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ثؤختة:
ئاماجنى ئةم ظةكؤلينة خؤى لةوةدا دةبينيَتةوة هؤكارة ناوخؤييةكانى لةناوضوونى مرينشني و دةولَةتانى رِؤذهةآلتى ئيسالمى لة
سةدةكانى سيَيةم و ضوارةمى كؤضى /نؤيةم و دةيةمى زايينى دةخاتة رِوو ,زؤر ئةطةر هةبوون كة كاريطةريان لةسةر الواز بوون و
هةرةسهيَنانى ئةو قةوارة سياسيانة هةبوو ,لةوانة سيستةمى ثشتاوثشتى ,هاتنى مريى الواز و بيَدةسةآلت بؤسةر كورسى
فةرمانرِةوايى ,الوازى كارطيَرى مرينشني و هؤكارى ئابوورى و شةر و هةظركى ناوخؤيى ,سةربارى ئةوةش بريدؤزى (ئينب خةلدون)
لةسةر تةمةنى دةولَةت و جيَبةجيَ كردن لة سةريان .ئةم تويَذينةوةية لة كورتيةك و دةروازة و شةش تةوةر ثيَكهاتووة ,تةوةرى
يةكةم تايبةتة بة سيستةمى ثشتاوثشتى ,تةوةرى دووةم باس لة هاتنى مريى الواز بؤ سةر حوكم دةكات ,تةوةرى سيَيةم
تةخانكراوة بؤ الوازى كارطيَرى و دةستيَوةردانى ئافرةت لة كاروبارى مرينشني ,لة تةوةرى ضوارةمدا هؤكارى ئابوورى باس كراوة,
تةوةرى ثيَنجةم باسى دوبةرةكيَى ناوخؤيي دةكات ,تةوةرى شةشةم باس لة بريدؤزى (ئينب خةلدون) (م808:ك1405/ز) لة
بارةى تةمةنى دةولَةت و جيَبةجيَكردنى لةسةر مرينشني و دةولَةتانى رِؤذهةآلت دةكات.
ثةيظيَن سةرةكي :رِؤذهةآلتى ئيسالمى ،مريى الواز ،ملمالنيَى ناوخؤيى ،هؤكارى ئابوورى.
 .1دةروازة
لةسةردةمى عةباسى دا دياردةيةكى نوىَ لة جيهانى ئيسالمى
سةريهةلَدا ,ئةويش دةركةوتنى مرينشني و دةولَةتى جياواز بوو لة
رِؤذهةآلتى ئيسالمي لة سةدةكانى سيَيةم و ضوارةمى كؤضى /نؤيةم
و دةيةمى زايينى ,طرنطرتين مرينشني و دةولَةت لة رِؤذهةآلتى
ئيسالمى لةو ماوةيةدا بريتني لة :مرينشينى تاهريى (259-205ك/
872-820ز) كة لة هةريَمى خوراسان لة اليةن تاهريى كورِى
حوسيَن دامةزرا( ,)1هةروةها مرينشينى زةيدى عةلةوى (-250
316ك928-864 /ز) لة اليةن حةسةنى كورِى زةيدى زةيدى لة
هةريَمى تةبةرستان هاتةدامةزراندن( ,)2بة هةمان شيَوة يةعقوبى
كورِى (الليث)ى صةففار توانى مرينشينى صةففارى (-254
298ك910-868 /ز) لة هةريَمى سةجستان دامةزريَنيَت(,)3
يةكيَكى دى لة مرينشينةكانى رِؤذهةآلت ,مرينشينى سامانى (-261

هةروةها مرينشينى زةيارى (433-316ك1041-928/ز) لة
دامةزراندن(.)5

قةوارةيةكى ترى
اليةن مةرداويضى كورِى زةيار هاتة
سياسى لة رِؤذهةآلتى ئيسالمى دةولَةتى بوةيهى (-320
447ك1055-932/ز) بووة كة لة اليةن كورِانى بوةيةى كورِى
فةناخةسرةو هاتة كايةوة( )6بة هةمان شيَوة دةولَةتى غةزنةوى
(582-351ك1186-962/ز) يةكيَكى دى بوو لةو قةوارة
رامياريانةى لة رِؤذهةآلتدا سةريهةلَدا(.)7
ئةم مرينشينانة هاوشيَوةى سةرجةم مرينشني و دةولَةتان لة
ئةجنامى كؤمةلَيك ئةطةر و هؤكار الواز بوونة و هيَدى هيَدى لة
ناوضوونة ,لةم ظةكؤلينةدا بة ثيَى شيان و ليَكدانةوةى ليَكؤلةر و بة
ثشتبةسنت بة دةقةكان ضةندان هؤكارى ناوخؤيي كة كاريطةرى و
باندؤريان لةسةر الواز بوون و لةناوضوونى ئةم مرينشيانة هةبووة باس
دةكريَن.

389ك998-874/ز) بوو كة لة وآلتى ئةوبةرى روبار دامةزرا(,)4

* ظةكولةريَ بةرثرس.
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 .2سيستةمى ثشتاوثشتى

براى (295-279ك907-892/ز) جيَطةى بطريَتةوة( ,)17بةآلم

هةندىَ ظةكؤلةر ئاماذة بة كاريطةريى ئةم سيستةمة لة رووخان و
هةرةسهيَنانى مرينشينانةكان دةكةن ,لة وةرطرتنى دةسةآلت لةو

لةطةلَ ئةوةشدا ثةيرةوكردنى ئةم سيستةمة لة اليةن زؤربةى مريانى
ئةم مرينشينة كاريطةرى هةبووة لةسةر الوازبوون و رووخانى

مرينشيانة هةرطيز رةضاوى ليَوةشاوةيى و كارامةيي نةدةكرا لة نيَوان
كورِةكان دا ,بةلَكو تةنها بةريَطاى ثشتاوثشتى بوو ,ثةيرِةوكردنى
ئةم رذيَمة دةبووة هؤى ئةوةى كةسانى بىَ ئةزموون و نا شايستة
بيَنةسةر دةسةآلت كة بووة هؤى الوازبوون و رووخانى مرينشني و
دةولَةتانى رِؤذهةآلتى ئيسالمى.
وةك ئاشكراية سيستةمى حوكمرِانى لةنيَو مرينشينةكانى رِؤذهةآلتى
ئيسالمى هاوشيَوةى سةرجةم دةولَةتانى سةردةمى ئيسالمى
ثشتاوثشتى بوو( ,)8لة وانةش لة مرينشينى تاهرييدا ( ,)9بةآلم ليَرةدا
نةبووة كيَشةيةكى بةرضاو و كاريطةر ,سةربارى ئةوةش
ثةيرةوكردنى ئةم رذيَمة لة اليةن فةرمانرِةوايانى ئةم مرينشينة يةكيَك
بووة لة هؤكارةكانى لةناوضوونى مرينشينةكة ,ثاش مردنى تاهريى
كورِى عةبدوآل (248-230ك862-844 /ز) حمةمةدى كورِى
(259-248ك )10()872-862 /شويَنى طرتةوة ,ئاشكراية ئةم
مرية لة ئاستى باوكى نةبوو لة رِووى كارامةيي و كارطيَريةوة و
كةسايةتيةكى بىَ ئةزموون بووة لة بةرِيَوةبردنى كاروبارى مرينشني,
هةر بؤية لةسةردةمى ئةمدا مرينشني ضووة قؤناغى الوازى و
لةناوضوونةوة(.)11
كارتيَكردنى ئةم سيستةمة لة رووخانى مرينشينى زةيدى عةلةوى
ثرت رِوون و ئاشكراية ,بة تايبةتى ثاش مردنى مري حةسةن (االطروش)
(304-301ك916-913 /ز) ,ثيَش مردنى مريى ناوبراو حةسةنى

مرينشينةكة(.)18
رِوون و ئاشكراية ثيادةكردنى ئةم سيستةمة دةرةجنامى نةريَنى
لةسةر ضارةنووسى مرينشينى زةيارى بةجيَهيَشتووة ,ثاش مردنى
مري ومشكريى زةيارى (357-323ك967-934/ز) ,هةظركى و
ملمالنيَ لة نيَوان كورِةكانى لةسةر كورسى فةرمانرِةوايي دروست بوو,
هةريةكةيان خؤيان بة موستةحةقرت دةزانى بؤ شويَنطرتنةوةى
باوكيان و ضةندين كيَشة و ئاذاوةى ليَكةوتةوة ,كة بوونة ئةطةر و
هؤكارى ئةوةى ئةم بنةمالَةية الواز بنب و نةشيان ثيَش بة سوثاى
سةجلوقى بطرن ,ئةوةبوو لة سالَى (433ك1041/ز) سةروةرى
خؤيان لةدةست دا و بوونة تابعى دةولَةتى سةجلوقى(.)19
طرتنةدةستى فةمانرِةوايي لة اليةن مريانى دةولَةتى بوةيهى لةسةر
بنةماى سيستةمى ثشتاوثشتى كاريطةرى و باندؤرى نةريَنى كردة
سةر داهاتوى ئةم قةوارة راميارية ,ضونكة ثةيرةوكردنى ئةم رذيَمة
بووة هؤى ئةوةى ضةندين مريى الواز دةسةآلت بطرنة دةست ,كة
كاريطةرى كردة سةر الوازبوون و رووخانى دةولَةتى بوةيهى(.)20
دةكرىَ بليَني سيستةمى ثشتاوثشتى لة دةولَةتى غةزنةويدا بة
شيَوةيةك لة شيَوةكان بووةتة فاكتةريَكى نةريَنى لةسةر ثاشةرؤذى
ئةم دةولَةتة ,ئةم رذيَمة هؤكار بوو لة كوذرانى سولَتان مةسعودى
كورِى مةمحود (432-421ك1040-1030/ز) لة اليةن
حمةمةدى برايةوة لة سالَى (432ك1040/ز) ,ثاش ئةوة ضةندين
شةرِ و كوشتنى ئةندامانى ئةو بنةمالَةيةى ليَكةوتةوة ,ئةمةش بووة

كورِى قاسم (316-304ك928-916/ز) زاواكةى كردة جيَنشني,
و دةسةآلتى وةرطرت( ,)12ئةمةش بووة هؤى مايةى نةرازيبوونى
كورِانى مريى ثيَشوو كة خؤيان بة مرياتطرى شةرعى دةزانى ,ضونكة

ئةطةريَك لة لة ئةطةرةكان بؤ بيَهيَزبوون و هةرةسهيَنانى ئةم
دةولَةتة(.)21

باوكيان يةكيَك لةوانى نةكردؤتة جيَطرةوةى خؤى ,بؤية بةردةوام

 .3هاتنةسةركارى مريى الواز و بيَدةسةآلت

بوون لة دذايةتى كردنى مريى نوىَ ,كة بووة هؤى الوازى و
لةناوضوونى ئةو مرينشينة(.)13
دةكريَت بلَيَني ثةيرِةوكردنى سيستةمى ثشتاوثشتى كاريطةرى
راستةوخؤى لة رووخانى مرينشينى صةففارى هةبوو ,بة شيَوةيةك
ثاش دةستطريكردن و لةناوضوونى مري عةمرى صةففار (-265
287ك900-878 /ز) لةسةر دةستى سامانيةكان( ,)14ضةندين
مريى الواز بة هؤى ئةم سيستةمةوة حوكميان طرتةدةست تا
هةرةسهيَنانى ئةم مرينشينة(.)15
ثةيرِةوكردنى ئةم سيستةمة جياواز بوو لة مرينشينى سامانيدا,
هةرضةند زؤربةى جاران بة شيَوةى ثشتاوثشتى بووة لة باوكةوة بؤ
كورِ( ,)16بةآلم هةندىَ جار مريى سامانى لة برى كورِيَكى ,برايةكى
دةكردة شويَنطرةوةى خؤى بؤ منوونة :مري نةصرى كورِى ئةمحةد
(279-261ك892-874/ز) برِياري دا ثاش خؤى ئيسماعيلى
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دياردةى هاتنةسةر حوكمى مريى الواز و بىَ كةسايةتى و بىَ ئةزموون
بة رِوونى لة نيَو مرينشينةكانى رِؤذهةآلتدا بةرضاو دةكريَت ,هةر لة
ئةجنامى ثةيرِةوكردنى سيستةمى ثشتاوثشتى ضةندين كةسى
بيَدةسةآلت و ناهةذى لة ئةندامانى مالَباتى دةسةآلتدار دةبوونة مري
و فةرمانرِةوا ,دياريشة ليَنةهاتوويى و بيَدةسةآلتى مريةكان هؤيةكى
بنةرِةتى بوو بؤ بةرثابوونى شةرى ناوخؤيى و لةناوضوونى مرينشني
و دةولَةتانى رِؤذهةآلت (.)22
هاتنةسةر حوكمى مريى الواز كارتيَكردنى هةبووة لة رووخانى
مرينشينى تاهريى ,بة شيَوةيةك ثشتى مردنى مري عةبدوآلى كورِى
فةرمانرِةواى
هةندىَ
تاهري(230-213ك844-828/ز)
بيَدةسةآلت حوكميان كرد ,بة تايبةتى مري حمةمةدى كورِى
تاهري(259-248ك872-862 /ز) ,ميَذوونوسان لةبارةى
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هةلَسوكةوتى دةدويَن و ئاماذة بةوة دةكةن ئةو مرية كةسايةتيةكى

مريزادةية هيض ئةزموون و شارةزاييةكى لة مةرِ سياسةت و راييكردنى

بيَئاطا بووة لة كاروبارى مرينشني ,تةنيا خةريكى بةزم ورةزمى
دونياوة بووة ,هةر بؤية ناوضةكانى ذيَردةستى بوونة جيَطاى

دةسةآلت نةبوو ,بؤية كيَشة و ياخيبوون لة هةموو وآلت سةريهةلَدا,
وةزيرةكةى (أبو عبداهلل)ى جيهانى( )28كارطوزارى مرينشينى

بايةخثيَدانى هيَزةكانى دةوروبةر(.)23
بة هؤى خامؤشى مري حمةمةدى كورِى تاهري بزووتنةوةى خةوارج لة
خوراسان طةشةى كرد و مريى ناوبراو نةيتوانى لةناويان ببات ,لة

دةكرد( ,)29نوح كورِى مةنصور (387-366ك997-976 /ز)
يةكيَكى دى بووة لة مرية الوازةكان ,كة لةو دةمةى هاتة سةر حوكم
هةرزةكاريَكى تةمةن سيَزدة سالَى بوو ,ئةمةش بووة هؤى ئةوةى

اليةكى ديةوة هةريَمةكانى ترى مرينشينى ثشتطويَخستبوو ,وةك
رِوونة بة هؤى زؤردارى نويَنةرانى تاهريي لة تةبةرستان ,دانيشتوانى

كاروبارى مرينشني لة اليةن دةست و ثيَوةنديةوة بةرِيَوةبربيَت(,)30
ميَذوونوس (العتيب) (م427:ك1035/ز) باسى الوازى ئةم مرية

هةريَمةكة ثشتيوانى حةسةنى كورِى زةيدى يان كرد لة دذايةتيكردنى
نويَنةرانى تاهريى و مريى زةيدى لة سالَى (250ك864/ز)

دةكات و دةليَت كاتىَ بووة مري هةرزةكار بووة و بيَئاطا بووة لة
كاروبارى مرينشني ,و سةركردةكانى لةشكر رِؤلَيان لة راثةراندنى

هةريَمةكةى لةدةست تاهريى دةرهيَنا( ,)24دةركةوتنى يةعقوبى

كاروبارةكانى مرينشني هةبووة (.)31

صةففار لة سةجستان و داطريكردنى هةريَمةكة بة هؤى ئةم مرية
الوازةى تاهريى بوو(.)25

لة ماوةى حوكمرِانى مرينشينى زةيارى ضةند مرييَكى بيَدةسةآلت
فةرمانرِةواييان كرد ,بة هؤى الوازى و بيَدةسةآلتى مري قابوسى كورِى

رِوون و ئاشكراية حوكمرِانى مريى الواز ئةطةريَكى ديار بووة لة
هةرةسهيَنانى مرينشينى زةيدى ,ئةوةبوو ثاش مردنى مري حةسةنى
كورِى زةيد (270-250ك883-864 /ز) حمةمةدى براى (-270

ومشكري (403-366ك1012-976/ز) لة اليةن ذمارةيةك لة
ضةكدارانى خؤى كوذرا ,بةهةمان شيَوة مةنوجةهرى كورِى قابوس
(420-403ك1029-1012/ز) يةكيَكى تربوو لة مرية الوازةكان

287ك900-883 /ز) شويَنى طرتةوة ,بةآلم هاوشيَوةى مريى
ثيَشو نةبووة و مرييَكى الواز بووة ,لة سةردةمى ئةمدا مرينشينى

و بووة يةكيَك لة واليةكانى دةولَةتى غةزنةوى( ,)32ثاش كوذرانى ئةم
مرية ,نةوشيَروانى كورِى(435-420ك1043-1029/ز) شويَنى

زةيدى بووة جيَطاى ضاوتيَرِوانينى هيَزة هاوسنورةكان ,ثاش كؤضى

طرتةوة كة هيَشتا لة تةمةنى مندالَى بوو ,بؤية راثةراندنى كاروبارى
ضواردةورى(.)33

دوايي مري حةسةن كورِى عةىل (االطروش) ضةند مريى ترى الواز
دةسةآلتيان طرتةدةست تا لةناوضوونى مرينشينى زةيدى(.)26

مرينشني كةوتة دةستى كةسانى
يةكيَك لة ئةطةرةكانى لةناوضوونى دةولَةتى بوةيهى طةيشتنى مريى

سةبارةت بة مرينشينى صةففارى ثاش دةستبةسةركردنى مري
عةمرى صةففار و لةناوضوونى  ,هةندىَ مرييَكى ترى الواز هاتنة سةر
تةختى فةرمانرِةوايي ,وةك مري تاهريى كورِى حمةمةدى كورِى عةمر

الواز بووة بة كورسى فةرمانرِةوايي ,لة رؤذطارى كؤتايي ئةم دةولَةتة
ضةند مرييَكى خامؤش و بىَ ئةزموون فةرمانرِةواييان كرد ,بؤ منوونة
(جالل الدولة كورِى بهاء الدولة) (435-416ك1043-1025 /ز)

(296-289ك908-891 /ز) ,ئةم مرية بة بة كةسايةتيكى سست
و بيَدةسةآلت لة قةلَةم دةدريَت ,بة شيَوةيةك زؤربةى كاتى

بة يةكيَك لة مرية الوازةكان دادةنريَت ,بة هؤى الوازى ئةم مرية
هةلَومةرجى ناوخؤيي ناجيَطري بوو لة هةموو اليةكى وآلت بة طشتى و

حوكمرِانيةكةى بة خواردنةوة و بةزم و رةزمى دونيا خةريك بوو ,و
كاروبارى مرينشينى تةواو ثشتطوىَ خستبوو و دةرفةتى ئةوةى نةبوو

بةغداى ثايتةختى خيالفة بة تايبةتى ,لة سةردةمى ئةمدا
عةياريةكان( ,)34بةهيَز بوون و بة شيَوةيةكى ئاشكرا هيَرشيان

لةطةلَ كارطوزةرانى مرينشني كؤبيَتةوة ,سةروةت و سامانى

دةكردة سةر دام و دةزطاى مرييى و تاآلنيان دةكرد و مريى ناوبراو

مرينشينى لة دةستى خؤيدا قؤرغ كردبوو ,ئةمةش بووة هؤى
ناجيَطريى هةلَومةرجى مرينشني و شةرِى ناوخؤيي ليَكةوتةوة و

يان خةليفة دةسةآلتى ئةوةيان نةبوو بةرطرى بكةن( ,)35ميَذوونوسيَك
باس لة سستى و الوازى ئةم مرية دةكات و دةليَت كاتىَ مرد هةموو

(الليث)ى كورِى عةىل (298-296ك910-908 /ز) هيَرشى بردة
سةر و لة سجستان دةرخيست و خؤى بووة مريى صةففارى ,لة
سةردةمى ئةمدا ئةم مرينشينة مرينشني بةرةو الوازى و نةمان

كةس دةيزانى ضةند الواز و ناشارةزا بووة ,لةسةردةمى ئةمدا
كاروبارى دةولَةت لة اليةن سةركردةكانى لةشكر بةرِيَوةدةبران(,)36
ثاش مردنى (أبي كاليجارى كورِى سلطان الدولة) (-436

ضوو(.)27
بة هةمان شيَوة هاتنة سةر حوكمى كةسانى نا شايستة و بىَ ئةزموون

(امللك
كورِى
440ك1048-1044/ز)
الرحيم)خةسرةوفةيروز(447-440ك1055-1048/ز) هاتة سةر

و بوونيان بة مري دياردةيةكى زةق بووة لة مرينشينى سامانى ,لة

تةختى فةرمانرِةوايي ,ميَذوونوسان بة مرييَكى الواز و بيَدةسةآلتيان

دواى كوذرانى مري ئةمحةدى كورِى ئيسماعيل (-295
301ك913-907/ز) ,نةصر (331-301ك942-913/ز)ى

لة قةلَةم داوة ,سةربارى ثةرةسةندنى ناجيَطريى رِةوشى ناوخؤيي,
هةرةشةى دةرةكى بووة هؤى لةناوضوونى دةولَةتى بوةيهى(.)37

كورِى بووة شويَنطرةوةى كة تةمةنى تةنيا هةشت سالَ بوو ,ئةم
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ضةندين مريى خامؤش و بىَ ئةزموون هاتنةسةر كورسى دةسةآلت لة

تةنانةت زؤربةى جاران ثيَطرييان بة برِيارى مريى سامانى

دةولَةتى غةزنةوى كة كاريطةرى هةبووة لة رووخانى ئةو دةولَةتة,
لةو دةمةى مري مةودودى كورِى مةسعود (441-432ك-1040 /

نةدةكرد(.)43
دةولَةتى بوةيهى كارطيَريةكى يةكطرتووى نةبوو ,بة تايبةت لة دواى

 )1049كؤضى دوايي كرد ,ضةندين مريى الواز حوكميان كرد ,وةك
(عبد الرشيد)ى كورِى سولَتان مةمحود (444-441ك-1049 /
1052ز) كة بة مرييَكى بيَدةسةآلت لة قةلَةم دةدريَت ,لة سةردةمى

مردنى (عضد الدولة) فةناخةسرةو (372-367ك982-977/ز)كة
ناوبراو بةغداى كردبووة مةركةزى دةسةآلتدارى و برِيارى دةولَةت,
بةآلم ثاش مردنى ناوبراو ناوةندى برِيار لة يةك مةركةز نةمايةوة و

ئةمدا سةركردةى لةشكرى رِؤلَيان طيَرا لة كارطيَرى دةولَةتى
غةزنةوى( ,)38بة هةمان شيَوة ثاش مردنى مري (عالء الدين)

بووة هؤى الوازبوونى كارطيَرى بوةيهيةكان ,كة بووة هؤكاريَك بؤ
لةناوضوونى دةولَةتى بوةيهى(.)44

مةسعودى كورِى ئيرباهيم (1107-1088 /508-481ز),
ئةرسةالنشاى كورِى (512-509ك1118-1115 /ز) حوكمى

هةندىَ لة ئافرةتانى بنةمالَةى دةسةآلتدار لة مرينشنةكانى رِؤذهةآلتى
ئيسالمى دةستيانوةرداية كاروبارى مرينشني ,دةستيَوةردانى

كرد كة يةكيَك بووة لة مرية الوازةكانى غةزنةوى( ,)39لة دواى مردنى

ئافرةت بة ئاشكرا لة مرينشينى سامانى دةردةكةويَت( ,)45بؤ منوونة,

مري بةهرامشاى كورِى ئيرباهيم (548-512ك1153-1118 /ز)
خةسرةوشاى كورِى شويَنى طرتةوة كة ناوبراو هةشت سالَ

دايكى نوح كورِى مةنصور كةسى خاوةن برِيار بوو لة مرينشينى
سامانيدا ,تةنانةت دوورخستنةوةى (حسام الدولة أبو العباس تاش)ى

فةرمانرِةوايي كرد ,ناوبراو مرييَكى الواز بووة و هةر لة سةردةمى
ئةمدا دةسةآلتى ئةم دةولَةتة لة باذيَرى غةزنة نةما و طويَزرايةوة بؤ
وآلتى هيند(.)40

سةركردةى لةشكرى سامانى لة خوراسان بة ثيَى فةرمانى دايكى
بوو(.)46
 .5هؤكارى ئابوورى

 .4الوازى كارطيَرى و دةستيَوةردانى ئافرةت لة كاروبارى
مرينشني

يةكيَكى تر لة هؤكارةكانى هةرةسهيَنانى مرينشينةكانى رِؤذهةآلت
الوازى بارودؤخى ئابوورى بووة ,لة كؤتا ساآلنى تةمةنى مرينشينى

رِوون و ئاشكراية الوازى كارطريى يةكيَك بووة لة ئةطةرةكانى
ثووكانةوة و رووخانى هةندىَ لة مرينشينةكانى رِؤذهةآلتى ئيسالمى,
ئةو هؤكارة لة مرينشينى تاهريى بة ئاشكرا دةردةكةويَت ,كاتىَ

تاهريى رةوشى ئابوورى ناسةقامطري بوو ,ئةويش بة هؤى الوازى مري
و الوازى كارطيَرى بووة ,بة هؤى ستةمى دارايى لة اليةن واليةكانى
تاهريى بةروبومى كشتوكالَ راوةستا ,بة هةمان شيَوة كاريطةريةكةى

سليَمان كورِى تاهريى كورِى (عبداهلل)ى تاهريى واىل بنةمالَةكةى بوو
لة تةبةرستان ,ناوبراو حمةمةدى كورِى ئةوسى بةلةخى كردة جيَطرى

لةسةر ثيشةسازى كةمرت نةبوو ,ثيشةسازى لة هةموو وآلت ثشتطوىَ
خرا و ثةكى كةوت ,ئةوةش بة شيَوةيةكى راستةوخؤ كاريطةرى كردة

خؤى لةو هةريَمةدا ,ئةوةى دوايي تةبةرستانى لة نيَوان كورةكانى
خؤى دابةشكرد و هةر كوريَكى داناية سةر شاريَكى هةريَمةكة,
خةلكى تةبةرستان تووشى ستةم و زؤرداري هاتن لة اليةن واىل و

سةر اليةنى بازرطانى ,كة كرين و فرؤشنت لة بازار الواز بوو و نةبوونى
ريَطاى سةالمةت بوونة هؤى ثاشةكشيَى بازرطانى ,لةوةدا رِوون
دةبيَتةوة ناسةقامطريى بارودؤخى ئابوورى كاريطةرى هةبووة لةسةر

جيَطرانى مرينشينى تاهرييةوة ,بةشيَوةيةك لة سالَيَكدا سىَ جار

لةناوضوونى مرينشينى تاهريى(.)47

خةراجيان لة خةلك وةردةطرت ,ئمةش بووة هؤى نةرازيبوونى خةلكى

بة هؤى خامؤشى و بيَدةسةآلتى هةندىَ لة مريانى سامانى و نانةوةى

تةبةرستان ,بؤية ثشتطريى زةيديان كرد و توانني هةريَمى تةبةرستان
لة ذيَر دةستى تاهريى دةربيَنن(.)41
الوازى كارطيَرى سامانى يةكيَكى دى بووة لة ئةطةرةكانى ثووكانةوة

ئاذاوة لة وآلت ,بزاظى بةرهةمدارى لة هةموو بوارةكانى كشتوكالَ,
ثيشةسازى و بازرطانى لةكار كةوت ,ضونكة هيض يةكيَك لةم بوارانة
بة ثيَى ثيَويست كارى خؤيان نةدةكرد ,ئةويش بة هؤى ناسةقامطريى

و لةناوضوونى ئةو مرينشينة ,بة شيَوةيةك واليةكان دذايةتى مريانى
سامانيان دةكرد ,لة اليةكى ترةوة سةركردةى لةشكرى دةستيانطرت

و نائارامى لة سةتاسةرى وآلتى سامانى ,كة بووة هؤكارى كةمى
بةرهةم و بةروبوومى كشتوكالَ و ثيشةسازى و خالَيبوونى خةزيَنةى
مرينشني(.)48

بةسةر كاروبارى مرينشني و مريانى سامانى بيَ دةسةآلت مانةوة ,بةم
شيَوةية كارطيَرى مرينشني ثةكى كةوت و بووة هؤى بةتالَبوونى
طةجنينةى مرينشني و بةرةو الوازبوون و رووخانى برد( ,)42بؤ منوونة,
لة سةردةمى مري نوح كورِى مةنصور دووبةرةكىَ لة نيَوان
سةركردةكانى لةشكر دروست بوو لةسةر كارطيَريكردنى خوراسان,
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وةك رِوونة بة هؤى نالةبارى بارودؤخى سياسى و كارطيَرى لة دةولَةتى
بوةيهى ناسةقامطريى ئابوورى ليَكةوتةوة ,ئةوةبوو كاتىَ وةزير
دووردةخرايةوة ئةوا دةست بةسةر سةروةت و سامانى دةطريا ,بؤية
وةزيرةكان سةروةتيَكى زؤريان دةشاردةوة تاكو ثاش
دوورخسنةوةيان بؤيان مبيَنيَتةوة ,لة اليةكى ترةوة ئةوانةى وةك
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واىل يان سةركردةى لةشكر لةسةر هةريَميَك يان شاريَك دادةمةزران

احلسني) لة جورجانةوة هيَرشى كردة سةر (الداعي الصغري)ى مريى

خةراجى ئةو هةريَمة يان شارةيان دةخراية ذيَر دةست ,ئةوةش بووة
هؤى ئةوةى سةركردةى لةشكر يان واىل طرنطيان بة زةوى كشتوكالَى

زةيدى لة ئامول و لة ئةجنامى شةرِيَكى نيَوانيان مريى زةيدى
سةركةوت( ,)56ثاش ئةوة ريَككةوتن لة نيَوان مري حةسةن و (أبي

نةدةدا و تةنيا ويستيان كؤكردنةوةى خةراج بوو ,ئةوةش بووة هؤى
الوازبوونى كةرتى كشتوكالَ و الوازبوونى بةرهةمى ئةو كةرتة لة
دةولَةتى بوةيهى(.)49

احلسني)ى خةزوورى ئةجنامدرا و هةردووكيان لة ئةسرتاباد( )57بوون,
لةو كاتةدا هيَرشيان كرايةسةر لة اليةن لةشكرى سامانى و (أبي
احلسني) ئةمحةد هاريكارى مري حةسةنى زاواى خؤى نةكرد و ضووة

 .6دووبةرةكيَى ناوخؤيي

ريزى (أبي القاسم) جةعفةرى براى بؤ دذايةتيكردنى مري حةسةنى
زةيدى ,كاتىَ مريى زةيدى تةنيا مايةوة هةلَهات و كةوتة دةستى

هةظركى و ملمالنيَى ناوخؤيي لةسةر ثلة و ثؤست يةكيَكة لة
هؤكارةكانى بنةرِةتى بؤ لةناوضوونى زؤربةى مرينشينةكانى جيهانى
ئيسالمى لةوانةش ئةوانةى لة رِؤذهةآلت بوون ,خواستى دةسةآلت لة
اليةن ئةندامانى بنةمالَةى دةسةآلتدار و بةربةرةكانيَكردنيان لةسةر
ثؤست بوةتة ئاكامى الوازى و هةلَوةشاندنةوةى يةكريزى و تةبايي
لة خوودى هةر مرينشينيَك.
مةسةلةى شةرِكردن و ثاوانيكردنى دةسةآلت لة نيَوخؤيي مرينشينى
تاهريي زؤر بة كةمى ئاماذةى ثيَكراوة ,وا ديارة هاتنةسةر دةسةآلتى
هةر مرييَكى ئةو خيَزانة نةبوةتة هؤى نةرازيبوونى ئةندامانى ترى ئةو
خانةوادةية ,سةربارى ئةوة نيَوانى بنةمالَةى تاهريى بيَطةرد نةبووة
لة ناكؤكى ,بة تايبةتى لة ساآلنى كؤتايي سةردةمى مرينشينةكة,
ميَذوونوسيَك ئاماذة بةو ملمالنيَية دةكات كة لة سةردةمى دوايني مري
حمةمةدى كورِى تاهري ,كورِة مامةكانى حةسووديان ثيَربد و
ريَككةوتنيان لةطةلَ يةعقوبى صةففار كرد بؤ ئةوةى خوراسان خباتة
ذيَر ركيَفى خؤى ,بةم شيَوةية مرينشينى تاهريى لةناوضوو(.)50
دياردةى هةظركى و ملمالنيَى ناوخؤيي و كارتيَكردنى لة رووخانى
مرينشينى زةيدى عةلةوى لة ضةندين حالَةتدا بةديدةكريَت ,ثاش
مردنى مري حةسةن كورِى عةىل (االطروش  -الناصر الكبري) لة سالَى
(304ك916/ز) حةسةن كورِى قاسم (الداعي الصغري)ى زاواى
شويَنى طرتةوة ,لة سةردةمى ئةم مرية هةظركى نيَوخؤيي لة
ئاستيَكى مةترسيدار بوو ,كاتىَ (أبي القاسم) جةعفةرى كورِى
حةسةن ,ئةمحةدى براى ئاطاداركردةوة بةوةى دةبيَت يةكيَك لةوان
دةسةآلت بطرنةدةست نةك زاواكةيان ,هةرضةند ناوبراو بة ثيَشنيارى
براى رازينةبوو ,بةآلم ئةويدى سووربوو لةسةر هةلَويَستةكةى ,بؤية
(أبي القاسم) لةطةلَ حمةمةدى كورِى صةعلوكى واىل سامانى لة
رِةى()51ريَككةوت بؤ دذايةتيكردنى مري حةسةنى زةيدى ,سةركردةى
ياخيبوو لة سالَى (306ك918/ز) شارى ئاموىل( )52طرت و ماوةيةك
فةرمانرِةوايي ليَكرد ,سالَى دواتر مريى زةيدى باذيَرةكةى لةدةست
دةرهيَنا(.)53
وةك رِوونة ئاريشةى نيَوانيان كؤتايي نةهات ,وا ديارة هةردوو برا
(أبي القاسم) و (أبي احلسني)ى كورِانى حةسةن لة شارةكانى
طةيالن( )54و جورجان( )55لة مريى زةيدى ياخيبوون ,تا رادةيةك (أبي

عةىل كورِى وةهسوزانى نويَنةرى خيالفة لة شارؤضكةى رِةى ,بةآلم
هةندىَ كةس ئازاديانكرد و طةرِايةوة طةيالن(.)58
كورِانى حةسةن (االطروش) بةردةوام بوون لة دذايةتيكردنى مريى
زةيدي( ,)59بؤية بة ناضارى هةلَهات ,لة دواى ئةوة (أبي احلسني)
جةعفةرى كورِى حةسةن (االطروش) هاتة سةر كورسى دةسةآلت تا
مردنى لة سالَى (311ك923/ز)( ,)60ثاش ئةوة (أبي القاسم)ى براى
شويَنى طرتةوة ,لة سةردةمى ئةم مرية هةظركى نيَوخؤيي بةردةوام
بوو ,لةو دةمةدا حةسةن كورِى قاسم (الداعي الصغري) لة
قوهستان( )61ثةالمارى ئةم مريةيدا ,بةآلم شكستى خوارد و هةلَهات,
(أبي القاسم) مريى زةيدى بوو تا مردنى لة سالَى
(313ك925/ز)( ,)62ثاش ئةو حمةمةدى كورِى ئةمحةدى برازاى
بووة شويَنطرةوةى ,وا ديارة لة ماوةى فةرمانرِوايي ئةمدا كيَشة و
ملَمالنيَى نيَوخؤيي كؤتايى نةهات ,لةو دةمةدا سةركردة ماكان كورِى
كاىل( )63دذايةتى كرد(.)64
ثاش مردنى ئةو مرية( ,أبي جعفر)ى كورِى ئةمحةدى براى بووة
جيَطرةوةى ,وةك رِوونة سةركردة ماكان كورِى كاىل دذايةتى ئةم
مريةى كرد و ضةندين شةرى دذى ئةجنامدا ,لةو كاتةدا حةسةن كورِى
قاسم (الداعي الصغري) جاريَكى تر بةدياركةوتةوة و بووة اليةنطرى
سةركردة ماكان كورِى كاىل لة باذيَرى ئامول( ,)65لةو دةمةدا
سةركردة ئةسفارى كورِى شيَرةوةيية( )66خيانةتى لة زةيدى كرد و
بووة اليةنطرى مري نةصرى كورِى ئةمحةدى سامانى ,لة شةرِيَكى
نيَوان مري حةسةن و سةركردةى ناوبراو لة سالَى (316ك928/ز) لة
شارؤضكةى ئامول ,مريى زةيدى كوذرا و كؤتايي بة مرينشينى زةيدى
هات(.)67
لة دوا ئةلَقةى كيَشة و ركابةرية ناوخؤيي كة راستةوخؤ كاريطةرى و
باندؤرى هةبوو لةسةر ضارةنووسى دةسةآلتى بنةمالَةى صةففارى,
لة سالَى (276ك889/ز) عةىل براى مري عةمرى صةففار لة زيندان
لة قةآلى مب( )68هةلَهات و ثةيوةندى بة نةيارانى براى خؤى كرد(,)69
ثشتى بةديلطرتنى مري عةمر و ناردنى بؤ بةغدا ,تاهريى كورِى
حمةمةدى كورِى عةمر شويَنى طرتةوة ,لة هةمان كاتدا بةشيَكى
لةشكر ثشتطريى (الليث) كورِى عةىل برازاى مري عةمريان كرد بؤ ئةو
مةبةستة ,لة ئاكامى ئةم كردةوةية ناكؤكى و دووبةرةكيَ لة نيَوان
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اليةنطرانى هةردوو كةسايةتى دروست بوو ,سةركردة سةبكةرى كة

(اخلاصة) بىَ ئاطادارى مريى سامانى بةرةو بوخارا( )79بةريَكةوت ,لة

خزمةتكارى مري يةعقوب و مري عةمر بوو ئةم رةوشةى بة دةرفةت
وةرطرت و كاروبارى مرينشينى صةففارى خستة ذيَردةستى خؤيةوة,

ئةجنامى شةريَكدا بةرانبةر لةشكرى مريى سامانى شكست
ثاشةكشةى كرد بؤ شارةديَى ترمذ( ,)80ناوبراو لة شةريَكدا سةركةوت

و مري تاهري تةنيا هيَما بوو(.)70
لة دريَذةى ركابةرى ناوخؤيي صةففارى ,مري تاهريى كورِى حمةمةد,
(الليث)ى كورِى عةىل و سةركردة سةبكةرى لة هةريَمى فارس

بة سةر واىل جورجان(.)81
لة اليةكى ديكةوة لة سالَى (383ك993/ز) كيَشة و ئالَؤزى لة نيَوان
مري نوح كورِى مةنصور و (أبو علي) كورِى سيمجور سةريهةلَدا ,ئةوى

هيَشتةوة و خؤى طةرِاوة سةجستان ,بةآلم خةريكبوونى ئةم مرية بة
خؤشى دونيا و ثشتطويَخستنى كاروبارى مرينشني بووة مايةى

دوايى دةستيطرت بةسةر سةروةت و سامانى خوراسان و بةسةر
اليةنطرانى خؤى دابةشى كرد(.)82

نةرازيبوونى لةشكر و ئةندامانى ترى بنةمالَةى صةففارى ,بؤية لة
سالَى (296ك908/ز) مري (الليث) كورِى عةىل ثةالمارى دا و لة

بيَطومان ئةو كردارة نارةزايي مريى سامانى بةدواى خؤى هيَنا و داواى
لة كورِى سيمجور كرد هةندىَ لة دةظةرى هةريَمةكة خباتة ذيَردةستى

سةجستان دةرخيست ,ثاش شكستةكةى ,تاهريى كورِى حمةمةد و

اليةنطرانى ئةو ,بةآلم ئةوةى نةكرد و خوراسانى خستة ذيَر دةستى

يةعقوبى براى شاآلويان بردة سةر سةبكةرى لة فارس ,بةآلم
شكستيان خوارد و دةستبةسةركران و ناردرانة بةغدا( .)71لة سالَى

خؤى بةبىَ رةزامةندى مريى سامانى ,سةربارى ئةوةش نازناوى (أمري
األمراء)ى داناسةر خؤى و ناوى لة وتارى هةينى خويَنرايةوة(.)83

(297ك909/ز) مري (الليث)ى صةففار شاآلوى بردة سةر سةبكةرى
لة هةريَمى فارس و دةريكرد ,بةآلم خةليفة (املقتدر باهلل) (-295
320ك932-907/ز) لةشكرى ناردة هاوكارى سةبكةرى و توانني

ثاش ئةوة هةظركى مري نوح كورِى مةنصور لةطةلَ هةر يةكة لة (أبو
علي) سيمجور و فائيق (اخلاصة) طةيشتة ئاستيَكى باآل كة بووة هؤى
ئةوةى داواى هيَزى دةرةكى بكةن بؤ داطريكردنى وآلتى سامانى,

سةركةون بة سةريدا مريى ناوبراو دةستطريكرا و ناردراية بةغدا لة
سالَى (298ك910/ز)( ,)72بةم شيَوةية مرينشينى صةففارى

ئةوةبوو لة سالَى (383ك993/ز) ئةم دوو سةركردةية بة جيا
ثةيوةنديان بة مريى دةولَةتى ئيلكخانى توركى(( )84شهاب الدولة)

لةناوضوو.

هارون كورِى سليَمانى كة ناسراوة بة بةغراخان كرد و هانياندا بؤ
سامانيةكان(.)85

رِوون و ئاشكراية فاكتةرى هةظركى نيَوخؤيي كاريطةرى لة رووخان و
هةرةسهيَنانى مرينشينى سامانى هةبووة ,لة دوا زجنريةى ناكؤكى و

داطريكردنى زةوى
كاتىَ مريى توركى ثةالمارى وآلتى سامانى دا ,مري نوح كورِى مةنصور

ركابةرى ناوخؤيي سامانى ,لة سةردةمى مري نوح كورِى مةنصورى
كؤتا مريى سامانى ئاشوب و ناجيَطريى نيَوخؤيى ثةرةى سةند,
ئةوةبوو (أبو احلسن كورِى سيمجور الدواتي)( )73سةركردةى لةشكرى

داواى هاوكارى لة هةريةكة لة (أبو علي) سيمجور و فائيق (اخلاصة)
كرد بؤ ريَطريكردن لة داطريكاريةكانى مريى توركى ,بةآلم نةك تةنيا
هاوكاريان نةكرد بةلكو بوونة بةشيَك لة لةشكرى دوذمن بؤ

سامانى لة خوراسان ياخيبوو ,بؤية ناوبراو لة اليةن مريى سامانى لة
خوراسان دووخرايةوة و (حسام الدولة أبو العباس تاش) لة شويَنى

دةستبةسةرداطرتنى وآلتى سامانى( ,)86ثاش داطريكردنى بوخارا لة
اليةن مريى توركى ئيلكخانى ,مريى نوح كورِى مةنصور هةلَهات و

دامةزريَنرا( ,)74لةسالَى (376ك986/ز) مريى سامانى برِيارى دا بة
الدانى واىل ناوبراو و حمةمةدى كورِى ئيرباهيم كورِى سيمجورى

خؤى طةياندة باذيَرى ئامول لة تةبةرستان و ضةندين جار نامةى بؤ
(أبو علي) سيمجور نارد بؤ ئةوةى هاوكارى بكات ,بةآلم طويَرِايةلَى

دامةزراند بة شويَنطرةوةى ,ئةم فةرمانة قبولكراو نةبوو لة اليةن

نةكرد(.)87

(حسام الدولة) و رايطةياند كة بةو برِيارة ثابةند نابيَت و بة تؤثزى
نيسابورى خستة ذيَر ركيَفى خؤى ,سالَى دواتر مريى سامانى لةشكرى

وةك رِوونة لة دواى كشانةوةى مري بةغراخان و طةرِانةوةى مريى
سامانى بؤ بوخارا( )88هةلَويستى هةر يةكة لة (أبو علي) سيمجور لة

بة رابةرى (أبو احلسن) سيمجور و فائيق (اخلاصة)( )75ناردةسةر
سةركردةى ياخيبوو ,ئةويش بةناضارى هةلَهات بؤ شارةديَى
جورجان( ,أبو احلسن) سيمجور بووة سةركردةى لةشكرى سامانى

خوراسان و فائيق (اخلاصة) بة ياخيبوون مايةوة ,لة سالَى
(384ك994/ز) سةركردة فائيق (اخلاصة) هيَرشى بردة سةر
بوخاراى ثايتةختى سامانيةكان ,لة بةرانبةردا مريى سامانى سوثاى

لة خوراسان(.)76
ثاش مردنى (أبو احلسن) سيمجور لة سالَى (381ك991/ز) (أبو

ئامادةكرد بؤ رِووبةرِووبوونةوة و لة شةريَكى نيَوان هةردوو سوثا,
سةركردةى ياخيبوو شكست و رويكردة خوراسان بؤ الى (أبو علي)

علي) كورِى شويَنى طرتةوة لة سةركردايةتيكردنى لةشكرى

سيمجور( )89و هةردوو سةركردةى ياخيبوو ريَككةوتن لةسةر دذايةتى

سامانيةكان لة خوراسان ,سةركردة فائيق (اخلاصة) دذايةتى كرد,
لة ئةجنامى شةريَكى نيَوانيان (أبو علي) سيمجور سةركةوت( ,)77و

كردنى مريى سامانى ,بؤية ئةو مرية ثةناى بردةبةر سبكتكينى مريى
غةزنةوى ,ئةويش بةدةم داواكاريةكةى هات و خؤى و مةمحودى

فائيق (اخلاصة) رويكردة شارؤضكةى مةرِو روز( ,)78ثاش ئةوة فائيق

كورِى بة لةشكريَكى طةورةوة طةيشتنة خوراسان و هةردوو
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سةركردةى ياخيبووانى سامانيان تووشى شكست كرد و مريى

جالل الدولة) و (أبي كاليجارى كورِى سلطان الدولة) لةسةر كورسى

سامانى مةمحودى كورِى سبكتكينى وةك واىل خوراسان
دامةزراند(.)90

فةرمانرِةوايي سةريهةلَدا ,كاتىَ مريى ثيَشوو مرد لةشكر لة بةغدا
ثةوةيوةنديان بة (امللك العزيز) كرد كة لة واست( )98بوو و داوايان

ثاش مردنى ئةم مرية لة سالَى (387ك997/ز) مةنصورى كورِى
نوح (389-387ك998-997 /ز) بووة شويَنطرةوةى باوكى و لة
دواى دوو سالَ لة فةرمانرِةواييةكةى لة اليةن سةركردة فائيق

ليَكرد بطاتة بةغدا بؤ شويَنطرتنةوةى باوكى ,كاتىَ (أبي كاليجار)
هةوالَةكةى ثيَطةشت ثةيوةندى بة لةشكرى ثايتةخت كرد و رازيكردن
بؤ ئةوةى ثشتطريى بكةن و لة اليةنطرى (امللك العزيز) ثةشيمان

(اخلاصة) و هةندىَ سةركردةى دى دةستطريكرا و كويَركرا و (عبد
امللك) براكةيان داناشويَنى( .)91ناكؤكى ناوخؤيي كاريطةريةكى

بوونةوة ,ئةويش كاتىَ بةوةى زانى بارودؤخ لة بةرذةوةندى (أبي
كاليجار) يةكالبؤتةوة ناضار كشايةوة بؤ واست ,و (أبي كاليجار) بووة

راستةوخؤى هةبوو لة الوازبوون و هةرةسهيَنانى مرينشينى سامانى.
ميَذوونوسان طرنطيانداوة بة نووسينى ضةندين دياردةى ملمالنيَى

مريى بوةيهى لة سالَى (436ك1044/ز)( ,)99ثاش مردنى ئةم مرية
لة سالَى (440ك1048/ز) كورِى بة ناوى (امللك الرحيم) خةسرةو

نيَوان دةسةآلتدارانى مرينشينى زةيارى ,دةستثيَكى ئةم ئاذاوةطيَرية

فةيروز بووة جيَطرةوةى ,لة سةردةمى ئةم مرية كيَشة و ملمالنيَى

دةطةريَتةوة بؤ كوذرانى مري مةرداويض كورِى زةيار (-316
323ك934-928/ز) لة اليةن هةندىَ لة خزمةتكارانى( ,)92ثاش

ناوخؤيي بةردةوام بوو ,هةر لة ماوةى سالَى يةكةمى
فةرمانرِةواييةكةى (أبو منصور) فوالدستونى براى ياخيبوو و شارى

مردنى مري ومشكريى زةيارى لة سالَى (357ك967/ز) هةظركى
نيَوخؤيي سةريهةلَدايةوة ,ئةويش ملمالنيَى نيَوان بيستون و قابوس
كورِانى مريى ناوبراو لةسةر كورسى دةسةآلت ,سامانى ثشتطريى

شرياز( )100ى داطريكرد ,ئةمةش نارةزايي مريى بوةيهى ليَكةوتةوة و
لةشكريَكى نارد بؤ سةر براى و ئةو باذيَرةيان لة دةست دةرهيَنا و
وتاري هةينيان بة ناوى (امللك الرحيم) خويَندةوة(.)101

بيستون يان كرد تاكو ببيَتة مريى زةيارى ,بةآلم قابوس ثةيوةندى
بة (ركن الدولة)ى بوةيهى كرد و كضى خؤى ثيَبةخشى بؤ ئةوةى

بيَطومان هةظركى نيَوان ئةم دوو براية كؤتاي نةهات ,لة سالَى
(441ك1049/ز) (امللك الرحيم) خؤى سةركردايةتى لةشكرى كرد

ثشتطريى بكات لة يةكاليكردنةوةى ئةو هةظركية ,مريى بوةيهى

و ثةالمارى براى دا لة شرياز ,بةآلم لة خودى لةشكرى خؤى ناكؤكى

بةدةم داواكاريةكةى هات بووة هؤى ئةوةى خةليفة (الطائع هلل)
(381-363ك991-973/ز) فةرماني دةركرد بة دامةزراندنى

رِوويدا لة نيَوان لةشكرى بةغدا و توركةكان ,لة هةمان كاتدا لةشكرى
دةيلةمى ثشتطريى (أبو منصور) فوالدستونيان كرد كة لة قةآلى

قابوس لة شويَنطرتنةوةى باوكى لة جورجان و تةبةرستان( ,)93و
نازناوى (ظهري الدولة)ى ثيَدا ,بةآلم دووبةرةكيَى نيَوان هةردوو برا
كؤتايي نةهات تا مردنى بيستون لة سالَى (365ك975/ز)(.)94

ئةصتةخر()102بوو( ,امللك الرحيم) بة ناضارى كشايةوة و براى هةموو
هةريَمى فارسى داطريكرد( ,)103لة سالَى (443ك1051/ز) مريى
بوةيهى بة لةشكريَكى بيَشومارةوة هيَرشى كردة سةر (أبو منصور)ى

لة سالَى (403ك1012/ز) لةشكرى مرينشينةكة مري (قابوس)يان
ناضاركرا واز لة دةسةآلت بيَنيَت بؤ مةنوجةهرى كورِى ,مريى الدراو

براى لة شرياز و لة ئاكاميَكى شةريَكى خويَناوى نيَوان هةردووال,
لةشكرى بةغدا سةركةوتن و ذمارةيكى زؤر لةو جةنطةدا كوذران و

ضووة قةآلى جةناشك( )95و ذيانى خؤى بؤ خوداثةرستى تةرخانكرد,
بةآلم لة اليةن هةندىَ لة سةركردةى لةشكرى زةيارى لة ناوبرا,

شارةكة لة اليةن مريى بةغداوة داطريكرا( ,)104لة سالَى
(443ك1051/ز) (امللك الرحيم) ويستى (أبو منصور)ى براى الواز

هةرضةند مريى زةيارى سةركةوتوو بوو لة لةناوبردنى هةموو ئةوانةى

بكات كة لةو كاتةدا لة ئةصتةخر بوو ,لةشكريَكى نارد و فارسيان

بةشداربوون لةكوشتنى باوكى( ,)96بةآلم نةيتوانى خؤى قورتار بكات
لة ثيالنطيَرى نيَوخؤيي و لة اليةن (أبي كاليجار) كوهى كورِى يوهانى

خستة ذيَر ركيَفى خؤيان ,ديارة ئةم ناكؤكية شيانى سةربازيى
بوةيهى الواز و نابووت كرد (.)105

خالَى ذةهر خوارد كرا و لةناوبرا ,ضونكة خالَى خوازيارى دةسةآلت
بوو ,لة اليةكى ديةوة مريى زةيارى هيض مرياتطرى شةرعى نةبوو
جطةلة كورِيَكى مندالَ بة نيَوى نةوشيَروان ,سةربارى ئةوةى ناوبراو

هةر لة دريَذةى كيَشة ناوخؤييةكاندا لة سالَى (444ك1052/ز) (أبو
علي) لة (امللك الرحيم)ى براى ياخيبوو و دةستى بةسةر بةصرةدا
طرت ,بؤية مريى بوةيهى خؤى سةركردايةتى لةشكرى كرد و

مريى زةيارى بوو ,بةآلم تةنيا هيَما بوو و هةموو دةسةآلت لةدةستى
(أبي كاليجار)ى خالَى باوكى بوو(.)97

هيَرشيكردة سةر بةصرة و طةرِانديةوة ذيَر دةسةآلتى خؤى( ,)106لة
بةردةوامى ناكؤكى ناوخؤيي و لة كؤتا سالَى فةرمانرِةوايي دةولَةتى

وةك زانراوة كيَشة و ملمالنيَى نيَوان ئةندامانى بنةمالَةى بوةيهى بة

بوةيهى فوالزى دةيلةمى كة خاوةنى قةآلى ئةصتةخر بوو هيَرشى

تايبةتى لة سةردةمى كؤتا مريةكان بووة ئةطةريَكى سةرةكى لةسةر
لةناوضوونى دةولَةتى بوةيهى ,وةك رِوونة ثاش مردنى (جالل الدولة)

بردة سةر (أبو منصور) فوالدستونى بوةيهى لة شرياز و شارةكةى
لة دةست دةرهيَنا ,كاتىَ (امللك الرحيم) بةوةى زانى لةشكريَكى

لة سالَى (435ك1043/ز) كيَشة لة نيَوان (امللك العزيزى كورِى

ناردةسةرى و بةهاوكارى فوالدستون خؤيان طةياندة شرياز و
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طةمارؤى فوالزى دةيلةميان دا ,ئةويش بة ناضارى هةلَهات و شارةكة

دةولَةتى خستة ذيَردةستى ئةمحةدى كورِى ,ئةو كردةوةية قبولكراو

ضووة ذيَردةستى مريى بةغدا( )107لة سةردةمى ئةم مرية كيَشةى
ناوخؤيي بوةيهى لة بةغدا فراوان بوو بة هؤى سةركردة

نةبوو لة اليةن مةودودى كورِى مةسعود كة ئةوكات لة بةلةخ بوو,
ناوبراو هيَرشى كردة سةر غةزنة و هةموو ئةوانةى لةناوبرد كة

بةساسريى( ,)108بة جؤريَك ئةو سةركردةية هةموو كاروبارى عيَراقى
بةدةست بوو و خةليفة (القائم بأمر اهلل) (467-422ك-1030 /
1074ز) و (امللك الرحيم)ى بوةيهى تةنيا هيَما بوون و هيضيان

دةستيان هةبوو لة كوشتنى باوكى ,جطةلة (عبدالرحيم)ى كورِى
حمةمةدى مامى ,ضونكة دةستينةبوو لةو ثيالنةدا(.)115
ثاش مردنى ئةو مرية لة سالَى (441ك1049/ز) ,عةلي براى شويَنى

بةدةستةوة نةبوو( ,)109هةر لةسةردةمى ئةم مرية دةولَةتى بوةيهى
لةسةر دةستى سةجلوقى لةناوبرا(.)110

طرتةوة ,بةآلم لة اليةن (عبدالرشيد)ى كورِى سولَتان مةمحود ريَطرى
ليَكرا و خؤى بووة مريى غةزنةوى ,لة سالَى (444ك1052/ز)

ناكريَت كاريطةرى و باندؤرى دوبةرةكيَى ناوخؤيى لةسةر دةسةآلت
بة هةند وةرنةطرييَت لةسةر بيَهيَز بوون و رووخانى دةولَةتى

دةرطاوانى مريى غةزنةوى بة نيَوى توغرول ئةو مريةى لةناوبرد و
دةستى بةسةر غةزنةدا طرت ,بةآلم خريخيزى نويَنةرى غةزنةوى لة

غةزنةوى ,ديارة سولَتان مةمحودى كورِى سبكتكني (-387

وآلتى هيند خؤى طةياندة غةزنة و لةناويربد ,و فروخزادى كورِى

421ك1030-997/ز)ى غةزنةوى دةسةآلتداريَكى هةرة ناسراوى
جيهانى ئيسالمية و يةكيَكة لة كةسايةتية سياسيةكانى رِؤذهةآلتى

سولَتان مةمحود (451-444ك1059-1052/ز)ى كردة مريى
غةزنةوى( ,)116ثشتى لة دونيا دةرضوونى مري(عالء الدولة) مةسعودى

ئيسالمى كة دةولَةتى غةزنةوى لة سةردةمى طةيشتة ئةوثةرِى
بةهيَزى و ثانوثؤرِى ,بةآلم دواى مردنى كيَشة و ئالَؤزى كةوتة نيَوان
هةردوو كورِانى ,حمةمةد و مةسعود ,ضونكة سولَتان مةمحود ثيَش

كورِى ئيرباهيم لة سالَى (508ك1114/ز) ,ئةرسةالنشاى كورِى
جيَطاى طرتةوة ,مريى ناوبراو رابوو بة زيندانكردنى هةموو براكانى
جطةلة بةهرامشا ,ئةوةى دوايي رويكردة الى سولَتان سةجنةرى

مردنى برِيارى دا بة جيَنشينكردنى حمةمةدى كورِى ,سةربارى ئةوةى
لة مةسعود بضوكرتبوو ,ئةوةى دوايي نيَردةى ناردة الى براى و داواى

سةجلوقى خالَؤى لة خوراسان ,سةربارى ئةوةى سولَتانى سةجلوقى
كاريكرد بؤ ثيَكهيَنانى خوارزاكانى ,بةآلم بىَ ئةجنام بوو ,بؤية

ليَكرد واز لة فةرمانرِةوايي بيَنيَت ,بةآلم داخوازنامةى رةتكرايةوة,

هاريكارى بةهرامشاى كرد بؤ شاآلوبردنةسةر غةزنة و سةركةوتوو بوو

هةرضةند ئالتونتاش( )111ئامؤذطارى حمةمةدى كرد رازيبيَت بة
داواكارى براى ,بةآلم طويَرِايةىل نةكرا ,لةشكرى براى طةيشتة

لة دةركردنى ئةرسةالنشا و بوونى بةهرامشا بة مريى غةزنةوى,
ناوبراو بة ناوى سةجلوقى فةرمانرِةوايي لة غةزنة كرد(.)117

نيسابور ,لة بةرانبةردا ئةويش لةشكرى بة رابةرى هةريةكة لة يوسف
كورِى سبكتكينى مامى و سةركردة عةىل خويشاوةند ئامادةكرد بؤ
روبةروبوونةوة ,كاتىَ زانني ناتوانن بةرطرى بكةن ئةو دوو رابةرة
مريى غةزنةيان دةستطريكرد و كويَريانكرد و ناردنة قةآلى
تةكناباد(.)112
ئةو كردةوةية لة اليةن سولَتان مةسعود قبولنةكراو بوو ,بووة
هؤكارى كوذرانى عةىل خويشاوةند و زيندانيكردنى يوسفى مامى,
سولَتان مةسعود بووة مريى مرينشينى غةزنةوى( ,)113لة سةردةمى
ئةمدا و لة سالَى (424ك1032/ز) ئةمحةدى كورِى يةنالتةكني
نويَنةرى غةزنةوى لة وآلتى هيند ياخيبوو ,كاتىَ سولَتانى غةزنةوى
طةيشتة ئةو وآلتة ,نويَنةرةكةى طةرِايةوة ذيَردةستى غةزنةوى ,بةآلم
لة سالَى (426ك1034/ز) دووبارة ياخيبوويةوة ,ئةجمارةيان بة
هؤى فشارى لةشكرى غةزنةوى خؤى كوشت( ,)114لة ئةجنامى
ناجيَطريى هةلَومةرجى ناوخؤيي كوذرانى سولَتان مةسعودى
ليَكةوتةوة ,ئةم مرية لة سالَى (432ك1040/ز) بةرةو هيند
بةريَكةوت و حمةمةدى براى لةطةلَ خؤى برد ,لة ريَطادا زؤريَك لة
لةشكرى ليَى جيابوونةوةو ثشتطريي براكةيان كرد بؤ
شويَنطرتنةوةى ,بة ثيالنطريى حمةمةد و يوسفى مامى و هةندىَ لة
سةركردةى لةشكر ,سولَتان مةسعود كوذرا ,حمةمةد كاروفةرمانى
302

 .7بؤضوونى (ئينب خةلدون) (م808:ك1405/ز) لة بارةى
َةت و جيَبةجيَكردنى لةسةر مرينشني و
تةمةنى دةول
َةتانى رِؤذهةآلتى ئيسالمى
دةول
هزر و فةلسةفةى ئينب خةلدون لة مةرِ سةرهةلَدان و طةشةكردن و
رووخانى دةولَةت ,فةلسةفةيةكى تايبةتة و ظةكؤلني لة بارةى ئةم
هزر و فةلسةفةية و جيَبةجيَكردنى لةسةر هةر دةولَةتيَك يان
مرينشينيَكى ئيسالمي لة سةدة ناوةجنيةكان بابةتيَكى تايبةت لةخؤ
دةطريَت ,بةآلم لةم تويَذينةوةية دةتوانني سوود لةم بريدؤزة وةرطرين
لةبارةى تةمةنى دةولَةت و جيَبةجىَ كردنى لةسةر مرينشني و
دةولَةتانى رِؤذهةآلتى ئيسالمي.
دةولَةت تةوةرى سةرةكية لة فةلسةفة و بريدؤزى ئينب خةلدون لة
ثةرتووكى (املقدمة) ,لةبةرئةوة بابةتى سةرةكى لة ليَكؤينةوة و
هزرى ئةم ميَذوونوسة هؤكارةكانى سةرهةلَدان و رووخانى دةولَةتة,
ليَكؤلةرانى تايبةت بة هزرى ئينب خةلدون و هزرى سياسى فةلسةفةى
ئيسالمى ثيَى دةليَن ((بريدؤزى ئينب خةلدون لة سةرهةلَدان و
دةولَةت))(,)118

بة ثيَى ئةم بريدؤزة دةولَةت بة سىَ
لةناوضوونى
قؤناغ دةرباز دةبيَت كة بريتني لة قؤناغى سةرهةلَدان و طةشةكردن
و قؤناغى ثيَطةيشنت و قؤناغى ثري بوون و داكشان و بةرةو
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لةناوضوون( ,)119بةثيَى بؤضوونى ئينب خةلدون تةمةنى دةولَةت

-9

زؤربةى جار زؤرتر نابيَت لة تةمةنى ناوةندى سىَ نةوة (جيل)ى مرؤظ,
كة تةمةنى ناوةندى هةر نةوةيةك ضل سالَة ,تةمةنى سىَ نةوة بريتية

حممود وآخرين( ,بريوت1988:م) ,ج ,13ص.99

لة سةد و بيست سالَ ,لةمرِوةوة ذيانى دةولَةت هاوشيَوةى تةمةنى
مرؤظة و سىَ قؤناغة ,تةمةنى مندالَى (قؤناغى دروست بوون) ,تةمةنى
طةجنيَتى (قؤناغى طةشةكردن) ,تةمةنى ثريى (قؤناغى
لةناوضوون)(.)120
ئةطةر ئةم بريدؤزة لةسةر مرينشينةكانى رِؤذهةآلتى ئيسالمى
جيَبةجىَ بكة ين ,تا رادةيةكى زؤر راست و دروستة ,لة كؤى حةوت
مرينشني و دةولَةت كة تويَذينةوةمان لةسةر ئةجنامداوة تةنيا تةمةنى
يةك دةولَةت لة سةد و بيست سالَ زياتربووة ,ئةويش دةولَةتى
غةزنةوية كة دوو سةد و سيى و يةك سالَ تةمةنى بووة ,جطة لةوة
شةش مرينشيين دى ,سىَ لةوان تةمةنيان لة سةد و بيست سالَ
كةمرت بووة ,ئةوانيش مرينشينةكانى تاهريى ,زةيدى عةلةوى و
صةففارى بوون ,ئةوانى دى تةمةنيان لةنيَوان سةد و حةظدة تا سةد
و بيست و هةشت سالَ بووة ,ئةوانيش هةردوو مرينشينى سامانى و
زةيارى و دةولَةتى بوةيهى بوون.
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البحر( ,برتبورغ1865:م) ,ص 358؛ الذهيب ,تاريخ اإلسالم ووفيات
املشاهري واألعالم ,حتقيق عمر عبد السالم التدمري,

 -25سعد ,األسرة الطاهرية ,ص ص.145-144

(بريوت1990:م) ,ج ,28ص 255؛ ابراهيم ايوب ,التاريخ العباسي
السياسي و احلضاري( ,بريوت1989:م) ,ص.255

ابن اجلوزي ,مرآة الزمان ,ج ,15ص.267
 -26ابن اسفنديار ,تاريخ طربستان ,ص ص.295-283
 -27الطربي ,تاريخ الرسل وامللوك ,ج ,10ص 141؛ ابن االثري,
الكامل يف التاريخ ,ج ,6ص 610؛ ابراهيم باستانى باريزى ,يعقوب
بن الليث الصفار ,ترمجة :حممد فتحي يوسف الريس( ,بريوت:د.ت),,
ص ص.247-246
( ( -28أبو عبداهلل)ى جيهانى :ناوى ئةمحةدى كورى حمةمةدى
كورى نةصرى جيهانية ,كةسيَكى زيرةك و بلَيمةت بووة ,مري نةصرى
سامانى هةر لة سةرةتاى فةرمانرِةوايي خؤيدا (أبو عبداهلل)ى كردة
وةزيرى خؤى ,ئةم كةسة ضةندين ثةرتووكى هةبووة وةك (املسالك
واملمالك) و (الزيادات) و (العهود واحللفاء واألمراء) و (اًيني) .ابن
النديم ,الفهرست ,حتقيق :إبراهيم رمضان( ,بريوت1997:م),

 -35ابن اجلوزي ,املنتظم ,ج ,15ص 219؛ ابن االثري ,الكامل يف
التاريخ ,ج ,7ص 749؛ القلقشندي ,مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة,
حتقيق :عبد الستار امحد فراج( ,بريوت:د.ت) ,ج ,1ص.336
 -36خواندمري ,روضة الصفا ,ص.207
 -37ابن اجلوزي ,املنتظم ,ج ,13ص ص 314-31؛ ابن االثري,
الكامل يف التاريخ ,ج ,8ص ص.130-122
 -38ابن اجلوزي ,املنتظم ,ج ,15ص 328؛ ابن االثري ,الكامل يف
التاريخ ,ج ,8ص ص 103-101؛ خواندمري ,روضة الصفا,
ص.168
 -39ابن االثري ,الكامل يف التاريخ ,ج ,8ص ص 605-602؛

ص 170؛ الصفدي ,الوايف بالوفيات ,ج ,8ص ص.)37-36

خواندمري ,روضة الصفا ,ص.168

 -29املسعودي ,التنبيه واإلشراف( ,بريوت1968:م) ,ص 65؛

 -40البيهقي ,تاريخ بيهق ,ص 180؛ خواندمري ,روضة الصفا,

النرشخي ,تاريخ خبارى ,ص 133؛ ياقوت احلموي ,معجم األدباء =

ص.172

إرشاد األريب إىل معرفة األديب ,حتقيق :إحسان عباس,
(بريوت1993:م) ,ج ,5ص ص.2318-2317

 -41الطربي ,تاريخ الرسل وامللوك ,ج ,9ص ص 274-271؛
مسكويه ,جتارب األمم ,ج ,4ص.333

 -30البيهقي ,تاريخ بيهق ,ترمجة عن الفارسية و حققه ,يوسف
اهلادي( ,دمشق2004:م) ,ص 577؛ سبط ابن اجلوزي ,مرآة الزمان,
ج ,17ص 480؛ فراس سليم احلسين السامرائي ,تاريخ اإلمارات
اإلسالمية باملشرق اإلسالمي( ,عمان2014:م) ,ص.91
 -31اليميين يف شرح أخبار السلطان ميني الدولة و أمني امللة حممود
الغزنوي ,حتقيق :إحسان ذنون الثامري( ,بريوت2004:م) ,ص.151
 -32ابن اجلوزي ,املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك ,حتقيق :حممد عبد
القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا( ,بريوت1995:م) ,ج,15
ص 95؛ ابن االثري ,الكامل يف التاريخ ,ج ,7ص ص 728-710؛
ابن كثري ,البداية و النهاية( ,بريوت1990:م) ,ج ,11ص.348
 -33ياقوت احلموي ,معجم األدباء ,ج ,5ص 2182؛ ابراهيم
عبداملنعم سالمة أبو العال ,يف تاريخ الدولة االسالمية املشرقية املستقلة
عن اخلالفة العباسية( ,االسكندرية2005:م) ,ص.340
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 -42السامرائي,تاريخ االمارات االسالمية,ص.95
 -43برِوانة :لة هؤكارى ناوخؤيى لةناوضوونى مرينشينى سامانى بة
دريَذى باسكراوة.
 -44فاروق عمر فوزى ,اخلالفة العباسية السقوط و األنهيار,
(عمان2009:م) ,ج ,2ص.145
 -45السامرائي ,تاريخ االمارات االسالمية ,ص.95
 -46ابن االثري ,الكامل يف التاريخ ,ج ,7ص.396
 -47عدوان ,موجز يف تاريخ دويالت االسالمية ,ص ص.38-37
 -48املرجع نفسه ,ص.106
 -49فوزي,اخلالفة العباسية,ج ,2ص ص.147-146
 -50كرديزي ,زين األخبار ,ص.201
 -51رِةى :شاريَكى بةرفرِةى وآلتى دةيلةمة لة رِؤذهةآلتى
ئيسالميدا .ابن الفقيه ,البلدان ,حتقيق :يوسف اهلادي,
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(بريوت1996:م) ,ص 546؛ االدريسي ,نزهة املشتاق يف اخرتاق
اآلفاق( ,القاهرة ,)2002:ج ,2ص.678
 -52ئامول :شاريَكى ناودارة و بة ناوةندى هةريَمى تةبةرستان
دةذميَردريَت .االصطخري ,املسالك واملمالك( ,ليدن1870:م),
ص 282؛ احلمريي ,الروض املعطار يف خرب األقطار ,حتقيق :إحسان
عباس( ,بريوت1980:م) ,ص.5
 -53ابن اسفنديار ,تاريخ طربستان ,ص ص 281-280؛ عباس
اقبال ,تاريخ ايران بعد االسالم منذ بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية
الدولة القاجارية (820-205هـ1945-1343/م) ,ترمجة عن
الفارسية ,حممد عالء الدين منصور( ,لقااهرة1989:م) ,ص.28
 -54طةيالن يان جيالن :وآلتيَكة دةكةويَتة نيَوان هةردوو هةريَمى
دةيلةم و ضيا ,كة فارسةكان ثيَى دةليَن طةيالن .مؤلف جمهول ,حدود
العامل من املشرق إىل املغرب ,حمقق ومرتجم الكتاب :يوسف اهلادي,
(القاهرة1999:م) ,ص 113؛ ياقوت احلموي ,معجم البلدان,
(بريوت1977:م) ,ج ,2ص.201
 -55جورجان :مجوجؤليَكى بةرفرةية ,دةكةويَتة نيَوان هةردوو
هةريَمةكانى تةبةرستان و خوراسان ,هةندىَ جوطرافى وان دةليَن
جورجان سةر بة هةريَمى تةبةرستان ,هنديَكي تر سةر بة هةريَمى
خوراسان دايدةنيَن .ياقوت احلموي ,معجم البلدان ,ج ,2ص.119
 -56ابن اسفنديار ,تاريخ طربستان ,ص ص.284-283
 -57ئةسرتاباد :ئةم ئاوةدانية دةكةويَتة سنورى باذيَرى جورجان لة
هةريَمى تةبةرستان .املقدسي ,أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم,
(القاهرة1991:م) ,ص 25؛ البغدادي ,مراصد االطالع على أمساء
األمكنة والبقاع ,حتقيق :علي حممد البجاوي( ,بريوت1954:م) ,ج,3
ص.1051
 -58ابن اسفنديار ,تاريخ طربستان ,ص.285
 -59املصدر نفسه ,ص ص 287-286؛ الدواداري ,كنز الدرر
وجامع الغرر ,حتقيق :دوروتيا كرافولسكي( ,بريوت1992:م) ,ج,5
ص ص.347-346
 -60ابن اسفنديار ,تاريخ طربستان ,ص ص.290-288
 -61قوهستان :يةكيَكة لة باذيَرةكانى هةريَمى خوراسان .ابن حوقل,
صورة األرض( ,بريوت1992:م) ,ج ,2ص.454
 -62ابن اسفنديار ,تاريخ طربستان ,ص.290
 -63ماكان كورِى كاىل :يةكيَكة لة سةركردة هةرة باآلكانى مريانى
بنةماَلةى سامانى و لة ضةندين شةردا بةشدارى كردووة ,هةروةها لة
ضةند شويَنيَك واىل سامانيةكان بووة ,لة سالَى (329ك840/ز) لة
اليةن لةشكرى بوةيهى كوذرا .ابن االثري ,الكامل يف التاريخ ,ج ,7ص

 -64ابن اسفنديار ,تاريخ طربستان ,ص ص 293-291؛
الدواداري ,كنز الدرر ,ج ,5ص.347
 -65ابن اسفنديار ,تاريخ طربستان ,ص ص.295-293
 -66ئةسفارى كورِى شيَرةوةيية :سةركردةيةكى دةيلةمى بوو لة
خزمةتى مري حةسةنى كورِى قامسى زةيدى ,ثاش ئةوة بووة
اليةنطرى سامانى و لةطةلَ مةرداويضى زةيارى تةبةرستانيان طرت و
هةر لة اليةن مةرداويض لة سالَى (316ك928/ز) كوذرا .القرطيب,
صلة تاريخ الطربي ,ص 119؛ ابن االثري ,الكامل يف التاريخ ,ج,6
ص.732
 -67ابن اسفنديار ,تاريخ طربستان ,ص ص 297-295؛ ابن
االثري ,الكامل يف التاريخ ,ج ,6ص.726
 -68قةآلى مب :شارؤضكةى مب دةكةويَتة سنورى باذيَرى كرمان كة
قةآليةكى قايم و ثتةوى هةية .اليعقوبي ,البلدان ,وضع حواشيه :حممد
أمني ضناوي( ,بريوت:د.ت) ,ص 143؛ االدريسي ,نزهة املشتاق,
ج ,1ص.435
 -69الطربي ,تاريخ الرسل وامللوك ,ج ,10ص 23؛ ابن االثري,
الكامل يف التاريخ ,ج ,6ص.472
 -70ابن اجلوزي ,املنتظم ,ج ,13ص 74؛ عباس اقبال ,تاريخ
ايران بعد االسالم ,ص.126
 -71الطربي ,تاريخ الرسل وامللوك ,ج ,10ص 141؛ مؤلف
جمهول ,تاريخ سجستان ,ترمجة :حممود عبدالكريم علي,
(القاهرة2006:م) ,ص ص.233-232
 -72القرطيب ,صلة تاريخ الطربي ,ص 35؛ الدواداري ,كنز الدرر,
ج ,5ص.332
 -73سيمجور (الدواتي) :ئةم كةسايةتية باوكى مالَباتى سيمجورية
كة ئةندامانى ئةم خيَزانة واىل سامانيةكان بوونة لة خوراسان.
السمعاني ,األنساب ,حتقيق :عبد الرمحن بن حييى املعلمي اليماني و
اخرون( ,حيدر آباد1977:م) .ج ,7ص.351
 -74كرديزي ,زين األخبار ,ص ص 230-229؛ ابن االثري ,الكامل
يف التاريخ ,ج ,7ص.381
 -75فائيق (اخلاصة) :ناوى (أبو احلسن) فائيق كورِى عةبدوآل
(األندلسي الرومي اخلاصة)ية و يةكيَكة لة سةركردةى لةشكرى
سامانى و بة (اخلاصة) ناسراوة ,ضونكة تايبةت بوو بة مري مةنصورى
كورِى نوحى سامانى ,لة سالَى (389ك998/ز) لة بوخارا كؤضى
دوايي كرد .ابن األثري ,اللباب يف تهذيب األنساب( ,بريوت:د.ت) ,ج,1
ص 412؛ السمعاني ,األنساب ,ج ,5ص.17

ص.93-37
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 -76النرشخي ,تاريخ خبارى ,ص 142؛ كرديزي ,زين األخبار ,ص

 -86كرديزي ,زين األخبار ,ص ص 233-232؛ ابن االثري ,الكامل

ص.232-231

يف التاريخ ,ج ,7ص 459؛ الذهيب ,تاريخ اإلسالم ,ج ,27ص.15

 -77كرديزي ,زين األخبار ,ص 232؛ ابن االثري ,الكامل يف التاريخ,

 -87كرديزي ,زين األخبار ,ص 233؛ الذهيب ,تاريخ اإلسالم,

ج ,7ص.458

ج ,27ص.15

 -78مةرِو روز :ئةم ئاثؤرةية دةكةويَتة سنورى شارى مةرِو و شةش

 -88ابن االثري ,الكامل يف التاريخ ,ج ,7ص.460

فةرسةخ لةو باذيَرة دوورة .ابن حوقل ,صورة األرض ,ج ,2ص454
؛ ياقوت احلموي ,معجم البلدان ,ج ,5ص.112

 -89ابن االثري ,الكامل يف التاريخ ,ج ,7ص 462؛ خواندمري ,روضة

 -79بوخارا :كة باذيَريَكى مةزن و ناودارى هةريَمى ئةوبةرى روبارة
و ثايتةختى مرينشينى سامانى بوو .ياقوت احلموي ,معجم البلدان,
ج ,1ص 353؛ قحطان عبدالستار احلديثي ,ارباع خراسان,
(البصرة1990:م) ,ص 458؛ احسان ذنون عبداللطيف الثامري,
نظام احلكم واإلدارة يف الدولة السامانية ,ص.230
 -80ترمذ :شارةديَيةكى ناودارة لة رةخى رِؤذهةآلتى روبارى
جيحون ,لة رِووى كاروبارةوة بة شارؤضكةى صةغانيان طريَدراوة.
ياقوت احلموي ,معجم البلدان ,ج ,2ص 26؛ البغدادي ,مراصد
االطالع ,ج ,1ص.217
 -81النرشخي ,تاريخ خبارى ,ض 142؛ كرديزي ,زين األخبار,
ص 232؛ ابن االثري ,الكامل يف التاريخ ,ج ,7ص 459؛ خواندمري,
روضة الصفا ,ص.102
 -82كرديزي ,زين األخبار ,ص 232؛ ابن االثري ,الكامل يف التاريخ,
ج ,7ص.459
 -83كرديزي ,زين األخبار ,ص 232؛ ابن االثري ,الكامل يف التاريخ,
ج ,7ص 459؛ خواندمري ,روضة الصفا ,ص.102
 -84دةولَةتى ئيلكخانى توركى (560-320ك1164-932/ز):
ميَذوويةكى راست و دروست لةسةر ئةم بنةمالَةية نةنووسراوة ,ئةم
دةولَةتة لة يةكطرتنى كؤمةليَك هؤزى توركى بة رابةرى خيَلى
ئةفراسيات لة رِؤذهةآلتى فةرغانة ثيَكهاتبوو ,دةسةآلتيان بةسةر
وآلتى ئةوبةرى رووبار تا سنوررى وآلتى ضني هةبوو ,و شارؤضكةى
كاشغةر كة دةكةويَتة سنورى شارى سةمةرقةند لة هةريَمى ئةوبةرى
رووبار بنكةى دةسةآلتيان بوو .ياقوت احلموي ,معجم البلدان ,ج,4
ص 430؛ الذهيب ,تاريخ اإلسالم ,ج ,27ص 15؛ استانلي لني بول,
تاريخ اخللفاء والسالطني وامللوك واألمراء واألشراف يف االسالم من
القرن االوىل حتى القرن الرابع عشر اهلجري ,ترمجة عن الفارسية :مكي
طاهر( ,بريوت2006:م) ,ص 156؛ زامباور ,معجم األنساب و
األسرات احلاكمة يف التاريخ اإلسالمي ,ترمجة :زكى حممد حسن بك و
حسن امحد حممود( ,بريوت1980:م) ,ص ص.313-312
 -85كرديزي ,زين األخبار ,ص ص 233-232؛ ابن االثري ,الكامل
يف التاريخ ,ج ,7ص 459؛ خواندمري ,روضة الصفا ,ص.102
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الصفا ,ص.104
 -90النرشخي ,تاريخ خبارى ,ص ص 234-233؛ كرديزي ,زين
األخبار ,ص ص 234-233؛ الذهيب ,تاريخ اإلسالم ,ج ,27ص18
؛ عزيز اهلل بيات ,تاريخ تطبيقى ايران با كشورهاى جهان,
(تهران1384:هـ.ش) ,ص.227
 -91ابن االثري ,الكامل يف التاريخ ,ج ,7ص ص.503-502
 -92مسكويه ,جتارب األمم ,ج ,5ص 234؛ ابن االثري ,الكامل يف
التاريخ,ج ,7ص.35
 -93أبو العال ,يف تاريخ الدولة االسالمية ,ص ص.333-332
 -94املرجع نفسه ,ص ص 333-332؛ اجلاف :موسوعة تاريخ
ايران ,ص.115
 -95قةآلى جةناشك :قةآليةكة لة قةآلكانى دةظةرى جورجان ,كة
بةطةورةيي و ثتةوى ناودارة .ياقوت احلموي ,معجم البلدان ,ج,2
ص 167؛ البغدادي ,مراصد االطالع ,ج ,1ص.349
 -96ابن اجلوزي ,املنتظم ,ج ,15ص 95؛ ابن االثري ,الكامل يف
التاريخ ,ج ,7ص ص 588-587؛ ابن العربي ,تاريخ خمتصر الدول,
ص 311؛ ابن كثري ,البداية والنهاية ,ج ,11ص.348
 -97السامرائي ,تاريخ اإلمارات اإلسالمية ,ص 119؛ اجلاف,
موسوعة تاريخ ايران ,ج ,2ص.80
 -98واست :ئةم شارة لة اليةن حةجاج كورِى يوسف (الثقفي)
دروستكرا ,كاتىَ بووة واىل عيَراق لة سةردةمى خةليفة (عبدامللك)ى
كورِى مةرِوان (86-65ك705-684/ز) ,و لةبةرئةوة بةم ناوة
ناونراوة ,ضونكة دوورى نيَوان شارى واست و هةريةكة لة بةغدا و
بةصرة و كوفة و ئةهواز وةكو يةكة .اليعقوبي ,البلدان ,ص.158
 -99ابن االثري ,الكامل يف التاريخ ,ج ,8ص ص 43-41؛ ابن كثري,
البداية والنهاية ,ج ,12ص 51؛ خواندمري ,روضة الصفا ,ص.206
 -100شرياز :طةورةترين باذيَرى هةريَمى فارسة و بة ناوةند و بنكةى
ئةم هةريَمة دادةنريَت .االدريسي ,نزهة املشتاق ,ج ,1ص 415؛
البغدادي ,مراصد االطالع ,ج ,2ص 824؛ احلمريي ,الروض املعطار,
ص.351
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األسباب الداخلة لسقوط اإلمارات يف املشرق اإلسالمي خالل القرنني الثالث والرابع اهلجري /التاسع والعاشر امليالدي
امللخص:
كانت ظهور اإلمارات اإلسالمية يف املشرق يف العصر العباسي يف القرنني الثالث والرابع اهلجري /التاسع والعاشر امليالدي ,واحدة من أهم األحداث
يف التاريخ اإلسالمي بشكل عام و اخلالفة العباسية بشكل خاص ,كانت هناك عدة عوامل ساهمت يف ضعف تلك اإلمارات والدول و زواهلا ,هذه
الدراسة يتعلق بأسباب الداخلية لسقوط اإلمارات والدول يف املشرق اإلسالمي ,يف البداية تطرقتُ إىل عن عامل توريث السلطة ,كذلك ضعف السالطني
الذين تولوا السلطة ,باإلضافة ضعف جانب االدارة ,كذلك السبب االقتصادي ,و الصراعات الداخلية حول السلطة ,و أخرياً حتدث عن نظرية (أبن
خلدون) (ت 808هـ1405/م) لعمر الدولة و تطبيقها على تلك اإلمارات والدول.
الكلمات الدالة :املشرق اإلسالمي ،األمراء الضعفاء ،الصراع الداخلي ،السبب االقتصادي.

Internal Causes of the Fall of the Emirates in The Islamic Mashreq During The 3rd And 4th
A.H / 9th And 10th A.D Centuries
Abstract:
The emergence of the Islamic Emirates in the Mashreq during the Abbasid period in the 3 rd and
4th A.H / 9th and 10th A.D centuries, was one of the most important events in Islamic history in
general and the Abbasid Caliphate in particular. Several local factors contributed to the weakness
and demise of the Islamic Emirates in the Mashreq. I addressed the inhert power, after that the
weakness of the sultans who They took power, also administration weakness, In addition,
economical reason, as well as internal conflicts over power, finally (Ibn Khaldun's)(D 808 A.H /
1405 A.D) theory regarding the age of the state and its application to those emirates and countries.
Keywords: Islamic Mashreq, The weakness of the leaders, Internal conflicts, Economic factor.
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