي عيد السمطاف محمكد الغزنكم اتسعت ممتمكات االمارة الغزنكية، (88) (87) مقدمتيا طخارستاف كالغكر

مف جية ( 89)ؽ العجميحتى اشتممت عمى الجزء الشمالي مف شبو القارة اليندية مف جية الشرؽ كالعرا
الغرب كخراساف كطخارستاف كقاعدتيا بمخ، كشماالن مف بالد ما كراء النير مف جية الشماؿ ،كسجستاف 

،اذ فرض (90)مف جية الجنكب، فأصبح الغزنكيكف اقكل االمارات التي ظيرت خالؿ العصر العباسي 
اف في مقدمتيا، ككاف االمراء السمطاف محمكد الغزنكم نفكذه عمى مناطؽ كمدف عدة ككانت طخارست

،نجح الغزنكيكف االقكياء في تكسيع رقعة دكلتيـ التي اشتممت عمى (92)يحكمكف فييا بتفكيض منو 
مساحات كبيرة في جنكب غرب اسيا كضمت افغانستاف كبعض المدف في خراساف كبالد ما كراء النير 

قريبو قدر خاف بف بغرا  سؿ أيمؾ خافـ را2007ق/ 998.كفي سنة (99) فضالن عف بعض المدف اليندية
خاف طالبان منو المساعدة كالمناصرة لمكقكؼ بكجو السمطاف محمكد الغزنكم الذم كاف مقيمان في ذلؾ 
الكقت في طخارستاف، فمبى نداءه، كعقدا تحالفا ضده، كاستنفرا دىاقيف بالد ما كراء النير كحشد الجيكش، 

الؼ فعبرا نير جيحكف، كعندما كصمت االخبار الى السمطاف  50كسارا عمى رأس جيش يفكؽ عدده عمى 
محمكد الغزنكم سار مف طخارستاف الى بمخ فأستقر بيا قاطعان كصكؿ االمدادات الييـ، كاستعد 

 8لمكاجيتيـ، فكقعت معركة كبيرة بينيما قرب قنطرة جرخياف عمى نير بمخ في صحراء كتر التي تبعد 
ـ، كُقتؿ عدد كبير منيـ، 2007ق/ 998في سنة  عركة بيزيمة القراخانييففراسخ عف بمخ، كقد انتيت الم

 (99)بينما غرؽ القسـ اآلخر عند محاكلتيـ اليرب. 



 .........م(2455-957ىـ/ 534-231الصراع السياسي والعسكري في المشرق االسالمي ونتائجو)
 

 

 

 

 

02 
 ج

 
 

 0202 –  كانون الثانيلشهر  (33)العدد                                                  مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار        
 

كليس ابمغ تصكير لحقيقة العالقات بيف الغزنكييف كالقراخانييف مف ايراد نص رسالة لخكارزمشاه  
ـ جاء فييا: )ال يخفى ما 2090ق/ 892 التكنتاش الى السمطاف مسعكد الغزنكم يعكد تاريخيا الى سنة

تحمؿ السمطاف الماضي مف المشقة كالمؤنة حتى تكطدت اقداـ قدرخاف في الحكـ ىنالؾ كاستتبت لو 
االمكر في تمؾ االنحاء، فمف الكاجب اف تُنمى اليكـ ىذه الصالت لتزداد بكاسطتيا تمؾ االلفة كىـ في 

كيال يركنكا الى الفساد، اما عمي تكيف فأنو عدك لدكد، كىك الحقيقة ليسكا احباء كلكف مجاممتيـ كاجبة 
بأمر مف السمطاف الماضي كال  (98)حرمو مف حككمة بالساغكف كالثعباف االبتر ألف اخاه طغاف خاف

يمكف اف يككف العدك صديقان في يكـ مف االياـ فمف الكاجب عمى اية حاؿ اف تعقد معو عيدان كلك شكميان ، 
عيد فينبغي اف تحشد ثغكر بمخ كطخارستاف كصغانياف كترمذ... كختالف بالرجاؿ كالجند فأذا ما ابـر ال

 (95)فأف مف عادتو اف يياجـ كؿ ناحية يعرؼ انيا خالية مف معدات الحرب كالدفاع فينيبيا كيتركيا(. 
عانى الغزنكيكف مف غارات عمي تكيف آخي ايمؾ خاف القراخاني الذم كاف يتكلى بعض نكاحي  

د ما كراء النير، اذ كثرت غاراتو عمى الصغانياف، كترمذ، كبمخ، كطخارستاف كغيرىا، فأتفؽ مع بال
،فػػػػػػػػػػػأمر السمطػػػػػػػػػػػػػاف مسعكد أبا سعيػػػػػػػػػد آلتكف تاش ،" (96)السالجقة عمى انتزاع امالؾ الغزنكيكف 

،كبالفعؿ تمكف ابا سعيد (97)ـ 2092ق/ 899نة التكنتاش" كالي خػػػػػػػػػػػػكارـز لمتخمص مف عمي تكيف س
التكنتاش مف اخضاع عمي تكيف، فجمع عمي تكيف امكالو كذخائره كالتجأ الى احدل القالع في الصغد 

،كبعد (98)تاركان بخارل التي كاف يحكميا الى بعض اعكانو فسار التكنتاش الى بخارل كاستكلى عمييا 
ـ انتيى النفكذ الغزنكم في 2080ق/899سنة  (99)معركة داندنقافانتصار السالجقة عمى الغزنكييف في 

خراساف، كقد اعرب مسعكد الغزنكم في رسالة بعث بيا الى القراخانييف يعبر فييا عف ثقتو في اف ارسالف 
خاف لف يتكاف عف مساعدتو بؿ سيقـك بحممة عسكرية ضده، غير اف مسعكد نفسو قد اذىمتو الصدمة 

سببيا الرغبة في االستمرار بالمقاكمة، ليذا قرر ترؾ بمخ كغزنة، عمى الرغـ مف بدرجة كبيرة فقد ب
محاكالت كزيره ككبار رجاؿ دكلتو ألقناعو بالبقاء كأنو ال اساس لمثؿ ىذه المخاكؼ، غير انو اصر عمى 

حاكالن مف مكقفو فتكجو الى اليند بعد اف ارسؿ الى بكرم تكيف عيدان بتعيينو حاكمان عمى بمخ كطخارستاف م
.كمف خالؿ ىذا يتكضح لدينا انو عمى الرغـ مف اف (200)خالؿ ذلؾ اثارة الخالؼ بينو كبيف السالجقة 

 الغزنكييف فقدكا معظـ ممتمكاتيـ في خراساف غير اف بمخ كطخارستاف بقيت تحت سمطتيـ .
كفي عيد السمطاف مكدكد بف مسعكد بف محمكد الغزنكم تكسعت امالؾ الغزنكييف مستغالن فترة       

ـ جيشان 2088ىػ/895ككجو سنة   ضعؼ السالجقة.اذ استغؿ السمطاف مكدكد مرض السمطاف جغرم بؾ
 ( 202)ييف.لالستيالء عمى بمخ كطخارستاف ،غير اف السالجقة بقيادة ألب ارسالف تمكنكا مف سحؽ الغزنك 

 *الخاتمة:
 مف خالؿ دراستنا ىذه تكصمنا الى جممة مف النتائج الميمة مف ابرزىا ما يأتي:     
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تعد مدف المشرؽ االسالمي مف اىـ مدف العالـ ،نظرا ألىمية مكقعيا الجغرافي فضال عف ثركاتيا -2
 تحت سمطتيا. االقتصادية مما جعميا محط انظار القكل السياسية لمسيطرة عمييا كاخضاعيا

رحبت معظـ مدف المشرؽ االسالمي بالثكرة العباسية كلـ تبد اية مقاكمة ،ليذا حظيت باىتماـ الخمفاء -9
 العباسييف .

شيدت معظـ مدف المشرؽ االسالمي الصراع السياسي كالعسكرم الذم اندلع بيف االمارات االسالمية -9
 الصفارية كمف ثـ السامانية كمف ثـ الغزنكية.المستقمة في المشرؽ ،فتارة نجدىا تخضع  لالمارة 

كانت معظـ مدف المشرؽ االسالمي محط اطماع سالطيف االمارة الغزنكية لمدة طكيمة، ليذا تأثرت -8
 بالصراعات السياسية التي خاضتيا االمارة مع القكل السياسية االخرل المنافسة ليا.

الغزنكييف كالقراخانييف ،اذ تعرضت الى غارات تأثرت مدف المشرؽ االسالمي بنتائج الصراع بيف -5
 القراخانييف عمى اراضييا مراٍت عدة.

عمى الرغـ مف اف الغزنكييف فقدكا معظـ ممتمكاتيـ في خراساف غير اف بمخ كطخارستاف بقيت تحت -6
 سمطتيـ.

 *ىوامش البحث ومصادره:
حدكدىا اليند كطخارستاف كغزنة كسجستاف ككرماف ، خراساف: كىي بالد كاسعة أكؿ حدكدىا مما يمي العراؽ ، كآخر -2

تضـ ككر كمدف عدة منيا نيسابكر ، ىراة ، مرك ، بمخ ، الطالقاف ،  نسا ، أبيكرد ، سرخس ، كمما يتخمؿ ذلؾ مف 
 المدف ، كفي خراساف أجكد أنكاع الدكاب  كالرقيؽ كاألطعمة كالممبكس كسائر ما يحتاج إليو الناس ، فأنفس الدكاب مف

بمخ ، كأجكد أنكاع  ثياب القطف كاالبريسـ في نيسابكر كمرك ، كأجكد أنكاع البز في مرك ، كأنجب أىؿ خراساف   
أبك اسحاؽ  كأكثر عممائيـ مف بمخ كمرك في الفقو كالديف كالنظر كالكالـ . لمزيد مف التفاصيؿ ُينظر : االصطخرم ،

 959ـ ، ص 2997، بريؿ ، ليدف ، دار صادر ، بيركت ،  ـ( ، مسالؾ الممالؾ 957ىػ/ 986ابراىيـ بف محمد)ت
ـ(، صكرة األرض، بريؿ، ليدف، دار صادر، بيركت،  977ىػ/ 967؛ ابف حكقؿ ، أبك القاسـ النصيبي)ت 986ك ص 

ـ(، حدكد العالـ مف المشرؽ 989ق/979؛ مؤلؼ مجيػكؿ ، )ت بعد سنة  858ك ص896، ص 9، ج2998، 9ط
ق 2899الكتاب عف الفارسية: السيد يكسؼ اليادم ،الناشر :الدار الثقافية لمنشر، القاىرة،  إلى المغرب،محقؽ كمترجـ

 .80ص -72، ص
طخارستاف: كىي احدل ككر اقميـ خراساف،كقصبتيا ىي طخارستاف نفسيا ،كىي ارض اليياطمة،تقع شماؿ سجستاف -9

كقاعدتيا ترمذ عمى نير جيحكف،كفي شرقييا بالد الختف ،كذكر تقع شرقي بمخ كغربي نير جيحكف ،كيقاؿ ليا 
ي االكلى كتسمى الطالقاف ،كالثانية السفمى تخارستاف كطخيرستاف ،كتنقسـ الى قسميف احدىما طخارستاف العميا كى

كىي الدنيا الغربية،اسماؤىا اعجمية،كفي اطرافيا انيار كمركج ،تسكنيا اجناس مف الترؾ، كىي اقميـ كاسع  ، اكبر 
مدنيا الطايقاف ، ك ركاليز ، كاندراب ، رسكف ، كخمـ ، اسكيمشت ، كسمنجاف، كبغالف السفمى 

اف،كخست،مذر كاه،كركب ،كسرام عاصـ،ك غربنؾ،كحصف سنكاف،كجميع ما بقي مف مدف كالعميا،كسكمكند،كارىف،كرك 
طخارستاف متقارب في الشبو كالكبر ،كتتصؿ طخارستاف ببمخ،كتعد زابمستاف ككابؿ مف اىـ ثغكر طخارستاف .لمزيد 

كضع حكاشيو : ـ( ،البمداف ، 897ىػ/988مف التفاصيؿ ينظر: اليعقكبي، أحمد بف اسحاؽ بف جعفر بف كىب ) ت
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؛  299كص299كص 299ـ   ،ص9009ىػ/2899،  2محمد اميف ضناكم ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط
؛ ابف حكقؿ، صكرة 986كص989كص 979كص978كص975، كص 958االصطخرم ، مسالؾ الممالؾ ، ص

حسف ـ( ، ا985ىػ/975؛ المقدسي، شمس الديف أبي عبد اهلل محمد )ت858كص857كص888، ص9األرض، ج
 كص 998كص 996كص 995ص ،9ج ،2906التقاسيـ في معرفة االقاليـ ، بريؿ ، ليدف ، دار صادر ، بيركت، 

ـ(،معجـ البمداف، دار الفكر ، بيركت ، 2998ىػ/696؛ الحمكم ، ابك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل )ت986كص 995
 .896كص955كص99،ص8بال.ت ،ج

تح :عبد المنعـ عامر ،مراجعة :د. جماؿ  ـ(، االخبار الطكاؿ، 895ىػ/ 989تابك حنيفة احمد بف داكد ) الدينكرم،-9
-960الديف الشياؿ ،مصر ،كزارة الثقافة كاالرشاد القكمي ، االقميـ الجنكبي ،االدارة العامو لمثقافة ،بال.ت، ص

 .962ص
الرسؿ كالممكؾ، مراجعة ـ(، تاريخ 999ق/ 920؛ الطبرم، محمد بف جرير، )ت968الدينكرم، االخبار الطكاؿ، ص-8

 ؛ النكيرم،59، ص6كتصحيح كضبط: نخبة مف العمماء االجالء، مؤسسة االعممي لممطبكعات، بيركت، بال.ت ، ج

نياية األرب  في فنكف األدب ، طبعة  ـ(، نياية االرب2999ىػ/799شياب الديف أحمد بف عبد الكىاب بف محمد )ت
 .96، ص99ـ ، ج2976،  2ار الكتب كالكثائؽ القكمية ، القاىرة ، ط، تح : د. عمي محمد البجاكم ، الناشر: د

ـ(، تجارب االمـ كتعاقب اليمـ ، تحقيؽ : أبك القاسـ 2090ىػ/ 892ابك عمي احمد بف محمد بف يعقكب)ت  مسككيو،-5
-882، ص92؛ النكيرم، نياية االرب، ج85ص-88، ص9ـ ،ج9000،  9أمامي ، نشر سركش ، طيراف ، ط

 .885ص
مدينة مرك: تعرؼ بمرك الشاىجاف كىي قصبة نفيسة طيبة ، ظريفة ، بيية، رحبة ، كمرك تعني بالفارسية الحجارة  -6

البيضاء كالشاىجاف تعني بالفارسية السمطاف، ألف الشاه يعني السمطاف كجاف يعني الركح كسميت بذلؾ لجاللتيا ، بيا 
تقع في أرض مستكية بعيدة عف الجباؿ ، أرضيا سبخة كثيرة قـك مف العرب مف قبائؿ االزد كتميـ كغيرىـ ، كىي 

الرماؿ كابنيتيا مف الطيف ، كفييا ثالثة مساجد لمجماعات مف أشيرىا المسجد العتيؽ ، كدار اإلمارة يقع بالقرب مف 
 مسجد المدينة ، شرب أىميا مف عيكف تجرم كأكدية ، كليا نير عظيـ ىك نير مرغاب ، كبيا تصنع أجكد انكاع
الثياب في خراساف ، مف أىـ ككرىا ، زرؽ ، أـر ، كيمبؽ ، سكسقاف ، جرارة ، كغيرىا . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : 

؛ أبف حكقؿ ، صكرة  582ص – 958؛ االصطخرم ، مسالؾ الممالؾ ، ص 200ص – 98اليعقكبي ، البمداف ، ص
؛ياقكت الحمكم ،  922ص – 920، ص 9، المقدسي ، أحسف التقاسيـ ، ج 896ص – 898، ص 9األرض ، ج

 . 225ك ص 229ص – 229، ص 5معجـ البمداف ، ج
كىي مف مدف خراساف العظمى كاكثرىا خيران، كعمييا سكر كليا ربض كمسجدىا الجامع يقع في كسط المدينة ،  بمخ-7

يرىا ، تحمؿ غالتيا كاسكاقيا تقع حكؿ المسجد ، ليا أثنا عشر بابان منيا باب النكر كباب خكارـز كباب الحديد كغ
لجميع انحاء خراساف كالى خكارـز ، كبيا مدارس لمعمـك كمقامات لمطالب ، مف أىـ نكاحييا: اشفكر قاف ، كركك ، 

؛  292ص – 226مذر ، خمـ ، سمنجاف ، بغالف كغيرىا . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : اليعقكبي ، البمداف ، ص
؛ المقدسي ،  888ص – 887، ص 9حكقؿ ، صكرة األرض ، ج ؛ ابف 978االصطخرم ، مسالؾ الممالؾ ،  ص

؛ ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف، دار احياء التراث  909ص 902كص 996ص – 995، ص 9أحسف التقاسيـ ، ج
 . 876، ص 2، ج2979ىػ/2999العربي، بيركت، 

 .98كص 92، ص6الطبرم، تاريخ، ج-8
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فرسخا كالكادم يدعى بالمغة الفارسية الركذ ،فركبكا عمى اسـ  80ينيما مرك الركذ:بمدة حسنة مبنية عمى كادم مرك ب -9 
البمد الذم ماؤه في ىذا الكادم كالبمد اسما كاطمقكا عميو اسـ مرك الركذ،ىي قريبة مف مرك الشاىجاف كىي صغيرة 

ف اسحاؽ المركالركذم بالنسبة ليا، فتحيا االحنؼ بف قيس المر عبد اهلل بف عامر،مف اشير عممائيا:ابك زىير محمد ب
،كالقاضي ابك حامد احمد بف بشر. لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: السمعاني، ابك سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصكر 

تقديػـ كتعميؽ : د. عبد اهلل عمر الباركدم ، الناشر: مركز الخدمات  ـ(،االنساب، 2266ىػ/ 569التميمي )ت 
؛ ياقكت الحمكم، معجـ 969،ص5ـ ،ج2988،  2كت ، طكاألبحاث الثقافية ، دار الجناف ، بير 

 . 229،ص5البمداف،ج
ـ( ،اخبار الدكلة العباسية،، تح : د.عبد العزيز الدكرم، كد.عبد الجبار المطمبي، 9ىػ/9مؤلؼ مجيكؿ)تكفي في القرف -20

 .999ـ،  ص2972لبناف ،  -الناشر: مطابع دار صادر ك الطميعة ، بيركت 
مف مدف اقميـ خراساف تقع بيف مدينتي سرخس كنسا،كىي مدينة كبئة رديئة المياه، كشرب اىميا مف  ابيكرد:ىي مدينة-22

نير في المدينة، يقع جامعيا في السكؽ، مف اىـ ربطيا ككفف.لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: المقدسي ،احسف التقاسيـ 
 .86، ص2؛ ياقكت الحمكم،معجـ البمداف،ج998كص 999كص 929ص-929،ص9،ج

مطابع ككستاتسكماس كشركاه، كزارة الثقافة كاالرشاد القكمي، المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ  النكيرم، نياية االرب،-29
 .98، ص99ج كالترجمة كالطباعة كالنشر، القاىرة، بال.ت،

ميفة األمكم كىي أجؿُّ مدينة تقع عمى نير جيحكف ، ُفتحت صمحان عمى يد القائد سعيد بف عفاف كفي عيد الخ ترمذ-29
معاكية بف أبي سفياف ، كىي مدينة نظيفة طيبة أسكاقيا مبنية مف اآلجر كليا حصكف كقيندز ، كلممدينة ثالثة أبكاب . 

ـ(، الخراج  980ىػ/ 999ابك القاسـ بف زياد الكاتب البغدادم )ت لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : قدامة بف جعفر ،
؛ المقدسي ،  806ـ ، ص 2980حسيف الزبيدم ،بغداد ، دار الحرية لطباعة ،كصناعة الكتابة ،شرح كتعميؽ :محمد 

نقمو إلى العربية ، كأضاؼ أليو تعميقات  ؛ لسترنج ، كي ، بمداف الخالفة الشرقية ، 992، ص 9أحسف التقاسيـ ، ج
ـ، 2958ىػ/2979د ، بمدانية كتاريخية كأثرية ككضع فيارسو : بشير فرنسيس كككركيس عكاد ، مطبعة الرابطة ، بغدا

 . 888ص
جكزجاف،اك" جكزجانا":مدينة في خراساف مما يمي بمخ،تقع بيف مرك الركذ كبمخ ،قصبتيا الييكدية،كمف نكاحييا  -28

االنبار،كفارياب،ككالر،فتحت عمى يد االقرع بف حابس التميمي،النسبة الييا الجكزجاني،مف اشير عممائيا ابك احمد 
،كابك عبد الرحمف شداد بف احمد.لمزيد مف التفاصيؿ ينظر:  السمعاني، احمد بف مكسى الجكزجاني

 .289،ص9؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف،ج226،ص9االنساب،ج
 .98، ص99؛ النكيرم، نياية االرب، ج52، ص6الطبرم، تاريخ ، ج-25
عفاف كفي عيد الخميفة األمكم ترمذ:كىي أجؿُّ مدينة تقع عمى نير جيحكف ، ُفتحت صمحان عمى يد القائد سعيد بف -26

معاكية بف أبي سفياف ، كىي مدينة نظيفة طيبة أسكاقيا مبنية مف اآلجر كليا حصكف كقيندز ، كلممدينة ثالثة أبكاب . 
 9؛ المقدسي ، أحسف التقاسيـ ، ج 806لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : قدامة بف جعفر ، الخراج كصناعة الكتابة ، ص

 . 888ي ، بمداف الخالفة الشرقية ، ص؛ لسترنج ، ك 992، ص
ُيعَّد ىذا االقميـ مف أخصب أقاليـ االرض منزلةن كانزىيا كاكثرىا خيران، ال يخمك ىذا االقميـ مف مدف  بالد ما كراء النير:-27

 كقرل تسقى، أك مباخس، اك مراٍع لدكابيـ، اما مياىيـ فانيا اعذب المياه كابردىا، كىكاؤىا صحي، يكثر في ىذا
االقاليـ معادف عدة منيا الذىب كالفضة كغيرىا، كفي بالد ما كراء النير ككر عظاـ كاعماؿ جساـ منيا بخارل 
كسمرقند كاشركسنة كالشاش كفرغانة ككش كنسؼ كالصغانياف كاعماليا كالختؿ كما يمتد عمى نير جيحكف مف ترمذ 
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. لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: ابف  ؛ 595ص -869، ص9حكقؿ، صكرة األرض، جكالقكذاياف كاخسيسؾ كخكارـز
 .888ص -876؛ لسترنج، كي، بمداف الخالفة الشرقية، ص952، ص9ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ،  ج

 .96ص-98، ص99؛النكيرم، نياية االرب، ج52، ص6الطبرم، تاريخ، ج-28
ـ(، فتكح 899ىػ/979ابر بف داكد)؛ البالذرم،، احمد بف يحى بف ج977ابف قتيبة الدينكرم، االخبار الطكاؿ، ص-29

البمداف، نشر كالحاؽ كفيرسة: د. صالح الديف المنجد، مطبعة لجنة البياف العربي، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، 
 .589، ص9بال. ت ،ج

 2899، 9،عمؽ عميو ككضع حكاشيو :خميؿ منصكر ،بيركت ، دار الكتب العممية،طاليعقوبي  اليعقكبي، تاريخ-90
 -899؛ طقكش، د. محمد سييؿ، تاريخ السالجقة، في خراساف كايراف كالعراؽ )979ص-978، ص9، ج 9009ىػ/

 .26ـ، ص9020ق/ 2892، 2ـ(، دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، ط2298-2098ق/ 590
دار  في التاريخ ، ـ(الكامؿ 2999ىػ / 690ابف االثير، ابك الحسف عمي بف محمد بف عبد الكاحد الشيباني )ت -92

عبد الرحمف بف محمد)ت  ؛ ابف خمدكف،278، ص22ج ـ،2966ق/ 2986صادر، بيركت، كدار بيركت، بيركت، 
، العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في اياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف االكبرـ(، 2805ـ/ 808

 .70، ص5ج ـ،2972ق/ 2992مؤسسة االعممي لممطبكعات، بيركت، 
 .70، ص5؛ ابف خمدكف، تاريخ، ج279ص-278، ص22ابف االثير، الكامؿ، ج-99
 .70، ص5؛ ابف خمدكف، تاريخ، ج279، ص22ابف االثير، الكامؿ، ج-99
 .70، ص5؛ ابف خمدكف، تاريخ، ج279، ص22ابف االثير، الكامؿ، ج-98
كاريخ، تحقيؽ:د. فيصؿ السامر، كنبيمة عبد المنعـ داكد، دار ـ( عيكف الت2969ق/ 768الكتبي، محمد بف شاكر )ت-95

 .865، ص29، ج2977الحرية لمطباعة، بغداد، 
الرم: اسـ مدينة الرم ىك المحمدية ، كسميت بذلؾ ألف الخميفة العباسي الميدم قد نزؿ فييا عندما كاف كليان لمعيد -96

ظة بف كعب األنصارم في عيد الخميفة عمر بف الخطاب في عيد الخميفة المنصكر ، أُفتتحت عمى يد القائد قر 
ـ ، ُشرب أىميا مف عيكف كثيرة كاكدية عظاـ ، لممدينة رساتيؽ كأقاليـ عدة ، كىي 689ىػ/99"رضي اهلل عنو" سنة 

مدينة عامرة ، كبيرة ، ليا أبكاب عدة منيا باب الطاؽ كباب بميساف كباب ىشاـ كغيرىا ، كليا حصف كفييا مسجد 
 – 89؛ اليعقكبي ، البمداف ، ص 929ص – 909ع . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : البالذرم ، فتكح البمداف ، صجام
 – 990، ص 9؛ المقدسي ، أحسف التقاسيـ ، ج 908ك ص 907؛ االصطخرم ، مسالؾ الممالؾ، ص 90ص
 . 992ص

بذلؾ لكثرة اشتباؾ اشجارىا فأف الجيش  ُسميت بيذا االسـ ألف طبر بالفارسية يعني الفأس كسبب تسميتيا طبرستاف-97
اليسمؾ فييا إال بعد أف تقطع اشجارىا بالطبر ، أما إستاف فتعني الناحية ،كىي في غاية المنعة كالحصانة بالجباؿ 
المنيعة المحيطة بيا مف كؿ جانب ، كفي كسط الجباؿ األراضي السيمة كفييا مف المياه كالغياض الكثيرة ما اليساكييا 

ٍد آخر ، كىي كثيرة األمطار ، يصنع فييا ثياب الحرير كالصكؼ كالُفرش كاألكسية ، مف أىـ مدنيا : سالكس ، في بم
؛  999ص – 996ميمة ، مامطير ، طميسة كغيرىا . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : البالذرم ، فتكح البمداف ، ص

؛ ابف حكقؿ ، صكرة األرض ،  929ص ك 922؛ االصطخرم ، مسالؾ الممالؾ ، ص 92اليعقكبي ، البمداف ، ص
 – 29، ص 8؛ ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج 958، ص 9؛ المقدسي ، أحسف التقاسيـ ، ج982، ص 9ج

 .28ص
 .998، ص9اليعقكبي، تاريخ، ج-98
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 .989ابف قتيبة الدينكرم، المعارؼ، ص-99
البمداف قدران كأجميا ، كأشدىا امتناعان كأكثرىا مف الككر العظاـ في بالد ما كراء النير،كىي مف اعظـ  سمرقند:-90

قصبة الصغد ، كىي تشتمؿ عمى حصف كليا اربعة ابكاب ، منيا باب مما يمي المشرؽ كيسمى باب ُّ رجاالن،كُتعد
الصيف كىك مرتفع عف سطح االرض ، كمما يمي المغرب باب النكبيار ، كمما يمي الشماؿ باب بخارل ، كمما يمي 

ش ، ليا نير عظيـ يأتي مف بالد الترؾ يجرم في سمرقند ثـ الى بالد الصغد ثـ الى أشركسنة كيسمى الجنكب باب ك
" باسؼ"، تعد تربتيا مف اجكد انكاع الترب ، معظـ ابنيتيا مف الطيف كالخشب ، كاىميا يتميزكف بمرؤتيـ، كتعد 

بنجيكث،كرغسر ، مايمرغ، سنجرفغف ، الدرغـ ، سمرقند مجمع رقيؽ بالد ما كراء النير، مف اىـ رساتيقيا الجنكبية : 
أبغر ، أما أىـ رساتيقيا الشمالية فيي ياركث ، فكرنمذ، بكزماجف ، كبكذنجكث، كيذار، المرزباف.لمزيد مف التفاصيؿ 

؛ ابف حكقؿ،  999ص-926؛ االصطخرم ، مسالؾ الممالؾ ، ص 295ص-298ينظر: اليعقكبي، البمداف، ص
؛ الحمكم، معجـ 980ص -978،ص9؛ المقدسي ، احسف التقاسيـ ،ج 500ص -899، ص9صكرة األرض، ج

ص -506؛ لسترنج ،كي ، بمداف الخالفة الشرقية، ص950ص-986،ص9البمداف ، دار الفكر ، بيركت ، بال.ت، ج
520. 

، كىي مف كىي مدينة كاقميـ كاسع تقع عمى ضفاؼ نير سيحكف في بالد ما كراء النير متاخمة لبالد الترؾ : الشاش-92
اعماؿ سمرقند ، كتقع في ارض سيمة ، كىي مف انزه مدف بالد ما كراء النير ، كمف اىـ مدنيا : بنكث ، جينا نجكت 

؛ االصطخرم ،  296، نجاكث ، فناكث ، خرشكت كغيرىا . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : اليعقكبي ، البمداف ، ص
؛  509ص -507ك ص 878، ص 9الرض ، ج؛ ابف حكقؿ ، صكرة ا 992ص -998مسالؾ الممالؾ ، ص

 . 909ص -908، ص9ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ،ج
كىي مدينة كككرة كاسعة تقع عمى ضفاؼ نير سيحكف في بالد ما كراء النير كىي متاخمة لبالد الترؾ ، كىي  فرغانة-99

ييا جباؿ معدف الذىب كالفضة كالنحاس كثيرة الخيرات كاسعة الرساتيؽ ، كىي ناحية معمكرة ككبيرة ذات نعـ كفيرة ، ف
كالرصاص كالزئبؽ كغيرىا ، كيجمب منيا الصندؿ األحمر كالنباتات التي تستخدـ لصناعة األدكية ، كاف ممككيا قديمان 

؛ ياقكت 99مف ممكؾ األطراؼ كيمقبكف بمقب دىقاف . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : مؤلؼ مجيكؿ ، حدكد العالـ ، ص
 .959، ص 8البمداف ، جالحمكم ، معجـ 

خجندة: كىي بمدة مشيكرة مف بالد ما كراء النير عمى شاطىء نير سيحكف ، كىي متاخمة لفرغانة ، بينيا كبيف مدينة -99
سمرقند عشرة أياـ مشرقان ، كىي مدينة نزىة كثيرة الفكاكو كفي كسطيا نير جار كالجبؿ متصؿ بيا ، كىي منفردة في 

 522، ص 9لشاش في غربيو . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : ابف حكقؿ ، صكرة األرض ، جاالعماؿ كتقع عمى نير ا
 . 987، ص 9؛ ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج 979، ص 9؛ المقدسي ، أحسف التقاسيـ ، ج

ثيرة الخيرات الصغانياف،اك"جغانياف":كىي كالية عظيمة كراء النير متصمة االعماؿ بترمذ ،كىي ناحية شديدة العمارة ك -98
،كثيرة الماء كالشجر كاالىؿ ،سكقيا كبير كمسجدىا حسف مشيكر، كالقصبة ايضا بيذا االسـ ،مشاربيـ مف انيار تمتد 

الؼ قرية كىي رخيصة االسعار كفييا سعة في  26الى جيحكف غير اف مكادىا تنقطع عنو في بعض السنة ،فييا 
ا الصغاني ،اك الصاغاني.لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: السمعاني، االنساب العيش ،كجامعيا يقع كسط المدينة،النسبة اليي

 .809،ص9؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف،ج589،ص9،ج
بخارل:ىي أكؿ ككر بالد ماكراء النير كأعظميا ،كاسميا بكمجكث،بناؤىا مف خشب مشتبؾ،كيحيط ببنائيا قصكر  -95

ىذه القصكر كاالبنية كالقرل،ليا سبعة ابكاب مف حديد مف أىميا كبساتيف كسكؾ كقرل ،كيحيط بجميع ذلؾ سكر يجمع 
باب المدينة ، باب نكر ، باب حفره، باب بني سعد  كغيرىا ، كلقيندزىا باباف احدىما يعرؼ بالريكساف كاالخر باب 
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ؼ درب الجامع ، كعمى الربض دركب عدة منيا درب يخرج الى خراساف كىك درب الميداف ، كباب يمي المشرؽ كيعر 
ابراىيـ كيميو درب بالريك ثـ يميو درب بالمردكشاف ثـ درب النكبيار ثـ درب سمرقند ثـ درب بغاشككر ثـ درب الراميثنة 
،كليس في مدينتيا كال قيندزىا ماء جار ألرتفاعيا ،كمياىيـ مف النير االعظـ الجارم مف سمرقند كيتشعب مف انيار 

 -905؛االصطخرم، مسالؾ الممالؾ، ص  299ينظر:اليعقكبي، البمداف،ص عدة منيا فشيرديزه.لمزيد مف التفاصيؿ
؛ 989ص -980،ص9؛المقدسي، احسف التقاسيـ ،ج 899ص  -889،ص9؛ ابف حكقؿ، صكرة االرض،ج926ص

 .506ص  -508؛ لسترنج، كي، بمداف الخالفة الشرقية، ص956ص -959،ص2ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج
عمى حافتي نير جيحكف قصبتيا العظمى في ىيطؿ كليا قصبة أخرل في خراساف ، كىي ككرة  ىي ككرة تقع خكارـز-96

كاسعة جميمة كثيرة المدف ممتدة العمارة ، كثيرة البساتيف كالمنازؿ كالمزارع كالشجر كالفكاكو كالخيرات، تصنع فييا الثياب 
آخر ، إال أف عامة يسارىـ مف متاجرة مف القطف كالصكؼ ، كليس في بمدىـ معدف الذىب كالفضة اك أم معدف 

األتراؾ كاقتناء المكاشي ، مف أكبر مدنيا ، الجرجانية كىزاراسب  ، خيكة ، تكزكار ، كردراف ، خكاش كغيرىا . لمزيد 
،  9؛ ابف حكقؿ ، صكرة األرض ، ج 908ص – 999مف التفاصيؿ ينظر :  االصطخرم ، مسالؾ الممالؾ ، ص

 . 986ص – 988، ص 9، احسف التقاسيـ ، ج؛ المقدسي  889ص – 882ص
 .906ص-905، ص9اليعقكبي، تاريخ، ج-97
ـ(، شذرات الذىب في اخبار 2678ق/ 2089ابف العماد الحنبمي، عبد الحي بف احمد بف محمد العككم الدمشقي )ت-98

 .69، ص9مف ذىب، دار احياء التراث العربي، بيركت، بال.ت، ج
اسـ االقميـ ، كىي مدينة عظيمة مشيكرة مف اعالـ المدف كاعيانيا ، كانت مدينتيا اكال" اصبياف،اك" اصفياف" :كىك -99

تدعى جيا، اك "جي" ثـ اصبحت الييكدية ، كىي تعد مف نكاحي الجبؿ ، سميت باصبياف نسبة" الى اصبياف بف فمكج 
ميو السالـ" ، ىذا االسـ ىك اسـ  بف لنطي بف يكناف بف يافث ،كذكر نسبة" الى اصبياف بف فمكج بف ساـ بف نكح " ع

فارسي مركب ، فكممة االصب تعني البمد، ككممة ىاف تعني الفارس، ام اف معناىا بالد الفرساف ، كقيؿ غير ذلؾ، 
ارض اصبياف تمتاز بككنيا ارض صمبة، كالىؿ اصفياف مياه كثيرة مف اكدية كعيكف ، اىميا اخالط مف الناس ، 

؛ 88ص-85شراؼ الدىاقيف . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر:  اليعقكبي، البمداف ، صكاكثر اىمو مف العجـ مف ا
؛ابك 920ص-906، ص2؛ ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج990ص-986، ص9المقدسي، احسف التقاسيـ ،ج

ـ(،تقكيـ البمداف ،،تصحيح:الباركف ماؾ كككيف  2992ىػ/ 799الفدا، عماد الديف اسماعيؿ بف محمد بف عمر )ت
؛ لسترنج ، كي ، بمداف الخالفة الشرقية ،  899ص -899ـ، ص 2880يسالف ،باريس، دار الطباعة السمطانية،د

 .998ص
الصغد ،أك" السغد": كىـ رىط مف الترؾ، كاىؿ بيت المممكة منيـ في فرغانة ،كفييـ كاف الممؾ كىك خاقاف الخكاقيف،  -80

كلو مدف جميمة كمنيعة كحصينة منيا دبكسية ككشانية ككش كنسؼ كالصغد بمد كاسع يقع بيف مدينتي بخارل كسمرقند 
كىي نخشب، كسكانيا رىط مف االتراؾ، قصبة الصغد مدينة سمرقند ،كليا أثنا عشر رستاقا" منيا بنجكث كرغسر، 

منيا مايمرغ، الدرغـ، ياركث، بكرنمذ، بكزماجف، كغيرىا، كفييا نير يسمى نير الصغد الذم يصؿ الى مدينة سمرقند ك 
ينفذ الى مدينة بخارل كمنبعو مف جباؿ البتـ ، مف أىـ القرل فييا بزداف، ساغرج، سكاف، خشك فغف كغيرىا. لمزيد مف 

ك  955، ص2؛  ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج926، ص 9التفاصيؿ ينظر : المقدسي ، أحسف التقاسيـ، ج
 . 990ك ص 272، ص 9ك ج 878ك ص 809ص
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في تاريخ الممكؾ كاألمـ ،  ـ(،المنتظـ2900ىػ/ 597الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد)ت ابف الجكزم، ابك -82
تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، د. مصطفى عبد القادر عطا، راجعو كصححو: نعيـ زرزكر، دار الكتب العممية، 

 .96، ص22ـ، ج2929ق/ 2829، 2بيركت، ط
ـ(، طبقات ناصرم، ترجمة  2998ىػ/ 698سراج الديف محمد )ت ابك عمرك منياج الديف عثماف بف الجكزجاني،-89

؛ الحديثي، د. قحطاف عبد الستار، 992،ص2ـ ،ج 9029، 2كتقديـ :ممكة عمي تركي ، المركز القكمي لمترجمة، ط
، 2987الحركات االنفصالية في ايراف، طبع عمى نفقة جامعة البصرة ،  –في العصكر العباسية التاخرة  الدكلة العربية

 .285ص
شيراز: سميت شيراز نسبة الى شيراز بف طيمكرث، كشبيت بجكؼ االسد النو ال يحمؿ منيا شيء الى جية مف -89

الجيات كانما ُيحمؿ الييا، كليذا سميت باسـ شيرز، ىكاؤىا بارد باعتداؿ كمياىيا بعضيا مف االنيار كاالخرل مف 
يا اتقياء كذكك مركءة، فييا جامع جميؿ، كدار كتبيا عامرة، كىي القنكات، فكاكييا لذيذة كىي مف شتى االصناؼ، اىم

 -899، ص9جميمة المقدار، حسنة النكاحي، متصمة البناء. لمزيد مف التفاصيؿ ينظر:المقدسي، احسف التقاسيـ، ج
 .980، ص9كج 879كص  286، ص2؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج890ص

 .285كلة العربية، صالحديثي، د.قحطاف عبد الستار، الد-88
نقمو الى العربية، نبيو اميف فارس، منير البعمبكي، دار العمـ لممالييف،  برككمماف، كارؿ، تاريخ الشعكب االسالمية،-85

 .296؛ الحديثي، د. قحطاف عبد الستار، الدكلة العربية، ص927ص ،2978، 6بيركت، ط
في طرؼ خراساف مخصكصة بصحة اليكاء كعذكبة الماء  كىي مدينة قصبتيا غزف ، كىي كالية كاسعة تقع غزنة-86

كجكدة التربة ، كىي جبمية ، شمالية ، بيا خيرات كاسعة إال أف البرد فييا شديد جدان ، كىي كثيرة األسكاؽ  كذات 
؛ لسترنج ، كي ، بمداف  902، ص 8تجارات مياسر . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج

 . 860ص – 858لخالفة الشرقية ، صا
درجة  كىك  98كابؿ،"كابمستاف":كىي في االقميـ الثالث،طكليا مف جية الغرب مائة درجة كعرضيا مف جية الجنكب -87

مف ثغكر طخارستاف ،النسبة الييا كابمي،مف اىـ مدنيا كاذاف ،خكاش، خشؾ، جزه،كفييا عكد كنارجيؿ، كزعفراف 
ميند ،كاف خراجيا الفي الؼ كخمسمائة الؼ درىـ،مف اشير عممائيا ابك الحسيف محمد بف كاىميمج النيا متاخمة ل

؛ياقكت  5،ص5الحسيف الكابمي، كابك بكر محمد بف عمي كغيرىـ.لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: السمعاني، االنساب،ج
 .896،ص8الحمكم، معجـ البمداف،ج

تح العربي حتى الغزك المغكلي ،ترجمة : صالح الديف عثماف ىاشـ تركستاف مف الف بارتكلد، فاسيمي فالديميركفتش ،-88
ـ،  2982ىػ/ 2802،اشرؼ عمى طبعة : قسـ التراث العربي ،الككيت ، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاالداب ،

/ ق905بعد االسالـ مف بداية الدكلة لطاىرية حتى نياية الدكلة القاجارية  ؛ اقباؿ ،عباس،تاريخ ايراف989ص
ـ، نقمو مف الفارسية كقدـ لو كعمؽ عميو د. محمد عالء الديف منصكر ، راجعو االستاذ 2995ق/ 2989 -ـ890

؛ 228كص220كص207،ص ـ2989الدكتكر، السباعي محمد السباعي، دار الثقافة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، 
 60.، صرة، بال.تفي المشرؽ، عالـ الكتب، القاى حيدر، د. محمد عمي، الدكيالت االسالمية

 .296؛الحديثي، د. قحطاف عبد الستار، الدكلة العربية، ص989بارتكلد، تركستاف، ص-89
سرخس: كىي مدينة قديمة مف نكاحي خراساف ، كبيرة عامرة تقع بيف مدينتي نيسابكر كمرك ، كىي بمد الحبكب  -50

كاالنعاـ ، كفييا مسجد جامع كسكيقة كمعظـ األسكاؽ في الربض ، أكثر شربيـ مف مياه اآلبار كمنيا ُتسقى مزارعيـ ، 
اليدـك ماؤه . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : االصطخرم ، مسالؾ ليس ليا ماء جار إال نير يجرم في بعض أياـ السنة ك 



 .........م(2455-957ىـ/ 534-231الصراع السياسي والعسكري في المشرق االسالمي ونتائجو)
 

 

 

 

 

08 
 ج

 
 

 0202 –  كانون الثانيلشهر  (33)العدد                                                  مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار        
 

،   9؛ المقدسي ، احسف التقاسيـ ، ج 885، ص 9؛ ابف حكقؿ ، صكرة األرض ، ج 979ص – 979الممالؾ ، ص
 . 908، ص 9؛  ياقكت الحمكم، معجـ البمداف ، ج 929ص – 929ص

 20حراء عمى سفح جبؿ ،كذكر ىي مف نكاحي بمخ عمى خمـ:مف مدف طخارستاف،تقع بيف بمخ كطخارستاف في الص -52
فراسخ منيا،كىي بالد االزد،كبكر كتميـ كقيس ،كىي ذات مساحة صغيرة ،كثيرة المزارع كرساتيؽ كالشعاب ،ىكاؤىا 
 صحيح ،كثيرة الرياح ليال كنيارا،فييا نير يحمؿ اسميا، كخراجيا يؤخذ عمى المياه ،ككاف ليا اىمية كبيرة في التجارة

ـ تقع عمى  29فضال عف اىميتيا العسكرية،كفي الكقت الحاضر تسمى " تاش قرغاف" التي ال تتجاكز نشأتيا القرف 
مسافة يسيرة جنكبي خمـ القديمة ككاف يمر بكاد خمـ اكثر درب مطركؽ يؤدم الى جباؿ ىندكككش،مف اىـ قراىا 

؛االصطخرم، مسالؾ  228كص227خركزنج .لمزيد مف التفاصيؿ ينظر:اليعقكبي، البمداف،ص
؛ 78؛مؤلؼ مجيكؿ، حدكد العالـ ،ص857،ص9؛ ابف حكقؿ، صكرة االرض،ج986كص976كص975الممالؾ،ص

 .985،ص9؛ ؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف ،ج986كص909كص996،ص9المقدسي، احسف التقاسيـ،ج
، قصبتيا العظمى زرنج كبست ، كمف  ىي بمدة جميمة كككرة متصمة المساكف ، قميمة المدف ، كثيرة القصكر سجستاف-59

أىـ مدنيا ككيف ، زنبكؾ ، درىند ، قرنيف كغيرىا ، كليا انيار تسقي المدف كالضياع منيا نير اليندمند كنير ىيرميد ، 
كليا حصف كخندؽ كعمى الربض سكر أيضان ، ليا خمسة أبكاب ، أحدىا الباب الجديد كاآلخر الباب العتيؽ ككالىما 

الى فارس ، ككؿ أبكابيا مف الحديد ، كفييا مسجد جامع في المدينة دكف الربض كدار اإلمارة تقع في يخرج منيما 
الربض ، كىي بالد حارة بيا نخيؿ كأرضيا سيمة اليرل فييا جبؿ كأقرب جباليا بناحية فرة . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر 

؛ أبف حكقؿ ،  989ص – 998مالؾ ، ص؛ االصطخرم ، مسالؾ الم 208ص – 202: اليعقكبي ، البمداف ، ص
 292ص – 290كص 298، ص 9؛ ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج 999كص 997، ص 9صكرة األرض ، ج

. 
 .226؛ اقباؿ ،عباس،تاريخ ايراف،ص902، ص7ابف االثير، الكامؿ، ج-59
، مالف، زكزف، كىي مدينة تقع في  نيسابكر: مدينة كاسعة كثيرة الككر ُتعرؼ بأسـ أبرشير مف أىـ مدنيا البكزجاف-58

أرض سيمية ، كليا مدينة حصينة كقيندز كربض كىما عامراف ، كمسجدىا الجامع يقع في ربضيا ، كلقيندزىا باباف 
كلممدينة أربعة أبكاب ، كلربضيا أيضان عدة أبكاب ، أىميا أخالط مف العرب كالعجـ ، فييا الكثير مف العيكف كاألكدية 

؛ االصطخرم ، مسالؾ  97ص – 95المياه . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : اليعقكبي ، البمداف ، صكمنيا يشربكف 
؛ المقدسي ، أحسف  899ص – 892، ص 9؛ ابف حكقؿ ، صكرة األرض ، ج 958ص – 958الممالؾ ، ص
ك  65، ص2؛ ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج 999ك ص 999ك ص 900ص – 999، ص 9التقاسيـ ، ج

 . 259صك  67ص
 .909، ص7ابف االثير، الكامؿ، ج-55
 .909، ص7ابف االثير، الكامؿ، ج-56
 .227اقباؿ،عباس، تاريخ ايراف،ص-57
 .980، ص2الجكزجاني، طبقات ناصرم، ج-58
جرجاف تقع ىذِه المدينة عمى نير الديمـ ، ُأُفتتحت عمى يد القائد سعيد بف عثماف ،كُذكر سعيد بف العاص بف سعيد  -59

العاص كفي عيد الخميفة معاكية بف أبي سفياف ، ثـ أرتد أىميا عف اإلسالـ حتى افتتحت مف جديد عمى يد يزيد بف 
بف المميب في عيد الخميفة سميماف بف عبد الممؾ ، بناؤىا مف الطيف ، كليا مياه كثيرة كضياع عريضة كقالع كاسعة 

يا ثياب الحرير . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : اليعقكبي ، البمداف ، يكثر فييا التيف كالزيتكف كسائر الفكاكو ، كتصنع في
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،  9؛ المقدسي ، احسف التقاسيـ ، ج 929ص – 929؛االصطخرم ، مسالؾ الممالؾ ، ص 99ص – 99، ص
 . 299ص – 229، ص 9؛ ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج 958ص

ـ  2979االخبار ،تعريب :محمد بف تاكيت ،فاس،ـ(، زيف  2088ىػ/ 880ابك سعيد عبد الحي بف الضحاؾ )ت -60
 .99، ص2،ج

 .980، ص2؛الجكزجاني، طبقات ناصرم، ج99، ص2الكرديزم، زيف االخبار، ج -62 
 .980، ص2؛الجكزجاني، طبقات ناصرم، ج99، ص2الكرديزم، زيف االخبار، ج-69
-266ك ص258ص-259مية، ص؛ حيدر، محمد عمي، الدكيالت االسال66ص-65، ص8ابف االثير، الكامؿ، ج-69

 .258ص
 .258حيدر، محمد عمي، الدكيالت االسالمية، ص-68
 .287اقباؿ،عباس ،تاريخ ايرف، ص-65
 .288؛ اقباؿ،عباس ،تاريخ ايرف، ص98ص-97، ص2الكرديزم، زيف االخبار، ج-66
و،كالنسبة الييا الختمي.لمزيد ختالف :كىي بالد مجتمعة كراء النير قرب سمرقند،كذكر كراء بمخ ،مف قراىا، خـ ميان -67

؛ ابف االثير، 986،ص9؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف،ج999،ص9مف التفاصيؿ ينظر:السمعاني، االنساب،ج
 892،ص2المباب،ج

سمنجاف ،اك"سمنكاف":كىي مف مدف طخارستاف،بيف الجباؿ التي احجارىا بيض مثؿ الرخاـ ،كفييا بيكت منحكتة في -68
راج كبيكت لالصناـ،كتكجد في ابراجيا صكر الصطبالت الخيكؿ مع جميع معداتيا محفكرة عمييا الصخر ،كمكاضع كاب

باشكاؿ مختمفة ،كذلؾ مف عمؿ الينكد كيرتفع منيا النبيذ الجيد كالفكاكو الكثيرة،كىي اكبر مف مدينة خمـ ،فييا منبر 
درىـ،كيغمب  296600جيا مع مدينة ركب كاحد،كثمار كاكدية كصيد كمكاشي ،سكف فييا عدد مف قبيمة تميـ ،كخرا

الظف انيا نفسيا ىيبؾ الحالية،ففي ىذا المكضع يضيؽ الكادم بشكؿ ممحكظ حيث تكجد لغاية االف قمعة حصينة 
تشرؼ عمى المنطقة المحيطة بيا.كىي مف فتكح قيس بف الييثـ.لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: اليعقكبي، 

؛ ابف حكقؿ، صكرة  986كص976كص975الممالؾ،ص ؛االصطخرم ، مسالؾ228كص277البمداف،ص
؛ المقدسي، احسف 79ك ص78؛ مؤلؼ مجيكؿ ، حدكد العالـ، ص858ك ص857، ص9االرض،ج
 .959،ص9،ج990،ص9؛  ياقكت الحمكم، معجـ البمداف ،ج986كص909كص996،ص9التقاسيـ،ج

-288عباس ،تاريخ ايراف، ص؛ اقباؿ،80ص-99، ص2لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: الكرديزم، زيف االخبار، ج-69
 .289ص

 .86، ص2الكرديزم، زيف االخبار، ج-70
 .86، ص2الكرديزم، زيف االخبار، ج-72
 .86، ص2الكرديزم، زيف االخبار، ج-79
 .86، ص2الكرديزم، زيف االخبار، ج-79
 .86، ص2الكرديزم، زيف االخبار، ج-78
 .86، ص2الكرديزم، زيف االخبار، ج-75
 .87، ص2االخبار،ج الكرديزم، زيف-76
 87.79، ص2الكرديزم، زيف االخبار،ج-77
 .87، ص2الكرديزم، زيف االخبار،ج-78



 .........م(2455-957ىـ/ 534-231الصراع السياسي والعسكري في المشرق االسالمي ونتائجو)
 

 

 

 

 

02 
 ج

 
 

 0202 –  كانون الثانيلشهر  (33)العدد                                                  مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار        
 

 .87، ص2الكرديزم، زيف االخبار،ج-79
 .669، ص8ابف االثير، الكامؿ ، ج-80
 .669ص-669، ص8ابف االثير، الكامؿ، ج-82
أ النيا خمؼ جيحكف كاضافتيا الى ىيطؿ،كىك كراء الختؿ:ككرة كاسعة كثيرة المدف منيـ مف ينسبيا الى بمخ كىذا خط-89

النير اكجب، كىي اجؿ مف الصغانياف كاكسع خطة كاكبر مدنا كاكثر خيرا كىي عمى تخـك السند كيقاؿ لقصبتيا ىمبؾ 
االصطخرم ، مسالؾ الممالؾ ، ص   كليا فرل عدة منيا بنجاراع،ىالكرد،الككند،كاركند.لمزيد مف التفاصيؿ ينظر:

؛ ابف 986،ص9؛ياقكت الحمكم، معجـ البمداف،ج 876ص -875، ص 9بف حكقؿ ، صكرة األرض ، ؽ؛ ا 997
 .892ص ،2االثير، المباب،ج

 .669، ص8ابف االثير، الكامؿ، ج-89
 .887، ص8؛ ابف خمدكف، تاريخ،  ج668ص-669، ص8ابف االثير، الكامؿ، ج-88
 .968ص-969، ص2الجكزجاني، طبقات ناصرم، ج -85
 .968ص-969، ص2جاني، طبقات ناصرم، جالجكز -86
الغكر: كىي كالية تقع بيف مدينتي ىراة كغزنة ، كىي بالد باردة كاسعة كمكحشة كفييا قمعة تسمى فيركزككة يسكف  -87

ممككيا فييا ، اتخذىا الغكريكف قاعدة لحكميـ ، فييا جباؿ عامرة ذات عيكف كبساتيف كانيار ، كىي خصبة كمنيعة ، 
بة كثيرة الزرع كالمكاشي كالمراعي ، كلسانيـ غير لساف أىؿ خراساف ، يجمب منيا القماش الكتاني كجباليـ خص

؛ 885ص – 888، ص 9كالدركع كاألسمحة الجيدة . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: أبف حكقؿ ، صكرة األرض ، ج
 . 928، ص 8؛ ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج 982االصطخرم ، مسالؾ الممالؾ ، ص

 .965ص-968، ص2الجكزجاني، طبقات ناصرم، ج-88
العراؽ العجمي: المقصكد بو ىك اقميـ الجباؿ، فالسالجقة بعد سيطرتيـ عمى بالد ما بيف النيريف مركز الخالفة  -89

العباسية نالكا لقب سمطاف العراقيف بأمر الخميفة العباسية، فكاف اسـ عراؽ العجـ يتفؽ مع كضعيـ ىذا، كسرعاف ما 
اصبح ثاني ىذيف العراقيف يراد بو اقميـ الجباؿ، حيث كاف السمطاف السمجكقي يقضي معظـ كقتو فيو، كيشمؿ ىذا 
االقميـ المنطقة الكاقعة حاليان جنكبي غربي طيراف كما زاؿ ُيعرؼ بأسـ كالية عراؽ، ككاف اقميـ الجباؿ يشمؿ مدف عدة 

ف، يحيط بعراؽ العجـ مف جية الغرب اذربيجاف، كمف جية ، ىمذاف، الرم، اصفيا-أم كرمنشاه  –ىي قرميسيف 
الجنكب شيء مف بالد العراؽ كخكزستاف كيحيط بيا مف جية الشرؽ مفازة خراساف كفارس، كمف الشماؿ بالد الديمـ 

؛ لسترنج، كي، بمداف الخالفة 829ص -808كقزكيف كالرم. لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: ابك الفدا، تقكيـ البمداف، ص
 .  998 -990شرقية، صال

-25ص ،2989دار الراية البيضاء، بيركت،  حسنيف، د. عبد النعيـ محمد، ايراف كالعراؽ في العصر السمجكقي،-90
قبيؿ الغزك المغكلي ، مطبعة االعتماد كدار الفكر العربي لمطباعة ،  ؛ حمدم،حافظ احمد،الشرؽ االسالمي26ص

 .92ـ  ،ص2950مصر  ، 
 .969، ص2ات ناصرم، جالجكزجاني، طبق-92
 .209، صالمستقمة في المشرؽ، دار الفكر العربي، مصر، بال.ت عبد الرؤكؼ، د. عصاـ الديف، الدكلة االسالمية-99
؛ بارتكلد، تركستاف، 78ك ص77، ص 9؛ الكرديزم، زيف االخبار، ج299، ص292، ص9ابف االثير، الكامؿ، ج-99

؛ دركيش، د. عبد الستار مطمؾ، السمطاف محمكد الغزنكم 275كص278؛اقباؿ،عباس ،تاريخ ايرف، ص829ص
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ق، دار عالـ الثقافة لمنشر كالتكزيع، 892-962سيرتو كدكره السياسي كالعسكرم في خراساف كشبو القارة اليندية، 
 .78ـ، ص9009ق/ 2899، 2عماف، ط

، ككانت تسمى ايضا" قزباليغ، كتعرؼ االف بأسـ سيراـ -قكز اردك -بالساغكف ،أك" بالساقكف": كليا اسـ اخر ىك -98
شرقي جمنكث، كىي بمدة عظيمة مف ثغكر الترؾ تقع كراء نير سيحكف قرب مدينة كاشغر كقد ذكر انيا ربما تقع في 

، كلعؿ المقصكد بو نير جك ،اذ Semirjetschjeسميريتشو الجزء الغربي مف االقميـ الركسي المعركؼ اليـك بأسـ 
تكجد لغاية اليـك الكثير مف االثار في ىذه المنطقة،كىي بمدة كبيرة آىمة ،كثيرة الخير، سكانيا يتكممكف المغة الصغدية 

د اطمؽ ـ اعتنؽ ما يقرب عشرة االؼ اسرة مف اىالي بالساغكف، كق 2089ىػ/ 895كالتركية، كقد ذكر انو في عاـ 
ـ دكف مقاكمة اسـ "غكبالؽ " ام "المدينة الطيبة"،غير اف 2928ىػ/   625عمييا المغكؿ عندما استكلكا عمييا سنة 

، 9سكانيا احتفظكا باسميا القديـ .لمزيد مف التفاصيؿ ينظر :المقدسي، احسف التقاسيـ ،ج
تكلد ،بالساغكف، بحث منشكر في ؛  بار  876، ص2؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف ، ج975كىامشيا،كص968ص

دائرة المعارؼ االسالمية يصدرىا بالمغة العربية: أحمد الشنتناكم، كابراىيـ زكي، ك د.عبد الحميد يكنس، يراجعيا مف 
 .69ص -60، مادة بالساغكف، ص8قبؿ كزارة المعارؼ د.محمد ميدم في عالـ، بال.ت، مج

 .897بارتكلد، تركستاف، ص-95
ـ(، تاريخ بييؽ ، الناشر : دار اقرأ ، 2269ىػ/565الحسف ظيير الديف عمي بف زيد بف محمد )ت أبك البييقي،-96

 .96؛ عبد الرؤكؼ، د. عصاـ الديف، الدكلة االسالمية، ص922ـ ، ص9005ىػ/2895، 2سكريا ، ط -دمشؽ
الدكلة االسالمية، ؛ عبد الرؤكؼ، د. عصاـ الديف، 298؛اقباؿ،عباس ،تاريخ ايراف، ص95البييقي، تاريخ، ص-97

 .96ص
 .97ص-96؛ عبد الرؤكؼ، د. عصاـ الديف، الدكلة العربية، ص922البييقي، تاريخ،ص -98
داندنقاف: ىي مدينة مف نكاحي مرك الشاىجاف عمى عشرة فراسخ منيا ، كىي تقع بيف مدينتي سرخس كمرك في  -99

في خارجيا أماكف استراحة القكافؿ . ينظر : كسط الصحراء ، كىي محاطة بسكر يبمغ طكلو خمسمائة قدـ كيكجد 
 .877، ص 9؛ ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج 82مؤلؼ مجيكؿ ، حدكد العالـ ، ص

 .889ص-888بارتكلد، تركستاف، ص-200
ـ( زبدة التكاريخ ،اخبار االمراء كالممكؾ السمجكقية، 2995ق/699الحسيني،صدر الديف عمي بف ناصر)ت بعد سنة -202

كىامشيا؛  72ـ، ص2986ق/2806، 9ؽ :محمد نكر الديف، دار اقرأ لمنشر كالتكزيع كالطباعة،بيركت،طتحقي
 .299اقباؿ،عباس ،تاريخ ايرف، ص

 
 قائمة المصادروالمراجع

 المصــادر األصيــمة:ً:اواًل * 
ب في ـ(، المبا 2999ىػ / 690ابف األثير ،ابك الحسف عمي بف محمد بف عبد الكاحد الشيباني )ت -2

 تيذيب األنساب ،طبعة دار صادر ، بيركت ، بال.ت .
 ـ2966ق/ 2986ـ،ك،2965.....،الكامؿ في التاريخ، دار صادر كدار بيركت ، بيركت ، -9
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 0202 –  كانون الثانيلشهر  (33)العدد                                                  مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار        
 

ـ(،نزىة المشتاؽ في أختراؽ اآلفاؽ  2268ىػ/ 560االدريسي ، ابك عبد اهلل عمر بف عبد اهلل )ت-9
 ـ. 2989ىػ/ 2809، 2،بيركت ،عالـ الكتب، ،ط

ـ(،مسالؾ الممالؾ ،ليدف،مطبعة بريؿ  957ىػ/ 986االصطخرم ، ابك اسحاؽ ابراىيـ بف محمد )ت-8
 ـ. 2997،

ـ(،انساب االشراؼ ،تح:سييؿ زكار كرياض 899ىػ/979البالذرم، احمد بف يحى بف جابر بف داكد)-5
 .2997الزركمي،دار الفكر ،بيركت ،

: د. صالح الديف المنجد، مطبعة لجنة البياف العربي، مكتبة ....، فتكح البمداف، نشر كالحاؽ كفيرسة-6
 النيضة المصرية، القاىرة، بال. ت.

ـ(، تاريخ بييؽ ، الناشر : 2269ىػ/565البييقي، أبك الحسف ظيير الديف عمي بف زيد بف محمد )ت-7
 ـ.9005ىػ/2895، 2سكريا ، ط -دار اقرأ ، دمشؽ

ـ(، المنتظـ في تاريخ 2900ىػ/ 597بف عمي بف محمد)ت  ابف الجكزم ، ابك الفرج عبد الرحمف-8
ىػ ،كطبعة مف  تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، 2958،  2الممكؾ كاألمـ ، دار صادر ، بيركت ، ط

، 2د. مصطفى عبد القادر عطا، راجعو كصححو: نعيـ زرزكر، دار الكتب العممية، بيركت، ط
 ـ.2929ق/ 2829

ـ(،طبقات  2998ىػ/ 698ج الديف عثماف بف سراج الديف محمد )تالجكزجاني ،ابك عمرك منيا-9
 ـ. 9029، 2ناصرم ،ترجمة كتقديـ :ممكة عمي تركي ، المركز القكمي لمترجمة، ط

ـ(،معجـ البمداف  2998ىػ/696الحمكم،شياب الديف ابي عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي )ت-20
 2979ىػ/2999ار احياء التراث العربي، بيركت، ،طبعة  دار صادر، بيركت، بال . ت،ك طبعة د

ـ(،صكرة االرض ،ليدف ، مطبعة  977ىػ/ 967ابف حكقؿ، ابك القاسـ محمد بف عمي النصيبي )ت-22
 ـ. 2998، 9بريؿ، ط

ـ(،العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في اياـ العرب 2805ـ/ 808ابف خمدكف ، عبد الرحمف بف محمد)ت -29
،  8عاصرىـ مف ذكم السمطاف االكبر،طبعة دار إحياء التراث ، بيركت ، طكالعجـ كالبربر كمف 

 بال.ت .
ـ(،االخبار الطكاؿ ، تح :عبد المنعـ عامر  895ىػ/ 989الدينكرم ،ابك حنيفة احمد بف داكد )ت-29

،مراجعة :د. جماؿ الديف الشياؿ ،مصر ،كزارة الثقافة كاالرشاد القكمي ، االقميـ الجنكبي ،االدارة 
 العامو لمثقافة ،بال.ت.

ـ(، األنساب،  2266ىػ/ 569السمعاني ،ابك سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي )ت -28
تقديػـ كتعميؽ : د. عبد اهلل عمر الباركدم ، الناشر: مركز الخدمات كاألبحاث الثقافية ، دار الجناف ، 

 ـ .2988،  2بيركت ، ط
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 0202 –  كانون الثانيلشهر  (33)العدد                                                  مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار        
 

ـ(،لب المباب في تحرير  2505ىػ/ 922الرحمف بف ابي بكر )تالسيكطي ،جالؿ الديف عبد -25
 االنساب ،بيركت ،دار صادر ،بال.ت.

ـ(، تاريخ الرسؿ كالممكؾ،طبعة مف،مراجعة كتصحيح 999ق/ 920الطبرم، محمد بف جرير، )ت-26
 كضبط: نخبة مف العمماء االجالء، مؤسسة االعممي لممطبكعات، بيركت، بال.ت .

ـ(، شذرات 2678ق/ 2089حنبمي، عبد الحي بف احمد بف محمد العككم الدمشقي )تابف العماد ال-27
 الذىب في اخبار مف ذىب، دار احياء التراث العربي، بيركت، بال.ت.

ـ(،تقكيـ البمداف  2992ىػ/ 799ابك الفداء ،عماد الديف اسماعيؿ بف محمد بف عمر )ت-28
 ـ. 2880الطباعة السمطانية،،تصحيح:الباركف ماؾ كككيف ديسالف ،باريس، دار 

ـ(،الخراج كصناعة الكتابة  980ىػ/ 999قدامة بف جعفر ،ابك القاسـ بف زياد الكاتب البغدادم )ت-29
 ـ. 2980،شرح كتعميؽ :محمد حسيف الزبيدم ،بغداد ، دار الحرية لطباعة ،

امر، كنبيمة عبد ـ( ،عيكف التكاريخ، تحقيؽ:د. فيصؿ الس2969ق/ 768الكتبي، محمد بف شاكر )ت-90
 .2977المنعـ داكد، دار الحرية لمطباعة، بغداد، 

ـ(،زيف االخبار ،تعريب :محمد بف  2088ىػ/ 880الكرديزم ،ابك سعيد عبد الحي بف الضحاؾ )ت-92
 ـ. 2979تاكيت ،فاس،

ـ(، تجارب األمـ كتعاقب اليمـ ، 2090ىػ/ 892مسككيو ، ابك عمي احمد بف محمد بف يعقكب)ت -99
 ـ .9000،  9يؽ : أبك القاسـ أمامي ، نشر سركش ، طيراف ، طتحق

ـ(،احسف التقاسيـ في معرفة  990ىػ/ 980المقدسي ،شمس الديف ابي عبيد اهلل محمد بف احمد )ت-99
 . 2906االقاليـ ، بريؿ ، ليدف ، دار صادر ، بيركت، 

تح : د.عبد العزيز الدكرم،  ـ( ، أخبار الدكلة العباسية ،9ىػ/9مؤلؼ مجيكؿ )تكفي في القرف -98
 ـ.2972لبناف ،  -كد.عبد الجبار المطمبي، الناشر: مطابع دار صادر ك الطميعة ، بيركت 

ـ(، حدكد العالـ مف المشرؽ إلى المغرب،محقؽ كمترجـ 989ق/979مؤلؼ مجيكؿ )ت بعد سنة -95
 ق.2899ر، القاىرة، الكتاب عف الفارسية: السيد يكسؼ اليادم ،الناشر :الدار الثقافية لمنش

ـ(، نياية األرب  في فنكف 2999ىػ/799النكيرم ، شياب الديف أحمد بف عبد الكىاب بف محمد )ت-96
،  2األدب ، طبعة ، تح : د. عمي محمد البجاكم ، الناشر: دار الكتب كالكثائؽ القكمية ، القاىرة ، ط

االرشاد القكمي، المؤسسة المصرية ـ . كطبعة مطابع ككستاتسكماس كشركاه، كزارة الثقافة ك 2976
 العامة لمتأليؼ كالترجمة كالطباعة كالنشر، القاىرة، بال.ت.

ـ(،البمداف ،كضع  908ىػ/999اليعقكبي ،احمد بف اسحاؽ بف جعفر بف كىب بف كاضح )ت -97
 ـ. 9009ىػ/ 2899، 2حكاشية :محمد اميف ضناكم ،بيركت ،دار الكتب العممية،ط
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 0202 –  كانون الثانيلشهر  (33)العدد                                                  مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار        
 

 9عقكبي ،عمؽ عميو ككضع حكاشيو :خميؿ منصكر ،بيركت ، دار الكتب العممية،ط.....،تاريخ الي-98
 ـ. 9009ىػ/ 2899،

 * ثانيا:المراجـع الحديثة:
اقباؿ، عباس،تاريخ ايراف بعد االسالـ مف بداية الدكلة لطاىرية حتى نياية الدكلة القاجارية -99*

عمؽ عميو د. محمد عالء الديف ـ، نقمو مف الفارسية كقدـ لو ك 2995ق/ 2989 -ـ890ق/ 905
منصكر ، راجعو االستاذ الدكتكر، السباعي محمد السباعي، دار الثقافة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، 

 ـ.2989
بارتكلد ،فاسيمي فالديميركفتش ،تركستاف مف الفتح العربي حتى الغزك المغكلي ،ترجمة : صالح -90

راث العربي ،الككيت ، المجمس الكطني لمثقافة الديف عثماف ىاشـ ،اشرؼ عمى طبعة : قسـ الت
 ـ. 2982ىػ/ 2802كالفنكف كاالداب ،

 ـ. 9009، 2الجاؼ ،حسف كريـ ،الكجيز في تاريخ ايراف ،بغداد ، بيت الحكمة،ط-92
الحركات  –الحديثي، د. قحطاف عبد الستار، الدكلة العربية في العصكر العباسية المتأخرة  -99

 .2987، طبع عمى نفقة جامعة البصرة ، االنفصالية في ايراف
.....،ارباع خراساف الشييرة دراسة في احكاليا الجغرافية كاالدارية كاالقتصادية حتى نياية القرف -99

 ـ. 2990الرابع اليجرم ،البصرة ، مطبعة دار الحكمة ،
الفكر العربي حمدم،حافظ احمد،الشرؽ االسالمي قبيؿ الغزك المغكلي ، مطبعة االعتماد كدار -98

 ـ  .2950لمطباعة ، مصر  ، 
 حيدر، د. محمد عمي، الدكيالت االسالمية في المشرؽ، عالـ الكتب، القاىرة، بال.ت.-95
دركيش، د. عبد الستار مطمؾ،السمطاف محمكد الغزنكم سيرتو كدكره السياسي كالعسكرم في خراساف كشبو القارة -96

 ـ.9009ق/ 2899، 2لمنشر كالتكزيع، عماف، ط ق، دار عالـ الثقافة892-962اليندية، 
 2298- 2098ىػ/ 590- 899طقكش،محمد سييؿ،تاريخ السالجقة في خراساف كايراف كالعراؽ )-97

 .9020ىػ/ 2892ـ(،بيركت ،دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،
 لفكر العربي، مصر، بال.ت.عبد الرؤكؼ، د. عصاـ الديف، الدكلة االسالمية المستقمة في المشرؽ، دار ا-98
لسترنج ،كي ،بمداف الخالفة الشرقية ،ترجمة كتعميؽ :بشير فرنسيس كككركيس عكاد ،بغداد ، مطبعة -99

 ـ. 2958ىػ/ 2979الرابطة ،
 *ثالثا:البحوث المنشورة في دوائر المعارف االسالمية:

يصدرىا بالمغة العربية: أحمد بارتكلد ، بالساغكف، بحث منشكر في دائرة المعارؼ االسالمية -80
الشنتناكم، كابراىيـ زكي، ك د.عبد الحميد يكنس، يراجعيا مف قبؿ كزارة المعارؼ د.محمد ميدم في 

 عالـ، بال.ت.


