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الجكانب السياسية ،كاالجتماعية ،كاالقتصادية في مدينة طخارستاف حتى نياية
( 132ىػ  749/ـ)

أ.ـ.د .زينب ميدم رؤكؼ

جامعة بغداد  /كمية التربية /ابف رشد لمعمكـ االنسانية
ممخص المغة العربية :
طخارستاا ن ت دننتتو دن دي تع ىتتج ى ن ت نحتتر( موتر حا) ت

مىن ودراتتار اتج ن)اى تتع مطختتارر دن)اناتتع

ىتج ىىاام ستاا ك نتتا نن ي وتا دن ستتاردااحج ىاناتع نكاترل ىم نتته نت ح دمكوتتا دنساا ستاع ك د حانا اتتع ك
د ياصاواع .
نت دننتاترأ ى دننوامتع تتووا ص ت در اا ى)تود
اته دن صت در اا د )تود

طخارستتاا ك

ساا ستاع تول يكتتت دنتتام د ستدنج ك تو ىم نستتا

ن ت ح دمكوتا د حانا اتع ك دناتتج رنعمتا ىاوتا ن ت دن ما صتر دنستناماع ننوامتتع

نت ت ام و تتا دنتتوامج دن ا تتوي ىمن هح تتاأل ن)اتتال دن س تتنا د حانا ا تتع ك ى ت نا ك دنت ت

نت ت

اط ر ام ع متاطوا د ياصاوي .

اطنتتا دنك) ت ى ماك تتج دننتتموئ د ساا ص تتالج دنا)نانتتج نم صت ت ة دنا راخاتتع دنخا ص تتع كنوامتتع طخارس تتاا

نن ص ت دن دننكاا .

يت تتو ا ا ت تتن دنك) ت ت ى ا ت تتاع نوامت تتع طخارس ت تتاا دنساا ست تتاع يك ت تتت دنتت تتام د س ت تتدنج ك ى ات تتاع نوام ت تتع
طخارساا دنسااساع ك تو دنتتام د ستدنج )ات موااتع م 231اتت 749/مر ك دنارناتا د حانتا ج نستنا

ىت تتج نوام ت تتع طخارس ت تتاا

اا ا ت تتن ى ةألل دن ما ص ت تتر دن س ت تتناماع ننوام ت تتع طخارس ت تتاا ك اما ت تتاألل دن ت تتوااماا ك

دنن ااودا دنواماع دنسالول ىج نوامتع طخارستاا ك ى اتدأل ت دنم تتاط د يا صتاوي ىتج نوامتع طخارستاا

ى رُ ن نسا ( دنن اتع ننسنا .
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Political, social and economic aspects of the city of Takharistan until
the end of (132 AH / 749 CE)
ASST. PROF
Dr. Zaynab Mahdy Raaowf
University of Baghdad College of Education For Human Sciences, Ibn
Rushd- Department of History

TUKHARISTAN One of the cities on the upper reaches of the
river Gihon (Amodaria), the current province (Tukhar) in Afghanistan, its
strategic location was of great importance reflected on its political, social and
economic aspects.
It is assumed that the city witnessed several conflicts and political events
before and after the Islamic conquest.These conflicts and events were
reflected in their social aspects, in which we focused on the population
elements of the city of Tukharistan, and its religious and contractual diversity
as a model of the social life of the population, casting a shadow on the
development and diversity of its economic activity.
The research required that we follow the analytical investigative
methodology of the historical texts of the city of Tukharistan to reach the
desired.
The research included the conditions of the political city of Tukharistan
before the Islamic conquest, the political situation of the city of Tukharistan
after the Islamic conquest until the end of (132 AH / 749 AD), and the social
composition of the population in the city of Tukharistan and includes first:
the population elements of the city of Tukharistan, and secondly: religions,
religious beliefs The economic activity in the city of Tukharistan and its
impact on the standard of living of the population.
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المقدمة :

ىطناتا ا ستتناع طخارستتاا

ن ت دننمتتاط دن دي تتع ىتتج د ن ت نحتتر( موتتر حا) ت

دنركتج دن ان ت نت دركتتاع خ درستا

– دن ودراتتا – ىه ُ تتوا

اتتج دة ن)اى تع – طختتار – دن)اناتع ىتتج ىىاام ستاا ىه نتتا نن ي وتتا

دنساردااحج داناع نكارل ك اه ِ د اناتع ا ت و كانورحتع دة ستاه دنت دنح دمتا دنطكا اتع دنخا صتع كوتا دناتج

ى تترا نت ت خص ص تتاع دنح دم تتا دنساا س تتاع ك دةحانا ا تتع ك دةيا ص تتاواع ىن تتت ا تته ِ دنح دمت تا ن تتا نوت تتا
ست تتنراع نا ت ت ( ت تتول يكت تتت دنت ت تتام

اط ت ت ر ىت تتج ن در)ت تتت دنات تتارا دن وات تتول  .نت تتهنس ت ت تتووا ى)ت تتود األ ساا ست تتاع

دةسدنج ك و .

ىاكتت دنتتام دة ستدنج نتاره ننتس طخارستاا و دألر كتانف د تر ىتج دن صتردع ودختت دة سترل دنسا ستتاماع ك

ك تتو دنت تتام ام تتا ا تته ِ دننمطا تتع نت ت د ا تتطردكاا تتول ده ا تتهر نت ت دن تترا دنن س تتننا خ تتدت دن ص تتر

دن درتتوي م 44 - 22ا تت 664 – 631/مر اتج )تتودأل نناكالتتت دنارناتع دنااطمتتع ىتتج نوامتع طخارستتاا دناتتج
نامتتا ىتتج صت تردع ن ستتانر ك )ات ت

اساطج دن را دننسنن

متتونا دما تتتر دة س تتدم كتتا دنا تترس ىانتتها د ستتاحاك د ن تتام د ينتتع ده ن تتم

ا)اا اوىوم ىج ىام دننو

دة سااردر ىاوا .

ى تتج دن ص تتر دةنت ت ي م 231 – 44ات تت 749 – 631/مر اننت ت دن تترا دنن س تتنن

نت ت ا)اات ت ات تتوىوم

خدت سنسنع ن دن)ندا ن نرد)ت ناااناع .
نت دنتو د ج دةسا ستتاع نوته ِ دنو درستتع اتج دنن تتتن ت دنح دمتتا دن واتول ننوامتتع طخارستاا نن رىتتع
ى) دا تتا ى را تتا ك اكت تتو ى دنا ا تتاراه ات تتج دن ان تتت دن ت ترلاه ى تتج حت تتها دن س تتنا ن ت ت ى صت ت ت نا ت تتوول ك
دن ص ت دن دنام ع دنوامج دن اوي ىج نوامع طخارساا ك ىادأل

اطنتا اتهد دنك)ت د ان ت

ام ع متاطوا دةياصاوي .

دننتموئ دنختاة ك ت ات دةساا صتالج دنا)نانتتج نم صت ة دنا راخاتع دنخاصتتع

كنوامتتع طخارستتاا ك نت ت دنتتر م ن ت د دنم صت ت ة نامتتا رل ناا ا تتكع ىة د هنتتس نتتم اا تتن الاتتاأل ىن تتام
ر كاما ىج دن ص ت دن دننكاا .

اان دنك) د ااع نوامع طخارساا دنساا ستاع يكتت دنتتام دة ستدنج  .د اتاع نوامتع طخارستاا

دنسااساع ك و دنتام دةسدنج )ا موااع م 231ات 749/مر .
دنارنا ت تتا دةحانت ت تتا ج ن ست ت تتنا ى ت تتج نوامت ت تتع طخارست ت تتاا

اا ا ت تتن

ى ةألل دن ما صت ت تتر دن ست ت تتناماع ننوامت ت تتع

طخارستاا  .اماتاأل ل دنتوااماا دنن ااتتودا دنواماتع دن ستالول ىتج نوامتتع طخارستاا ىمن هحتاأل ن)اتا ل دنستتنا

ىاد
د حانا اع ك
أل

دنمتاط دةياصاوي ىج نوامع طخارساا
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أ  -اكضاع مدينة طُ َخ ْارستاف السياسية قبؿ الفتح االسالمي:
نا نطخارساا

م 2ر

داناع سااساع

سنراع دا)ع دنن انم نمه صر نا يكت دةسدمك س ن م)ا ت
س تتنرااأل نا ت ( تتول ىتتج نا تتوناوا دةنكردط را تتع

امتتا د س تتا ردأ دانااوتتا ن مو تتا نامتتا ن س تتر)األ ساا ستتااأل

دنساساماع.

ىك تو د ات ن اعوحترو دن تامج كت كوتردم م 1ر ح ت ر م457- 444مر دن تامج دن ترس ستار ستارل دكات ننتول ستتكج
نود انا ىار ع

ترل سمعك يو د اك

د ستا ر ارنتتع كانننتتس و

م 3ر

ارنع

م 4ر

نا ىار ع دةنكر سماأل

.

م 5ر

دخا ت ىاتتر عك ىوتترا ىاتر ع نا حوتتاأل دن ت كتتدو دنوااطنتتع ىتتج طخارستتاا .

امتاس دخ كتر )تانم انتس دنتكدو ت

نتم دخات نت ك د ستا) ده
سنرااأل او

دصار سماأل نم ك يو طنا نم د اسا و

نت دن)نتم و مت

سارودو رت .

م 7ر

م 6ر

نت دنتر م نت ن مت نتا

ىاات ن ننس طخارساا ل من ىُحاكس دن نا اس ت )ات ا)نتن دمتس دنكتر ستماأل نمت ك ى)نتن ىاتر عر .

م 8ر

م 9ر

ىان نر ُ ك د ا دنن رحتك ن د اح ت ن )ودأل نارنه .
ي تتو هنت تترا ك ت تتأ دنن صت تتاور دنااراخات تتع د ىات تتر ع ست تتار نت تتج حت تتاس ننت تتس دنوااطنت تتع دننن ت ت
طخارساا

ط دلن ن

سنر خردسا نن دحوع دخا ارنع.

م 24ر

ن ت ت دات تتت

سار ىار ع كوهد دنحاس داك ن م داتت دنننننتع ىر د دمت د)ت كانننتس نت ارنتعك دنتهي ُ ترن ك تتوا ِ
ُ
صتتدكا ِ  .م 22ر يتتو د تتتاكس دنطرىتتا ىتتج نوامتتع دن تتري م 21ر  .م 23ر انن ت ىاتتر ع ن ت اعانتتع دخا ت ارن تتع

اننت ن ت د ستتا اول ُننن ت ك د صتتور دن تت
ياات دخا ارنع يان
تاا حن .

م 25ر

ت دخا ت

نتتم اهدختته كنتتا نتا نم ت .

م 24ر

ىتتج )تتا هنتتر دم ت

محو دتارل دخر( ىج ك أ دننصاور دنااراخاع اهنو د ىار ع تر كاخا ارنع سحم ىاط .
ار د دن دياا كتا ىاتر ع ننتس طخارستاا

نتا اتو

م 26ر

ودةخ تتم درو ى ودةخ تتم داو ستر ا نتا

ا ت ارا ن ت حواتتوك دن ستتكا ى تتج هنتتس د ىاتتر ع نتتا ي تتو خطتتا دكما ت ك اتتر دمت ت نتتم اع ح ت اااتتاك ىس تتار

ىار ع دن طخارساا نن)اركا

.

م 27ر

ىتج )تا هنتر ستتكا دنختدن كتا ىاتر ع ننتتس طخارستاا دخ تتم درك د ىاتر ع يتتو ا تت ىتج د دراتتا ك
ا)تهر نت

ى رستت دخ تتم در دناترس دنات كرستانع ُا ننت ىاوتا دمت يتو ا تو( نت د دراتا
د ىار ع نم اوام نوهد دةنتر .م 28ر ىاترر ننتس طخا رستاا دخ تتم در اتج ) ُتو نت ُ ن وت دألر دمت نتار نااانت ك
ى ت نر ك)ت تتر خمتتو
طا ك

نات ت ىتتج دةرأ ت تتر

ه در ت ألتاك

دو رىا عك دنا ى ي يصكاألك دختا كاناردا .
191
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خ تترخ دخ ت تتم در نن)اركت تتع ىا تتر ع ى ديت ت ت س تتا ع ت تتم ا تترا م ت ت ى اك ت ت ىات تتر ع ن تتج حم ت ت و ىس تتنس ننت تتس

طخارستتاا دنطرات ت دنن تتهوي دن ت دنخم تتو دن تتهي د تتو ننتتا نت ت ك

ط تتن نا ت دخ ت تتم درك ىاانت ت ام رنا تتاأل

كان)حارل دسا ن دختم در ن نا نا ىج ن سنر ىار ع ن دةن دت دن)رم .

ىتتج )تتا د ت تتار دنح عحتتامج

م 12ر

ي تتالدألل م)تتارا ىاتتر ع دنوااطن تتع اتتعم ىاي تتام ن وتتم دن و ت و تتم رحتتج دنت ت

ننننا ك ك و هنس نننرل دن اماع ماأ دن وو )ارا دنوااطنع ىاات...ر.
ىتج وتتو يكتتاه ك ت ىاتتر ع

م 11ر

م532- 488مرك دعودوا داناتتع طخارستتاا

دنصردع كا دةسرل دنساساماع دن)اننع.
ىك و مت ا دنصردع كام
دنت طخارستاا

م 14ر

كا دخا حاناسا دنهي اننت نت خن ت

نتتاره نننوتتا و دألر نونتتاأل ىتتج

ات نج دن)نتم كتوةأل مت ك اترا يكتاه

طنتتا دنمحتول نت نننوتتاك ى محتو ك ستار ك ستتنر خ درستا

كتانحاس دنتتهي دنتو كت ننتتس

طخارستاا ك دناات نتج دخا ت ىتج ن تارس طا)متع انن ت نت اعانات دنات دناتتكأ نات د و ت دنستتح
د ان يكاه دن رس ن حواو.

نتهنس هنتر د
ىتج دن ستتح

م 13ر

نتتا د نتتره يتو عن ت د يكتاه ك ت ىاتر ع ت دن)نتتم نننت د دخات حانا ستتاك د و ت د يكتتاه
ن ت دنوتترا دن ت طخارستاا

يتتو اننمتتا دخا ت نت ن ستتا وا

ديتتام متتو ننتتس دنوااطنتتع ننتتول

سمعك طنا نم دننسا ول ستارودو رتت ىك ت ن ت حا تتاأل نكات دألر ااتور ك ت  34دنتن حمتويك اننت نت

دةطا)ع ك خا حاناسا

.

م 14ر

ىت تتج وت تتو ن س ت تتر( دم تت تتر د
ساطرا

ناوا

ن عدكنساا

حنتج نننوتتم ستمح خايتتا
ىت ت تترأ ست ت تتاطرا

كخار(

م 34ر م 35ر

م 15ر
م 16ر

م 18ر

م579- 536مر حت ت ت دنحا ت ت س دنت ت ت طخارست تتاا ك اننت ت ت ن ت ت ى ت تترأ

ك ناكنساا ك دنصااماا .

م 17ر

ن تم داتتت ننننات ك د ستتا و ن)ركت ك ستتار م)ت خ درستتا ك )ات انن ت ن ت

ن ت ت ت دن تت ت تتاس

م 19ر

ىر امت ت تتع

م 34ر

ك ست ت تتنريمو

م 32ر

ك نت ت تتس

م 31ر

ك م ست ت تتن

م 33ر

صت ت تتت دنت ت ت ت

ك

.

مونا صنا دخكتار هنتس دنت ن ستر( دم تتر د د تو حا تتاأل نكات دألر نن)اركات ك اتر د خايتا دناترس اترس

ن سنر دمس)ا ن ن م دننو

دةرداج دناج نا يو ساطر ناوا

د او نسر( دم تر د دن ننننا نو

نت

او دن كدو

كدو ول ن ت دنسموك عدكنساا ك طخارساا

.

م 36ر

اراا

.

م 37ر

تم ستار دنت طخارستاا

)تتارا دنوااطنتع نطانكتاأل كتوم حتو ىاتتر عك ىااتت نننوتم ستاطر نت ن تتم

م 39ر

دن ت ت د ن س ت تتر( دم تت تتر د ي ت تتو ست تتار دن ت ت ن ت تتا در كن ت ت ك ي ت تتو يصت تتو ك ت تتهنس

ننننا .

م 38ر

يت تتو د تت تتار دنن ست ت ت وي

طخارساا .
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ب  -اكضاع مدينة طخارستاف السياسية بعد الفتح االسالمي حتى نياية ( 132ىػ 749 /ـ):

س تتكاا دة تت تتارل دن ت ت د نوامت تتع طخارست تتاا نامت تتا ات تتن دىاام س تتاا نت تتهد ىت تتا دة ست تتدم يت تتو وخت تتت نت تتو

دىاام س تتاا ىت تتج دنا تتر دة ت دنوحت تتري /دن ست تتاكج دنن تتادوي ك ت تتو دما ص تتار دن ت تترا ن ت ت دنت تتره ىت تتج ن ي ت تتع

موا م تتو م 44ر ك ننت ت دما ت تتار ح تتا ى تتج كودا تتع دنا تتر دنخ تتانه دنوح تتري /دن) تتاوي ت تتر دنن تتادوي نت ت ات تتو
دةنارل دناعم اع

م 42ر م 41ر

.

ىكاوىا دن دياا دننكاترل كا دننسننا

دةاتردس نمته دنتات ال دة ستدناع دة نت ىتج وتو دنخناتتع دن درتتوي

ن تتر مرم13- 23ات ت ت  643- 634/مر ىك ت تتو د ىت تتام دنن س ت تنن

ك تتدو ىت تتاره ات تتن اا دن ت ت دنت تتدس

دنو ن تتع دة س تتدناع د ص تتك) د حو تتاأل ن حت ت ن تتج ن ت تتم دن ما ص تتر دن س تتناماع دنا تتج ا س تتاار ى تتج ك تتدو نت تتا در

دنموتتر م 43ر ك نتتا ن نو تتم ن ت دنا تترسك حتتو د دمت س تتوم دنتتام تتوو نكا تتر ن ت دةن تتاردا دنارناتتع دنص تتاارل
دنناصار ع ن دنو دمك ن ت طخارساا دنخاتك دنصااماا ك خ درعم

م 44ر

اراا .

م 45ر

اتهد دةنتر يتو تتتنت خطت دألر نكات دألر نت ن تتتر وم دنحوتاوي ة ستانا د )تو و خ درستتا نامتا نااخنتع نانتتس
دةنتارداك ننتا وى وتم دن ت دن نتت نت دحتتت اتج ) ُتو نانتس دنت ا ت دناتج نامتا ا تتم انتس دنتكدو اتتنوا

دن دنو نع دةسدناع.
دننسنن

ناو س

م 46ر

ىج كود اع دةنر ن م تتر دة ستدم كتا دناترس ننت دنتها د ستاحاك د ننتو ل نتام د ينتعك

كامنتا اركتتا دناانكاتتع دن ن ت نتتموم ك تتودلوا ننن ستتننا ننتتا د اتتطرام ننااتتام كوحنتتاا تتول ن ت كتتدو نتتا
در دنموتر ىتتج دن صتتر دن درتتويم 44- 22ا تت 662- 631/مر اتتر دموتم نتتم ااننم ت د نت خدنوتتا ا)اا ت

دي دماصا ر )اااج ن دةاردس اسنم نوم كتام دننو

دةسااردر ىاوا.

)ات ت هن تتر دنت تتكدهري دنا ات ت كج ى ى تتج ست تتمع 32ه652/م

.

م 48ر

م 47ر

كامن تتا هن تتر دنطكت تتري

م 49ر

م31ه 651/مر .يتتو انن ت دة)متتن ك ت يتتاه دنانانتتج ا ت د)تتو دناتتاول دناتتاك ا ن كتتو د ك ت
دنا امسا ىام خردسا
دمحر -

م 52ر

م 51ر

ى)ا صتتر دان ت ى صتتان)

نت

نت رستاا

ك تت دنحتره – ستتم

تتام ا ترن كرستاا دة)متن اتتو

د نالتتع دنتتن ىاتتات دة)متتن ى صتتان)نم ن ت د اتتوخت رحتتت نمتتا دناص تتر

ىا تتهه ىات ت ك اا تتام ى تتانم )ا ت ت دم ص تترن ىرات ت د ن تتا دن ص تتنم ن ت ت حنا تتج دنرس تتاا
طخارستاا ك داتتت دنح عحتتا م 54رك دنطاناتا ك دنتاراتتاا
دن صتااماا

تتانر.

م 54ر

طخارساا ىج درك ع دةن نااات ىاا دنن اج دنهي ااتات نت يصتر دة)متن

ات ) صت نت نتتر دنتر ه
.

ى ى تتج ست تتمع

متتو دنحامتتا دن ت تريج ن ت موتتر حا) ت

م 55ر

ىنتتام د د تتا دنت ألتا .

م 56ر

.

م 53ر

دحان تتج دات تتت

دماتتم دنتتاوم داتتت

تات ماتتن كتتا دنط ترىا اعنتتا
–دن ودراتتا  -ىحتتر( يات ي
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حن ع دنارسك

ن د ااركا ى ن) دنن ستنن

دن ام سمع م32ه652/مر .
ا) صت دةاتردس دننموعنت

كوتم خ ستالر ىاو)تعك ىتام دة)متن نتت انتس دنتكدو ىتج متته

م 57ر

ىتج دنح عحتتا ىك ت دة)متن كت يتاه دنتتاوم دةيترع كت )تاكه دنانانتتج

ىوتتعنومك ىتتام دة)متتن دنطاناتتا ك دنتارا تتاا ستتار دن ت كن ت ى ص ت ان) دانو تتا ن ت ستتك نالع دنتتن
ناوا دساو ك دنناتنه ا دك

م دة)من ك ياه

يت ت ت تتو ا يتت ت ت تتا ننات ت ت تتاا دنتا ت ت ت ت ال ك ت ت ت تتو ناات ت ت تتت دنخناتت ت ت تتع
دةاطردكاا دنودخناع دناج توواوا دنكدو .

م 64ر

.

م 59ر

دنموتر يتو دراكطتا كاناالتو يااكتع ك ت ن ستنم دنكتاانج

ما95ه724/مر .

م 61ر

ن تتج

نت ت ت تتا مر م35- 13ه656- 644/مر كست ت ت تتكا

دنتتا ىتتج دن صتتر دةن ت ي م231- 42ه754- 662/مرك
م 62ر

م 58ر

كوداتتع ا ت ارا دنتتتام دن ركتتج ىتتج كتتدو نتتا در
انتت خ درستا ن ت يكتت دن)حتاخ كت ا ستن دن اتتتج

دسا متا دنتا )اا ن حواو سا اعأل نا)اا

 - 2اج ُ
)و ننم دع اا دنودخناع دننسانرل كا دةناردا دنارناع.

اااا ل

 - 1متر دةس دم كا دةاردس.
يتو )ا ت دنن ستتنن

ن دةاردس دن ماا

كا ت د ديتودنوم ىتتج كتتدو نتتا در دنموتتر ك تتو ىا)وتتا دةماصتتار

اتتااا دناتتاااا )ا ت

متر د دةسدم كاموم .

م 63ر

ناما اه دنتا )اا ن نرد)ت.

المرحمػػػة االكلػػػىل ى تتج س تتمع م86ه745/مر د ستتا او دن تترا طخارس تتاا دن س تتتن
متكا ىاوا .اننم د ن دةسااد

ن دنطاناا

دخن تتوا دن ت ت ردا دنا تتج

كن .

المرحمػة الثانيػة :دكاتوىا نت ستمعم 94- 88ه749- 747/مر دناتو ىاوتا دنمتت ه دن ركتج دنت

دوي حا) ت

المرحمػػػػة الثالثػػػػةل ىت تتج س ت تتمع م93- 92ه721- 724/مر دنات تتو ىاوت تتا دنمت ت ت ه دن ركت تتج دن ت ت

دوي حا)ت ت ت

دنصاو م 64ر.
دنصاو.

ال مرحمػة الرابعػةل ى اكتا ألدر ن ت ستمع م97- 94ه726- 723/م رداحوتا دن)نتدا دة ستدناع دنت دخاتتاع
دننااط اا دن دي ع ن مور سا)
)ات

ت نا

خاعم

.

م 65ر

ن ت دن)حتاخ ك ت ا ستتن دن اتتج دننت اتتت ك ت دننونتا

م 68ر

م 74ر

آخر

م 69ر

ن طخارساا

يو اانا ن دنارنه ىك

م 66ر

كتتتام كتتاه اه

م 67ر

يتو دسا صتتا ىتتام

د صتاا متالم ي ستنوا كتا دنمتاه نتا ن ست كت

دنا ى)ارك )ا يات .
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تت ت نا نت ت

نت ت دن)ح تتاخ كت ت ا س تتن دن ات تتج يااك تتع كت ت ن س تتنم دنك تتاانج خ درس تتا ك ىخ تترخ ارا تتو آخ تتر

طخارستااا ىننتا نتتا كانطاناتا اناتتا واتايا كن ت ى كتر د ن ت دنموتر داتتا ك تو ك ت ر ننتس دنصتتااماا ك
ننس نتاا

م 71ر

سننا دنا كنواوناك دمصرن يااكع دن نر .

م 73ر

ىتج ستتمع 94ه 749/م تتور ماتتعس دنطرختا ننتتس دناتترس كاااكتتع ك ت ن ستنم دنكتتاانج ماتتأ دنصتتنم دنتتهي

كامت

دنامتتج كان ا ت ىتتج ت ت ا خنتتمك دخته كا ناتتا نتتت ن ت د صتتكوكه

كتتا دنن ستتننا

ننس نر ر ه دنت ستورس ننتس دنطاناتا

م 74ر

كن ت ك دن ت كتتاهدم

دنت رستت ننتس دنتاراتاا دنت دنح عحتامج ننتس دنح عحتا اتو

يااكتع كت ن ستتنمك دنتا حكا اتع ننتتس طخارستاا ىنتتا ات اتاأل د ستن –دن تتته  -ى خته ماتعس ياتتو كااتو ن ت
ماتعس نتا نت

هاتا نخاىتع د ا تتاا نات

كاتتو حكا كتعك نتم اكات نتج يااكتع دة داتت نتر ..

ااتتوم يااكتتع طانكتتاأل كماتتعس ك تتو د انن ت ن ت درحتتاع نن ت س ن تتت ن ت كن ت
دنح عحتا دن ت حامك ت ك )ا ت ن ا ت ماتعس ن ت خنتتم

يااكع دنا كتم دنت ا ناااا
دنترها ستتنمحا

ن ت د اون ت

نتتر ر هك دنطاناتتا

ستتنر كتتكاد ك تو د

متتونا

دنتارا تتااك

اتتج ي داتتاأل انمتتج ص ت ت

كا يااكع ة اساطاج وخت ت دن تت ا )ات يتوم دنت دنترها ىستا ن ننتس
ن ت نتتوخت دنان تتع دناتج در اتتهد دن ت ت ا ى ت ن يااكتتع د طتتا نتتا س ت ت

ىاننمت د ن ت وخ ت ت دنان تتع نتادأل ىاان ت ام اتترا ن ت كات نتتموم ىتتوخت يااكتتع دن تت ا دنان تتع تتم ن ا ت دن ت
ستنمحا

تتتا

ماتعس كتكاد

ا ح ت دن ت دننتترع

متونا نتم ماتعس درا)تت )ات يطتج دوي ىر امتعك حت انت دن دنت دنت ناكتتت

م 75ر

نتتاه نوا ت دة ن س تتنس د)تتو ا ت طرا ت ص ت ا ة ا ستتاطاج دنتتو دا ا)ننت ت
صنك

)اصر يااكع )ا يت ط ام ماعس كا نهنس )ا انن ن دناكأ نا

.

م 76ر

ىتتج ستتمع م221ه732/مر هنتتر ستتمع م223ه731/مر ا راتتا نوام تتع طخارستتاا دن ت
دنحماتو ك ت

حت

كتو دنتتر)ن دنتهي ختترخ اعاتاأل طانكتتاأل داااتاك ىمتتعت نت موتتر كنت

نتارل ك ت )ترام دناوتتا

ىتتج ناماتتع تتتر دنتتتاألك دك ترداام ك ت ك ستتام دننا تتج ىتتج ت ترل دةن ىتتج ح ت أل دختترك )ا ت
دنحماوك اكو د سكا ع اا ن دنارس رلاسوم خايا دنهي نا كانت ا

ج  -التركيب االجتماعي لسكاف في مدينة طخارستاف .

.

م 77ر

تتع ن ت يك تتت
ستتناا كن ي تتع

أك نال  :العناصر السكانية لمدينة طخارستاف .
د س تتاار ىت تتج نوامت تتع طخارست تتاا ى ات تتدأل ت ت دنتت تتره دحمت تتاه نخانتت تتع ن ت ت دن ست تتنا م ت ت ألدر نام ت ت ع طكا اوت تتا
دنحاردىاتع دننان نتتع كن ترل دن صتت)اري ك د واتع ك دنحكتتات دن ت )تتودأل نتتا .

م 78ر

يتو د ستتاار اتتهة ىتتج تتوو

نت مت دال دننوامتعك نت دنحتوار كانتهنر د اتهة يتتو داخته د اته دنمت دال ن ستاا ألدر خا ص ألتا كوتمك دهد نتا ننمتتا
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د دةموار دننر خ يو )تتا دطتردن طخارستاا .

م 79ر

ننتا ح نوتا نرنتع حتها د ستااردر ن توو نت دناكالتت

س ن مسا رأ اما دام اه دةحماه نماط دساا دررام ام ناةاجل

دن تترال ستتن دن تترا نوامتتع طُخ اارستتاا داتتام دنتا ت ال دن ركاتتع دة ستتدناع

-2

ركاتع نخانتتع ىتج نتو

ياه نمه داام دنتا ال

تول نموتاك نوامتع ُخناتم اتج كتدو دةعواتا .

.

م 81ر

دةات تردس –دنخرنخات تتع  -دنات تتارن م 85ر ل )ات ت
انتع.

م 86ر

م 84ر

انات تتعا نمت تتاط د س تتااردرام ىت تتج صت تت)اري طخارست تتاا

دط تردن دةموتتار دننمتاط دنخ صتتكع خا صتتع دناتج نتتام د اا)تتارك

ىوت تتج انت تتاوم ن ت ت حوت تتع دنحمت ت ت ا.
نخانتع.

معنوتا كم د ستوك كمت انتتامك

م 83ر
تد
ى ا أل
ىج )ا سنما طالتع ن يكانع كمج انام نوامع ستنمحا .

نوامع خسا د خسا دناج سنموا دن را كتنت ام .
-1

م 82ر

.

م 84ر

)ا ت

ستتنما يكال تتت

م 87ر

ناوتا نتتج دنوم ت و

ىت تتج )ت تتا نت تتا ست تتنا نوام ت تتع ن ت ت دنئ خنت تتاط ن ت ت دحم ت تتاه

م 88ر

ثانيان  :الديانات ،كالمعتقدات ،كالفرؽ الدينية السائدة في مدينة طخارستاف .
توو ن ت دن تتوااماا ك دنن ااتتودا ك دنت تتر دنواما تتع
رىتتا نوام تتع طخارستتاا ناا را تتا ن ت ن تتو دنن تتتر ت ي

نموال

م 94ر

م 89ر

دنمصردماعل ىاو حوا حنا اا ن دننام اع دنمصردماع ىج نوامع طُخ اارساا .
 - 2دننام اع
 - 1دناوت ت ول نامت تتا دنواامت تتع دناو وات تتع د) تتول ن ت ت دنت تتوااماا دنات تتج ح تتوا ىت تتج نوامت تتع طُخ اارست تتاا
دساطا ا د ا اس )ا دة .

م 92ر

تند يت تتاطج ت ت ت ىن ت تتان ا دحت تتو ن اما ت تتج ات تته دن ت تتوااماا دنن اات تتودا ى ت تتج نوام ت تتع
نت تتم ا) ت تتوو دنن صت تتاور ك ت ت ت أل
طخارستاا
ام .

3

اتت ن تر د ىتج مت د)ج و

ىختر( ك كتت ى تتارا دنن صتاور نت

ا دحتوام ىتج دننوامتع ك تتتندأل

 دة ستدمل نت دنتر م ن ت ن ترل دنتواامااك دنن ااتودا دنتتتر دنواماتع دناتج ستكاا دةستتدم دةد دن تتوا دة س تتدنج د س تتاطاع نت ت داح تتاو ن طت ت ي تتوم نت ت ى تتج ان تتس دة ص تتااع دنمالا تتع نت ت كت تتدو
دنن تتتر ك ك)ات ت
دةسدنج .

ح تتعا ا تته دن تتوااماا دنن اا تتودا ن ت ن دحو تتع دة س تتدمك خاص تتع ك تتو دنت تتام

م 91ر
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ن تتهنس نت تتا دنت تتوا دة ست تتدنج د)ت تتو ن ت ت انت تتس دنت تتوااماا دنن اات تتودا دنت ت ت ر دنوامات تتع دنات تتج ست تتاوا نوامت تتع

طخارساا ىان حاما دننماله دننسا)اع حوا دننماكرك دننساحوك دنح دنج ىج نو طُخ اارساا .
ننتتا م نتتم د طخارستتاا ن ت ن اتتاىاا نوامتتع كن ت ااك تتع دودراتتاأل دن ت خ درستتا انت ألتع كن ت خا صتتعأل ىاتتو

نمك ت دألر ىتتج ن تتو نا ستتا كان تتام نموتتا خنتتمك ستتنمحا ك كاتتد ك س تتنننموك

هنتتر د نتتكن ستتك ع درك ت

ن دنئك آرا ك در ك طاناا ك د طاانا ك د طارنا  ...اه ن نو طخارساا .

م 93ر

د  -النشاط االقتصادم في مدينة طخارستاف كأثره عمى مستكل المعيشة لمسكاف .
ىمناعا حناج نو طُخ اارساا كمتاط دياصاوي نكار.
ىوج ما)اع دن ر م نوا خارداوا ن دنحكت  .م 94ر يو سكاا دة تتارل دنت د ن ترل دموتار طخارستاا
خص كع دردااوا ح نوا ن ار معدع كا دةي دم دنارناع دناج سنماوا دنوم و .

نتتهد س تتمناج دن ا ت

نت ت ح دمتتا ديا ص تتاواع تتول نن تتت نوامتتع نت ت نتتو طخارس تتاا س ت د نام تتا ح دم تتا

ع در اع ك د احاراع ك د صما اع ك و

د متترو ى)توانا ت دةختر هنتس ناتردكط دن ات كتا نتت نمونتا

ىج ما)اع ن م د)ج طخارساا .

اناعا نوامع ُخنام كن رل يردااك رسااااواك ت اكوا ىادأل
م 97ر
ااخه
ن دننا اراكع .

كساااموا نعدر وا دنن ارل.

رىا كت اكوا دنن ارلك دتحارااك ناراا .م 98ر )ا

نهنس سنمحا

م 95ر

ن)ا صتات دناطت ك دن متا .

م 99ر

دن)ا دماتتع ده رى تتا كن ت ترل ن د تتتاوا ص تتاواا .

م 244ر

ى اتدأل ت

دن ناا ىج يراع نكارل كوا ُدو ن ار دةتحار.

م 243ر

نت دنتتر م ن ت صتتار نوامتع د ستتنننمو دة دموتتا نوامتتع معاتتع ن اترل دنع در تتع دنخا تردا .

ننتا در .

م 241ر

ا تتج ن ر ىتتع كن ترل د تتتحاراا ىون تتا د ماتتا كاتتد دن ستتتن ك كا تتد دن ناتتاك ىوتتج نت ت

نتاعل خردسا ك دنخار ىج دنستن
م 245ر

ر اوتتا

ا ن تتت ستتنا دننوام تتع ى تتج تتوو نت ت د حت ت دنمت تتاط

دةياصاوي خاصع ىج دمااخ دننمس حااك دن)ك اك دنت)مك ك أ دنصما اا دناو اع .
دنتتا نوامتتع كاتتد

نوتا موترك

اعرع دنانم ىاوا كن رلك ى اتدأل ت

ا صتور نموتا دنمكاتته دنتتاخرك دنتانوتع دنن اترل .
م 242ر

م 96ر

ن نوا نوامع در

.

م 246ر

م 244ر

ا تتو نتتهةأل

ن ت نتتو طُخ اارستتاا دنخ ص تتكع دنمعاتتع دنطاااتتا د دنطاانتتا دنن ر ى تتع كع در تتع دنانتتمك دنتانوتتع )ات ت
نتا نوتتا ين تع نما تتع ) نوتا رستتا اا ن اترل دنتتعرعك ان تر ىاوتتا د تتحار دن متتاك دناتا ك دنخ ت ك دتتتحار

دنت ستا .

م 247ر

)كد

اردا كد ارداك د

ناااوتا ن اترل

م 248ر

ردا

)ات

ا تت دننوامتع موت در نت تت ا حا)ت

م 249ر م 224ر

.
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ىوتتج ده نوامتتع معاتتعك ) ستتمعك تتانرلك آانتتع كاناح تتار دنمتتاهك دنحنتتعك كوتتا س ت ر ن ت دنا ترداك دست ت د
انرل نكارل

.
.

م 222ر

.

نوامع دموردكع )ا دن)تودل

م 223ر

م 224ر

ناسا .

دننامعاتااك د تتحار دننتر م دنن اترل

.

م 221ر

نموتا احنتتج ن تتو دنت اتتع دناتج ااتتج ن ت حركااتتع كمحواتترك )ات

اتتو

م 226ر

نننوتتا ت تتور ستتنا در –ت تتو نار . -

م 225ر

ده ان تر دة تتحار نت د وااوتا
ا اتترا دن ننتتع دنتاتتاع امتتاس

نوتتا مو ت در د) تتوانا موتتر دم تتورداك دةختتر مو تتر

ن نوامع دموردكع اوخت دنا دىت دن ناكت .

م 227ر

دن تتا نوام تتع نت ت ا دنئ ىا تتو نام تتا نخان تتن دم ت ت دع دناح تتاردا ارات تتج نمو تتا دنت ت كهخ ت تتا  .م 228ر )ات ت دنسنست تتم
وام ك دنح عك دنن عك دنتسا ك دةرع.

م 229ر

دن)نةك دنكاري م 214رك دنرخكا

م 212ر م 211ر

.

ا)ن تتت نموت تتا نخانت تتن دم ت ت دع دنتانو تتع نت تتاننن ر(ك ى ات تتدأل ت ت دننماح تتاا دن)ا دمات تتع نان ست تتن ك دنات تتر ك

دنت در ك حن و دن انا.

م 213ر

هكع

ىوج هدا م م دىرل ناا

.

م 214ر

اتتهد ي تتو رىتتا نوام تتع سنان تتتا كم ت تتاطوا دنع در تتج دنت ت ىارك نموتتا دن)كت ت ا

)ات

احنتتا دنننتم نموتتا ده ط انوتا ن ت دناتر ختتاد

طألخ اارساا ىنا احنج ان خردخ دينام خردسا .

اتو

م 217ر

.

م 215ر

رهستتاهاا –كتا -

دنتتا نننن تتع –ات ت -

 .م 216ر

ت ختردخ ن ت ر

الخاتمة
ك تو دنك) ت

دنو درستتع ىتج دنح دمتتا دنساا ستتاع ك دةحانا اتع ك دةيا صتتاواع ىتتج نوامتع طخارستتاا )ا ت

موااع م 231ات 749/مر .

ا صنما دن حننع ن دنماالئ دننونع اج ناةاج ل

 - 2دا اتم د نننتتس طخارستتاا و دألر نونتتاأل ىتتج ا نا ت دن ص تردع ودختتت دة س ترل دنسا ستتاماع دن)اننتتع ىتتج
كدو ىاره يكت دنتام دةسدنج .

 – 1اكتا د دنننت س دنسا ستتاماا دنتها دناتتاع د كان ات ن نتام د ا ستتا ا م

كانوااطنتع دنتتها استنم

ىتتج

طخارساا .

 – 3تتووا نوامتتع طخارستاا م دع تتاا واتتول كاموتا كتتا دنو نتع دنسا ستتاماع نموتتا نااننتت كانمحتتاال نموتتا
ناكتتا كانت تتتت ن ستتاطرل دنننتتس دنسا ستتامج ن ستتر( ىم تتتر د

دةنكردط راع دنساساماع ننردا ول .
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 – 4ماا حتع ن)انتتع تتوم د ستتااردر دناكالتتت دنارناتتع دن ستانمع نوامتتع طخارستتاا ك تتو دنتتتام دةستتدنج تتتووا
دننمطاع كتنت ام ا األ ينااأل ك اهد ناى ا اون دنتام دةسدنج ىاوا خدت دن صر دنردتوي .

 – 5داحت دنن ستنن

دنت اتر رل ااااتر خططوتم دن ستنراع د دع نوامتع طخارستاا ختدت دن صتر دةنت ي

نا)اا اوىوم ىج دااان دنمعدع دننسانر كتا دناكالتت دنارناتع م تتر دة ستدم ىانتا كاتموم ك ا)ات نوتم هنتس
كنرد)ت ن دن)ندا دن سنراع دناج ياواا دننسنن

ك نر ن دن ةل دةن اا .

 – 6تتتووا دنتات ت ال دة س تتدناع ن در) تتت تتول نن ص ت ت دنت ت دة س تتااردر دنا تتام د س تتانرا نت ت م 97 – 76
ا تت725 - 695/مر نتتا ى)تتو د ستتكاا اتته ِ دنن در)تتت تتوم يما تتع ستتنا طخارستتاا ك ح ت و دنن ستتننا ى تتج
دردااوم .

 – 7اكتا د ام ت ع حاردىاتتع ا اتتاراه نوامتتع طخارستتاا ن ت ستتوت ك حكتتت ك صتت)اري ن ت ُ و ير نوتتم
ىتج حتتها د ستتااطا

ما صتتر ستتناماع واتتول طانتتع نرد)نوتتا دنااراخاتتع ىتتان حامتتا ح ت و دنتتتره ستتنما

طخارساا يكالت ركاع ارناع واول حوا اآناوا ىج نوموا .

 – 8ر تم ا تتوو دةواتا

دنتتتر ىتج كتتدو دنن تتتر دة ستدنج انتتع نوامتع طخارستتاا خاصتع حتتو دنتتوا

دةسدنج طراا دن دةماتار دن دسج ن )ساا دنوااماا دنتر دةخر( .

 – 9اكتتو د ام ت ع دنم ستتائ دةحان تتا ج ننوا متتع طخارستتاا

ام ت ع دن تتوااماا دنن ااتتودا نوتتا دم نتته نت ت

ا تتوو ى ح ت دنم ت تتاط دةيا صتتاوي ى تتج نتتوموا ن س تتاتاوا ن ت امت ت ع حاردىااوتتا ك ن ت ترل ر داوتتا ك خصت ت كع
دردااوا ك

ىرل ناااوا .
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دنو دنس ل
 – 1طُخ اْرستاف  :بالضـ كتكتب – طَ َخ ارستاف – بالفتح  ،كتكتب – طخيرستاف  -اك – تخارستاف – اطمقت
ىذه التسمية عمى المناطؽ الكاقعة في اعمى مجرل نيػر جيحػكف – أمكداريػا – كسػميت بػذلؾ نسػبة الػى
الطكخاريكف الذيف سكنكا افغانستاف في العصكر القديمة  ،عدت ضمف الربع الثالث مف اربػاع خراسػاف ،

اعتبرىا الجغرافيكف ناحية مشتممة عمى بمدتيف كراء نير بمخ  ،قاعدتيا ترمذ  ،كفي شرقيا بالد ختف  ،فيي
تقع جنكب مدينة بمخ  ،الى الشماؿ مف سجستاف  ،كىي ارض اليياطمة  ،قسمت الى قسميف طخارستاف

العميا كطخارستاف السفمى  ،كحالي ان ىي محافظة طخار في افغانستاف  .ينظر  :ابف الفقيو اليمذاني  ،ابك

بكر احمد بف محمد (ت340ق951/ـ) ،مختصر كتاب البمداف ،ليدف( ،مطبعػة بريػؿ1302 ،ـ) ،ص331

؛ابػف سػعيد  ،عمػي بػػف مكسػى (ت658ق 1259/ـ) ،الجغرافيػا ،ت :اسػػماعيؿ العربػي ،بيػركت( ،المكتػػب

التجارم لمطباعة كالنشر كالتكزيع1970 ،ـ)،ص 163؛ ليسترنج  ،كػي  ،بمػداف الخالفػة الشػرقية ،ترجمػة
كتعميؽ :بشير فرنسيس كككركيس عكاد ،بغداد( ،مطبعة الرابطة1373 ،ق1954/ـ) ،ص 469؛ لمزيد مف
التفاصيؿ حكؿ تسمية كمكقع كحدكد مدينة طخارستاف  .ينظر :رؤكؼ  ،زينب ميدم  ،مدينة طخارستاف

دراسة في الجغرافية التأريخية  ،مجمة كمية التربية األساسية لمعمكـ التربكية كاألنسانية  ،جامعة بابؿ  ،العدد

 ، 40لعاـ  ، 2018ص. 425

 - 2يزدجرد الثاني بف بيراـ جكر (457- 440ـ) :حكـ  17سػنة كذكػر  18سػنة ك 4اشػير ك 18يكمػ ان.

كىك مف ممكؾ الفرس الساسانييف الطبقة الخامسة ،ارتقى العرش الساساني بعد كالده بيراـ جكر ،كذكر انو

كاف منصف ان كعادالن مع الرعية ،أنقاد اليو ممكؾ االطراؼ  ،تكفي سنة 457ـ .ينظر :الدينكرم ،ابك حنيفػة
احمد بف داكد (ت282ق 895/ـ) ،االخبار الطكاؿ ،تح :عبد المنعـ عامر ،مراجعة :د .جماؿ الديف الشياؿ،
مصر( ،كزارة الثقافة كاالرشاد القكمي ،االقميـ الجنكبي ،االدارة العامة لمثقافة ،د.ت) ،ص58؛ اليعقػكبي،

احمد بف اسحاؽ بف جعفر بف كىب بف كاضح (ت292ق904/ـ) ،تاريخ ،عمؽ عميو ككضع حكاشيو :خميؿ

منصكر ،ط ، 2بيركت( ،دار الكتب العممية1423 ،ق2002/ـ) ،مج ،1ص 142؛ الجكزجاني ،ابػك عمػر
منياج الديف عثماف (ت658ق1258/ـ) ،طبقات ناصرم ،ترجمتو عف الفارسية كقدمت لو ككتبت الحكاشي
كالتعميقات :عفاؼ السيد زيداف ،ط ، 1القاىرة( ،المركز القكمي لمترجمة2013 ،ـ) ،ج ،1ص. 288

 - 3فيركز بف يزدجرد بف بيراـ جكر االكؿ (483- 459ـ) :ممؾ  27سػنة كىػك مػف الفػرس الساسػانييف
الطبقة الخامسة خمع اخيو ىرمز الثالث بمساعدة جمػاؿ الػديف كمعظػـ اشػراؼ الدكلػة الساسػانية  ،كاجػو

فيركز مشاك ؿ داخمية كاقتصادية صعبة تمكف مف التغمب عمييا  ،كػاف عػادالن منصػف ان حسػن ان مػع الرعيػة.

ينظر :الدينكرم ،االخبار الطكاؿ ،ص 59- 58؛ اليعقكبي ،تاريخ ،ج ،1ص.142

 - 4ىرمز بف يزدجرد بف بيراـ جكر (الثالث) (459- 457ـ) :كىك مف ممكؾ الفرس الساسانييف ،الطبقة
الخامسة ،تكلى ا لحكـ بعد كفاة كالػده يزدجػرد بػف بيػراـ ،كػاف قػد حكػـ سجسػتاف ،كلقػب بالممػؾ ،حكػـ 7
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سنكات ،ظمـ فييا الرعية ،كاحتجب الناس ،تكفي سنة 459ـ .لمزيد مف التفاصيؿ ينظر :الدينكرم ،االخبار

الطكاؿ ،ص 59- 58؛ اليعقكبي ،تاريخ ،ج ،1ص 142؛ المسعكدم ،ابك الحسف عمي بف الحسيف بف عمي
(ت346ق 957/ـ) ،مركج الذىب كمعادف الجكىر ،تح :محمد محي الديف عبػد الحميػد ،بيػركت( ،المكتبػة

العصرية لمطباعة كالنشر كالتكزيع1408 ،ق1988/ـ) ،ج ،1ص. 263

 - 5الدينكرم ،االخبار الطكاؿ ،ص 258؛ اليعقكبي ،تاريخ ،ج ،1ص 142؛ الجكزجاني ،طبقات ناصرم،
ج ،1ص.288

 - 6الدينكرم ،االخبار الطكاؿ ،ص 58؛ اليعقكبي ،تاريخ ،ج ،1ص 142؛ الجكزجػاني ،طبقػات ناصػرم،
ج ،1ص.288

 - 7الػػدينكرم ،االخبػػار الطػػكاؿ ،ص 59- 58؛ اليعقػػكبي ،تػػاريخ ،ج ،1ص 142؛ الجكزجػػاني ،طبقػػات
ناصرم،ج ،1ص.288

 - 8الدينكرم ،االخبار الطكاؿ ،ص.59
 - 9الدينكرم ،االخبار الطكاؿ ،ص.59

 - 10ا لجكزجاني ،طبقات ناصرم ،ج ،1ص.288

 - 11الدينكرم ،االخبار الطكاؿ ،ص.59

 - 12الرم :اسـ مدينة الرم ىك المحمدية ،كسميت بذلؾ الف الخميفة العباسي الميدم قد نزؿ فييا عندما
كاف كلي ان لمعيد في عيد الخميفة العباسي المنصكر (158- 136ق775- 754/ـ) ،افتتحت عمى يد القائد
قرظ ة بف كعب االنصارم في عيد الخميفػة الراشػدم عمػر بػف الخطػاب (  )سػنة 23ق643/ـ ،لممدينػة

رساتيؽ ،كاقاليـ عدة .ينظر :الػبالذرم ،ابػك الحسػف احمػد بػف يحيػى بػف جػابر (ت279ق892/ـ) ،فتػكح
البمػػػداف ،عنػػػػى بمراجعتػػػػو كالتعميػػػؽ عميػػػػو :رضػػػػكاف محمػػػػد رضػػػكاف ،بيػػػػركت( ،دار الكتػػػػب العمميػػػػة،

1398ق1978/ـ) ،ص 136- 131؛ يػاقكت الحمػػكم ،شػػياب الػػديف ابػي عبػػد ا

يػػاقكت بػػف عبػػد ا

الركمي البغدادم (ت626ق 1228/ـ) ،معجـ البمداف ،تقديـ :محمد عبد الرحمف المرعشمي ،بيػركت( ،دار
احياء التراث العربي ،د.ت) ،مج ،2ص.457

 - 13ابك الفداء،عماد الديف اسماعيؿ بف محمد بف عمر (ت732ىػ1331/ـ) ،المختصر في اخبار البشر
 ،ط ، 1بيركت  ( ،دار الكتب العممية 1417،ىػ  1997 /ـ) ،ج ،1ص.85

 - 14الدينكرم ،االخبار الطكاؿ ،ص.59

 - 15اليعقكبي ،تاريخ ،ج ،1ص 142؛ الجكزجاني ،طبقات ناصرم ،ج ،1ص.288
 - 16ابك الفداء ،المختصر ،ج ،1ص.86

 - 17اليعقكبي ،تاريخ ،ج ،1ص 143- 142؛ المسعكدم ،مركج الذىب ،ج ،1ص.263
 - 18الدينكرم ،االخبار الطكاؿ ،ص.60
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 - 19الدينكرم ،االخبار الطكاؿ ،ص.60

 - 20الدينكرم ،االخبار الطكاؿ ،ص 60؛ اليعقكبي ،تاريخ ،ج ،1ص.143- 142

 - 21طبقات ناصرم ،ج ،1ص.289

 - 22قباذ بف فيركز بف يزدجرد بف بيراـ جػكر (531- 488ـ) :حكػـ  43سػنة ،كىػك مػف ممػكؾ الفػرس
الساسانييف الطبقة الخامسة ،مف اىـ اعمالو دحرِه لمقبائؿ الخزرية القادمة مف القكقاز ميددةن ثغكر بالده
بالقرب مف بحر قزكيف ،تكفي قباذ في سنة 351ـ عمى اثر اصػابتو بػالمرض .ينظػر :الػدينكرم ،االخبػار

الطكاؿ ،ص 66- 65؛ اليعقػكبي ،تػاريخ ،ج ،1ص 143؛ الجكزجػاني ،طبقػات ناصػرم ،ج ،1ص- 290

.291

 - 23المسعكدم ،مركج الذىب ،ج ،1ص 263؛ ابك الفداء ،المختصر ،ج ،1ص.86
 - 24الدينكرم ،االخبار الطكاؿ ،ص 66- 65؛ اليعقكبي ،تاريخ ،ج ،1ص.143

 - 25كسرل انكشركاف بف قباذ ب ف فيركز بف يزدجػرد بػف بيػراـ جػكر (579- 531ـ) :مػف ممػكؾ الفػرس
الساسانييف الطبقة الخامسة ،ممؾ  48سنة ،يعػد ارتقائػو لمعػرش بدايػة ألزىػى عصػر مػف عصػكر الدكلػة
الساسانية ،سيطر عمى مدف عدة  ،ككصؿ الى بالد ما كراء النير كفرغانة ،تكفي كسرل انكشػركاف سػنة

 579ـ .ينظر :الدينكرم  ،االخبار الطكاؿ ،ص 68؛ اليعقكبي ،تاريخ ،ج ،1ص 144- 143؛ الجكزجػاني،
طبقات ناصرم ،ج ،1ص.293- 292

َ - 26ز ُاب مستاف :ككرة كاسعة قائمة برأسيا جنكبي بمخ كطخارستاف كىي زابؿ كالعجـ يزيدكف السيف كما

بعدىا في اسماء البمداف كىي البالد التي قصبتيا غزنة البمد المعركؼ الع ظيـ .ينظر :ياقكت الحمكم ،معجـ

البمداف ،مج ،2ص. 463

 - 27الدينكرم ،االخبار الطكاؿ ،ص 68؛ الجكزجاني ،طبقات ناصرم ،ج ،1ص.292

 - 28خاقاف :جمعيا خكاقيف :كتمفظ كتكتب احيان ان "قاآف" كىك عمـ كاسـ لكؿ ممؾ مف ممكؾ الترؾ ،كخاقاف

تعريب لمقب قانماف التركي الذم كاف يطمؽ عمى ممكؾ االتراؾ في القرف  6ك7ق 12/ك13ـ ،كفي العصر
المغكلي اصبح لقب خاقاف كمعناه رئيس الرؤساء ،اك اعظـ الحكاـ ،اك اعظـ الممكؾ ،اك سمطاف السالطيف،
كممؾ الممكؾ ،اك امبراطكر ،كىك مشابو لمنصب الخميفة عند المسمميف .ينظر :اليمذاني ،رشيد الديف فضؿ

ا

(ت718ق 1318/ـ) ،جامع التكاريخ ،نقمو الى العربية :د .فؤاد عبد المعطي الصياد ،راجعو كقدـ لو:

د .يحيى الخشاب ،ط ، 1بيركت( ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر1983 ،ـ) ،الجػزء الخػاص بتػاريخ
خمفاء جنكيز خاف ،ىامش ص 14؛ شير ،ادم  ،االلفاظ الفارسية المعربة  ،بيركت( ،المطبعة الكاثكليكيػة،

1401ق1980/ـ) ،ص. 56
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 - 29الشاش :ككرة قصبتيا بنكث فيي بما كراء النير ثـ ما كراء سيحكف متاخمة لبالد الترؾ كالشػاش
كايالؽ فمتصمتا العمؿ ال فرؽ بينيما ،كليس بخراساف كما كراء النير اقميـ عمى مقداره مف المساحة اكثر

منابر منيا كال اكفر قرل كعمارة  .ينظر :ي اقكت الحمكم ،معجـ البمداف ،مج ،3ص.114

 - 30فرغانة :مدينة كككرة كاسعة تقع عمى ضفاؼ نير سيحكف في بالد مػا كراء النيػر ،كىػي متاخمػة
لبالد الترؾ ،كتعد باب تركستاف ،كاسعة الرساتيؽ ،كافرة الخيرات  .ينظر :ياقكت الحمػكم ،معجػـ البمػداف،

مج ،3ص.428

 - 31سمرقند :ككرة عظيمة في بالد ما كراء النير ،كىي مف اعظـ البمداف قدران كاجميا ،كاشدىا امتناع ان
كاكثرىا رجاالن ،كتعد قصبة الصغد كىي تشتمؿ عمى حصف كليا اربعة ابكاب ،منيا باب مما يمي المشػرؽ

كيسمى باب الصيف كىك مرتفع عف سطح االرض ،كمما يمي المغرب باب النكبيار كمما يمي الشماؿ باب

بخارل كمما يمي الجنكب باب كش .لمزيد مػف التفاصػيؿ ينظر:االصػطخرم ،مسػالؾ الممالػؾ ،ص- 316
 323؛ المقدسي ،احسف التقاسيـ ،ص 223- 222؛ ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف ،مج ،3ص.68- 66

ش :بالفتح ثـ التشديد ،قرية عمى ثالث فراسخ مف جرجاف عمى جبؿ  ،ينسب الييا عمماء كثر.ينظر
َ - 32ك ُ
:ياقكت الحمكم  ،معجـ البمداف ،مج،4ص. 138
ؼ :بفتح اكلو كثانيو،مدينة كبيرة كثيرة االىؿ كالرستاؽ بيف جيحكف كسمرقند ،خرج منيػا عممػاء
سُ
َ - 33ن َ
كثر.ينظر :ياقكت الحمكم  ،معجـ البمداف ،مج،4ص. 387
 - 34بخارل :مف اعظـ مدف ما كراء النير كاجميا بينيا كبيف جيحكف يكماف ككانت قاعدة ممؾ السامانييف،
اسميا بكمجكث .ينظر :ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف ،مج ،1ص.282- 280

 - 35الدينكرم ،االخبار الطكاؿ ،ص.68
 - 36الدينكرم ،االخبار الطكاؿ ،ص.68

 - 37ابك الفداء ،المختصر ،ج ،1ص.87

 - 38المسعكدم ،مركج الذىب ،ج ،1ص 267؛ الجكزجاني ،طبقات ناصرم ،ج ،1ص. 292
 - 39مركج الذىب ،ج ،1ص.267

 - 40مكقعة نياكند :مف المعارؾ الحاسمة بيف العرب المسممكف كالفرس سنة 21ق641/ـ ،حقؽ العػرب
فييا انتصاران ،كفتحكا عدة مدف ،بعد اف الحقكا اليزيمة بالفرس ،فسميت ىذه المعركة بفتح الفتكح .ينظر:

الطبػػػرم ،محمػػػد بػػػف جريػػػر (ت310ق 922/ـ) ،تػػػاريخ الرسػػػؿ كالممػػػكؾ ،مصػػػر( ،مطبعػػػة االسػػػتقامة،

1358ق1939/ـ)،ج ،3ص.202

 - 41االمػػػارة الغزنكيػػػة ( 582- 351ق 1166- 962/ـ) :كىػػػي االمػػػارة التػػػي اسسػػػيا البتكػػػيف مػػػػكلى
السامانيكف ككبير حجابيـ الذم استطاع اف يستكلي عمى مدينة غزنة كيطرد حاكميا –لكيػؾ  -لػذا عرفػكا

بالغزنكييف ،ثـ ادل سبكتكيف دكران ميم ان في بسط نفكذ الغزنكييف في المنطقة ،لػذا عػ اد المؤسػس الحقيقػي
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ليػذه االمػارة .ينظػر :الكرديػزم ،ابػك سػػعيد عبػد الحػي بػف الضػحاؾ (ت440ق1048/ـ) ،زيػف االخبػػار،

تعريب :محمد بف تاكيت ،فاس( ،د.مط1972 ،ـ) ،ج ،1ص.45

 - 42العفيفػي ،عبػػد الحكػػيـ ،مكسػػكعة  1000مدينػة اسػػالمية ،ط ، 1بيػػركت( ،اكراؽ شػػرقية لمطباعػػة

كالنشر كالتكزيع1421 ،ق2000/ـ) ،ص.117- 116

 - 43بالد ماكراء النير  :المقصكد بو ماكراء نير جيحكف فما كاف في شرقيو يقاؿ لو بالد اليياطمة  ،كفي
العصكر االسالمية سمكه  -ماكراء النير  -كماكاف غربيو فيك خراساف ،ككالية خكارزـ ليسػت مػف خراسػاف
انما ىي اقميـ برأسو ،كتعد ىذه البالد مف اخصب كأنزه كأعذب مياه كاكفر عدة كخير مف غيرىا مف البالد .
لمزيد مف التفاصيؿ ينظر:ابف حكقػؿ  ،ابػك القاسػـ محمػد بػف عمػي النصػيبي (ت367ق977/ـ) ،صػكرة

االرض ،ط ، 2ليدف( ،مطبعة بريػؿ1938 ،ـ) ،ؽ،2ص 460- 459؛ يػاقكت الحمػكم  ،معجػـ البمػداف ،
مػج ، 4ص 200- 199؛ القزكينػي ،زكريػا بػف محمػد (ت682ق1283/ـ) ،اثػار الػبالد كاخبػار العبػػاد ،
بيركت( ،دار صادر1960،ـ) ،ص- 557ص 558؛ ليسترنج  ،كي  ،بمداف الخالفة الشرقية  ،صص476
–ص. 477

 - 44خكارزـ :كىي ككرة تقع عمى حافتي نير جيحكف  ،ق صبتيا العظمى في ىيطؿ ،كليا قصبة أخرل في
خراساف  ،كىي ككرة كاسعة جميمة كثيرة المدف ممتدة العمارة ،كثيرة البساتيف  .ينظر :ياقكت  ،معجـ البمداف

 ،مج  ، 2ص. 254- 252

 - 45طقػػكش ،محمػػد سػػػييؿ ،تػػاريخ السػػػالجقة فػػي خراسػػػاف كايػػراف كالعػػػراؽ (590- 429ق- 1038/
1194ـ) ،ط ،1بيركت( ،دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع1431 ،ق2010/ـ) ،ص.16- 15
 - 46طقكش ،محمد سييؿ ،تاريخ السالجقة ،ص.16- 15
 - 47طقكش ،محمد سييؿ ،تاريخ السالجقة ،ص.16

 - 48البالذرم ،فتكح البمداف ،ص 397- 396؛ اليعقكبي،ػ تاريخ ،ج ،2ص.116- 115
 - 49الطبرم ،تاريخ ،ج ،3ص.356

 - 50عبد ا بف عامر بف كريز بف حبيب بف عبد شمس بف عبد مناؼ ،عامؿ الخميفة الراشدم عثماف بف
عفاف (  ) عمى البصرة ،كلد بمكة سنة 4ق625/ـ ،كنيتو ابك عبد الرحمف ،ىك الػذم افتػتح عامػة بػالد
فارس كخراساف ،كسجستاف ،تكفي بمكة كدفف بعرفات سنة (59ق679/ـ) .ينظػر :ابػف سػعد ،محمػد بػف

منيع ابك عبد ا البصرم (ت230ق844/ـ) ،الطبقات الكبرل ،بيركت( ،دار صادر ،د.ت) ،ج ،5ص- 44

. 47

 - 51مرك الركذ  - :المرك  -الحجارة البيض تقتدح بيا النار – كالركذ  -بالذاؿ المعجمة بالفارسية النير
فكأنو مرك النير  ،كىي مدينة قريبة مف مرك الشاىجاف كىي عمى نير عظيـ فميذا سميت بذلؾ ليا اربعة

منابر،كثيرة الخيرات .ينظر :ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف ،مج، 4ص. 253
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 - 52قدامة بف جعفر ،ابك القاسـ بف زياد الكاتب البغدادم (ت329ق940/ـ) ،الخراج كصناعة الكتابػة،
شرح كتعميؽ :محمد حسيف الزبيدم ،بغداد( ،دار الحرية لمطباعة1981 ،ـ) ،ص.403

 - 53الطبرم ،تاريخ ،ج ،3ص.356

 - 54الجكزجاف :اك جكزجاناف :ىما كاحد كىك اسـ ككرة كاسعة مف ككر بمخ بخراساف كىي بيف مركالركذ

كبمخ كيقاؿ لقصبتيا الييكدية كمف مدنيا االنبار كفارياب ،ككالر ،نسب الييا عمماء عدة .ينظر :ياقكت
الحمكم ،معجـ البمداف ،مج ،1ص.90

 - 55الفارياب :مدينة مشيكرة بخراساف مف اعماؿ جكزجاف قرب بمخ غربي جيحكف ،بناؤىا مف طيف بيا
مسجد جامع كىي مدينة صالحة تجمع سائر ما يككف في المدف مف الصنائع .ينظر :ياقكت الحمكم ،معجـ

البمداف ،مج ،3ص.410

 - 56البالذرم ،فتكح البمداف ،ص 397- 396؛ اليعقكبي ،تاريخ ،ج ،2ص.116- 115
 - 57البالذرم ،فتكح البمداف ،ص 397- 396؛ اليعقكبي ،تاريخ ،ج ،2ص. 116- 115

 - 58االقرع بف حابس التميمي :بف عقاؿ بف محمد بف سفياف المجاشعي الدارمي ،كفد عمى النبػي ( )

كشيد فتح مكة ،كحنين ان ،كالطائؼ ،كىك مف المؤلفة قمكبيـ ،كقد حسف اسالـ ككاف حكم ان فػي الج اىميػة.
ينظر :ابف حباف ،محمد بف احمد بف ابػي حػاتـ التميمػي البسػتي (ت354ق965/ـ) ،الثقػاة ،تػح :السػيد

شرؼ الديف ،احمد ،ط ، 1د.ـ( ،دار الفكر1395 ،ق1975/ـ) ،ج ،3ص.18

 - 59قدامة بف جعفر ،الخراج كصناعة الكتابة ،ص 403- 402؛ الطبرم ،تاريخ ،ج ،3ص.358
 - 60طقكش ،محمد سييؿ ،تاريخ السالجقة ،ص.16

 - 61قتيبة بف مسمـ الباىمي :بف عمرك بف حصيف بف اسيد بف زيد بف قضاعى ،تكلى مدينة الرم اياـ
الخميفػة عبػد الممػؾ بػػف مػركاف (86- 65ق705- 684/ـ) ،ككثػب لغػزك مػػا كراء النيػر فتكغػؿ فػي تمػػؾ

االصقاع ،فاتح ان كثير مف المدائف كخكارزـ كسجستاف كسمرقند ،غزا اطراؼ الصيف ،دامت كاليتو ثالثة عشر
سنة ،قتؿ عمى يد ككيع بف ابي االسكد التميمي سنة (97ق715/ـ) .ينظر :ابف قتيبة ،ابك محمد عبد ا

بف مسمـ (ت276ق 889/ـ) ،المعارؼ ،حققو كقدـ لو :ثركت عكاشة ،بيركت ،لبناف( ،دار الكتب العممية،

1380ق1960/ـ) ،ص. 407

 - 62البالذرم ،فتكح البمداف ،ص 397- 396؛ الطبرم ،تاريخ ،ج ،3ص. 358
 - 63طقكش ،محمد سييؿ ،تاريخ السالجقة ،ص.16

 - 64الصغد :بمد كاسع تقع بيف مدينتي بخارل كسمرقند كلو مدف جميمة كمنيعػة كحصػينو منيػا دبكسػية
ككشانية ككش كنسؼ كىي نخشب كسكانيا رىط مف االتراؾ ،قصبة الصغد مدينة سمرقند ،كليا اثنا عشر

رستاق ان منيا بنجكث كرغسر ،مايمرغ ،الدرغـ ،باركث ،بكرغذ ،بكزماجف كغيرىا .لمزيد مف التفاصيؿ ينظر:
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االصػػطخرم ،مسػػػالؾ الممالػػؾ ،ص 294- 293؛ المقدسػػػي ،احسػػف التقاسػػػيـ ،ص216- 215؛ يػػػاقكت

الحمكم ،معجـ البمداف ،مج ،3ص.191

 - 65محمكد ،حسف احمػد ،االسػالـ كالحضػارة العربيػة فػي اسػيا الكسػطى بػيف الفتحػيف العربػي كالتركػي،
القاىرة( ،دار الفكر العربي ،د.ت) ،ص.124

 - 66المفضؿ بف الميمب :ىك مف ابطاؿ العرب ،ككجكىيا كاله الحجاج امر خراساف سنة 85ق704/ـ،
فمكث فييا سبع اشير قتؿ المفضؿ عمى ابكاب قندابيؿ سنة 102ق720/ـ .ينظر :الزركمي ،خير الػديف،

االعالـ ،ط ، 4بيركت ،لبناف( ،دار العمـ لممالييف1414 ،ق1994/ـ) ،مج ،7ص.280

 - 67بػاذغيس :ناحيػة تشػتمؿ عمػى قػػرل مػف اعمػاؿ ىػراة كمػرك الػػركذ ،قصػبتيا بػكف ،كبػامييف بمػػدتاف
متقاربتاف كىي ذات خير كفير  ،يذكر انيا دار مممكة اليياطمة  ،كاصؿ التسمية بالفارسية بادخيز معناه –

قياـ الػريح – اك – ىبػكب الػريح –كذلػؾ لكثػرة الريػاح بيػا .ينظر:يػاقكت الحمػكم ،معجػـ البمػداف ،مػج1
،ص.254

 - 68شكماف :بمد بالصغانياف مف كراء نير جيحكف ،كىك مف الثغكر االسالمية  ،كىك بمد عامر عمى سفح
جبؿ كتحت القيندز عيف ذات مياه غزيرة ،يرتفع منيػا الزعفػراف الػكفير  .ينظػر :يػاقكت الحمػكم  ،معجػـ

البمداف  ،مج، 3ص. 164

 - 69آخركف :لـ نجد ذكرىا بالمصادر الجغرافية كالبمدانية ،كلكف عمى االغمػب تقػع بػالقرب مػف شػكماف،
كلكف ذكرىا السيرافي في ناحية ممككيا ،ىـ ممكؾ كثر اليعمـ عددىـ  ،كىـ قكـ بيض يشبيكف الصيف في

المباس ،كفي بالدىـ جباؿ بيض،ليس شيء اطكؿ منيا،كليـ مسؾ كثير.ينظر:السػيرافي ،ابػك زيدالحسػف

(ت 304ق 916/ـ) ،رحمػة السػػيرافي الػػى الينػد كالصػػيف كاليابػػاف كاندنكسػيا فػػي سػػنة ( 227ق841/
ـ)،بغداد(،دار الحديث 1961،ـ) ،ص. 37

 - 70مكسى بف عبد ا ب ف خازـ السممي :احد االمراء الشجعاف ،امير خراساف تمكف مف قتاؿ مف يعترضو
مف الثائريف حتى قتؿ عمى يد عثماف بف مسعكد بامر مف المفضؿ بف الميمب سنة 85ق704/ـ .ينظر:

ابف اعثـ الككفي ،ابك محمد بف احمػد (ت314ق927/ـ) ،الفتػكح ،تػح :عمػي شػيرم ،ط ،1بيػركت( ،دار

االضكاء لمطباعة كالنشر1411 ،ق1991/ـ) ،ج ،5ص.316
 - 71قدامة بف جعفر ،الخراج كصناعة الكتابة ،ص.407
 - 72كفياف:لـ يتـ العثكر عمى معمكمات جغرافية عنيا .

 - 73قدامة بف جعفر ،الخراج كصناعة الكتابة ،ص.407
 - 74اصبيبذ:ىك لقب فارسي معرب ،كفي الديمـ كاالميرعند العرب ،فيك اسـ اعجمي صاده في االصؿ سيف
أم اف –أسبيبذ -بالفارسية معناه قائد العسكر ،كىك اسـ لكؿ مف ممؾ طبرستاف كما كما تسمى ممؾ الفرس
بكسرل ،كممؾ الركـ بقيصر .ينظر:الجكاليقي ،ابي منصكر مكىكب بف احمد بف محمد بف الخضر(ت 540
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ق /ـ) ،المعرب مف الكالـ االعجمي عمى حركؼ المعجـ ،تحقيؽ:ا حمد محمد شاكر ،ط، 2د.ـ (،مطبعة دار

الكتب  1389،ق 1969/ـ) ،ص 218؛ ادم  ،شير ،االلفاظ الفارسية المعربة  ،ص. 107

 - 75الكػرز:اك تسػمى ُكْرُزبػاف ،كاىػؿ خراسػػاف يسػمكنيا ُك ْػزكاَف بضػـ الكػاؼ ،كىػػي بمػدة فػي الجبػؿ قػػرب
الطالقاف جبميا متصؿ بجباؿ الغكر  .ينظر :ياقكت الحمكم  ،معجـ البمداف ،مج ، 4ص. 130
 - 76قدامػػة بػػف جعفػػر ،الخ ػراج كصػػناعة الكتابػػة ،ص 408؛ الطبػػرم ،تػػاريخ ،ج ،5ص 223كص225
كص 228كص.238- 235

 - 77الطبرم ،تاريخ ،ج ،5ص.411- 410

 - 78لمزيد مف التفاصيؿ عف التضاريس الجغرافية في مدينة طخارستاف ينظر :رؤكؼ  ،زينب ميػدم ،
مدينة طخارستاف دراسة في الجغرافية التأريخية  ،ص 428كص. 429
 - 79ابف سعيدالمغربي ،الجغرافيا ،ص. 163
 - 80ياقكت الحمكم  ،معجـ البمداف  ،مج، 2ص. 245
 - 81المقدسي ،شمس الديف ابػي عبيػد ا

محمػد بػف احمػد (ت 380ىػػ 990/ـ) ،احسػف التقاسػيـ فػي

معرفػة االقػاليـ  ،كضػػع مقدمتػو كحكاشػيو  :محمػػد م خػزكـ  ،بيػركت (،دار احيػػاء التػراث العربػػي 1408،

ىػ 1987/ـ) ،ص. 239

 - 82ياقكت الحمكم  ،معجـ البمداف  ،مج، 2ص. 245

 - 83المقدسي  ،احسف التقاسيـ ،ص 239؛ ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف  ،مج ، 3ص 70؛ ليسترنج ،
كي  ،بمداف الخالفة الشرقية ،ص. 469

 - 84المقدسي  ،احسف التقاسيـ ،ص.239

 - 85االتراؾ الخرلخية  :صػنؼ مػف االتػراؾ سػكنكا منػذ القػدـ فػي ارض كابػؿ التػي بػيف الينػد  ،كنػكاحي
سجستاف في ظير الغكر  ،كبالد الخرلخية عامرة فييا خيرات  ،كمياه جارية  ،ىكاءىا معتدؿ  ،ترتفع منيا

االكبار كاالصكاؼ المختمفة الى اآلفاؽ  ،مأكميـ الحمص كالعدس  ،يأكمكف المحـ المغمس بالممح  ،لباسيـ
الصكؼ  ،كليـ بيت عبادة في حيطانو صكر اسالفيـ مف الممكؾ  ،كاف ممكؾ الخمخ يعرفكف قديم ان بأسـ "

جبيغك"  ،أك" بيغك"  ،بيكتيـ مف الخشب  ،كتكثر في بالدىـ معدف الفضة كالزئبؽ  ،كلػدييـ حجػر اخضػر

يعظمكف  ،كيذبحكف الذبائح تقرب ان اليو  .لمزيد مف التفاصيؿ ينظر :االصػطخرم ،ابػك اسػحاؽ ابػراىيـ بػف

محمد (ت 346ىػ 957/ـ) ،مسػالؾ الممالػؾ  ،ليػدف (،مطبعػة بريػؿ  1927،ـ) ،ص – 289ص 291؛

مؤلؼ مجيكؿ  ،حدكد العالـ مف المشرؽ الى المغرب ،اىتماـ :د .منكجير ستكدة ،ترجمة مف الفارسية الى

العربية :اسراء سبياف فرحاف القيسي ،قدمتيا كمشركع ترجمة الى كمية المغات في جامعة بغداد ،كىك جزء
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مػػػف متطمبػػػات نيػػػؿ درجػػػة الػػػدبمكـ العػػػالي لمترجمػػػة بالمغػػػة الفارسػػػية( ،كميػػػة المغػػػات -جامعػػػة بغػػػداد،

1423ق2000/ـ) ،ص 15؛ االدريسػػي  ،ابػػك عبػػد ا

عمػػر بػػف عبػػد ا

(ت560ق1164/ـ) ،نزىػػة

المشتاؽ في اختراؽ االفػاؽ ،ط ، 1بيركت(،عػالـ الكتػب1409 ،ق1989/ـ)،ج ،2ص – 508ص 510؛

القزكيني  ،اثار البالد كاخبار العباد ،ص.584

 – 86مؤلؼ مجيكؿ  ،حدكد العالـ  ،ص. 84
– 87ابف سعيد المغربي  ،الجغرافيا  ،ص. 163
 - 88مؤلؼ مجيكؿ  ،حدكد العالـ ،ص. 83

 - 89المانكية :اسػس ىػذا المعتقػد ىػك مػاني بػف فتػؽ ابػف ابػي بػرزاـ ،كىػك مػف اسػرة عريقػة مالكػة مػف
االشغانية ،ظير في فارس في عيد الممؾ سابكر بف اردشير ،ادعى النبكة ككانت التعػاليـ التػي جػاء بيػا

لمعتقده مزيج ان مف الديانة المجكسػية كالنصػرانية ،مػف اىػـ مػا دعػى اليػو الثنكيػة كبػاف العػالـ مكػكف مػف

عنصريف رئيسييف ىما النكر كالظممة كىما قديماف ،كدعى الى فكرة الحمكؿ كالتناسخ .لمزيد مف التفاصيؿ
ينظر :اليعقػكبي ،تػاريخ ،ج ،1ص 139؛ المسػعكدم ،مػركج الػذىب ،ج ،1ص 251- 250؛ ابػف النػديـ ،

محمد بف اسحؽ (،ت385ق، ) 995/الفيرست ،بيركت( ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر  ،د.ت) ،ص- 456
462كص 457كص 473- 462؛ البغػػدادم ،ابػػك منصػػكر عبػػد القػػاىر بػػف طػػاىر (ت429ق1037/ـ)،
الفػػرؽ بػػيف الفػػرؽ ،تػػح :محمػػد محػػي الػػديف عبػػد الحميػػد ،القػػاىرة( ،مطبعػػة المػػدني ،د.ت) ،ص271؛

كريستنسف ،ارثر ،ايراف في عيد الساسانييف  ،ترجمة :يحيى الخشاب ،مراجعة :عبد الكىاب عزاـ ،بيركت،
(دار النيضة ا لعربية1982 ،ـ) ،ص. 195- 169

 - 90بارتكلد ،فاسيمي  ،تاريخ الترؾ في اسيا الكسطى ،ترجمة :د .احمػد سػعيد سػميماف ،راجعػو :ابػراىيـ
صبرم ،مصر( ،مطابع الييئة المصرية لمكتاب ،د.ت)  ،ص.75

 - 91بارتكلد ،تاريخ الترؾ ،ص.75

 - 92محمكد ،حسف احمد ،االسالـ كالحضارة ،ص.114
 - 93اليعقكبي ،البمػػػداف ،كضػػػع حكاشػػػيو :محمػػػد امػػػيف ضػػػناكم ،ط ، 1بيػػػركت( ،دار الكتػػػب العمميػػػة،
1422ق2002/ـ) ،ص 118- 117؛ المقدسػػػي ،احسػػػف التقاسػػػيـ ،ص 239؛ يػػػاقكت الحمػػػكم ،معجػػػـ
البمداف ،مج ،1ص 149؛ لسترنج ،كي ،بمداف الخالفة الشرقية ،ص.469

 - 94مؤلؼ مجيكؿ ،حدكد العالـ ،ص.84

 - 95ابف سعيد المغربي ،الجغرافيا ،ص.163
 - 96المقدسػػي ،احسػػف التقاسػػيـ ،ص 239؛ يػػاقكت الحمػػكم ،معجػػـ البمػػداف ،مػػج ،2ص245؛ مؤلػػؼ
مجيكؿ ،حدكد العالـ ،ص.84

 - 97مؤلؼ مجيكؿ ،حدكد العالـ،ص. 84
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 - 98لسترنج ،كي ،بمداف الخالفة الشرقية ،ص.469
 - 99لسترنج ،كي ،بمداف الخالفة الشرقية ،ص.469
 - 100مؤلؼ مجيكؿ ،حدكد العالـ ،ص.84
 - 101المقدسي ،احسف التقاسيـ ،ص.239

 - 102العفيفي ،عبد الحكيـ ،مكسكعة  1000مدينة اسالمية ،ص.117- 116
 - 103المقدسي ،احسف التقاسيـ ،ص. 239

 - 104المقدسػي ،احسػف التقاسػػيـ ،ص 239؛ يػاقكت الحمػكم ،معجػػـ البمػداف ،مػج ،1ص144؛ مػػج،3
ص54؛ مؤلؼ مجيكؿ ،حدكد العالـ ،ص.84

 - 105مؤلؼ مجيكؿ ،حدكد العالـ ،ص.84

 - 106ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف ،مج ،2ص.385
 - 107المقدسي ،احسف التقاسيـ ،ص239؛ حمد ا

مستكفي قزكيني ،بف ابي بكر بف احمد بف نصػر

(ت730ق 1329/ـ) ،نزىػػػػػة القمػػػػػكب ،تػػػػػح :محمػػػػػد دبيػػػػػر سػػػػػياقي ،طيػػػػػراف( ،كتاب خانػػػػػة طيػػػػػكرم،

1366ق1917/ـ) ،ص 192؛ لسترنج ،كي ،بمداف الخالفة الشرقية ،ص.471
 - 108االدريسي ،نزىة المشتاؽ ،ج ،1ص.384

 - 109نير ختالب ،اك خػيالب ،اك حػبالث ،كنيػر كتػراب ،اك تػراب ،اك ثػراب :اذ يشػؾ فػي قػراءة ىػذيف
االسميف :كىما االنير التي تقبؿ مف ناحية الجنكب مف ارض طخ ارستاف العميا ،كالتي تصب في جيحكف،
حيث يسقي ىذيف النيريف مدينة الطالقاف اك الطايكاف .لمزيد مف التفاصيؿ ينظر :ابػف رسػتة ،ابػك عمػي

احمػػػد بػػػػف عمػػػػر (ت310ق922/ـ) ،االعػػػالؽ النفيسػػػػة ،ط ، 1بيػػػػركت( ،دار احيػػػاء التػػػػراث العربػػػػي،
1408ق1988/ـ) ،ص 92؛ لسترنج ،كي ،بمداف الخالفة الشرقية ،ص.470

 - 110المقدسي ،احسف التقاسيـ ،ص 239؛ لسترنج ،كي ،بمداف الخالفة الشرقية ،ص.470
 - 111االدريسي ،نزىة المشتاؽ ،ج ،1ص.384

 - 112االصطخرم ،مسالؾ الممالؾ ،ص 279؛ االدريسي ،نزىة المشتاؽ ،ج ،1ص.384
 - 113المقدسي ،احسف التقاسيـ ،ص 239؛ مؤلؼ مجيكؿ ،حدكد العالـ ،ص.85

 - 114االصطخرم ،مسالؾ الممالؾ ،ص 279؛ االدريسي  ،نزىة المشتاؽ ،ج ،1ص 384؛ مؤلؼ مجيكؿ
 ،حدكد العالـ  ،ص. 85

 – 115مؤلؼ مجيكؿ  ،حدكد العالـ  ،ص. 85
 - 116االصطخرم ،مسالؾ الممالؾ ،ص279؛ نزىة المشتاؽ ،ج ،1ص 384؛ مؤلػؼ مجيػكؿ  ،حػدكد
العالـ  ،ص. 85

 - 117ياقكت ا لحمكم ،معجـ البمداف ،مج ،1ص.208
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 - 118لسترنج ،كي ،بمداف الخالفة الشرقية ،ص.472

 - 119المقدسي ،احسف التقاسيـ ،ص 254؛ لسترنج ،كي ،بمداف الخالفة الشرقية ،ص.472
 - 120البيرم :البارية الحصير المنسكج .ينظر :المقدسي ،احسف التقاسيـ ،ىامش .254
 - 121الرخبيف :كىك الكشؾ .ينظر :المقدسي ،احسف التقاسيـ ،ىامش .254
 - 122المقدسي ،احسف التقاسيـ ،ص.254

 - 123لسترنج ،كي ،بمداف الخالفة الشرقية ،ص.472
 - 124مؤلؼ مجيكؿ ،حدكد العالـ ،ص.85
 - 125مؤلؼ مجيكؿ ،حدكد العالـ ،ص.85
 - 126مؤلؼ مجيكؿ ،حدكد العالـ ،ص.85
 - 127ابػف خرداذبػػة ،ابػػك القاسػـ عبػػد ا

بػػف عبػد ا

(ت300ق912/ـ) ،المسػػالؾ كالممالػػؾ ،ليػػدف،

(مطبعة بريؿ1889 ،ـ) ،ص. 37- 34

قائمة المصادر كالمراجع :
أكالن :المصادر االصمية .


االدريسي ،،ابك عبد ا

عمر بف عبد ا

(ت560ق1164/ـ).

 – 1نزىة المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ ،ط ،1بيركت( ،عالـ الكتب1409 ،ق1989/ـ).


االصطخرم  ،ابك اسحاؽ ابراىيـ بف محمد (ت 346ىػ 957/ـ).

 – 2مسالؾ الممالؾ  ،ليدف (،مطبعة بريؿ  1927،ـ).


ابف اعثـ الككفي ،ابك محمد بف احمد (ت314ق927/ـ).

 - 3الفتكح ،تح :عمي شيرم ،ط ،1بيركت( ،دار االضكاء لمطباعة كالنشر1411 ،ق1991/ـ).


البغدادم  ،ابك منصكر عبد القاىر بف طاىر (ت429ق1037/ـ).

 – 4الفرؽ بيف الفرؽ ،تح :محمد محي الديف عبد الحميد ،القاىرة( ،مطبعة المدني ،د.ت).


البالذرم ،ابك الحسف احمد بف يحيى بف جابر (ت279ق892/ـ).

 - 5ف ت ػ ػ ػػكح البم ػ ػ ػػداف ،ع ن ػ ػ ػػى بمراجع تػ ػ ػ ػػو كالتعم ي ػ ػ ػػؽ عم ي ػ ػ ػػو :رضػ ػ ػ ػكاف محمػ ػ ػ ػػد رضػ ػ ػ ػكاف ،ب ي ػ ػ ػػركت( ،دار الك ت ػ ػ ػػب العمم يػ ػ ػ ػػة،
1398ق1978/ـ).


الجكاليقي  ،ابي منصكر مكىكب بف احمد بف محمد بف الخضر(ت  540ق /ـ).

 - 6المعػ ػػرب مػ ػػف الكػ ػػالـ االعجم ػ ػػي عمػ ػػى حػ ػػركؼ المعجػ ػػـ ،تحقيؽ:احم ػ ػػد محمػ ػػد شػ ػػاكر ،ط، 2د.ـ (،مطبعػ ػػة دار الك ت ػ ػػب
 1389،ق 1969/ـ).
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الجكزجاني  ،ابك عمر منياج الديف عثماف (ت658ق1258/ـ).
 - 7طبقػات ناصػػرم ،ترجم تػػو عػف الفارسػػية كقػػدمت لػػو ككت بػت الحكاشػػي كالتعميقػػات :عفػاؼ السػػيد زيػػداف ،ط ،1القػػاىرة،

(المركز القكمي لمترجمة2013 ،ـ).


ابف حباف ،محمد بف احمد بف ابي حاتـ التميمي البستي (ت354ق965/ـ).

 - 8الثقاة ،تح :السيد شرؼ الديف ،احمد ،ط ،1د.ـ( ،دار الفكر1395 ،ق1975/ـ).


ابف حكقؿ  ،ابك القاسـ محمد بف عمي النصيبي (ت367ق977/ـ) .

 – 9صكرة االرض ،ط ،2ليدف( ،مطبعة بريؿ1938 ،ـ).


ابف خرداذبة  ،ابك القاسـ عبد ا

بف عبد ا

(ت300ق912/ـ).

 – 10المسالؾ كالممالؾ ،ليدف( ،مطبعة بريؿ1889 ،ـ).


الدينكرم  ،ابك حنيفة احمد بف داكد (ت282ق895/ـ).

 – 11االخ بػار الط ػكاؿ ،تػػح :ع بػد المػػنعـ عػػامر ،مراجعػػة :د .جمػاؿ الػػديف الشػػياؿ ،مصػر( ،كزارة الثقافػػة كاالرشػػاد القػػكمي،
االقميـ الجنكبي ،االدارة العامة لمثقافة ،د.ت).


ابف رستة  ،ابك عمي احمد بف عمر (ت310ق922/ـ).

 – 12االعالؽ النفيسة ،ط ،1بير كت( ،دار احياء التراث العربي1408 ،ق1988/ـ).


ابف سعد ،محمد بف منيع ابك عبد ا

البصرم (ت230ق844/ـ).

 - 13الطبقات الكبرل ،بيركت( ،دار صادر ،د.ت).


ابف سعيد المغربي  ،عمي بف مكسى (ت 658ىػ 1259/ـ) .

 – 14الجغرافيا  ،تح :اسماعيؿ العربي ،بيركت  (،المكتب التجارم لطباعة كالنشر كالتكزيع  1970،ـ).


السيرافي ،ابك زيدالحسف (ت 304ق 916/ـ).

 - 15رحمة السيرافي الى اليند كالصيف كالياباف كاندنكسيا في سنة ( 227ق 841/ـ)،بغداد(،دار الحديث 1961،ـ)


الطبرم ،محمد بف جرير (ت310ق922/ـ).

 - 16تاريخ الرسؿ كالممكؾ ،مصر( ،مطبعة االستقامة1358 ،ق1939/ـ).


ابك الفداء ،عماد الديف اسماعيؿ بف محمد بف عمر (ت732ىػ1331/ـ).

 - 17المختصر في اخبار البشر  ،ط ،1بيركت  ( ،دار الكتب العممية 1417،ىػ  1997 /ـ).


ابف الفقيو اليمذاني  ،ابك بكر احمد بف محمد (ت340ق951/ـ).

 - 18مختصر كتاب البمداف ،ليدف( ،مطبعة بريؿ1302 ،ـ).


ابف قتيبة ،ابك محمد عبد ا

بف مسمـ (ت276ق889/ـ).

 - 19المعارؼ ،حققو كقدـ لو :ثركت عكاشة ،بيركت ،لبناف( ،دار الكتب العممية1380 ،ق1960/ـ).
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قدامة بف جعفر ،ابك القاسـ بف زياد الكاتب البغدادم (ت329ق940/ـ).

 - 20الخراج كصناعة الكتابة ،شرح كتعميؽ :محمد حسيف الزبيدم ،بغداد( ،دار الحرية لمطباعة1981 ،ـ).


القزكيني  ،زكريا بف محمد (ت682ق1283/ـ).

 – 21اثار البالد كاخبار العباد ،بيركت( ،دار صادر1960 ،ـ).


الكرديزم ،ابك سعيد عبد الحي بف الضحاؾ (ت440ق1048/ـ).

 - 22زيف االخبار ،تعريب :محمد بف تاكيت ،فاس( ،د.مط1972 ،ـ).


المسعكدم ،ابك الحسف عمي بف الحسيف بف عمي (ت346ق957/ـ).

 - 23مػركج الػػذىب كمعػػادف الجػػكىر ،تػػح :محمػػد محػػي الػديف ع بػػد الحم يػػد ،ب يػػركت( ،المكت بػػة العصػػرية لمطباعػػة كالنشػػر
كالتكزيع1408 ،ق1988/ـ).


المقدسي  ،شمس الديف ابي عبيد ا محمد بف احمد (ت 380ىػ 990/ـ).

 – 24احسػف التقاسػػيـ فػي معرفػػة االقػاليـ  ،كضػػع مقدم تػو كحكاشػػيو  :محمػد مخػػزكـ ،ب يػركت (،دار اح يػػاء ال تػراث العربػػي
 1408،ىػ 1987/ـ).


مؤلؼ مجيكؿ .

 – 25حػػدكد الع ػػالـ م ػػف المش ػػرؽ ال ػػى المغ ػػرب ،اىتم ػػاـ :د .م نػػكجير س ػػتكدة ،ترجم ػػة م ػػف الفارس ػػية ال ػػى العرب ي ػػة :اسػ ػراء
سػبياف فرحػػاف القيسػػي ،قػدمتيا كمشػػركع ترجمػػة الػػى كم يػة المغػػات فػػي جامعػة بغػػداد ،كىػػك جػػزء مػف متطم بػػات ن يػػؿ درجػػة
الدبمكـ العالي لمترجمة بالمغة الفارسية( ،كمية المغات -جامعة بغداد1423 ،ق2000/ـ).


ابف النديـ ،محمد بف اسحؽ (،ت385ق.)995/

 – 26الفيرست بيركت( ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر  ،د.ت).


اليمذاني ،رشيد الديف فضؿ ا (ت718ق1318/ـ).

 - 27جػامع ال تػكاريخ ،نقمػو الػػى العرب يػة :د .فػؤاد ع بػد المعطػػي الصػياد ،راجعػو كقػدـ لػػو :د .يح يػى الخشػاب ،ط ،1ب يػػركت،
(دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر1983 ،ـ).


ياقكت الحمكم ،شياب الديف ابي عبد ا

ياقكت بف عبد ا

الركم ي البغدادم (ت626ق1228/ـ).

 - 28معجـ البمداف ،تقديـ :محمد عبد الرحمف المرعشمي ،بيركت( ،دار احياء التراث العربي ،د.ت).


اليعقكبي ،احمد بف اسحاؽ بف جعفر بف كىب بف كاضح (ت292ق904/ـ).

 - 29تاريخ ،عمؽ عميو ككضع حكاشيو :خميؿ منصكر ،ط ،2بيركت( ،دار الكتب العممية1423 ،ق2002/ـ).
 – 30البمداف ،كضع حكاشيو :محمد اميف ضناكم ،ط ،1بيركت( ،دار الكتب العممية1422 ،ق2002/ـ).
ثانيان  :المصادر الفارسية .


حمد ا

مستكفي قزكيني  ،بف ابي بكر بف احمد بف نصر (ت730ق1329/ـ).
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 – 1نزىة القمكب ،تح :محمد دبير سياقي ،طيراف( ،كتابخانة طيكرم1366 ،ق1917/ـ).
ثالثان  :المراجع الحديثة .


بارتكلد  ،فاسيمي .

 - 1تػػاريخ ال تػػرؾ فػػي اسػػيا الكسػػطى ،ترجمػػة :د .احمػػد س ػػعيد سػػميماف ،راجعػػو :ا ب ػراىيـ صػػبرم ،مصػػر( ،مطػػابع اليي ئ ػػة
المصرية لمكتاب ،د.ت).


الزركمي ،خير الديف.

2

 -االعالـ ،ط ،4بيركت ،لبناف( ،دار العمـ لممالييف1414 ،ق1994/ـ).



شير ،ادم .

 - 3االلفاظ الفارسية المعربة ،بيركت( ،المطبعة الكاثكليكية1401 ،ق1980/ـ).


طقكش ،محمد سييؿ.

 - 4ت ػ ػػاريخ الس ػ ػػالجقة ف ػ ػػي خراس ػ ػػاف كا يػ ػ ػراف كالعػ ػ ػراؽ (590- 429ق1194- 1038/ـ) ،ط ،1ب ي ػ ػػركت( ،دار النف ػ ػػائس
لمطباعة كالنشر كالتكزيع1431 ،ق2010/ـ).


العفيفي ،ع بد الحكيـ.

5

 -مكسكعة  1000مدينة اسالمية ،ط ،1بيركت( ،اكراؽ شرقية لمطباعة كالنشر كالتكزيع1421 ،ق2000/ـ).



كرستنسف  ،ارثر.

 - 6ا يػراف فػػي عيػػد الساسػػانييف  ،ترجمػػة :يح يػػى الخشػػاب ،مراجعػػة :ع بػػد الكىػػاب ع ػزاـ ،ب يػػركت( ،دار النيضػػة العرب يػػة،
1982ـ).


ليسترنج  ،كي .

 - 7بم ػػداف الخالفػ ػػة الش ػػرقية  ،ترجمػ ػػة كتعم ي ػػؽ  :بشػ ػػير فرنسػ ػػيس كك ػػكركيس ع ػ ػكاد ،بغ ػػداد  (،مطبعػ ػػة الرابطػ ػػة 1373،
ىػ 1954/ـ).


محمكد  ،حسف احمد .

 - 8االسالـ كالحضارة العربية في اسيا الكسطى بيف الفتحيف العربي كالتركي ،القاىرة( ،دار الفكر العربي ،د.ت).
رابعان  :البحكث المنشك رة في المجالت كالدكريات .


رؤكؼ  ،زينب ميدم .

 - 1مدينة طخارستاف دراسة في الجغرافية التأريخ يػة  ،مجمػة كم يػة الترب يػة األساسػية لمعمػكـ التربكيػة كاأل نسػانية  ،جامعػة
بابؿ  ،العدد  ، 40لعاـ .2018
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