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 :الممخص
لفرض سيطرتيا كتثبيت  سالطيف السالجقةاسمكب بذؿ الماؿ مف بيف األساليب التي تبنتيا  ف  إ       

في استخداـ ىذا األسمكب، فتارة تستخدمو لشراء الذمـ ككسب  سالطيف السالجقةسمطانيا، كقد تفنف 
 ،القادة العسكرييف كالمناصريف كتارة اخرل لمتخمص مف الخصـك السياسييف كالمعارضيف لحكـ الدكلة

 استعممت ،كىذه السياسة ظيرت نتيجة لمسمكيـ في محاكلة الحفاظ عمى سمطاتيـ كاحتكاء اعدائيـ
كمف افراد ، صفية المنافسيف ليا ممف يشكمكف خطران في الكصكؿ الى السمطةاألمكاؿ لت السالجقةدكلة 

كاف أكليا الغدر الذم طاؿ مختمؼ  تعرضكا لمتصفية كاالغتياالت، الذيفانفسيـ  السمجكقيالبيت 
 . طمكحات السياسية في تثبيت السمطةالالشخصيات التي شكمت عائقان أماميـ لتحقيؽ 

 .السالجقة، سياسة بذل المال، شراء الذمم والوالءات، الوالية، الوزارة() : الكممات المفتاحية
Purchasing selves and allegiances in the Seljuk era from 
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Abstract: 

             The method of spending money is among the methods adopted by the 

Seljuk sultans to impose their control and establish their authority. To 

preserve their powers and contain their enemies, the Seljuk state used funds 

to liquidate its competitors who pose a threat to gaining power, and from the 
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members of the Seljuk House themselves who were subjected to liquidation 

and assassinations.                              

Keywords: (Seljuks, the policy of making money, buying debts and loyalties, 

state, ministry) 

                                                     
 :المقدمة

الحمد  رب العالميف ، كالصالة كالسالـ عمى خير خمقو محمد كآلو الطيبيف الطاىريف 
 كأصحابو االخيار المنتجبيف.

مف خالؿ ىذا البحث سنتعرض لنكعية مف تمؾ المكضكعات اال كىي استخداـ         
سياسة االمكاؿ في شراء الذمـ، كبيع المناصب العميا في الدكلة في عصر سالطيف 
السالجقة، ابتداءن مف حكـ السمطاف طغرلبؾ السمجكقي كحتى عصر السمطاف سنجر بف 

اتبعكا نيجان في اختيار مكظفييـ كفي أسناد المناصب الميمة  السالطيفاف ممكشاة ، 
كلـ يعتمدكا النزاىة بؿ أصبح المعيار االساسي في االختيار ىك معيار  ،في الدكلة

كانكا مف اصيارىـ أك اقربائيـ كالكزراء لذا فاف الكالة  ،الكالء كالطاعة لنظاـ حكميـ
فانتفت بذلؾ الصفات  ،ؿ كالعقدكاغدقكا عمييـ االمكاؿ فاصبحكا مف اصحاب الح

كظيرت فيما بعد اساليب عدة كطرؽ غير شرعية ألجؿ  االخالقية كالمؤىالت االخر،
مقابؿ  أك الرشكة الحصكؿ عمييا كاف احدىا اسمكب شراء المناصب بالماؿ اك اليدايا

 .تقديـ خدمة
 قسمت البحث الى مقدمة كمبحثيف كتتبعيا خاتمة كقائمة مصادر       

: تناكلت قياـ دكلة السالجقة ثـ تحدثت في نبذة تناولت في المبحث األول       
مختصرة عف سالطيف السالجقة ابتداءن مف السمطاف طغرلبؾ أكؿ سالطيف الدكلة 

 السمجكقية كحتى السمطاف سنجر بف ممكشاه اخر سالطيف السالجقة.
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صب العميا في عف سياسة بذؿ الماؿ، كبيع المنا وخصص المبحث الثاني:      
 انيا المؤسسة ىذه بيا مرت التي المراحؿ اخطر الدكلة، مثؿ الكالية كالكزارة كىي مف

 يستحؽ اكثر يدفع مف فاصبح مالية، مبالغ كتقديـ كالشراء البيع أك لممساكمة خضعت
 كجدارتو. كفاءتو عف النظر بغض المنصب يناؿ اف
 

 المبحث األول
 قيام دولة السالجقة

 سيكؿ في الكسطى آسيا األصمي مكطنيـ مف انتقمكا تركية قبائؿ السالجقة،       
 بف سمجكؽ جدىـ إلى نسبة االسـ بيذا كسمكا النير، كراء ما بالد إلى (ُ) تركستاف

 كبير دكر ليـ كاف الذيف (ِ) السامانييف كجاكر اإلسالـ بالد إلى بقبيمتو رحؿ الذم دقاؽ
 عمى أستكلى السامانية الدكلة سقكط كبعد الحنفي، المذىب عمى االسالـ اعتناقيـ في

 استغالؿ عمى السالجقة فعمؿ ليـ، قاعدة( جند) مدينة كاتخذكا (ّ) الغزنكييف امالكيا
 كاف ىنا كمف عمييـ ضاقت التي أراضييـ رقعة تكسيع أجؿ مف كاالستفادة الكضع ىذا

 مف بالقرب عمييا كنزلكا خراساف صكب فاتجيكا حتميان  أمران  القكانيف بتمؾ االصطداـ
 .   (ٓ) فرسخان  عشريف عمى (ْ) بخارل

 أسسكا أف كبعد السالجقة دكلة لقياـ الفعمية البداية ـَُّٕ/ىػِْٗسنة  كيعد       
( ـَُٖٓ-َُُّ/ىػْٕٔ-ِِْ) ا بأمر القائـ الخميفة إلى رسائؿ عدة بعثكا دكلتيـ

 المناطؽ عمى كاستيالئيـ تكسعيـ كاصمكا فقد نجاح مف حققكه بما السالجقة يكتؼ كلـ
 الخالفة عمى كالسيطرة العراؽ الحتالؿ يتطمعكف ذلؾ بعد أخذكا ثـ ليـ المجاكرة
 بغداد كاحتؿ جيشان  السمجكقي طغرلبؾ السمطاف قاد عندما ىدفيـ ليـ كتحقؽ العباسية

  . (ٔ) ـَُْٓ/ىػْْٕ سنة
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 ٕ)السمجكقية الدكلة لضعؼ بداية ـَُِٗ/ىػْٖٓ سنة ممكشاه السمطاف كفاة تعد       

 حكؿ السمجكقي البيت أبناء بيف نشبت التي المستمرة النزاعات بسبب كذلؾ كانقساميا ،(
 جراء العراؽ مدف في الناس  لو تعرض ما األثير ابف أكضح كقد ،(ٖ) السمطنة عرش
 األمكاؿ فصارت الفساد، كعـ بينيما، تطاكلت الحركب إف: " بقكلو النزاعات ىذه

 فييا مطمكعان  كالسمطنة محرقة، كالقرل مخربة، كالبالد مسفككة، كالدماء منيكبة،
 األكابر األمراء ككاف قاىريف، كانكا أف بعد مقيكريف الممكؾ كأصبح عمييا، محككمان 
دالليـ كانبساطيـ تحكميـ ليدكـ كيختاركنو ذلؾ يؤثركف  عمى ذلؾ كانعكس ،(ٗ) " كا 
 السالجقة األمراء قكة لمراكز تبعان  مكاقفيا تباينت التي العباسية الخالفة أكضاع

 العمؿ أجؿ مف االنقسامات ىذه تشجيع الخالفة حاكلت لذلؾ السمطنة، عمى المتنازعيف
 بعضيا السمجكقية القكل لضرب المناسبة الفرصة كإليجاد جانب مف إضعافيـ عمى

 .(َُ) البعض

 محمكد أبنو بعده السمطنة تكلى ـُُُٖ/ىػُِٓ سنة محمد السمطاف تكفى كلما   
 ،( ُِ)بغداد في با ـُُُٖ -َُْٗ/ىػُِٓ-ْٕٖ( ُُ)المستظير الخميفة لو كخطب
 الخميفة إلى كأرسؿ السالجقة عمى سمطانان   نفسو كأعمف (ُّ) سنجر السمطاف كتحرؾ

 ابف مع بالسمطنة فخطب ـ،ُُّْ -ُُُٖ/ىػِٗٓ  -ُِٓ سنة با (ُْ)  المسترشد
 محمكد بيزيمة انتيت بينيما معركة كقعت ـُُُٗ/ىػُّٓ سنة كفي ،(ُٓ) أخيو

 كليان  كجعمو بينيما الصمح ككقع أخيو ابف إلى األخير أرسؿ ثـ سنجر السمطاف كانتصار
 (.ُٔ) العراؽ عرش عمى كأجمسو لمعيد

 جديدة مرحمة بدأت ـَُُّ/ىػِٓٓ عاـ ممكشاه بف محمكد السمطاف كفاة بعد 
) مسعكد السمطاف تكلى إذ ـُُّْ/ىػِٗٓ عاـ حتى استمر السمطة عمى الصراع مف

 بيف النزاعات ىذه با المسترشد الخميفة استغؿ كقد ،(ُٖ) العراؽ عمى السمطنة (ُٕ
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 النفكذ مف التخمص عمى كالعمؿ العباسية الخالفة سمطة إعادة كحاكؿ السالجقة األمراء
 مسعكد كالسمطاف با المسترشد الخميفة بيف العالقة ساءت كعندما ، ( ُٗ)السمجكقي

 بعض كانحازت الخميفة عسكر فييا انيـز (َِ) ىمذاف مف بالقرب بينيما معركة دارت
 مف جماعة كدخمت المسترشد الخميفة أسر كقد مسعكد، السمطاف جانب إلى العناصر
 . (ِِ) ـُُّْ/ىػِٗٓسنة القعدة ذم مف عشر السابع في كقتمكه ( ُِ)الباطنية

-ِٗٓ سنة با (ِّ) الراشد أبنو المسترشد الخميفة بعد الخالفة تكلى 
 الذيف السالجقة مع عيده في الخالفة أحكاؿ تختمؼ كلـ ـ،ُُّٓ -ُُّْ/ىػَّٓ

 كبيف بينو معركة كجرت باألمكاؿ كمطالبتو الراشد الخميفة عمى بممضغط استمركا
 ،(ِْ) المكصؿ إلى رحؿ لذلؾ الخميفة عف األمراء بافتراؽ انتيت مسعكد السمطاف
 كاستبدالو الراشد الخميفة عزؿ قرر بغداد إلى السمجكقي مسعكد السمطاف دخؿ كعندىا
"  مسعكد السمطاف يقكؿ كليذا السالجقة يريدىا التي المكاصفات كفؽ لكف آخر بخميفة

 كتـ ،(ِٓ) " الديف أمكر غير أمكر في نفسو يدخؿ ال رجؿ إال األمر يمي أف أريد ال
 سنة (ِٔ) ا ألمر المقتفي :بػ الممقب المستظير بف عبدا عمى االتفاؽ
 .(ِٕ)  ـُُّٓ/ىػَّٓ

 ففي القكة عناصر مف العباسية الخالفة تجريد في السالجقة سياسة استمرت 
 الخميفة بايعكا إنيـ كقيؿ الخالفة دار عمى السالجقة استكلى ـُُّٓ/ىػَّٓسنة

سنة  كفي         ،( ِٖ)"سفر آلو كال خيؿ عنده يككف ال"  إف عمى المقتفي
 دينار، ألؼ مائة منو يطمب المقتفي الخميفة إلى مسعكد السمطاف أرسؿ ـُُّٔ/ىػُّٓ
: " لو قائالن  مسعكد السمطاف إلى الخميفة أرسؿ كلذلؾ المخزف صاحب عمى القبض كتـ
 كعاد جرل ما فجرل بأمكالو إليؾ سار المسترشد أف تعمـ أنت أمرؾ مف أعجب رأينا ما

 في يبؽ كلـ األمكاؿ مف بقي ما كاخذ رحؿ ثـ فعؿ ما ففعؿ الراشد ككلي عراة أصحابو
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 كالجكالي التركات كأخذت الذىب دار في كتصرفت جميعو فأخذتو األثاث سكل الدار
 عاىدت فاني كنسمميا الدار مف نخرج إف إال بقي كما الماؿ؟ ىذا لؾ نقيـ كجو أم فمف
 .(ِٗ) "ظممان  كاحدة حبة المسمميف مف اخذ ال إف تعالى ا

 بيف الصراع مستغالن  السالجقة مف التخمص ا ألمر المقتفي الخميفة حاكؿ     
 آخر كىك سنجر انيـز ـُُُْ/ىػّٔٓ سنة ففي السياسية، األحداث كتطكر السالطيف
 أبناء بيف الخالفات كتجدد ،(ُّ) خطائيف (َّ) القره أماـ العظاـ السالجقة السالطيف

 سنة كفي ،( ِّ) ـُُْٔ/ىػُْٓ سنة في كالعراؽ خراساف في السمجكقي البيت
 إلى كجاءكا ففارقكه أمرائو كبعض مسعكد السمطاف بيف قتاؿ كقع ـُُِّ/ىػّْٓ
 عجز نتيجة العباسية الخالفة النتعاش الفعمية البداية العاـ ىذا كيعد ،( ّّ)بغداد

 عميو ثاركا الذيف األطراؼ أمراء  إخضاع عمى العراؽ حاكـ السمجكقي مسعكد السمطاف
 .(ّْ) نفكذىـ مف كالتخمص بالخالفة لمنيكض فرصة الخميفة أعطى مما

 في كاالنقساـ الضعؼ دب ـُُِٓ/ىػْٕٓ سنة مسعكد السمطاف كفاة كبعد 
 السالجقة كالسالطيف األمراء بيف المستمرة النزاعات بسبب كذلؾ العراؽ، سالجقة دكلة

 السالجقة لحكـ الفعمية النياية تمثؿ كانت مسعكد السمطاف كفاة اف األثير ابف كأشار
 يمتفت كال بيا يعتد راية بعد لو يقـ فمـ السمجكقي، البيت سعادة معو كماتت: " بقكلو
 العراؽ في السمجكقية الدكلة فقدت مسعكد السمطاف بكفاة (ّٔ)  طقكش كيرل ،( ّٓ)" إلييا
 أدل مما االضطرابات، كعمتيا بالتداعي كأخذت الكىف فأصابيا أركانيا مف كبيران  ركنان 
 .النياية في زاؿ حتى فشيئان  شيئان  العراؽ في السمجكقي النفكذ تقميص إلى

 ال: " كقاؿ السالجقة سيطرة عمى لمقضاء الفرصة ىذه المقتفي الخميفة استغؿ 
 بالؿ مسعكد ،فيرب (ّٕ) "القكـ ىؤالء ىكؿ مع قكاـ كال اليـك بعد ضيـ عمى صبر
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 ماليـ كؿ فاخذ ببغداد السمطاف أصحاب كدكر داره عمى الخميفة كاستكلى( بغداد شحنة)
 أصحاب مساكف في الخمكر بإراقة كتقدـ التجنيد كأكثر كالعساكر الرجاؿ كجمع فييا

 (ّٗ) ىبيرة بف يحيى الديف عكف كزيره بقيادة جيشاى  المقتفي الخميفة كجيز ،(ّٖ) السمطاف
) ككاسط كالككفة الحمة استعادة مف كتمكف الحمة إلى انيـز الذم بالؿ مسعكد لمحاربة

 ،(ُْ) الخالفة العباسية لسمطة تابعة البصرة أصبحت ـُُّٓ/ىػْٖٓ سنة كفي ،(َْ
 السالجقة لمحاربة تكريت إلى جيشان  ـُُْٓ/ىػْٗٓ سنة المقتفي الخميفة كأرسؿ

بعادىـ  األمير كقاـ محمكد بف ممكشاه إلى السالجقة سمطة آلت ذلؾ بعد ،(ِْ) عنيا كا 
 االستيالء خاصبؾ األمير كحاكؿ ،(ّْ) األتابكة مف كىك دكلتو أمكر بتدبير خاصبؾ

 محمكد السمطاف بف محمد أخاه كراسؿ ممكشاه عمى بالقبض فقاـ السمطة عرش عمى
 بنيتو عمـ األخير اف إال السمطنة، ليكليو ـُُّٓ/ىػْٖٓ سنة (ْْ) بخكزستاف كاف الذم
 .(ْٓ) فقتمو

 المقتفي الخميفة مع العالقة تحسيف السمجكقي محمكد بف محمد السمطاف طمب      
 سنة جيشان  محمد السمطاف أرسؿ لذلؾ ،(ْٔ) ذلؾ عمى الخميفة يكافؽ فمـ ا ألمر
 بينيما كدارت المقتفي الخميفة لو استعد كقد  بغداد عمى لمسيطرة ـُُْٓ/ىػْٗٓ
 .(ْٕ) السالجقة فييا انيـز معركة

 ىذه المقتفي الخميفة كاستغؿ الطرفيف بيف العداء زاد قد المكقؼ ىذا إف كيبدك 
 لطرؼ تأييده سياسة عمى بالعمؿ قاـ لذلؾ السمجكقية األسرة بيف كاالنقسامات النزاعات

 سنة أكاخر ففي بينيـ، فيما السالجقة ضرب عمى كالعمؿ اآلخر الطرؼ حساب عمى
 ممكشاه بف محمكد بف شاه سميماف ا ألمر المقتفي الخميفة استغؿ ـُُٓٓ/ىػَٓٓ
 كالديف، الدنيا غياث كلقبو بغداد في لو يخطب بأف كأمر العراؽ عمى سمطانان  كجعمو
 ،(ْٖ) خراساف مف يفتحو كما كلسميماف العباسي لمخميفة العراؽ يككف أف معو كاتفؽ
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 العيد بكالية( محمكد السمطاف بف محمد السمطاف أخ) محمكد بف ممكشاه عقد ككذلؾ
 محمكد بف محمد السمطاف لقتاؿ كالسالح بالماؿ أمدىما أف بعد ىمذاف إلى كسيرىـ
 إلى كحمؿ باألسر كقع الذم شاه سميماف بيزيمة انتيت الطرفيف بيف معركة كحدثت
 .بالسمطنة محمكد السمطاف بف محمد السمطاف انفرد كبذلؾ ،(ْٗ) فييا كسجف المكصؿ

 لالستيالء محمد السمطاف سار ـُُٔٓ/ىػُٓٓ سنة الحجة ذم شير كفي 
 ثالثة مف أكثر كبعد ا ألمر المقتفي الخميفة لو كاستعد ،(َٓ) كاحتالليا بغداد عمى
 كتكبدكا أغراضيـ تحقيؽ في السالجقة فشؿ بغداد عمى السمجكقي الحصار مف أشير
 السياسية سمطتو باشر خميفة أكؿ ا ألمر المقتفي الخميفة يعد كليذا ،(ُٓ) كبيرة خسائر

 أكؿ ىك: "األثير ابف قكؿ مف يتضح كما خارجية ضغكط أية دكف العراؽ عمى كاإلدارية
 ابف عصر] اآلف إلى الديمـ أياـ أكؿ مف معو يككف سمطاف عف بالعراؽ استبد مف

 تحكـ حيف في كأصحابو عسكره عمى كحكـ الخالفة مف تمكف خميفة كأكؿ ،[االثير
 . ( ِٓ)" اآلف إلى المستنصر عيد مف الخمفاء عمى المماليؾ

 الثانـــــــــي المبحث                                       
 المـــــــــال بذل سياسة                                     

 واصطالحاا  لغة والذمم الشراء: اوالا 
 كالعرب (ّٓ) باع إذا شار كىك, يشرل شرل الثالثي الفعؿ مف مشتقة الشراء كممة      
 الممؾ، يمثؿ الشراء كقيؿ, (ٓٓ) البيع ضد كالشراء (ْٓ) اشتريتو بمعنى الشيء بعت: تقكؿ
 فقد بغيره كتمسؾ شيئان  ترؾ مف ككؿ ( ٔٓ)كأشترل كباعىوي , بالبيع مىمكو يىٍشريو، شىراهي  كيقاؿ
 . (ٕٓ) اشتراه
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 كالشراء. (ٖٓ)  بالماؿ الماؿ تممُّؾ أك بعكض الممؾ في ذات أدخاؿ يعني كىك 
ٍكهي ﴿  تعالى قكلو في يكسؼ النبي حؽ بػ ككرد القرآنية، المفاىيـ مف شىرى  بىٍخسو  ًبثىمىفو  كى

كىانيكاٍ  مىٍعديكدىةو  دىراىـى  كفى  ال ًذيفى : ﴿ تعالى كقكلو ،(ٗٓ) ﴾الزاًىًديفى  ًمفى  ًفيوً  كى يىكاة يىٍشري  اٍلحى
 سعر كاالخرة المشتراه الحياة المباركة اآلية في كاضحة ضدِّية كىذه. (َٔ) ﴾ًباآلًخرىة الدٍُّنيىا
 .الشراء
 لإللزاـ أىالن  بو كيصير اإلنساف في كجكده الشارع يفترض شرعي كصؼ كالذمة       
 .(ُٔ) كاجبات كعميو حقكؽ لو يككف ألف صالحان  أم, كااللتزاـ
 منيا، كثيرة اشتقاقات كلو, كالنصرة كالمحبة، كالدنك، القرب، عمى يدؿ الكالء اما     

 كالناصر، المحب كىك العدك ضد كالكلي (ِٔ) المعاداة ضد كىي, المحبة المكاالة،
 .   (ّٔ) كالتابع كالصديؽ، كالنصير

 الدولة في المهمة والمناصب الوظائف ثانياا: نيل
 الوالية -1
 متعددة أسس عمى مبنيون  اختيارىـ في مي مة قكاعد  ا رسكؿ كضعى  كقد       
 عمى تتضمف كالتي المناصب ىذه ترافؽ التي كالمالي اإلدارم الفساد حاالت لمكاجية
 بقكلو ذلؾ جاء كاألميف القكم اختيار كتعالى سبحانو ا كاك د تعاليـ،
ٍيرى  ًإف   اٍستىٍأًجٍرهي :﴿...تعالى ٍرتى  مىفً  خى  قىاؿى : ﴿ تعالى كقكلو. (ْٔ) ﴾ اأٍلىًميفي  اٍلقىًكمُّ  اٍستئجى

مىى اٍجعىٍمًني زىآًئفً  عى ًفيظه  ًإنِّي األىٍرضً  خى ًميـه  حى  مىفٍ : ))قكلو  النبي عف ركم فقد (ٓٔ) ﴾ عى
ًليى  ًليِّ   شىٍيئنا اٍلميٍسًمًميفى  أىٍمرً  ًمفٍ  كى افى  فقد منو لٍمميٍسًمًميفى  ايٍصًمحى  ىك مف يجد ىك رىجيالن  ًفكى  خى
أك  إمارة كانت سكاء خطيرة، مسؤكلية نكعيا كاف أيان  الكالية أف.  (ٔٔ) (( كىرىسيكلىوي  اى 

 ليا، كاحدة التامة كالصالحية الالزمة الشركط فيو تتكفر مف إالٌ  يتكالىا أال يجب كزارة
 في عمييا المنصكص الزينتيف أحد كىك الماؿ، بذؿ في تجسدت الذمـ شراء اساليب مف
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 أنو القرآني التعبير عمى يمحظ ( ٕٔ)﴾ الدُّْنَيا اْلَحَيواةِ  ِزيَنة   َواْلَبن ونَ  اْلَمال  :﴿ تعالى قكلو
 في اىميةو  مف لمماؿ ًلما عندىا، التكقؼ يستكجب نقطة كىذه البنيف، عمى الماؿ ق دـ

 أم كبعكسو كاستمراريتيا الدكلة بناء ركائز أىـ أحد يمثؿ كتكافره اليكمية، الحياة ديمكمة
 أساليبيـ أحد فكانت متناىية بدقة السالجقة حسبيا كىذه انييارىا، يمثؿ تكافره عدـ

 المؤسس ىك طغرلبؾ كمنيـ بخصكميـ، كاإلطاحة السمطة عمى الحصكؿ في الممتكية
 الذم دعائميا، كتقكية أركانيا تثبيت كاىمو عمى أخذ حيث السمجكقية لمدكلة الحقيقي
 لتدعيـ أمثؿ سياسيان  تكظيفان  كظ فو فقد, البشرية النفس في كتأثيره الماؿ أىمية أدرؾ

 .(ٖٔ) ـَُّٔ/قْٓٓ تكفى اف الى ماؿ، مف ذلؾ كمؼ ميما السمطة
 كبير دكر كال نفاقو العسكرية غاياتيـ ًلتحقيؽ الماؿ بىذؿً  سياسة السالجقة انتيجى        

 التي دكلتيـ أركاف تىكطيد مف ذلؾ عمى يترتب كما, الكالء ككسب القمكب استمالة في
المنازعات،  تمؾ رافقت التي كالعصياف كالتمرد المعارضة حركات كثرت اف بعد قامت

كمحاكالت الكالة كحكاـ االقاليـ االستقالؿ بما تحت أيدييـ مف كاليات مستخدميف الماؿ 
 ليـ تيقدـ كي الناس عمى لمضغط مستكياتيا أعمى في السمطة أصحاب لدل كسيمةن 
كالكالء، اف تقرب نظاـ الممؾ الطكسي مف السمطاف ممكشاه كما كصؿ  الطاعة فركض

اليو مف مكانة كبيرة في ظؿ الدكلة السمجكقية اثار الحسد كالضغينة كالكره كغيرة الكثير 
يركف االيقاع بينو كبيف منو، كمحاكلة اقصائو عف منصبو بام طريقة كانت ،فحاكؿ الكث

السمطاف فاتيمو ابك المحاسف بف كماؿ الممؾ لدل السمطاف بانو يأكؿ االمكاؿ كيقطع 
االقطاعات لخكاصة المقربيف اليو حتى عظمت امكالو كذخائره فأكغر قمب السمطاف 
تجاىو كحاكلو استمالة السمطاف باف يسمـ لو نظاـ الممؾ كاصحابو مقابؿ اف يعطيو الؼ 

 . (ٗٔ)دينار لكف االخير رفض ذلؾالؼ 
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زكجة الممكشاه اف تكلي أبنيا محمكد الصغير  (َٕ) كأيضان طمبت تركاف خاتكف      
كالية العيد، عمى الرغـ مف كجكد ابناء لممكشاه أكبر منو سنان، كأماـ طمكح الخاتكف 

الكلي الشرعي  كقؼ الكزير نظاـ الممؾ ضد ذلؾ، كأخذ جانب االبف االكبر بركيارؽ
، اال اف تركاف خاتكف دخمت في صراع مع الكزير نظاـ الممؾ، كاخذت (ُٕ) لممكشاه

تحرض زكجيا السمطاف عمى نظاـ الممؾ الى اف انتيى االمر بمقتمو بتدبير مف 
 . (ِٕ) السمطاف
 كقد السمجكقية، الدكلة في األمكر زماـ عمى يسيطركف كابناؤه الممؾ نظاـ ككاف      
 الدسائس ضحية قبميـ مف العباسية الدكلة في (ّٕ)البرامكة أسرة ذىبت كما اذىبك 

. كبعد مقتؿ الكزير مات (ْٕ)كالمعترضيف المنافسيف ليـ يدبرىا كاف التي كالمؤامرات
ـ( كاخفت زكجتو خبر كفاتو كدبرت االمكر مع كزيرىا َُِٗق/ْٖٓ) السمطاف ممكشاه

تاج الممؾ كي تتمكف مف جعؿ ابنيا محمكد الصغير كلي العيد، كأرسمت الى االمراء 
كحكاـ االمارات في مبايعة كلدىا ككانت االمكاؿ ىي الكسيمة الكحيدة لتحقيؽ مآربيا، 

لو فأعطتيـ  ذمو ال مف ذمو اء كما حاكلت ارضاء القادة العسكرييف عف طريؽ شر 
 .  (ٕٓ) عشريف الؼ الؼ دينار ككؿ مف عارض تكلية ابنيا محمكد

كبذلؾ اصبح الطريؽ مميدان البنيا فمـ يبؽ أماميا سكل طرؽ باب الخميفة      
العباسي كاخذ المكافقة بكالية العيد لمحمكد، لكف الخميفة العباسي رفض في بداية االمر 

فمـ تجد اماميا سكل التقرب الى ابف الخميفة المقتدم جعفر بف ماه نظران لصغر سنو 
شاه بنت ممكشاه فكافؽ الخميفة عمى طمبيا أماـ الحاح ابنو جعفر ، كاماـ ما بذلتو 

 .(ٕٔ) خاتكف مف امكاؿ لتحقيؽ ىدفيا
انتيي االمر الى اف اعترؼ الخميفة العباسي سمطانان عمى السالجقة بعد كفاة ابيو      
ـ بالسمطنة كلقب ناصر الدنيا َُِٗق/ْٖٓالثاني كالعشريف مف شكاؿ سنة  في
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، كنظران لصغر سف محمكد كانت خاتكف امو ىي الكصية عميو ، فبذلت (ٕٕ) كالديف
قصارل جيدىا في الحفاظ عمى كالية العيد البنيا ، كالقضاء عمى منافسيو، كحيف 

كانحياز القادة العسكرييف الى  عممت بتنصيب غمماف نظاـ الممؾ بركيارؽ سمطانان،
جانبو، حاكلت استمالتيـ الى جانبيا عف طريؽ سياسة بذؿ االمكاؿ التي بمغت مقدارىا 

لمقبض عمى بركيارؽ  (ٕٗ) ، فأرسمت قكاتيا الى اصبياف( ٖٕ)ثالث االؼ الؼ دينار
بيا  االبف االكبر لممكشاه، لكف دكف جدكل فقادت بنفسيا الجيكش لكنيا انيزمت كاستقر

المطاؼ في اصبياف ، فحاصرىا بركيارؽ لكنو سرعاف ما فؾ عنيا الحصار بناءن عمى 
امكاؿ مالية اخذىا لينقضي عنيا عائدان ليمذاف مقابؿ امكاؿ مقدارىا خمسمائة الؼ 

. لكف خاتكف لـ تستسمـ فقد قامت بتدبير المكائد مف اجؿ التخمص نيائيان مف (َٖ) دينار
يا كلي العيد بدكف منافس كال منازع لو، فحاكلت شراء ذمة بركيارؽ حتى يصبح ابن

حاكـ اذربيجاف خاؿ بركيارؽ، ككسب كالئو باألمكاؿ كايضان كعدتو بزكاج منيا، إذا انتقـ 
مف ابف اخيو بركيارؽ فأرسمت لو االمكاؿ كالعتاد كاآلالت لمحاربة بركيارؽ كلكنو خسر 

تكف كؿ االسمحة التي كانت بحكزتيا امامو كانتيى أمره بالقتؿ كبمقتمو خسرت خا
 . (ُٖ)كالدركع التي كانت تستخدميا لصالحيا في حربيا مع منافسيا بركيارؽ

كبذلؾ اصبح مكاف بركيارؽ االقكل كضعؼ مكقؼ اخيو محمكد ضعيؼ، ال       
سيما بعد اعتراؼ الخميفة بو سمطانان، كبعد فترة مرض اخيو محمكد بمرض الجدرم 

ـ. فحزنت خاتكف عمى كلدىا حزنان شديدان، كماتت َُْٗق/ْٕٖسنة  كعمى اثره تكفى
 .(ِٖ) ىي االخرل بأياـ قميمة، كستكلى عمى السمطنة بركيارؽ

تعد حركات العصياف كالتمرد التي كاجييا بركيارؽ في بداية تكليو العرش، ككاف      
السمطاف  عصياف ارسالف ارغكف بف الب ارسالف عمى بركيارؽ كخالؿ تمرده استطاع
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اف يسيطر عمى ترمذ، كبمخ، كنيسابكر، ككافة خراساف ثـ ارسؿ الى السمطاف بركيارؽ 
 .(ّٖ)ككزيره مؤيد الممؾ ببذؿ االمكاؿ ككسب كالئيـ مقابؿ اف يكليو كالية خراساف

ـ كاف امراء السالجقة يستخدمكف االمكاؿ في شراء الذمـ ُُِٗق/ِّٓكفي سنة     
اضيـ كمف تمؾ األمكاؿ التي قدميا اتابؾ عماد الديف زنكي، ككسب الكالء لتحقيؽ اغر 

مف اجؿ اف يحصؿ عمى كالية المكصؿ كذلؾ عندما عمـ باف السمطاف يريد اف يكلي 
دبيس المكصؿ فبذؿ االمكاؿ مف اجؿ استمالة السمطاف محمكد بمبمغ مقداره مائة الؼ 

ة كلذلؾ قاـ السمطاف بتقميده دينار كحضر بنفسو الى خدمة السمطاف كمعو اليدايا الثمين
 . (ْٖ)كالية المكصؿ مرة ثانية

 الوزارة -2
 مف قدرو  أكبر يدفع ًلمف ييعطي فكاف الكزارة مينصب الميساكمات كشممتٍ      

 الحصكؿ أجؿ مف الدكلة رجاالت مف كغيرىـ كاالمراء لمحكاـ قدمت التي األمكاؿ
ٌنيؿً  كالكظائؼ المناصب عمى  ما ذلؾ كمف بالماؿ طمعان  أم المادية االمتيازات كى
ابناء نظاـ الممؾ الذيف تكلكا مناصب عميا في الدكلة السمجكقية، كتنافسكا فيما  فعمو

بينيـ لمحصكؿ عمى تمؾ المناصب، ال سيما منصب الكزارة ككاف يعد صاحب ىذا 
المنصب ىك الرجؿ الثاني في الدكلة بعد السمطاف، لذا بذلكا االمكاؿ في شراء الذمـ 

اجؿ الكصكؿ لمنصب الكزارة، ففي أكائؿ عيد السمطاف بركياركؽ كلي منصب  مف
الكزارة عز الممؾ بف نظاـ الممؾ ، لكف عزلو السمطاف بعد فترة مف تكليو المنصب، 
ككاف معركؼ عنو انو يشرب الخمر كيجالس الفتيات، فكلى مكانو أخاه مؤيد الممؾ 

بناء نظاـ الممؾ الذم طالما كاف فدبت الغيرة في قمب اخيو فخر الممؾ أكبر ا
يتطمع لمعمؿ في بالط السمطاف، كعف طريؽ االمكاؿ كاليدايا ككسب كالء السمطاف 
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اصبح مقربان كمقبكالن عند السمطاف، كقاـ السمطاف بعزؿ مؤيد الممؾ كعيف فخر 
 . (ٖٓ) الممؾ الكزارة

طاف بركيارؽ كمف خالؿ اما مجد الممؾ كاف يتكلى رئاسة ديكاف االستيفاء لمسم         
مكقعو ىذا كاف يتحكـ في جميع امكر الكاليات فاف يمثؿ عقبة بالغة لألمراء ككبار 
رجاؿ الدكلة، حتى الكزير الفعمي لبركيارؽ فخر الممؾ كاف بمثابة دمية في يد مجد 

 .( ٖٔ)الممؾ
ـ اعد السمطاف بركيارؽ جيشان لمكاجية أخية كدارت َُٗٗق/ّْٗففي سنة        

معركة بيف الطرفيف كقد انيـز بركيارؽ فييا، كفي العاـ التالي عاد مرة اخرل لمكاجية 
اخية محمد كانتصر عميو كاسر كزير اخيو مؤيد الممؾ، فاستغؿ مؤيد الممؾ الكزير في 
السجف كعمؿ عمى استمالة االمراء كلفت نظرىـ اليو كعطفيـ عميو، كاستطاع عف 

ض عمى السمطاف بركيارؽ االمكاؿ مف اجؿ سكب كالئو طريؽ شراء ذمـ االمراء اف يعر 
بمبمغ مقداره مائة الؼ دينار مقابؿ اف يعفك عنو السمطاف ، كاف يقمده منصب الكزارة 

 .(ٕٖ)مرة ثانية، عمى الرغـ مف افعاؿ الكزير اتجاه السمطاف
ـ اتجو الكزير احمد بف سمطاف شاكيان مف رئيس ىمذاف َُُٓق/ََٓكفي سنة     
ىاشـ معددان صفاتو السيئة كعيكبو كمنيا الكذب اماـ السمطاف، ككصمت شدة ابي 

العداكة بيف الكزير كابي ىاشـ انو حاكؿ استمالة السمطاف ككسب كالئو عرض الكزير 
عمى السمطاف األمكاؿ بمغت قيمتيا حكالي خمسمائة الؼ دينار شريط اف يسممو ابك 

لرككب كمعو ثالثة مف اكالده كعندما كصؿ ىاشـ، فمما عمـ ابي ىاشـ باألمر اسرع با
الى اصبياف طمب مف خكاص السمطاف اف يعينكا خادمان يكصمو الى السمطاف فعينكا لو 
)الالفراتكيف( كي يتـ لو امر الدخكؿ عمى السمطاف بسرعة الممكنة كقد استطاع شراء 

شرة صرر ذمة الخادـ بإعطائو مبمغ مف الماؿ قدره عشرة االؼ دينار مكضكعة في ع
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مقابؿ اف يدخمو عمى السمطاف كيختؿ بو، كعندما دخؿ عمى السمطاف اخذ يطيؿ لو 
الدعاء، ثـ قاـ ابي ىاشـ  بعرض االمكاؿ عمى السمطاف كالتي بمغت ثمانمائة الؼ 

 .(ٖٖ)دينار مقابؿ اف يسممو الكزير، كقد كافؽ عمى عرض ابي ىاشـ ككاف لو ما اراد
اف السمطاف سنجر قد كزر لو اثناء فترة حكمو  كمما تجدر بو االشارة      
، ككاف (ٖٗ)ـ عدد مف الكزراء بمغ عددىـ ما يقارب نحك عشرة كزراءُُٔٗق/َْٗسنة

ليذا التعدد ككثرة الكزراء سبب التنافس كالضغينة فيما بينيـ، مف اجؿ منصب الكزارة 
ك ابك الفتح كاستخداـ سالح االمكاؿ لمكصكؿ لميدؼ المرغكب، كاكؿ كزراء سنجر ى

كعندما اعتمى منصب الكزارة طمع فييا فخر الممؾ، كاستطاع بمختمؼ  (َٗ)الطغراني
فدبر المكائد  (ُٗ)الكسائؿ كاستخداـ شراء الذمـ ككسب حب اـ السمطاف كاالمير بزغش

ال سيما أكثرىا ما ىك كاذب فأنتيى  (ِٗ)لمجير الممؾ كاتيـ اماـ السمطاف بكثرة المساكئ
. كظؿ (ّٗ)كاالستيالء عمى كؿ ما يممؾ ثـ بعث بو الى بيراـ شاه الغزنكم االمر بحبسو

. ثـ ما لبث كاف تكلى فخر الممؾ كزارة الممؾ سنجر، كبذلؾ (ْٗ)ىناؾ الى اف تكفى
اصبح ثاني كزراء سنجر كقد مكث في كزارتو ما يقارب عشرة سنكات قاـ خالليا بتدبير 

 .( ٓٗ)امكر الممؾ كالرعية
ـ تكلى ارسالف شاه العرش ككانت امو سمجكقية فيي ُُُٕق/َُٓي سنة فف         

اخت سنجر، بعد اف تكلى السمطة في غزنة القي القبض عمى اخكاتو كاكدعيـ في 
السجف، كقد تمكف بيراـ الشاه مف اليرب، كسرعاف ما استنجد بالسمطاف السمجكقي 

لسمطاف سنجر اال اف يجيز سنجر في بالد خراساف طالبان منو المساعدة فما كاف مف ا
كقرر التكجو الى ارسالف شاه كاقامو بيراـ شاه مكانو كعندما  (ٔٗ)جيشان بقيادة االمير أنر

عمـ ارسالف بذلؾ ارسؿ الى السمطاف محمد بف ممكشاه يشكك لو السمطاف سنجر اخيو، 
كف فأرسؿ محمد الى اخيو سنجر طالبان منو المصالحة مع ارسالف كعدـ التعرض لو، ل
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السمطاف سنجر رفض ذلؾ ، كقاـ السمطاف سنجر بالمسير الى ارسالف شاه، كبعدما 
عمـ االخير بمسيرىـ اليو قرر اف يقكد جيشان لمالقاتيـ ، لكنو ىـز اماميـ ثـ ما لبث 
كاف عاد الى غزنة، فمـ يجد ارسالف شاه اال اف يستميؿ القائد باألمكاؿ الكثيرة ليعكد 

كدة عنو ايضان لكف دكف جدكل فاضطر ألرساؿ زكجة عمو عنو، كيقنع سنجر بالع
حاممة االمكاؿ كاليدايا فكاف معيا مائتا الؼ دينار غير ذلؾ طالبان مف السمطاف اف 
يعفك عنو كتسميمو بيراـ شاه، فأبى السمطاف خاصة بعد اف اطعمتو في بالد ارسالف، 

كقد تمكف سنجر مف  يبدك اف ارسالف  شاه قد اختار الشخص الخطأ لتمؾ الميمة،
دخكؿ غزنة كاجمس بيراـ شاه عمى العرش الغزنكم كاخذ يخطب لمخميفة العباسي 
المستظير با كلمسمطاف محمد كسنجر، كقد حصؿ السالجقة مف االمكاؿ ماال يعد كال 
يحصى ، كحصؿ سنجر تيجاف قيمتو الفي الؼ دينار كالؼ دينار كالؼ كثالثمائة 

 . (ٕٗ)عشر سريران مف الذىب كالفضة قطعة مصاغ مرصعة كسبعة
كبعد ذلؾ تمكف عسكر السمطاف سنجر مف القاء القبض عمى ارسالف كارادكا       

تسميمو الى السمطاف سنجر اال اف بيراـ شاه استطاع مف شراء ذمـ العسكر باألمكاؿ 
مقابؿ تسميـ ارسالف لو بدالن مف تسميمو لمسمطاف فتـ لو ما اراد فقاـ بيراـ بقتمو سنة 

 . (ٖٗ)ـُُُٗق/ُِٓ
ؿ منصب الكزارة السنجرية الى قكاـ الديف ابك القاسـ الذم عمؿ في بداية امره ثـ آ     

ـ عمؿ ُُُٕق/ُِٓمع كزير زكجة السمطاف محمد كماؿ الممؾ السميرم. ففي سنة 
عمى اثارة الضغينة كالحقد بيف محمكد كعمو يحثو عمى محاربتو، بؿ تعدل بو االمر 

نفسو، اذ اخذ يعمؿ عمى اقصاء كابعاد كؿ  الى اثارة القالقؿ كاالضطرابات حكؿ محمكد
مف يخشى خطره مف حاشيتو، كعندما رجحت كفة السمطاف سنجر عمى ابف اخيو 
محمكد كاؿ اليو االمر اسرع قكاـ الديف عارضا عميو االمكاؿ الطائمة حتى يتمكف مف 
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ه اقناع السمطاف بانو اكثر المخمصيف لو، فما كاف مف السمطاف اال اف كثقو بو ككال
رئاسة ديكاف الطغراء بالعراؽ البف اخيو محمكد ثـ تكلى بعد ذلؾ رئاسة ديكاف عرض 
الجيش، ثـ منصب الكزارة لمسمطاف محمكد كعندما زج بو في السجف سنة 

ـ كبعد اف تكفى ُُِٖق/ِّٓـ طالب سنجر بإعادتو كزيران لو سنة ُُِٔق/ُِٓ
 . (ٗٗ)دركزيني كزارتوـ اؿ االمر ألخيو طغرؿ الَُُّق/ِٓٓمحمكد في شؤاؿ 

ـ نجد السمطاف سنجر يجمع جيشان كبيران اتجو بو الى ُُّْق/ّٖٓكفي سنة      
خكارـز ال عادتيا بحكزة السالجقة فضالن عف معاقبة اتسز عمى عصيانو كتمرده، 
فخشى اتسز عمى نفسو مف بطش السمطاف سنجر، فارسؿ االمكاؿ مف اجؿ استمالتو 

 .  (ََُ)مطاف فأجابو لذلؾعمى اف يككف تابعان لمس
 الخاتمة

  -من أهم النتائج التي توصل اليها البحث :
كاف لظيكر السالجقة عمى مسرح االحداث في المشرؽ االسالمي اكبر االثر في  -ُ

تكازف القكة السياسية آنذاؾ فعقب تأسيس السالجقة دكلة قكية ليـ ثابتو البنياف 
التكجو لمركز الخالفة العباسية، راسخة االركاف ممتدة االطراؼ كاف عمييـ 

كمحاكلة الحصكؿ عمى تفكيضان شرعيان بحكـ البالد، ككاف ىذا التفكيض سببان 
 مباشران في حصكؿ السالجقة عمى عطايا الخمفاء العباسييف ليـ. 

 سياسة شراء الذمـ كالكالءات مف كسبً ممارستيـ لً  عبر سالطيف السالجقة تمكف   -ِ
الذيف مارسكا دكران ميمان في دعـ نظريتيـ بالحكـ كتقكية  كالرؤساءمف القادة  عددو 

 جذكر سمطتيـ.
مـ الذِّ  في حكميـ سياسة الترغيب المتمثمة بشراءً  سالطيف السالجقةعتمد أ -ّ

مكر أخرل، كىكذا سيركا أتارة  كالغدرً  كالكالءات تارة، كسياسة الترىيب المتمثمة بالقتؿً 
 صالحيـ الخاصة.الدكلة ككجيكىا كفقان لرغباتيـ كم
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فضالن عف ذلؾ كاف الكزراء في العصر السمجكقي يقدمكف اليدايا الثمينة   -ّ
لمسالطيف كذلؾ مف أجؿ التقرب منيـ ككسب كالئيـ كما بادركا بتقديـ االمكاؿ مف 
اجؿ شراء منصب الكالية كالكزارة، كما اف الكالة كالكزراء كانكا في ما بينيـ 

 .اليدايايتبادلكف شتى انكاع الرشكة ك 
مف  نتبينيا كاضحة مف فيرس اسماء عٌدة كاف مشاركان في عمكـ كمعارؼ اسالمية -ْ

 .سكاءن  خالؿ مصنفاتو
 

 الهوامش
تركستاف: اسـ جامع  لبالد الترؾ مف اشير بالد التغرغز التي تعتبر اكسع بالد الترؾ كىناؾ  (ُ) 

كالغز كالجفر، كاكؿ حدكد بالط الترؾ مع المسمميف ىك فاراب. ينظر:  ايضان التبت كالكيماؾ
 .ِٔ-ِّ/ِياقكت الحمكم، معجـ البمداف، 

الفرس دكلتيـ في خراساف كبالد ما كراء النير عمى انقاض الدكلة  السامانييف: اقاـ السامانيكف (ِ) 
الصفارية كينتسبكف الى جدىـ ساماف الذم ينسب الى بيراـ جكر ككاف ألسد بف ساماف اربعة 
ابناء ىـ نكح كاحمد كيحيى كالياس صاركا كاله عمى بالد ما كراء النير كامتدت فترة حكـ الدكلة 

ـ(. ينظر: ابف الكردم، تاريخ ابف الكردم، ٗٗٗ-ْٕٖق/ّٖٗ-ُِٔالسامانية ما بيف )
 .  ْٕ-ُْ؛ الفقي، الدكؿ المستقمة في المشرؽ، صِِٖ/ُ

الغزنكييف: امة كبيرة مف الترؾ كانت بادىـ مجاكرة لمبالد االسالمية في اسيا الكسطى كىـ قبائؿ  (ّ) 
الترؾ( كالغز ىـ اكؿ الشعكب عدة كالسالجقة احدل ىذه القبائؿ كقد اطمؽ عمييـ التركماف)اشباه 

التي ىاجرت مف اراضييا كككنت فريؽ الترؾ الجنكبييف ككانت اراضييـ كاقعة بيف بحر الخزر 
 .ِٗ-ُٗالى اكاسط مجرل نير جيحكف. ينظر: ابف فضالف، رحمة ابف فضالف، ص

 لبساتيفكا القصكر بيا يحيط عديدة مدف كليا كاسعة بالد كىي خراساف بالد في بخارل: تقع (ْ) 
 .ّٖ -ِٖص المعطار، الحميرم، الركض: ينظر. المتصمة كالقرل كالمسالؾ

؛ أقباؿ، تاريخ ْٗ/ ِاالسالـ، دكؿ تاريخ ؛ الصدقي، ِّٕ/ٖابف االثير، الكامؿ في التاريخ، (ٓ) 
 .ِِٖايراف ، ص

 -ّْٕ/ٗ التاريخ، في الكامؿ األثير، ابف ؛ ّ-ِص السمجكقية، الدكلة أخبار ، الحسيني (ٔ) 
ْْٕ.. 

 .ِٗص ، اإلسالمية العربية الدكلة تاريخ الجميمي، ؛ٕص سمجكؽ، اؿ دكلة تاريخ البندارم، (ٕ) 
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الكامؿ  األثير، ابف ؛ِٔ/ٗ المنتظـ، الجكزم، ابف: ينظر.  السالجقة األمراء بيف النزاعات عف (ٖ) 
 .ُِٓ/َُ في التاريخ،

 السمطنة عرش حكؿ كمحمد بركيارؽ األخكيف بيف النزاعات خالؿ جرت كىذه. ّٗٔ/َُ الكامؿ، (ٗ) 
 .ممكشاه السمطاف كفاة بعد

 .ُِٓص ،َُج الكامؿ، األثير، ابف ؛َٕ -ٗٔص ،ٗج المنتظـ، الجكزم، ابف (َُ)  
 بالخالفة بكيع ـ،َُٕٕ/ىػَْٕ عاـ كلد با المقتدم بف أحمد العباس أبك: المستظير الخميفة (ُُ) 

 ،ٗج المنتظـ، الجكزم، ابف: ينظر. ـُُُٖ/ىػُِٓ عاـ كتكفى منو كبعيد أبيو كفاة بعد
 السيكطي، ؛َِٓ ص دكؿ االسالـ، الذىبي، ؛ُِّص ،َُج الكامؿ، األثير، ابف ؛ََِص

 . ُٖٓص ،ُج األعالـ، الزركمي، ؛ِْٔص الخمفاء، تاريخ

 .ّّٓص ،َُج الكامؿ، األثير، ابف ؛ُٔٗ -ُّٗص ،ٗج المنتظـ، الجكزم، ابف (ُِ) 
 ككاف خراساف كسكف بسنجار كلد أرسالف ألب بف ممكشاه بف أحمد الحارث أبك: سنجر السمطاف (ُّ) 

 عاـ بالسمطنة استقؿ كقد با المستظير الخميفة عمى محمد السمطاف أخيو مع بغداد دخؿ قد
. اآلخرة دار سماىا قبة في كدفف ـ،ُُٕٓ/ىػِٓٓ عاـ تكفى اف إلى فييا كبقي ـُُُٖ/ىػُِٓ
الذىبي،  ؛ُُْص ،َُج الكامؿ، األثير، ابف ؛ُٖٕص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف: ينظر
 .ْٖ -ْٕص النبالء، أعالـ سير تيذيب

 عاـ االكؿ ربيع في كلد با المستظير بف الفضؿ منصكر أبك:  المسترشد الخميفة (ُْ) 
 عالية ىمة ذا ككاف ـ،ُُُٖ/ىػُِٓ عاـ أبيو كفاة بعد الخالفة في لو بكيع ـ،َُِٗ/ىػْٖٓ
 ،ٗج المنتظـ، الجكزم، ابف: ينظر. العباسية الخالفة ىيبة إعادة عمى عمؿ كقد كاقداـ
 .ُّْص الخمفاء، تاريخ السيكطي، ؛ِٓٔص اإلسالـ، دكؿ الذىبي، ؛ُٕٗص

 ابف ؛ُِٔص ،ٗج المنتظـ، الجكزم، ابف ؛َُِص الخمفاء، تاريخ في األنباء ، العمراني ابف (ُٓ) 
 -َُّص السمجكقي، العصر في المكصؿ الجميمي، إمارة ؛ّٓٓص ،َُج الكامؿ، األثير،
ُُّ. 

 ؛ّٓٓ -ِٓٓص ،َُج الكامؿ، األثير، ابف ؛َُّص السركر، كآية الصدكر راحة الراكندم، (ُٔ)
 . ِِٖص ،ُِج ، كالنياية البداية كثير، ابف ؛ِٓٔص اإلسالـ، دكؿ الذىبي،

 بغياث الممقب السمجكقي ممكشاه السمطاف بف محمد السمطاف بف الفتح أبك ىك: مسعكد السمطاف (ُٕ) 
 ىمذاف في تكفى ـ،ُُّّ/ىػِٖٓ عاـ في بالسمطنة كاستقؿ ـَُُٖ/ىػَِٓ عاـ كلد الديف،
 ،ٗج الكامؿ، األثير، ابف ؛ُُٓص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف: ينظر ـ،ُُِٓ/ىػْٕٓ عاـ
 . ّٓص ،ّج النبالء، أعالـ سير تيذيب الذىبي، ؛ْٕٖص

  . َِ -ُٗص ،ُُج الكامؿ، ، األثير ابف ؛ُْ ص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف (ُٖ)
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 .َِ -ُٗص ،ُُج الكامؿ، ، األثير ابف ؛ُْ ص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف (ُٗ) 
 بف الفمكج بف بيمذاف سميت كقيؿ االشجار ككثير األنيار كاسعة بالجباؿ مدينة أكبر: ىمذاف (َِ) 

 ياقكت: ينظر. حميمكف بف كرميس لو يقاؿ بناىا الذم اف كقيؿ ، )عميو السالـ( نكح بف ساـ
 .ُُْ -َُْص ،ٓج البمداف، معجـ الحمكم،

 سيطرت قد ـ،ََُٗ/ىػّْٖ عاـ الصباح بف الحسف أسسيا اإلسماعيمية مف فرقة: الباطنية (ُِ) 
 كطاعة السرم بتنظيميا كأمتازت العباسية الخالفة اقاليـ في كالقالع الحصكف مف العديد عمى

 اإلسالمية، المعارؼ دائرة: ينظر. كالحشاشكف الفداكية مثؿ أخرل بأسماء عرفكا ،كما أفرادىا
 .ْْٕ -ّْٕص ،ٕج ت،.د طيراف، ، حشاشكف مادة

 األثير، ابف ؛ْٗ ص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف ؛ُِِ -َِِص األنباء، العمراني، ابف (ِِ) 
 التبرؾ ، الفداء أبك ؛ُٔٔ -ُٓٔص سمجكؽ، اؿ دكلة تاريخ البندارم، ؛ِٕص ،ُُج الكامؿ،
 .ٓٓص الممكؾ، تكاريخ في المسبكؾ

 عاـ كلد العباسي، المستظير بف المسترشد بف الراشد منصكر جعفر أبك ىك: با الراشد الخميفة (ِّ) 
 بالخالفة إليو عيد قد ككاف ،ُُّْ/ىػِٗٓ كالده كفاة بعد بالخالفة لو كبكيع ـَُُُ/ىػَْٓ
 األثير، ابف ؛َٓ ص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف: ينظر. ُُّٖ/ىػِّٓ عاـ تكفى عيده في

 .َِّص ،ٕج األعالـ، الزركمي، ؛ّْٔص الخمفاء، تاريخ السيكطي، ؛ِٖص ،ُُج الكامؿ،
 الكامؿ، األثير، ابف ؛ ٗٓ ص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف ؛ِِِص األنباء، العمراني، ابف (ِْ) 

 .ُِٔص ،ُِكالنياية،ج البداية كثير، ابف ؛ُْ ص ،ُُج
 .ِٔ -ُٔص ،ُج أيكب، بني أخبار في الكركب مفرج كاصؿ، ابف (ِٓ) 
 المقتدم بف أحمد العباس أبي با المستظير بف محمد عبدا أبك ىك: ا ألمر المقتفي الخميفة (ِٔ) 

 عاـ تكفى عاـ كعشريف أربعان  خالفتو مدة ككانت ـَُٓٗ/ىػْٖٗ عاـ كلد ، العباسي ا بأمر
 ،ُُج الكامؿ، األثير، ابف ؛ َٔ ص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف: ينظر. ـَُُٔ/ىػٓٓٓ
 .ُّٕص ،ٓج األعالـ، الزركمي، ؛ّْٕص الخمفاء، تاريخ السيكطي، ؛ّْص

 الكردم، ابف ؛ّْ -ِْ ص ،ُُج الكامؿ، األثير، ابف ؛ُٔص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف (ِٕ) 
 .ُِٓص ،ّج ، كالخبر المبتدأ كديكاف العبر خمدكف، ابف ؛ّٔص ،ِج الكردم، ابف تاريخ

 ؛ِٕٔص اإلسالـ، دكؿ الذىبي،: أيضان  ينظر ؛ِٔ -ُٔ ص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف ( ِٖ)
 .ّْٕص الخمفاء، تاريخ السيكطي،

 .ّْٕص الخمفاء، تاريخ السيكطي،: أيضان  ينظر ؛ٔٔ ص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف (ِٗ) 
 الكثنية كيعتنقكف الصيف أقصى في يسكنكف كانكا التركية القبائؿ مف مجمكعة: خطائيكف القرة (َّ) 

 السالجقة حكـ خالؿ إيراف شرقي شماؿ في استقركا حتى آخر إلى مكاف مف ينتقمكف ككانكا
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 عاـ كذلؾ( ساغكف بال) عاصمتيا خطائية القره الدكلة باسـ عرفت دكلة كأسسكا ىناؾ كتمركزكا
 يطمؽ ككاف القبائؿ، ىذه إلى نسبة خطائية القره الدكلة باسـ الدكلة ىذه كعرفت ،ُُِْ/ىػُٖٓ
 -ُُِ ص كالعراؽ، إيراف سالجقة ، حسنيف: ينظر(. ككرخاف) لقب ممككيا مف ممؾ كؿ عمى
ُُّ. 

 .َُُص كالعراؽ، إيراف سالجقة ، حسنيف ؛ُٖ ص ،ُُج الكامؿ، األثير، ابف (ُّ) 
 .ُِِ ص ،ُُج الكامؿ، األثير، ابف ؛َُِ -ُُٗص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف (ِّ) 
 .ُِّ ص ،ُُج ، الكامؿ األثير، ابف ؛ ُُّص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف (ّّ) 
 .ِْٓص العباسية، الدكلة تاريخ طقكش، (ّْ) 
 .ُُٔ -َُٔص ،ُُج الكامؿ، ( ّٓ)
 .ِْٓص العباسية، الدكلة تاريخ (ّٔ) 
 .ُِٔص سمجكؽ، اؿ دكلة تاريخ البندارم، (ّٕ) 
 .ُُٔ ص ،ُُج ، الكامؿ األثير، ابف (ّٖ) 
 في الدجيؿ أعماؿ مف اكقر بني بقرية كلد ، الشيباني ىبيرة بف محمد بف يحيى المظفر أبك ىك (ّٗ) 

 حتى األعماؿ في كتدرج فييا العمـ كطمب صباه في بغداد دخؿ كقد ـ،َُٕٓ/ىػْْٗ عاـ
 ابف: ينظر.  ـُُْٔ/ىػَٔٓ عاـ تكفى كقد المستنجد كالخميفة المقتفي لمخميفة كزيران  أصبح

 كفيات خمكاف، ابف ؛ُْٔ ص ،ُُج ، الكامؿ األثير، ابف ؛ُِْص ،َُج الجكزم، المنتظـ،
نباء األعياف  ؛ِٕٕص ،ِج ، اآلداب مجمع الفكطي، ابف ؛َِّص ،ٔج الزماف، أبناء كا 
 مف أخبار في الذىب شذرات الحنبمي، العماد ابف ؛ِْٔص ،َِالنبالء،ج أعالـ سير الذىبي،
 .    ٓٓص ىبيرة، ابف العالـ الكزير فيد، ؛ ُِٗ -ُُٗص ،ْج ذىب،

 خمدكف، ابف ؛ُِٔ ص ،ُُج ، الكامؿ األثير، ابف ؛ُْٖص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف (َْ) 
 .. ِْٓص ،ّج العبر،

 ،ْج غبر، مف خبر في الذىبي، العبر ؛ُّٓ -ُِٓص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف (ُْ) 
 .ُِٗص

 .    ُٓٗ -ُْٗ ص ،ُُج ، الكامؿ األثير، ابف ؛ ُٔٓص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف (ِْ) 
 أبك: ينظر. األمير كتعني كبؾ المربي، أك األب كتعني االتا مف مركبة تركية لفظة: األتابؾ (ّْ) 

 النكرية الدكلتيف أخبار في الركضتيف كتاب إسماعيؿ، بف الرحمف عبد الديف شياب شامة،
 بيركت، العممية، الكتب دار الديف، شمس إبراىيـ: عميو كعمؽ حكاشيو كضع كالصالحية،

 الدكلة تاريخ ، الجميمي ؛ِّٖص ،ِ،ج األعياف كفيات خمكاف، ابف ؛ِّص ،ُج ـ،ََِِ
 .َُِص اإلسالمية، العربية
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 كجباؿ كالبصرة ككاسط فارس بيف االىكاز مف نكاحي كىي الخكز بالد لجميع اسـ: خكزستاف (ْْ) 
 .َْٓ -َْْص ،ِج البمداف، معجـ الحمكم، ياقكت: ينظر. ألصبياف المجاكرة المكر

 ابف ؛ُُّص السمجكقية، الدكلة أخبار الحسيني، ؛ُّٓ ص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف (ْٓ) 
 .  ُِٔص ،ُُج الكامؿ، األثير،

 .    ُٓٗ ص ،ُُج ، الكامؿ األثير، ابف ؛ُٕٓ -ُٔٓص ،َُج ،المنتظـ، الجكزم ابف( ْٔ) 
 ابف ؛ُِّص السمجكقية، الدكلة أخبار الحسيني، ؛ُٔٓص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف (ْٕ) 

 . ُٓٗ ص ،ُُج ، الكامؿ األثير،
 .  َِٔ ص ،ُُج ، الكامؿ األثير، ابف ؛ُْٔ -ُُٔص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف (ْٖ) 
 .    َِٕ ص ،ُُج ، الكامؿ األثير، ابف ؛ُٓٔص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف (ْٗ) 
 -ُّٓص السمجكقية، الدكلة أخبار الحسيني، ؛ُٗٔ -ُٓٔص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف (َٓ) 

 . ُِِ ص ،ُُج ، الكامؿ األثير، ابف ؛ُّٔ
 تاريخ البندارم، ؛ُِْ ص ،ُُج ، الكامؿ األثير، ابف ؛ُٕٓص ،َُج المنتظـ، الجكزم، ابف (ُٓ) 

 .ُِّص سمجكؽ، اؿ دكلة
 .ِٔٓ،صُُج الكامؿ، ابف االثير، (ِٓ) 
 .            ِِٖ/ ٔ العيف، كتاب الفراىيدم، (ّٓ)
 . ُّٓ/َُ مسمـ، صحيح شرح النككم، ؛َُٓ/ ْالتفسير، عمـ في المسير الجكزم، ابف ( ْٓ)
 . ِّ/ ٖالعرب، لساف منظكر، ابفُٕٗ الصحاح، مختار الرازم، (ٓٓ) 
 . ّْٕ/ ْالمحيط، القامكس ابادم، الفيركز (ٔٓ) 
 .ّْٖ/ْالمحيط، القامكس ابادم، الفيركز ؛ََُ/ٖ االعظـ، كالمحيط المحكـ سيدة، ابف (ٕٓ) 
 .  ُٓٗ ، البيت عمييـ السالـ اىؿ كمذىب االربعة المذاىب عمى الفقو الغركم، (ٖٓ)  
 . َِ/اآلية مف جزء يكسؼ، سكرة ( ٗٓ)
 .ْٕ/ اآلية مف جزء النساء، سكرة (َٔ) 
 . ُْٗ/ ُ المعاصر، الفقو في بحكث الجكاىرم، (ُٔ) 
 في المقاييس معجـ فارس، ابف ؛ِِٖٓ/ٔ العربية، كصحاح المغة تاج الصحاح الجكىرم، ( ِٔ)

 .  ُِّ/ِ المغة،
  .َُِ/ُ المقنع، الفاظ عمى المطمع الديف، شمس ؛ِّٖ/ّ األدب، ديكاف معجـ الفارابي، (ّٔ) 
 .ِٔ/ اآلية مف جزء القصص، سكرة (ْٔ)  
 .ٓٓ/  اآلية مف جزء يكسؼ، سكرة (ٓٔ) 
 .ُّّٔ البخارم، صحيح البخارم، (ٔٔ) 
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 .ْٔ/  اآلية مف جزء الكيؼ، سكرة( ٕٔ)
 .ْٕٖ/ِخكاندمير، حبيب السير،( ٖٔ)
 .ْٕٖ/ِالسير،؛ خكاندمير، حبيب ُٖٓالراكندم، راحة الصدكر، ص( ٗٔ)
تركاف خاتكف بنت طغراج مف نسؿ افراسياب ممؾ الفرس كانت شيمة حازمة قادة الجيكش، ككاف  (َٕ)

ـ. ينظر: ابف الجكزم، المنتظـ، َُْٗق/ْٕٖفي خدمتيا عشر االؼ فارس تكفيت سنة 
 .ُُٕ-ُٗٔ/ُ؛ كحالة، اعالـ النساء، ْٗٓ/ُٗ؛ سبط ابف الجكزم، مرآة الزماف، ُْ/ُٕ

 .َِّاكف، تاريخ االدب في ايراف مف الفردكس الى السعدم، صبر  (ُٕ)
؛ الحسيف، اخبار الدكلة السمجكقية، َِٖ-َِٕالراكندم، راحة الصدكر كآية السركر،ص (ِٕ) 

 .ٕٔص
البرامكة: تنسب ىذه االسرة الى جدىـ برمؾ الذم كاف يديف ىك كاسرتو بالمجكسية كعندما ظير  (ّٕ)

منيـ أكائؿ الدكلة العباسية خالد بف برمؾ الذم تقمد الكزارة في عيد االسالـ اسمـ بعضيـ كظير 
السفاح كالمنصكر كاتخذ ىاركف الرشيد يحيى بف خالد فيؿ انديمي الخالفة كاتبان لو كعندما تكلى 
الخالفة استكزره فعمى شأنو كذاع صيتو كاصبح ىك كاكالده كالنجـك الزاىرة. ينظر: ابف طباطبا، 

 .ٖٔ؛ محمد، الدكلة العباسية، صُْْ-ُّْاب السمطانية، صالفخرم في اآلد
 .ُٓٔحسف، تاريخ االسالـ، ص (ْٕ)
 .ِْٖ/ٖ؛ ابف األثير، الكامؿ، ََّ/ُٔابف الجكزم، المنتظـ،  (ٕٓ)
 . ِٕٓبركاف، تاريخ االدب، ص (ٕٔ)
 .ِٗ؛ حمزة، الدكلة السمجكقية، صُّٗ/ِٔالنكيرم، نياية االرب،  (ٕٕ)
 .َْٓ/ُٗسبط ابف الجكزم، مرآة الزماف،  (ٖٕ)
اصبياف: مدينة مشيكرة مف اعظـ المدف كاعيانيا كاصبياف اسـ لإلقميـ بأسره اما عف االسـ  (ٕٗ)

فاصبياف اسـ مركب " اصب" البمد بمساف الفرس ك"ىاف" اسـ فارس فكاف يقاؿ بالد فارس ككانت 
 .َُِ-َِٔ/ُعاصمة الصفكييف. ينظر: الحمكم، معجـ البمداف، ج

 .ُّ؛ حمزة، الدكلة السمجكقية، صِٖٖالراكندم، راحة الصدكر، ص (َٖ)
 .ٕٕ؛ حسنيف، سالجقة إيراف، صّٕٓبراكف، تاريخ األدب، ص (ُٖ)
 .ُِٗ؛ الراكندم، راحة الصدكر، صُِِابف العبرم، تاريخ مختصر الدكؿ،  ص (ِٖ)
 .ٖ-ٕ/ ٗابف األثير، الكامؿ في التاريخ،  (ّٖ)
(ْٖ)

 .ِْٗ/ٗ التاريخ، في الكامؿ األثير، ابف 
 .ِٕٔ؛ خكاندمير، دستكر الكزراء، صَِِابف الراكندم، راحة الصدكر، ص (ٖٓ)
 ِٖٖاقباؿ، تاريخ ايراف ، ص( ٖٔ)
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 .ُّٓ/ُٗ؛ سبط ابف الجكزم، مرآة الزماف، ِٖٓالراكندم، راحة الصدكر، ص (ٕٖ)
 .ِْٕ-ِِٕكر الكزراء، ص؛ خكاندمير، دستُِٓ-ِْٖالراكندم، راحة الصدكر، ص (ٖٖ)
 .َِٕاقباؿ، تاريخ ايراف، ص (ٖٗ)
المجير ابك الفتح عمي بف الحسيف الطغرائي االردستاني نسبة الى اردستاف لـ يكف لو شيبو كال  (َٗ)

مثيؿ في تدبير امكر الكزارة كمعرفة ابكاب الكفارية كقد بمغ مرتبة عالية في اكتساب المعارؼ 
؛ حبيب السير، ِْٕمة. ينظر: خكاندمير، دستكر الكزراء، صكتحصيؿ اسباب الجاه كالعظ

 .ُِٓص
االمير برغش كرد ىذا االسـ بأكثر مف صكرة منيا ارغش فكضع االؼ مكاف الباء أك العكس بعد ( ُٗ)

بر كتعني الرجؿ -ذلؾ امران مألكفان في اسماء االعالـ التركية فيذا االسـ مركب ينقسـ لجزئيف االكؿ ار
ني الطائر فيك الذم تشفع عند السمطاف لمنع قتؿ كزيره المجير بالفتح الطغرائي كاشار الثاني عش يع

؛ ٕٔ-ٕٓ/ٗـ . ينظر: ابف األثير، الكامؿ، َُُّق/ْٕٗعمى السمطاف بإيعاده الى غزنو سنة 
 .ُُْاقباؿ، الكزارة، ص

 .ّٕٗبراكف، تاريخ األدب، ص (ِٗ)
 .ِٕٔخكاندمير، دستكر الكزراء، ص( ّٗ)
 .ُِٓ/ِ؛ حبيب السير،ِْٕكاندمير، دستكر الكزراء، صخ (ْٗ)
بيراـ شاه بف عالء الدكلة ابك سعد بف ابراىيـ بعد اف حقؽ النصر عمى اخيو بمساعدة سنجر  (ٓٗ)

كتكلى بعده ابنو خسرك شاه . ينظر: اقباؿ،  ُُّٓق/ْٖٓ-ـُُُٕق/ُُٓتكلى الحكـ غزنو سنة 
 .َِٕتاريخ ايراف، ص

 .ٕٓ/ٗابف االثير، الكامؿ،  (ٔٗ)
 .ِّْالبندارم، دكلة آؿ سمجكؽ، ص (ٕٗ)
 .ٖٖمحمد، الدكلة العباسية، ص (ٖٗ)
 .ِّٓ/ٗ التاريخ، في الكامؿ األثير، ابف (ٗٗ)
 .ْٖٗ/ِخكاندمير، حبيب السير، (ََُ)

 عالمصادر والمراج
 اوالا: القرآن الكريم

 األولية المصادر: ثانياا 
  م(1232ه/636عمي بن ابي الكرم)ت:  ابن االثير, ابو الحسن -1
  ـ.ُٕٖٗ، بيركت، الكتب العمميةالكامؿ في التاريخ , دار 
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  (م 869/  هـ256: ت) إبراهيم، بن إسماعيل بن محمد ، البخاري -ِ
 ـُُٖٗ، بيركت كالتكزيع، كالنشر لمطباعة الفكر دار البخارم، صحيح. 
  (م1245/هـ643ت:)محمد  بن عمي بن الفتح البنداري، -3
 ـُٖٕٗ بيركت، الجديدة، االفاؽ دار ،ِط سمجكؽ، اؿ دكلة تاريخ. 
  (م1266/  هـ597: ت)  محمد، بن عمي بن الرحمن عبد ، الجوزي ابن -4
 الفكر دار ا، عبد بف الرحمف عبد بف محمد: تح التفسير، عمـ في المسير زاد 

 .ـُٕٖٗ القاىرة، كالتكزيع، كالنشر لمطباعة
 أباد، حيدر العثمانية، المعارؼ دائرة مطبعة كاألمـ، الممكؾ تاريخ في المنتظـ 

 .ىػُّٖٓ الدكف،
 ( م1662/  هـ393 ت:) حماد، بن إسماعيل نصر أبو ، الجوهري -ٓ

 .  ـُْٖٗ ـ،.د لممالييف، العمـ دار ،ّط العربية، كصحاح المغة تاج الصحاح
 م(1495ه/966)ت: المنعم، عبد بن محمد الحميري، -6
 ـ.ُْٖٗ بيركت، عباس، إحساف: تحقيؽ األقطار، خبر في المعطار الركض 
 (م1465/هـ868ت) محمد بن الرحمن عبد ، خمدون ابن -ٕ
 ذكم منذ عاصرىـ كمف كالبربر كالعجـ العرب أياـ في كالخبر المبتدأ كديكاف العبر 

 ت..د بيركت، العربي، التراث دار ،ْط األكبر، السمطاف
  (م1282/هـ681ت:) محمد بن أحمد العباس أبو الدين شمس خمكان، ابن -ٖ
 بيركت، الثقافة، دار عباس، إحساف: تحقيؽ الزماف، إبناء كأنباء األعياف كفيات 

 .ت.د
  (م1253/هـ936ت:)  الدين همام بن محمد الدين غياث خواندمير، -ٗ
 ىػ ُِّٔ طيراف، حيدرم، جابخانة البشر، افراد أخبار في السير حبيب تاريخ  .

 .ش
 المصرية الييئة مطابع ، سمماف أميف حربي: كتحقيؽ ترجمة ، الكزراء دستكر 

 .ـَُٖٗ ، القاىرة لمكتاب، العامة
 (.م1347/هـ748ت:)  عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس الذهبي، -16
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 دار ، تدمرم السالـ عبد عمر: تحقيؽ ، كاألعالـ المشاىير ككفيات اإلسالـ تاريخ 
 .ـُٕٖٗ بيركت، العربي، الكتاب

 الرسالة مؤسسة ، االرناؤكط شعيب: تحقيؽ ،ّط النبالء، أعالـ سير تيذيب ، 
 .ـُُٗٗ بيركت،

 ـ. ُٖٓٗ بيركت، لممطبكعات، األعممي مؤسسة اإلسالـ، دكؿ 
  (م1262/هـ599ت:) سميمان بن عمي بن محمد الراوندي، -ُُ
 كآخركف، الشكاربي أميف إبراىيـ. د: العربية إلى نقمو السركر، كآية الصدكر راحة 

 .ـَُٔٗ ، القاىرة ، القمـ دار
 ، (م1268/ه666:ت)القادر، عبد بكر ابي بن محمد الرازي، -ُِ
 ـُْٗٗ بيركت، العممية، الكتب دار الديف، شمس أحمد: تح الصحاح، مختار. 

/ هـ654ت) قزاوغمي يوسف المظفر أبو الدين شمس الجوزي، ابن سبط -13
 (م1256

 الدكف، آباد، حيدر العثمانية، المعارؼ ،دائرة األعياف تاريخ في الزماف مرآة 
 .ـُُٓٗ

  (م1665/ه458:ت) اسماعيل، بن عمي الحسن أبو ، سيدة ابن -ُْ
 بيركت، العممية، الكتب دار ىنداكم، الحميد عبد: تح االعظـ، كالمحيط المحكـ 

 .ـَََِ
 (م1369/ه769:ت)الفضل، ابي بن الفتح ابي بن محمد الدين، شمس -ُٓ
  الخطيب، محمكد كياسيف ، االرناكؤط محمكد: تح المقنع، الفاظ عمى المطمع 

 .ـََِّ لمتكزيع، السكادم مكتبة
 (م1565/ هـ911ت)  بكر، أبي بن الرحمن عبد الدين جالل السيوطي، -ُٔ
 القاىرة، السعادة، مطبعة الحميد، عبد الديف محي محمد: تحقيؽ الخمفاء، تاريخ 

 .ِْٔص ـ،ُِٓٗ
 م(1367ه/769طباطبا) ت:ابن الطقطقي، محمد بن عمي بن  -17
 ,الفخرم في االداب السمطانية كالدكؿ االسالمية، المطبعة الرحمانية، د.ت 
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/ هـ685ت)  الممطي الطبيب اهرون بن الفرج أبو غريغوريوس العبري، ابن -18
 م(1286

 ـُّٖٗ ، بيركت ، المبناني الرائد دار الدكؿ، مختصر تاريخ. 
  (م1678/ هـ1689ت:)  الحي عبد الفالح أبو ، الحنبمي العماد ابن -ُٗ
 ت.د ، بيركت الفكر، دار ذىب، مف أخبار في الذىب شذرات . 

  (م1184،/هـ586ت:) محمد بن عمي بن محمد ، العمراني ابن -َِ
 القاىرة العربية، االفاؽ دار السامرائي، قاسـ: تحقيؽ ، الخمفاء تاريخ في األنباء ، 

 .ـُٗٗٗ
 (م911/ه356:ت)إبراهيم، بن اسحاق إبراهيم أبو الفارابي، -ُِ
  كالطباعة لمصحافة الشعب دار عمر، مختار أحمد: تح العرب، ديكاف معجـ 

 . ـََِّ القاىرة، كالنشر،
 (م1664/ هـ395: ت) زكريا، بن فارس بن أحمد ، فارس ابن -ِِ
  اإلسالمية، االعالـ مكتبة ، ىاركف محمد السالـ عبد:  تح ، المغة مقاييس معجـ 

 . قَُْْ ، ـ. د
 ابن فضالن، احمد بن فضالن بن راشد -23
  رحمة ابف فضالف المسماة ابف فضالف، تحقيؽ: سامي الدىاف، المجمع العممي

 ـُٗٓٗالعربي، دمشؽ، 
  (م1331/ هـ732ت:)، عمي بن إسماعيل الدين عماد الفداء، أبو -ِْ
 ـ.ُٓٗٗ ، القاىرة الدينية، الثقافة دار ، عزت محمد زينيـ محمد: تحقيؽ 

  ( م791/  هـ175: ت)، أحمد بن الخميل الرحمن عبد ،أبو الفراهيدي -ِٓ
 براىيـ المخزكمي، ميدم: تح العيف، كتاب  بغداد، لمنشر، الرشيد دار السامرائي، كا 

 . ىػَُُْ
 ، البغدادي الرزاق عبد الفضل أبو الدين كمال ، الفوطي ابن -ِٔ

 (م1323/هـ723)ت:
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 ميدم: تحقيؽ إليو، المنسكب السابعة المئة في النافعة كالتجارب الجامعة الحكادث 
 .ـََِّ بيركت، ، العممية الكتب دار النجـ،

 كالنشر الطباعة مؤسسة الكاظـ، محمد: تحقيؽ األلقاب، معجـ في اآلداب مجمع ، 
 ىػ .ُُْٔ طيراف،

 ، ( م1414/  هـ817: ت)يعقوب، بن محمد طاهر ،أبو آبادي الفيروز -ِٕ
 التراث إحياء دار ، المرعشمي الرحمف عبد محمد: ،تح ِط ، المحيط القامكس 

 .ـََِّبيركت،  ، العربي
  ، الدمشقي عمر بن إسماعيل الدين عماد كثير، ابن -ِٖ
 ـ.ُٖٖٗ بيركت، العربي، التراث إحياء دار شيرم، عمي: تحقيؽ ، كالنياية البداية 

  (م1311/ هـ711:ت) مكرم، بن محمد الدين جمال الفضل أبو منظور، ابن -ِٗ
  قَُْٓ ، ـ. د الحكزة، ادب نشر ، العرب لساف. 

 م(1277/ه676: ت)شرف، بن الدين محيى زكريا ابو النووي، -َّ
 ـُٕٖٗ بيركت، العربي، الكتاب دار ، مسمـ صحيح شرح. 

  (م1332/هـ733ت:) الوهاب عبد بن أحمد الدين شهاب النويري، -ُّ
 المصرية المؤسسة كشركاه، تسكماس ككستا مطابع األدب، فنكف في اإلرب نياية 

 . ت.د القاىرة،  كالنشر، لمطباعة
 (م1297/ هـ697ت:) سالم بن محمد الدين جمال ، واصل ابن -ِّ
  جامعة مطبعة الشياؿ، الديف جماؿ: تحقيؽ أيكب، بني أخبار في الكركب مفرج 

 .ـُّٓٗ القاىرة، األكؿ، فؤاد
  (م1348/هـ749ت:) المظفر بن عمر الدين زين الوردي، ابن -ّّ
 رفعت، أحمد: تحقيؽ ،(الكردم ابف تاريخ) المسمى البشر أخبار في المختصر تتمة 

 ـ.َُٕٗ بيركت، المعرفة، دار البدراكم،
 (م1227/هـ626ت) عبدا أبو الدين شهاب الحموي، ياقوت -34
 ـُٖٔٗ بيركت، ، صادر دار ، البمداف معجـ. 
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 المراجع الثانوية: ثالثاا 

 ابراهيم، محمد احمد -35
 ،تاريخ الدكلة العباسية  ، مراجعة كاشراؼ: عبادة عبد الرحمف كحيمة، دار اليـر

 ـ.ََِٔالقاىرة، 
 ، عبدا رشيد ، الجميمي -ّٔ
 ـَُٖٗ بغداد، الحديثي، أكفسيت مطبعة ، السمجكقي العصر في المكصؿ إمارة. 
 ـُٖٗٗ بغداد، ، العالي التعميـ مطبعة ، اإلسالمية العربية الدكلة تاريخ. 

  حسن الشيخ الجواهري، -ّٕ
 ت.د بيركت، الذخائر، دار المعاصر، الفقو في بحكث. 

 إبراهيم  حسن حسن، -38
 المصرية، النيضة مكتبة كاالجتماعي، كالثقافي كالديني السياسي اإلسالـ تاريخ 

 .ـُٔٗٗ ، القاىرة
  محمد النعيم عبد حسنين، -ّٗ
 ـَُٕٗ ، القاىرة السعادة، مطبعة كالعراؽ، إيراف سالجقة. 

  ،اإلسالمية المعارف دائرة -َْ
 ت.د طيراف، ، حشاشكف مادة. 

  الدين خير الزركمي، -ُْ
 ،ـ.َُٖٗ بيركت، لممالييف، العمـ دار ،ٓط األعالـ 

 ،منقريوس ا رزق الصدقي، -ِْ
  ـَُٕٗ القاىرة، اليالؿ، مطبعة االسالـ، دكؿ تاريخ. 

  سهيل محمد طقوش، -ّْ
 ـََِٓ بيركت، ، النفائس دار ،ٓط العباسية، الدكلة تاريخ. 

 عباس، اقبال -44
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  تاريخ ايراف بعد االسالـ مف بداية الدكلة الطاىرية حتى نياية الدكلة
ـ(، نقمو الى الفارسية: محمد عالء الديف ُِٓٗق/ُِّْ-ـَِٖق/َِٓالقاجارية)

 ـ.ُٖٗٗمنصكر، دار الثقافة، القاىرة، 
  واخرون الجزائري، الرحمن عبد الغروي، -ْٓ
 بيركت، الثقميف، دار السالـ، عمييـ البيت أىؿ كمذىب األربعة المذاىب عمى الفقو 

 .ـُٖٗٗ
 الفقي، عصام الدين عبد الرؤوف -46
  الدكؿ المستقمة في المشرؽ االسالمي منذ مستيؿ العصر العباسي حتى الغزك

المغكلي دراسة لدكؿ اسيا الكسطى الككمنكلث الجديد في عصكرىا االسالمية 
 ـ.ُٗٗٗالمزدىرة، دار الفكر العربي، القاىرة، 

  ،مدمح بدري فهد، -ْٕ
 ـ.ُٕٔٗ ،(ْ) ع األقالـ، مجمة ىبيرة، ابف العالـ الكزير 
 
 


