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7/11/2012ريخ القبول:أت  27/9/2012ريخ التقديم:أت  
: المقدمة  

  .   والخيرة من أهل بيته، وصحبه الطّيبينالحمد هلل رّب العالمين، والصالة والّسالم على نبّيه، 
فتعد مدينة نيسابور من أجل البالد ، ولم يكن بعد بغدداد مللادا، و دد عمدل لادا بعد   أّما بعد:     

دددا تخهددذ لدده جاابدددية الحاددااد، وفددي هددديال العدداادة مددا فيادددا للد لددة علدددى  المددخرخين المسددلمين تأريخخ
ن كاندن منطقدة نيسدابور العامة التي بلغتاا مدينة نيسابور التي  تقذ حاليخا في األراهدي اييرانيدة وا 
 تقذ بين األراهي األفغانية والباكستانية. 

تجددرا العددادة علددى أن يكددون للمدينددة تدداريخل واحدددل مسلسددلل ا  أن مدينددة  نيسددابور لاددا أكلددر مددن     
فكرية، فكانن فدي تاريخ، ويرجذ يلك الى كلرة ما تدفق علياا من مخلران حهارية وحكام ومدارس 

 .بع  األحيان درة الحكم الاارسي لم أصبحن بعد يلك دارخا من دور ايسالم
وتددددل المرويدددان التاريخيدددة علدددى أن المديندددة تدددم تأسيسددداا فدددي القدددرن اللالددد  المددديالدا  أا أن     

عد  عمرها اآلن يقارب تسعة ععر  رنخا ميالديًّا  مما يجعلاا واحدةخ من المددن التدي عدادن علدى ب
أهم المراحل في التاريخ اينساني، وبخاصة التاريخ ايسالمي لما عدادال التداريخ ايسدالمي فدي تلدك 

 المناطق من تحو ن فكرية وسياسية.
كانددن نيسددابور لمدددة طويلددة عاصددمة ا لدديم خراسددان المددخلر فددي تدداريخ ايسددالم، فاددي هدديا           

صدددرين لتدددتمكن مدددن ا نتقدددال الدددى مرحلدددة المواجادددة اي لددديم لقيدددن الددددعوة العباسدددية الكليدددر مدددن المنا
المباعدددرة مدددذ األمدددويين، وانطلقدددن جيوعدددام يان األتلبيدددة الاارسدددية تجددداال دمعدددق لتخسدددس للخالفدددة 

                                                 

  جامعة دهوك/قسم االجتماعيات/ فاكلتي العلوم والتربية/ عقرة . 
  قسم التاريخ/ كلية اآلداب/ جامعة الموصل . 
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العباسدددية ووصدددلن فدددي العصدددور ايسدددالمية الدددى مرتبدددة متقدمدددة للغايدددة اي كاندددن توصددد  بأنادددا مدددذ 
 .دمعق بابين للعالم ايسالمي عر ي وتربي

دددد       البحدددد  الددددى لددددال  مباحدددد  رليسددددة، المبحدددد  ا ول تهددددمن ا طددددار الجغرافددددي لمدينددددة  مُ س 
نيسدددابور، والمتمللدددة: بمو دددذ المديندددة وتسدددميتاا، وتهاريسددداا المتنوعدددة، فهدددال عدددن مصدددادر ميددداال 

 المدينة.
امددا المبحدد  اللدداني فقددد تندداول مدينددة نيسددابور مددن حيدد  أهميتاددا وبناخهددا وخططاددا، اي تنددافس      
انيون المسدددلمون فدددي بيدددان اهميدددة هددديال المديندددة، فهدددال عدددن خططادددا والمتمللدددة بددد برا  دروبادددا البلدددد

 ومساجدها، ودار ايمارة فياا، وابواباا، وارباهاا، ومعافياا، عالوةخ عن الخطط ا خرى للمدينة.
تاسدذ اما المبح  اللال  وا خير فقد عمل ا وهاع السياسية لنيسابور مدن القدرن اللالد  الاجرا/ال

المدديالدا، والصددراع المحتدددم بددين ا مدداران والدددول المعددرق ا سددالمي للسدديطرة علددى هدديال المدينددة 
محددال للصددراع بددين نيسددابور بقيددن وحسددب التسلسددل التدداريخي والاتددرة ال منيددة لكددل امددارة ودولددة، اي 

منطقدددة خراسدددان وبدددالد مدددا وراف النادددر لمنافسدددة وم احمدددة الخالفدددة  ا مددداران والددددول الصددداعدة فدددي
العباسددية التددي عددادن مرحلددة التراجددذ فددي القددرن اللالدد  الاجددرا/ التاسددذ المدديالدا، حتددى اسددتولن 
على المديندة األسدرة الطاهريدة التدي مدا لبلدن ان جعلدن نيسدابور عاصدمةخ  مدارتام، واسدتولى عليادا 

والسددامانيين، والغ نددويين، واتخدديها طغرلبددك مخسددس الدولددة السددلجو ية كدديلك كددالخ مددن  الصددااريين، 
عاصمة له، وطمذ الخوار ميدون فدي ممتلكدان السدالجقة بهدمناا نيسدابور فاسدتولوا عليادا والحقوهدا 

الدديا  ددو  ، وانتاددى الدددور الحهددارا والسياسددي لادديال المدينددة بددا حتالل المغددولي بحاهددرة ملكاددم
واخيدرا خاتمدة بدأهم النتدالت التدي    بل كادن ان تأتي بالمديندة  مدن القواعدد. تمامانيسابور مستقبل 

  توصل الياا البح ..
 االوضاع السياسية لنيسابور من مطلع القرن الثالث الهجري وحتى االحتالل المغولي:

دى القوى المختلاة التي تعا بن علياا ممدا جعلادا اهدم بقداع كان لنيسابور اهمية كبيرة ل            
 -اولى ا ماران عبه المسدتقلة فدي المعدرق ا سدالمي –خراسان واعارها مني  يام ا مارة الطاهرية 

واسدددتمر عطاخهدددا فيمدددا بعدددد فقدددد تعا بدددن عليادددا امددداران ودول لادددا اهميتادددا السياسدددية وا  تصدددادية 
ين ا ماران والدول التي اارن في العصر العباسي اللاني، التدي كاندن وا جتماعية واللقافية من ب
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تتنافس فيما بيناا، لمد ناويها   تسام المعرق ا سالمي من دون ان يكدون للخليادة فدي بغدداد نادوي 
يدديكر، سددوى الخطبددة والدددعاف فددي الجمعددة والعيدددين وهددرب السددكة باسددمه وتقددديم الادددايا اليدده فددي 

ار الى يلك ابن ا لير  الالخ: ))وتغلب اصحاب ا طرا ، و لدن عدنام الطاعدة، المناسبان، كما اع
 .(1)ولم يبق  للخلياة تير بغداد واعمالاا((

هكدديا كانددن الحالددة السياسددية فددي المعددرق ا سددالمي وكددان مددن هددمن مندداطق المعددرق ا سددالمي 
 اهمية لنيسابور وليلك تعا بن علياا عدة اماران ودول وهي كل من:

 م(:872 -820هـ/ 259 -205بحث االول: نيسابور على عهد االمارة الطاهرية )الم

ا مارة الطاهريدة هدي اول ا مداران ا سدالمية المسدتقلة فدي المعدرق ا سدالمي وخراسدان،          
والتدددي خرجدددن مدددن عبدددافة التبعيدددة المباعدددرة للخالفدددة العباسدددية وامتددددن حددددودها فدددي أو   وتادددا مدددن 

 .(2)الاند ونار السند، وافغانستان اليوم، وسجستان، وبالد ما وراف النار   ومس  الى جبال
و د الن نيسابور هادلدة سداكنة بعيددة عدن ا حددا  السياسدية   يعكدر هددوفها تمدرد، و           

يليددر اسددتقرارها عصدديان حتددى  امددن ا مددارة الطاهريددة فددي خراسددان وبددالد مددا وراف الناددر، بعددد ان 
المدددأمون امدددرال بتعيدددين  الددددال طددداهر بدددن الحسدددين بدددن مصدددعب الخ اعدددي واليددداخ علدددى  اصددددر الخليادددة

 .(3)المعرق 
بقيددن مدينددة مددرو  صددبة و يددة خراسددان و ددد ن لاددا مددن الطدداهريين كددالخ مددن طدداهر بددن الحسددين وابندده 

م( الددى ان ندد ل ا ميددر عبددد اهلل بددن طدداهر مدينددة 828 -822هددد/ 213 -207طلحددة بددن طدداهر )

                                                 

 .53، ص 7( الكامل في التاريخ،  1)
( عبد الحميد حسين حمودة: تاريخ الدولة ا سالمية المستقلة في المعرق مني  يام الدولة الطاهرية وحتى نااية 2)

 .9م(، ص 2009الدولة الغ نوية، الدار اللقافية للنعر )القاهرة، 
  المستوفي الق ويني: تاريخ 197  الكردي ا:  ين ا خبار، ص 577، ص 7( الطبرا: تاريخ الطبرا،  3)

 .314ك يدال، ص 
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م( فاتخديها  صدبة 828هدد/ 213تعيينه واليداخ علدى خراسدان وبدالد مدا وراف النادر عدام )نيسابور عند 
 .(1)و ية خراسان ومقر حكمه ومرك  الدواوين 

وبدديلك فقدددن مدينددة مددرو اهميتاددا السياسددية وا داريددة لتحددل محلاددا نيسددابور كددأهم مدينددة فددي        
ابور بقيددددن دار ا مددددارة الددددى ان ولددددي ،  ددددال حمدددد ة ا صدددداااني: ))ان نيسدددد(2)المعددددرق ا سددددالمي 

 .(3)اسماعيل بن احمد بن اسد الساماني اعمال الطاهريين، فسكن بخارا((
 .  (4)م(872هد/ 259بقين نيسابور  صبة و ية خراسان حتى سقوط ا مارة الطاهرية عام )

طداهر مدن  ومن ا حدا  الاامة في تاريخ مدينة نيسابور على عادد الطداهريين  تمكدن عبدد اهلل بدن
 -833هدددد/ 227 -218م(  الدددد الخليادددة المعتصدددم بددداهلل )840هدددد/ 226كعددد  تدددفمر ا فعدددين )ن 

م(، ويلدك عنددما وهدذ ا ميدر عبدد اهلل بدن طداهر يددال علدى امدوال ا فعدين التدي كاندن بحدو ة 841
مدا فدي بدالد  (5)اصحابه التي كان يرسدلاا الدى  ومده ليددعم التمدرد الديا ينعددال فدي مديندة اعروسدنة 

 .(6)وراف النار 
م( فأسدددند الخليادددة الوالدددق بددداهلل 884هدددد/ 230وفدددي مديندددة نيسدددابور مدددان عبدددد اهلل بدددن طددداهر سدددنة )

هدد/ 248 -230م(، اعماله الى ابنه طاهر بن عبدد اهلل بدن طداهر )846 -841هد/ 232 -227)
                                                 

، ()  حم ة ا صاااني، حم ة بن الحسن: تاريخ سني ملوك ا ر  وا نبياف 96( اليعقوبي: البلدان، ص 1)
 .168م(، ص 1980منعوران دار مكتبة الحياة )بيرون، 

 .115  الحاكم النيسابورا: تاريخ نيعابور، ص 362ابن حو ل: صورة ا ر ، ص ( 2)
 .161( تاريخ سني ملوك ا ر ، ص 3)
  170 -169  حم ة ا صاااني: تاريخ سني ملوك ا ر ، ص 497، ص 5( الطبرا: تاريخ الطبرا،  4)

م(، 2006لى لللقافة )القاهرة، مخل  مجاول: تاريخ سجستان، ترجمة: محمود عبد الكريم علي، المجلس ا ع
 .24، ص 2  رسول جعاريان: تاريخ ايران اسالمي  181ص 

( أعروسنة: بلدة كبيرة ببالد ما وراف النار بين نار سيحون ومدينة سمر ند والغالب علياا الجبال. للم يد، ينار، 5)
 .197، ص 1يا ون الحموا: معجم البلدان، مت

  ابن ا لير: 99 -98، ص 11  ابن الجو ا: المنتام،  253 -248ص  ،5( الطبرا: تاريخ الطبرا،  6)
  ابن اسانديار، بااف الدين محمد بن حسن: تاريخ طبرستان، ترجمة: 56-50، ص 6الكامل في التاريخ،  

 . 224-223م(، ص 2002احمد محمد نادا، المجلس ا على لللقافة )القاهرة، 
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اع نيسددابور ، وتايدد التطدوران التاريخيدة لسددنين حكدم طداهر بدن عبددد اهلل بدان اوهد(1)م(862 -844
، ولمددا بلدد  (2)م( 862هددد/ 248كانددن مسددتقرة واسددتمرن مقددر لحكمدده الددى ان مددان فددي رجددب سددنة )

م( خبدددر وفددداة طددداهر اللددداني اسدددتخل  ولددددال 866 -862هدددد/ 252 -248الخليادددة المسدددتعين بددداهلل )
م( الديا اسدتمر بالمحافادة علدى جعدل 872 -262هدد/ 259 -248محمد بن طاهر بن عبدد اهلل )

م( التددي عددادن سددقوط ا مددارة الطاهريددة 872هددد/ 259 صددبة و يددة خراسددان حتددى سددنة ) نيسددابور
علدددى يدددد يعقدددوب بدددن الليددد  الصددداار الددديا دخلادددا بقدددوة السدددي ، معلنددداخ  يدددام ا مدددارة الصددداارية فدددي 
خراسان، فقب  على ا مير الطاهرا محمد بن طاهر وحبسه واهل بيته لم استعمل علدى نيسدابور 

 .(3)والياخ من  بله 
 :م(910 -867هـ/ 298 -254المبحث الثاني: نيسابور على عهد االمارة الصفارية )

ينتسددب الصددااريون الددى مخسددس ا مددارة الصدداارية يعقددوب بددن الليدد  الدديا كددان فددي               
حدالته صدانعاخ فدي عمدل الصدار فدي سجسدتان فجداف اللقدب الدى الماندة مدن دون النسدبة الدى اجددادال 

 .(4)بيلة أو ا نتساب لمدينة وليلك سمين ا مارة الصاارية أو الو ف لق
ب غ نجم يعقوب بدن الليد  الصداار ب عامتده لادرق الجندد المتطوعدة لحدرب الخدوار  فدي              

سجستان، والقهاف علديام والسديطرة علدى معادم سجسدتان ومدن لدم مدد نادويال علدى ا  داليم المجداورة 
م( مدن السديطرة علدى كدل مدن ا لديم كرمدان 269 -268هدد/ 256 -255حتى تمكن خالل سنتين )

                                                 

  حم ة ا صاااني: تاريخ سني ملوك 131، ص 9الطبرا: تاريخ،    143 -142( اليعقوبي: البلدان، ص 1)
 .151، ص 11  ابن الجو ا: المنتام،  169ا ر ، ص 

  الجو جاني: طبقان 12، ص 7  ابن الجو ا: المنتام،  201 -200( الكردي ا:  ين ا خبار، ص 2)
 .193، ص 1الناصرا،  

، ابو الحسن علي بن الحسين بن علي: مرو  اليهب   المسعودا497، ص 5( الطبرا: تاريخ الطبرا،  3)
 .200، ص 4م(،  2003ومعادن الجوهر، تحقيق: مصطاى السيد، المكتبة التوفيقية )القاهرة، 

( للم يد عن نسبام ونعأتام وبرو هم على الساحة السياسية في المعرق ا سالمي بصورة عامة وفي الدولة 4)
  170 -169م ة ا صاااني: تاريخ سني ملوك ا ر ، ص العباسية على وجه الخصوص. ينار، ح

  الجو جاني: 206 -202  الكردي ا:  ين ا خبار، ص 204 -202، ص 4المسعودا: مرو  اليهب،  
  خواندمير، تيا  الدين بن همام الدين الحسيني: حبيب السير في اخبار 197طبقان ناصرا،  ، ص 

 .346، ص 2ش(،  1353اران، )ت 2افراد البعر، كتاب فروش خيام، جاب
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، ولدم يكتد  يعقدوب الصداار باديا بدل توجده (1)وا ليم فارس، وفتح بالد كابل التي كانن بيدد الدولنين 
م( خالفداخ لمدا أمدرال 873هدد/ 259الى خراسان وحاصر العاصمة نيسابور ودخلاا وكما اسدلانا سدنة )

م(، بحجددة ان اهددل خراسددان 892 -869هددد/ 279 -256اهلل ) بدده الخلياددة العباسددي المعتمددد علددى
 .(2)طلبوال للهع  اليا يعانيه الطاهريين 

وبعد ان استولى يعقوب الصاار على نيسابور عانى من ا مدة عددم العدرعية فدي اوسداط اهدل       
ة فدأخبر خراسان اليين كانوا يقرون بحسب النارية السياسية السدالدة اندياك بعدرعية الخالفدة العباسدي

يعقوب الصاار بأن اهالي نيسابور يقولون ليس لدى يعقوب كتاب وعادد اميدر المدخمنين فادو خدار  
، وعندددما وصددل الخبددر الددى مسددامذ يعقددوب الصدداار  ددام (3)علددى سددلطة الخالفددة العددرعية فددي بغددداد 
 .(4)ب عاار سياة و ال: هيا عادا ولوالي 

تام ولدم يسدتقروا فدي  صدبة واحددة ألنادم اعتمددوا فدي لم يتخي الصااريون عاصمة واحدة  مدار       
، ولديلك نلحدا ان (5)حقو ام السلطانية وكما بيندا علدى السدي  وحددال تيدر عدابلين بدالقوانين واللقافدة 

،  صددددبان  مدددددارتام ومدددددن لمقدددددراتام (6)الصددددااريين  اتخدددديوا نيسدددددابور وسجسددددتان وجندددددد نيسددددابور 

                                                 

  النويرا، 635 -633، ص 5  ابن ا لير: الكامل في التاريخ،  204 -202( الكردي ا:  ين ا خبار، ص 1)
عااب الدين احمد بن عبد الوهاب: نااية ا رب في فنون ا دب، تحقيق: عبد المجيد ترحيني، دار الكتب 

بو ور : جيش الصاارين، ترجمة: عبد الجبار   229، ص 25،  11م(، مت2004العلمية )بيرون، 
(، السنة الخامسة 7جامعة البصرة العدد ) -ناجي، تعليق:  حطان عبد الستار الحديلي، مجلة كلية ا داب

  اعبولر: تاريخ ايران در رون نخستين اسالمي، ترجمة: جواد فالطورا، 217م(، ص 1972)البصرة، 
 .123، ص 1ش(،  1377 عركة انتعاران علمي وفرهنكي )تاران،

 .200، ص4  المسعودا: مرو  اليهب، 479، ص 5( الطبرا: تاريخ الطبرا،  2)
 .47، ص 2  رسول جعاريان: تاريخ ايران اسالمي،  507، ص 9( الطبرا: تاريخ الطبرا،  3)
 .203( الكردي ا:  ين ا خبار، ص 4)
 .193 -192اريين، ص   بو ور : جيش الصا205، ص 4( المسعودا: مرو  اليهب،  5)
( جند نيسابور: أو جندا سابور مدينة في خو ستان )ا حوا (، وهي مدينة خصبة واسعة الخير باا النخيل 6)

 .170، ص 2وال روع والمياال. للم يد، ينار، يا ون الحموا: معجم البلدان، مت
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بعدد  ا حيددان و يددة تابعددة الددى ناددوي الصددااريين، فاددي ، وعليدده اصددبحن نيسددابور فددي (1)العسددكرية 
م( وبعددد سددقوط ا مددارة الطاهريددة لددم يسددتقر يعقددوب الصدداار فددي نيسددابور ولددم 872هددد/ 259سددنة )

، وعندما ه م يعقوب بدن الليد  الصداار فدي (2)يتخيها عاصمة له، بل استعمل علياا والياخ من  بله 
م( امددام الخلياددة المعتمددد علددى اهلل، وفعددله فددي 875د/ هدد262معركددة ديددر العددا ول فددي العددراق سددنة )

، اتخددي مدينددة جنددد سددابور مقددراخ لحكمدده (3)تحقيددق اهدافدده القوميددة  رجدداع دولددة المجددوس الساسددانية 
هددد/ 265لتأكيددد سددلطته فددي جنددوب ايددران وعلددى معددار  الخلدديت العربددي الددى ان تددوفي فياددا سددنة )

 .(4)م(278
 -265ر اتادق الجندد علددى مبايعدة اخيده عمددرو بدن الليد  الصدداار )وبعدد وفداة يعقدوب الصدداا       
م(، و دد ا درن الخالفدة هديا ا ختيدار فاصددر الخليادة المعتمدد علدى اهلل عادداخ 900 -878هد/ 287

 .(5)بتعيين عمرو الصاار على ا ليم خراسان وتوابعاا ا دارية 
ندواحي خراسدان اي بقيدن تلدك  ولكن عمرو الصاار لم يتمكن من فدر  سديطرته علدى جميدذ       

النددواحي مسددرحاخ للنعدداط السياسددي والعسددكرا للقددادة المتنادديين وا مددراف الطددامعين فددي ملددك خراسددان 
م( الديا اسدتغل وفداة يعقدوب الصداار، فددخل 881هد/ 268ملل: احمد بن عبد اهلل الخجستاني )ن 

ا ادى الدى الصددام العسدكرا فدي ، ا مدر الدي(6)مدينة نيسابور معلنداخ تمدردال هدد سدلطة الصدااريين 
م( بددين الخجسددتاني وعمددرو الصدداار الدديا حدداول اسددتعادة ناددويال الددى نيسددابور 879هددد/ 266عددام )

                                                 

 .245  مخل  مجاول: تاريخ سجستان، ص 202، ص 4( المسعودا: مرو  اليهب،  1)
 .170  حم ة ا صاااني: تاريخ سني ملوك ا ر ، ص 497، ص 5( الطبرا: تاريخ الطبرا،  2)
  ناام الملك الطوسي، ابو علي حسين بن علي بن خواجة: 368 -367( المسعودا: التنبيه وا عرا ، ص 3)

 .46سياسة نامة سير الملوك، ترجمة: يوس  حسين بكار، دار القدس )بيرون، د. ن(، ص 
   حطان عبد الستار الحديلي: الدولة العربية في العصور 201-200، ص 4المسعودا: مرو  اليهب،   (4)

 .190م(، ص 1987العباسية المتأخرة )الحركان ا ناصالية في ايران(، مطبعة جامعة البصرة )البصرة، 
 .372  المستوفي الق ويني: تاريخ ك يدال، ص 197، ص 12( ابن الجو ا: المنتام،  5)
 .373  المستوفي الق ويني: تاريخ ك يدال، ص 170( حم ة ا صاااني: تاريخ سني ملوك ا ر ، ص 6)
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ولكددددن الخجسددددتاني اسددددتطاع ان يادددد م عمددددرو الصدددداار، والسدددديطرة علددددى نيسددددابور واخددددرا  عامددددل 
 .(1)الصااريين مناما و تل جماعة ممن كانوا يخيدون الصااريين باا 

هدد/ 268ر نادوي الخجسدتاني مددة طويلدة فدي سديطرته علدى مديندة نيسدابور فقدد تدوفي سدنة )ولم يستم
م( الددديا تمكدددن مدددن 896هدددد/ 283م( تاركددداخ نادددويال  حدددد  ادتددده المسدددمى رافدددذ بدددن هرلمدددة )ن 881

 .(2)فر  سيطرته على الكور والمدن كافة التي كانن بحو تام 
العمل السياسدي فدي خراسدان  درر عمدرو الصداار ونتيجة لايا المو   الجديد اليا بر  على ساحة 

 -892هددد/ 289 -279تأكيددد و لدده واسددتعرا   وتدده بتنايددي امددر الخلياددة العباسددي المعتهددد بدداهلل )
م( لإلطاحة ببقايا الطاهريين، وا احدة رافدذ ابدن هرلمدة 890هد/ 280م(، بدخول نيسابور عام )901

 .(3)اليا ترك نيسابور هارباخ عناما 
عمددرو الصدداار  ددد اسددتقر فددي مدينددة نيسددابور جدداعالخ اياهددا عاصددمة ا مددارة الصدداارية ويتهددح ان 

م(، أا حتى تمكدن ا ميدر اسدماعيل بدن احمدد السداماني )ن 900هد/ 287ومقر حكمه حتى سنة )
م( واخدي عمدرو الصداار 900هدد/ 287م( من ه يمة الجيوش الصاارية في بلخ عام )907هد/ 295

 .(4)لك انااف حكم الصااريين في خراسان اسيراخ عندال، معلناخ بي
 :م(999 -874هد/ 389 -262المبح  اللال : نيسابور على عاد ا مارة السامانية )

يرجذ ناوي ال سامان في خراسان مني عاد جدهم سامان خدداة الديا كدان فدي بلدخ وحادي بعال دان 
مددا لبدد  ان تولقددن هدديال م(، اميددر خراسددان، و 737هددد/ 120طيبددة مددذ اسددد بددن عبددد اهلل القسددرا ) ن

                                                 

 .338، ص 6  ابن ا لير: الكامل في التاريخ،  552، ص 9( الطبرا: تاريخ الطبرا،  1)
التاريخ،    ابن ا لير: الكامل في204  الكردي ا:  ين ا خبار، ص 612، ص 9( الطبرا: تاريخ الطبرا،  2)

 .417، ص 6 
 .475، ص 6  ابن ا لير: الكامل في التاريخ،  7، ص 10( الطبرا: تاريخ الطبرا،  3)
( النرعخي، ابو بكر محمد بن جعار: تاريخ بخارى، عربه عن الاارسية و دم له وعلق عليه: الدكتور امين عبد 4)

  الكردي ا:  ين ا خبار، 118م(، ص 1965المجيد بدوا، ونصرن مبعر الطرا ا، دار المعار  )القاهرة، 
 .209 -208  المستوفي الق ويني: تاريخ ك يدال، ص 207ص 
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، وكدان لاديال ا سدرة عدأن عاديم فددي (1)العال دان مدذ الخلاداف فدي بغدداد، مندي عادد الخلياددة المدأمون 
ألندداف حكددم ال طدداهر، وأحسددن الدديام طدداهر بددن الحسددين اميددر خراسددان، عندددما ا ددر نوحدداخ علددى حكددم 

بندده نصددر بددن احمددد، ، ولمددا تددوفي نددو  صددارن سددمر ند  خيدده احمددد، وخلادده بعددد يلددك ا(2)سددمر ند 
، وبعدها اصدر الخليادة المعتمدد (3)وال يحكماا نيابةخ عن الطاهريين حتى سقوط ا مارة الطاهرية 

م( وبدديلك 874هددد/ 261علدى اهلل امددراخ بتعيدين نصددر بدن احمددد اميددراخ علدى بددالد مدا وراف الناددر سدنة )
 .(4)بدأن ا مارة السامانية في الااور وا ستقالل عن حكام خراسان

م( تددوفي ا ميددر نصددر بددن احمددد، و ددام بعدددال ا ميددر اسددماعيل بددن 892هددد/ 279وفددي سددنة )       
 .(5)م( خلياةخ له على جميذ بالد ما وراف النار 907 -892هد/ 295 -279احمد )
تسددلم ا ميددر اسددماعيل بددن احمددد السدداماني مددن الخلياددة المعتهددد بدداهلل عاددد خراسددان سددنة         

وبدديلك صددارن خراسددان وبددالد مددا وراف الناددر وعقبددة حلددوان، والتركسددتان، والسددند م(، 901هددد/ 288)
، ويعلدق البلخدي علدى هديا (6)وجرجان تابعة لألمير اسماعيل بن احمد اي نصب على كل بلدد اميدر 

،وبدديلك تددم (7)التوسددذ الكبيددر  ددالالخ: ))وهدديال الممالددك مددا علمددن ان األكاسددرة جمعتاددا لرجددل واحددد((
                                                 

 .233  الكردي ا:  ين ا خبار، ص 112 -90( النرعخي: تاريخ بخارى، ص 1)
 ( سمر ند: بلد معرو  معاور ببالد ما وراف النار،  يل انه من ابنية يا القرنين، وهو  صبة الصاد وتقذ على2)

، ص 3جنوبه، وفياا بساتين وم ارع. ولاا النا ععر باباخ. للم يد، ينار، يا ون الحموا: معجم البلدان، مت
246 ،247. 

  ارمينوس فامبرا: تاريخ 208  الكردي ا:  ين ا خبار، ص 106 -105( النرعخي: تاريخ بخارى، ص 3)
الساداتي، راجعه و دم له: يحيى  بخارى مني ا دم العصور حتى العصر الحاهر، ترجمة: احمد محمود

 .55م(، ص 1965الخعاب، مطابذ عركة ا عالنان العر ية، )القاهرة، 
  ارمينوس فامبرا: تاريخ 116  النرعخي: تاريخ بخارى، ص 502، ص 5( الطبرا: تاريخ الطبرا،  4)

 .95بخارى، ص 
  مسكويه: ابو 120 -119، ص   النرعخي: تاريخ بخارى678 -677، ص 5( الطبرا: تاريخ الطبرا،  5)

علي احمد بن محمد بن يعقوب: تجارب ا مم وتعا ب الامم، تحقيق: سيد كسروا حسين، دار الكتب العلمية 
 .359 -358، ص 4م(، مت2003)بيرون، 

 .210 -209  الكردي ا:  ين ا خبار، ص 129 -116( النرعخي: تاريخ بخارى، ص 6)
 .63( صورة ا  اليم، ور ة 7)
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ل السددداماني توحيدددد و يدددان كليدددرة ومامدددة، متراميدددة ا طدددرا  وااادددر ملكدددةخ اداريدددة لألميدددر اسدددماعي
ناجحة، فهالخ عدن انتصداراته الحربيدة المتواصدلة، واتخدي بخدارى عاصدمة لحكمده بدد خ مدن سدمر ند، 
واصبحن نيسابور مقراخ لكدل مدن يتدولى  يدادة الجديش بخراسدان وسدار علدى ناجده كدل مدن اتدى بعددال 

 .(1)مانيين من ا مراف السا
م( تددوفي ا ميددر اسددماعيل بددن احمددد اميددر خراسددان وبددالد مددا وراف 907هددد/ 295وفددي سددنة )       

م( وارسدل اليدده 913 -907هدد/ 301 -295النادر وولدى بعدددال ابنده ابدو نصددر احمدد بدن اسددماعيل )
كددم م( عاددال بالو يددة، وكدان لده سدديرة حسدنة وح907 -901هدد/ 295 -289الخليادة المكتادي بدداهلل )

 .(2)سن سنوان بالعدل وا نصا  
م( تددوفي ا ميددر احمددد بددن اسددماعيل وولددى بعددد ابندده ابددو الحسددن 913هددد/ 301وفددي سددنة )        

م( ولقددب بالسددعيد وكددان سددنُه لمدداني 942 -913هددد/ 331 -301نصددر بددن احمددد بددن اسددماعيل )
هدد/ 330ن احمد الجياداني )ن سنوان وتولى و ارته وادارة امور امارته الو ير: ابو عبد اهلل محمد ب

، فأمهددى بهددبط امددور ا مددارة السددامانية، ومددذ يلددك خددر  عددن طاعددة ا ميددر نصددر بددن (3)م( 941
احمددددد كليددددر مددددن ا مددددراف تيددددر اندددده انتصددددر علدددديام، وكانددددن نيسددددابور فددددي تلددددك اآللندددداف مسددددرحاخ 

ارال تمكنددوا مددن لالهددطرابان بددين الددو ة، وبددين العددرب والعجددم، ا  ان ا ميددر نصددر بددن احمددد وانصدد
اعدددادة ا مدددان الدددى خراسدددان وبدددالد مدددا وراف النادددر، وخطدددب لددده فدددي فدددارس، وكرمدددان وطبرسدددتان، 

 .(4)وجرجان، والعراق وتيرها من البالد، ودام في الحكم لاللين عاماخ 

                                                 

 .106 -104  ارمينوس فامبرا: تاريخ بخارى، ص 129 -116( النرعخي: تاريخ بخارى، ص 1)
  ابن اسانديار: 126 -125  النرعخي: تاريخ بخارى، ص 677 -669، ص 5( الطبرا: تاريخ الطبرا،  2)

 .268تاريخ طبرستان، ص 
، ص 5يه: تجارب ا مم، مت  مسكو 127  الكردي ا: تاريخ بخارى، ص 127( النرعخي: تاريخ بخارى، ص 3)

21. 
، ص 2  اعبولر: تاريخ ايران،  127  النرعخي: تاريخ بخارى، ص 677، ص 5( الطبرا: تاريخ الطبرا،  4)

147- 148. 
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م( اسدتعمل ا ميدر نصدر بدن احمدد ابدا بكدر محمدد بدن الماادر بدن محتدا  933هد/ 321وفي سنة )
م( علددى جدديش خراسددان وتدددبير ا مددور بنواحياددا، وكددان يلددك بملابددة تلبيددن 940هددد/ 329علددي )ن 

هدد/ 327 وة آل محتا  وسيطرتام على مجرى ا حدا  بخراسدان، تيدر ان ا ميدر ع لده فدي سدنة )
م( علددى امددرة 955هددد/ 344م(، وعددين مكاندده ابندده ابددا علددي احمددد بددن محمددد بددن المااددر )ن 938

ل محتددا  فددي نيسددابور عددأن عادديم اي تصددر  ابددو علددي بددن جيددوش نيسددابور وادارتاددا، واصددبح آل
 .(1)م(942هد/ 331محتا  في امور خراسان حتى وفاة ا مير نصر بن احمد في سنة )

م( اختلددد  ابدددو علدددي بدددن محتدددا  مدددذ ا ميدددر ندددو  بدددن نصدددر 945هدددد/ 334وفدددي سدددنة )         
، (2)لقددب بدداألمير الحميدددم(، الدديا تددولى الحكددم بعددد ابيدده و 954 -942هددد/ 343 -331السدداماني )

فقام ا خير بع ل علي بن محتا  عن خراسان واستعمل علياا احد تلمان السدامانيين المددعو: ابدو 
، تيددددر ان ابددددا علددددي بددددن محتددددا  تمكددددن مددددن (3)م(947هددددد/ 336علددددي ابددددراهيم بددددن سدددديمجور )ن 

نصددر، وبايعدده ا سددتيالف علددى نيسددابور، مددرو، وبخددارى، وخطددب فياددا يبددراهيم عددم ا ميددر نددو  بددن 
 .(4)الناس 

وهكدديا الددن نيسددابور تحددن سدديطرته، وكددان يسددتمين علددى امددالك خراسددان، ودافددذ عناددا           
 -343، فدددي عادددد ا ميدددر عبدددد الملدددك بدددن ندددو  )(5)مدددة طويلدددة حتدددى اخرجددده منادددا بكدددر بدددن مالدددك 

                                                 

  ابن ا لير: كامل في 217 -216  الكردي ا:  ين ا خبار، ص 137( النرعخي: تاريخ بخارى، ص 1)
 .360، ص 8التاريخ،  

  بارتولد: 215، ص 25،  11  النويرا: نااية ا رب، مت311، ص 5ا مم، مت ( مسكويه: تجارب2)
تركستان من الاتح العربي الى الغ و المغولي، نقله عن الروسية: صال  الدين علمان هاعم، المجلس 

 .381م(، ص 1981الوطني لللقافة والانون وا دب، عركة الكاامة للنعر والترجمة والتو يذ )الكوين، 
، ص 2  خواندمير: حبيب السير،  218  الكردي ا:  ين ا خبار، ص 129لنرعخي: تاريخ بخارى، ص ( ا3)

361. 
 .456، ص 8  ابن ا لير: الكامل في التاريخ،  219 -218( الكردي ا:  ين ا خبار، ص 4)
ر عبد الملك ( هو ابو سعيد بكر بن مالك القرتاني، حاكم ساماني، وكان صاحب جيش خراسان في عاد ا مي5)

 .223م(. للم يد، ينار، الكردي ا:  ين ا خبار، ص 954هد/ 343بن نو  سنة )



 )دراسة يف التعاقب السياسي(نيسابور من مطلع القرن الثالث اهلجري حتى االحتالل املغولي 

  د. مصطفى هاشم حنونم.       د. حسني ابراهيم حممد اجلربانيو  م.

 136 

ابي علدي بدن محتدا  م( واستولى على خراسان، وا ام بنيسابور يتبذ اصحاب 961 -954هد/ 350
(1). 

م( مدان ا ميدر عبدد الملدك بدن ندو ، وولدي بعددال اخدوال منصدور بدن 961هدد/ 350وفي سنة )       
، وكدددان البتكدددين  الدددد الجددديش السددداماني (2)م( الملقدددب بالسدددديد 976 -966هدددد/ 366 -350ندددو  )

مددن بنيسددابور  ددد عددق عصددا الطاعددة، و صددد بخددارى فلددم يددتمكن مددن دخولاددا، واراد نيسددابور فمنددذ 
دخولاا ايهاخ ا  انه استولى علدى بلدخ، بعدد سلسدلة مدن المعدارك اهدطر فيادا  ا ميدر ان يصدالحه 

، يبدددو ان سددبب (3)علددى ان تصددير لدده نيسددابور علددى خددرا  سددنوا  دددرال خمسددون الدد  ديندداراخ يخديدده 
مصالحة ا مير منصور بن نو  للخار  عن حكمه البتكين هو خعيته من اتساع ناويال، ومدن اجدل 

 بعادال عن حاهرة امارته.ا
م(، اا حكم نو  بن منصدور ابدن 997 -976هد/ 387 -366وكانن المدة ما بين اعوام )       

، (4)نددو  )نددو  اللدداني(، مددن اصددعب األو ددان اي عددادن صددراعاخ بددين القددادة وا مددراف علددى نيسددابور 
ش بنيسددابور م( صدداحب الجددي997هددد/ 387وكددان ابددو الحسددن محمددد بددن ابددراهيم بددن سدديمجور )ن 

م( وسدددنة 960 -958هدددد/ 349 -347عدددغل هددديا المنصدددب لدددال  مدددران فدددي خراسدددان مدددن سدددنة )
م( واجددددرى بددددين نيسددددابور 988 -986هددددد/ 378 -376م( وسددددنة )981 -961هددددد/ 371 -350)

 .(5)وهراة وسجستان اكلر من لاللين سنة على السداد وا ستقامة في معاماا 
 

                                                 

 .224 -223  الكردي ا:  ين ا خبار، ص 137( النرعخي: تاريخ بخارى، ص 1)
  ابن ا لير: الكامل في التاريخ، 228  الكردي ا:  ين ا خبار، ص 332، ص 5( مسكويه: تجارب ا مم، مت2)

 .101، ص 7 
  140 -139  النرعخي: تاريخ بخارى، ص 172( حم ة ا صاااني: تاريخ سني ملوك ا ر ، ص 3)

 .332، ص 5مسكويه: تجارب ا مم، مت
  مسكويه: 139  النرعخي: تاريخ بخارى، ص 172( حم ة ا صاااني: تاريخ سني ملوك ا ر ، ص 4)

 .579، ص 6ريخ،    ابن ا لير: الكامل في التا332، ص 5تجارب ا مم، مت
 .121 -118  ارمينوس فامبرا: تاريخ بخارى، ص 152 -142( النرعخي: تاريخ بخارى، ص 5)



 

 
137 

 :م(1037 -994هـ/ 429-384مارة الغننوية )المبحث الرابع: نيسابور على عهد اال
 م( ولددددى ا ميدددددر نددددو  اللددددداني السدددداماني محمدددددود بددددن سدددددبكتكين 994هدددددد/ 384وفددددي سددددنة )       
م(، ولقبده بسدي  الدولدة، وابدو ناصددر الدولدة، واسدتقر المقدام لمحمدود بنيسددابور، 1030هدد/ 421)ن 

مكدن مدن اخراجده عدن نيسدابور، وابوال باراة، تيدر ان ابدا علدي السديجمور كدان لمحمدود بالمرصداد وت
فدخلاا ابدو علدي السديجمور مدرة اخدرى الدى ان اجتمدذ لده سدبكتكين وابنده محمدود فدي عسدكر هدخم 

 .(1)واستردا نيسابور من ابي علي بن السيجمور 
م(  ددام القالددد محمددود بددن سددبكتكين با سددتيالف علددى خراسددان وا الددة اسددم 998هددد/ 389وفددي سددنة )

م(، وانادرد 1030-991هدد/ 422 -381لخطبة للخلياة القدادر بداهلل العباسدي )السامانية فياا وا ام ا
بخراسان، وجعل اخاال نصراخ على  يادة الجيش بخراسان، وا ام بنيسابور، وسار هو الدى بلدخ مسدتقر 

 .(2)والدال فاتخيها عاصمةخ يمارته 
لسددداماني )ن م(  دددام ابدددو علدددي ابدددراهيم اسدددماعيل المنتصدددر بدددن ندددو  ا1000هدددد/ 391وفدددي سدددنة )

م( بمحاولة يالسة  سترداد نيسابور، منعده مدن يلدك اميرهدا نصدر بدن ناصدر الدولدة 1004هد/ 395
م(، ونعبن الحدرب بينامدا 1030هد/ 421اليا كان يحكماا من  بل السلطان محمود الغ نوا )ن 

، وكاندددن اخدددر محاولدددة آلل سدددامان للددددفاع عدددن (3)عددددة مدددران ولدددم يددد ل فدددي محاولتددده حتدددى  تدددل 
يسدابور، تيددر ان ا مددراف الغ ندويين مددا كددادوا يسدتقرون فددي خراسددان عامدة وبنيسددابور خاصددة حتددى ن

 .(4)واجاتام القوان السلجو ية التي  وين عوكتاا يوماخ بعد يوم
 
 

                                                 

  الجو جاني: 235 -234، ص 7  ابن ا لير: الكامل في التاريخ،  708( البياقي: تاريخ البياقي، ص 1)
 .213، ص 1طبقان ناصرا،  

  ابن ا لير: الكامل في التاريخ، 7، ص 15ا: المنتام،    ابن الجو  709( البياقي: تاريخ البياقي، ص 2)
 .238 -237، ص 7 

 .251( الكردي ا:  ين ا خبار، ص 3)
( الحسيني: صدر الدين بن علي: اخبار الدولة السلجو ية، تصحيح: محمد ا بال، دار ا فاق الجديدة )بيرون، 4)

 .5-4م(، ص 1984
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 :م(1153 -1037هـ/ 548 -429المبحث الخامس: نيسابور على عهد الدولة السلجوقية )

ابددو طالددب طغرلبددك محمددد بددن اسددماعيل  م( دخددل ركددن الدولددة1037هددد/ 429وفددي سددنة )         
م( مدينددة نيسددابور، وا ددام بدددار ا مددارة، وجلددس علددى 1063 -1037هددد/ 455 -429السددلجو ي )

م(، بعددددد صددددراع 1040 -1030هددددد/ 432 -421سددددرير السددددلطان مسددددعود بددددن محمددددود الغ نددددوا )
نتام واخرجددوهم طويددل مددذ و ة خراسددان، ا  ان اهددل نيسددابور  دداوموا السدديطرة السددلجو ية علددى مدددي

مناا، وعلى الر يلك رجذ الياا السدلطان مسدعود الغ ندوا تيدر ان السدالجقة لدم يلبلدوا حتدى اعدتدن 
عوكتام وانتصروا على جيش مسعود الغ نوا، واخرجوهم من نيسابور، وتمكن طغرلبك مدن الرجدوع 

م تدأن  ناايدة ا  الياا مرة اخرى واسدتقر فدي محلدة العدايياخ، وخطدب لده فيادا بالسدلطان المعادم، ولد
 .(1)م( الى و د كان السالجقة  د احكموا السيطرة على جميذ ا ليم خراسان 1040هد/ 432سنة )

-هددددددد433م(،  دددددام ا ميددددددر مدددددودود بدددددن مسدددددعود الغ ندددددوا )1043هدددددد/ 435وفدددددي سدددددنة )        
 .(2)م( بمحاولة فاعلة  سترداد نيسابور ورد جيعه السلجو ي على اعقابه 1048-1041هد/440

م( توفي طغرلبك اليا عمل ناويال بغداد وخطب لده فيادا ومدن اتدى بعددال 1063هد/ 455ة )وفي سن
من ابناله، وترك اكبر وا وى دولة في المعدرق ا سدالمي التدي كاندن تهدم بدالد ايدران ومعادم بدالد 

 .(3)ما وراف النار، وخاطبه الخلياة العباسي بسلطان المعرق والمغرب 
دم لادا السديطرة وجمدذ الكلمدة فدي المعدرق طدويالخ بعدد انتاداف تير ان الدولة السدلجو ية لدم تد        

حكددم السددالطين العاددام، فقددد دبددن الخالفددان بددين ابندداف ا سددرة الحاكمددة، و سدديما بعددد وفدداة طغرلبددك 
ونددتت عدددن هددديال الصددراع ا سدددرا اسدددتيالف احدددد امددراف البيدددن السدددلجو ي، وهددو بركيدددارق بدددن ملكعددداال 

م(، 1099هدد/ 493راسدان ودخدول نيسدابور فدي سدنة )م( علدى خ1104 -1094هد/ 498 -487)
 .(4)والقب  على رخسالاا، وجعل ا مير حبش بن التونتاق علياا 

                                                 

 .11سيني: اخبار الدولة السلجو ية، ص   الح284( الكردي ا:  ين ا خبار، ص 1)
 .518، ص 7( ابن ا لير: الكامل في التاريخ،  2)
 .18-17  الحسيني: اخبار الدولة السلجو ية، ص 179( الراوندا: راحة الصدور، ص 3)
 .425، ص 8( ابن ا لير: الكامل في التاريخ،  4)
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م( انتاددن سديطرة السدالجقة علدى خراسددان عامدةخ، وأمدا نيسدابور فكانددن 1153هدد/ 548وفدي السدنة )
اليددة يلددك ان الغدد ، بملابددة نقطددة البدايددة لناايددة دورهددا الحهددارا الدديا امتدددن  هدداف لاللددة  ددرون متت
م( 1157هددد/ 552هدداجموا خراسددان ودخلوهددا ولددم يكددن باسددتطاعة السددلطان السددلجو ي سددنجر )ن 

التغلدددب علددديام وانتادددى ا مدددر بدددان ُأسدددر هدددو وجماعتددده مدددن ا مدددراف، واسدددتولى الغددد  علدددى نيسدددابور 
، (1)لمسداجد والمددارس فاكلروا فياا القتل والاساد، واستر وا النساف وا طادال، و تلدوا العلمداف وخربدوا ا

 ال ابن ا لير: ))وولوا على نيسابور والياخ، فقسط على الناس كليراخ وعساام وهدربام... و دال اريدد 
دددلف هددديا يهبددداخ  فعدددار عليددده العامدددة فقتلدددوال ومدددن معددده فركدددب الغددد  ودخلدددوا نيسدددابور ونابوهدددا نابددداخ  م 

ر وها، و تلوا القهداة والعلمداف فدي الدبالد مجحااخ، وجعلوها  اعاخ صاصااخ، و تلوا الكبار والصغار واح
 .(2)كلاا((

وكانددن خراسددان عامددةخ ونيسددابور خاصددةخ  ددد عددادن فددي عاددد السددلطان سددنجر طاددرة هاللددة          
في ميددان العلدم مصددا اخ لديلك  دول الراونددا: ))و دد صدار ا لديم خراسدان فدي عصدرال مقصدداخ للنداس 

اخ للاهددل والعلددم، وكددان سددنجر يحتددرم علمدداف الدددين جميعدداخ، ومددناالخ للعلددوم، ومنبعدداخ للاهددالل، ومعدددن
 .(3)احتراماخ كبيراخ، ويتقرب اليام تقرباخ تاماخ((

 :م(2210 -1157هـ/ 618 -552المبحث السادس: نيسابور على عهد الدولة الخوارنمية )

هدددد/ 628-490وبعدددد وفددداة السدددلطان السدددلجو ي سدددنجر اخدددين انادددار الدولدددة الخوار ميدددة )        
تتجددده صدددوب خراسدددان، اي طمدددذ السدددلطان خوار معددداال ايدددل ارسدددالن بدددن اتسدددر  م(،1030 -1096

م( فددي ممتلكددان السددالجقة، اي سددار علددى راس جدديش كبيددر سددنة 1172 -1156هددد/ 568 -551)
م(، وتمكدن مدن السديطرة علدى كبريدان مددن خراسدان، لدم توجده الجديش الخدوار مي 1164هد/ 560)

يسدابور المخيدد الدى عقدد صدلح مدذ ايدل ارسدالن فأوفدد الى نيسابور واستولى عليادا، واهدطر حداكم ن
اليه رسو خ يعلمه انه دخل في طاعته وان يهرب السكة والدنانير وان يتصدر  فدي الدبالد عدن امدرال 

 .(4)ونايه، فسر ايل ارسالن ووافق على الصلح 

                                                 
 .272 -268( الراوندا: راحة الصدور، ص 1)
 .200، ص 9التاريخ،   ( الكامل في2)
 .260( راحة الصدور، ص 3)
 .320-319، ص 9( ابن ا لير: الكامل في التاريخ،  4)
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ال م(، وملدك بعددال ابنده ا صدغر سدلطان عدا1172هدد/ 568توفي خوار معداال ايدل ارسدالن فدي سدنة )
م( ودبدددرن والدتددده عدددخون الملدددك، ا مدددر الددديا ادى الدددى 1172هدددد/ 568محمدددود بدددن ايدددل ارسدددالن )

 -568نعوب صراع على كرسي الحكم بين سلطان عداال محمدود واخدي ا كبدر عدالف الددين تكدش )
، مسددتنجدا بددهخ، ورتبدده فددي امددوال (1)م(، فالتجددأ ا خيددر الددى ملددك الخطدداف 1199 -1172هددد/ 596

ا فسير معه جيعاخ وجاف به الى خوار م وهرب سلطان عاال محمدود وامده الدى المخيدد خوار م ويخالره
صاحب نيسابور، اليا تغلب علياا بعد وفاة السدلطان سدنجر، واهددى لده ورتبده فدي امدوال ويخدالر 
خدوار م فجاد  صداحب نيسددابور جيعداخ وسدار معده الددى خدوار م والتقدى مدذ جدديش عدالف الددين تكددش 

وار م، وكانددن الحددرب سددجا خ وانتاددن با يمددة سددلطان عدداال محمددود وجدديف بددن ايددل ارسددالن  ددرب خدد
بالمخيد صاحب نيسابور اسيراخ الى عالف الدين تكش فامر بقتله بين يديه، وفر سدلطان عداال محمدود 

 .(2)الى نيسابور، و د آلن و يتاا الى ابن المخيد ويدعى )طغان عاال ابو بكر بن المخيد(
 -1148هدد/ 612 -543اع بين الدولة الخوار ميدة وا مدارة الغوريدة )والن نيسابور ساحة صر    

 .(4)م(1199هد/ 596، حتى وفاة السلطان عالف الدين تكش بن ايل ارسالن )(3)م(1215

                                                 
( الخطاف: هم من التونغو  من الععوب الصينية التي تنتمي الى عاللة اللغة التالية، وموطنام الصين العمالية 1)

ادس الاجرا/ اللاني ععر الميالدا، ويعر  باسمام )ا ليم الخطاف(، وفي النص  ا ول من القرن الس
ن حن جماعان من الخطاليين من موطنام ا صلي واستقروا ترب ا ليم التركستان وكونوا دولة القرال 
خطاليين. للم يد: ينار، ابن العبرا، تريغوريوس الملطي: تاريخ الدول السرياتي، منعوران مجلة المعرق 

 .134م(، ص 1954اللبنانية،)بيرون، 
 .373، ص 9ن ا لير: الكامل في التاريخ،  ( اب2)
( الغورية: أو الغور و ية تقذ بين هراة وت نة تحيط باا الجبال من جميذ الجاان، والغور ينتسبون الى هيال 3)

الو ية، وهم ينحدرون من اصول افغانية  ديمة استقر في هيال الو ية وتسمن باا، وكون الغور ا مارة الغورية 
م(، بعد ان اتخين من عمال الاند مستقراخ ومن لم اصبحن كالخ من ت نة 1215 -1148 هد/612 -543)

  الق ويني،  كريا 218، ص 4و هور حاهرةخ لايال ا مارة. للم يد، ينار، يا ون الحموا: معجم البلدان، مت
لستار   عبد ا429م(، ص 1960بن محمد بن محمود: الار البالد واخبار العباد، دار صادر )بيرون، 

هد(، دار عالم 612-543مطلك درويش: ا مارة الغورية في المعرق )دراسة في احوالاا السياسية والحهارية 
 .20-18م(، ص 2011اللقافة )عمان، 

 .205، ص 27  النويرا: نااية ا رب،  170، ص 10( ابن ا لير: الكامل في التاريخ،  4)
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هددد/ 617-596خلدد  السددلطان عددالف الدددين تكددش فددي الحكددم ولدددال عددالف الدددين محمددد بددن تكددش )
تدأ م الند اع الديا تاجددر بينده وبدين ابدن اخيدده  ، ومدن اول المعداكل التدي واجااددا(1)م(1199-1220

هندددوخان بددن ملكعدداال الدديا كددان جدددال تكددش  ددد و ال علددى نيسددابور، و ددد تخددو  هندددوخان مددن عمدده 
عددالف الدددين محمددد بددن تكددش لعددداوة بيندده وبددين ابيدده، فمددا ان مددان جدددال حتددى اسددتولى علددى خ الندده 

اسدان، ا مدر الديا اتهدب عدالف الددين وارتحل الى مدينة مرو في محاولة منده لالسدتيالف علدى خر 
محمد بدن تكدش فارسدل اليده جيعداخ كبيدراخ بقيدادة )جقدر التركدي( فادرب هنددوخان الدى السدلطان تيدا  

، مما ادى الدى اعدتعال الصدراع (2)م(1202 -1162هد/599-558الدين محمد بن وسام الغورا )
فرصدة لتحقيدق اطماعده التوسدعية فدي بين الطرفين مرةخ اخرى، ايا وجد السلطان الغورا في التجالده 

، (3)خراسان، فارسل السدلطان الغدورا تيدا  الددين محمدد جيعداخ عايمداخ بقيدادة نالبده علدى الطالقدان 
محمددد بددن خرميددل، الدديا تمكددن مددن  يددادة الجدديش وا سددتيالف علددى مدينددة مددرو ا سددتراتيجية، ا مددر 

وفعالخ فقدد تمكدن الجديش الغدورا فدي اليا عجذ السلطان الغورا على اخهاع با ي مدن خراسان، 
، وبعدد ا نتصداران الكبيدرة التدي حققادا الجديش (4)فترة وجي ة من السيطرة على معام مددن خراسدان 

الغورا على الساحة الخراسانية، تطلذ انادار السدلطان تيدا  الددين محمدد الغدورا صدوب نيسدابور 
والتدي كددان حاكماددا فدي تلددك الاتددرة اخددو لمدد ناددوي امارتدده الدى اخددر معقددل للخدوار ميين فددي خراسددان، 

السددلطان الخددوار مي عددالف الدددين محمددد بددن تكددش المدددعو )علددي عدداال(، فراسددله تيددا  الدددين محمددد 
الغدددورا يدددأمرال بددددالتخلي عدددن نيسدددابور، ا  اندددده أبدددى واصددددر علدددى مقاومدددة الجدددديش الغدددورا، فسددددار 

-هددددد/ ايار597سددددنة )السددددلطان تيددددا  الدددددين الغددددورا الددددى نيسددددابور، فوصددددلاا فددددي اوالددددل رجددددب 
م(، وهرب علياا الحصار، و د دافذ الجند الخدوار ميين عنامدا بحمداس فدالق ا  ان بعد  1200

                                                 

  نافذ توفيق العبود: الدولة الخوار مية، مطبعة الجامعة 171 ، ص10( ابن ا لير: الكامل في التاريخ،  1)
 .132م(، ص 1978)بغداد، 

 .173-171، ص 10( ابن ا لير: الكامل في التاريخ،  2)
( الطالقان: بلد بخراسان بين مرو وبلخ وهي مدينة في مستوى ا ر ، ولاا نار كبير وبساتين. للم يد، ينار، 3)

 .6، ص 4لدان، متيا ون الحموا: معجم الب
 .173-171، ص 10( ابن ا لير: الكامل في التاريخ،  4)
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ابرا  السور  د اناارن بسبب لقدل المددافعين عنامدا ممدا سدنح الارصدة للجيدوش الغوريدة مدن دخدول 
 .(1)المدينة 

وهداعاا بعدد ان كدان و د بقي السلطان تيا  الدين الغورا في خراسان حتى اطملن على ا       
ملكده، وبادديا فقددد ا ال كددل اعدكال الوجددود والتبعيددة للخدوار ميين فددي خراسددان، لددم  بحاهددرة دد الحقاددا 

 .(2)رحل الى هراة 
وبعددد عدددة اعددار تمكددن خوار معدداال عددالف الدددين محمددد بددن تكددش مددن اعددادة تنادديم صدداو         

المددن والقصدبان الخراسدانية  جيعه بغية اعادة سلطة الخوار ميين الى خراسدان، فعدرع فدي مااجمدة
م(، وتمكددددن مددددن اسددددترجاع معاددددم المدددددن 1201هددددد/ ايلددددول/597فددددي منتصدددد  يا الحجددددة سددددنة )

الخراسددانية، وواصددل المسدديرة الددى مدينددة نيسددابور مقددر األميددر الغددورا عددالف الدددين فحاصددرال حصدداراخ 
دادان حتدى ارسدل عديداخ لمدة عارين، وما ان وهنن  وة ا ميدر الغدورا ونادي صدبرال مدن وصدل ا مد

الدددى خوار معدددداال عددددالف الدددددين محمدددد بددددن تكددددش يطلددددب ا مددددان لددده ولجيعدددده مقابددددل تسددددليم المدينددددة 
، وهكدديا فقددد اسددتقامن اتلددب المدددن الخراسددانية لخوار معدداال عددالف الدددين محمددد بددن (3)للخددوار ميين 

 لمغول.تكش، بما فياا مدينة نيسابور التي الن تحن سيطرة الخوار ميين حتى سقوطاا بيد ا
 : م(1221هـ/ 618المبحث السابع: االحتالل المغولي لمدينة نيسابور )

م( واجتاجددن جيوعدده دولددة 1218هددد/ 616بدددأ جنكيدد  خددان تدد وال للعددالم ا سددالمي عددام )        
خوار م التي تهم بالد ما وراف النار واكلدر ا داليم ا فغدان وايدران، و دد كدان تد وال للعدالم ا سدالمي 

ة تسددتاد  ا امددة امبراطوريددة مغوليددة عالميددة، وتأسسددن فعددالخ ايددام جنكي خددان جدد فاخ مددن حركددة واسددع

                                                 

 .464-463، ص 1( الجو جاني: طبقان ناصرا،  1)
 .178 -176، ص 10( ابن ا لير: الكامل في التاريخ،  2)
لااف ( الغساني، ابو العباس اسماعيل بن العباس بن رسول: العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقان الخ3)

والملوك، اخرجه: علي الخا اني، تحقيق: عاكر محمود بن عبد المنعم، دار الترا  ا سالمي، بيرون  ودار 
 .271، ص 2م(،  1975البيان،) بغداد، 
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باحتاللدده امبراطوريددة الصددين العددمالية واواسددط ايددران وجورجيددا والقاقدداس وروسدديا وبولندددا واجدد اف مددن 
 .(1)اوربا العر ية 

اخددددي جنكيددددد  خددددان بالبحددددد  عددددن ا سدددددباب التددددي تدددددخدا الددددى الحدددددرب بيندددده وبدددددين الدولدددددة         
، فاسددتغل حادلددة مقتددل مجموعددة مددن التجددار فددي مدينددة اتددرار مددن  بددل حاكماددا المعددين (2)الخوار ميدة

، واليين ارسلام جنكي خدان للمتداجرة مدذ بدالد خدوار م (3)من السلطان عالف الدين محمد خوار معاال 
، ونتيجددددة لدددديلك  حدددد  الجدددديش المغددددولي نحددددو بددددالد (4)حسددددب اتاا يددددة سددددابقة حجددددة لتحقيددددق يلددددك 

هدددد/ 616مللدددة بدددبالد مدددا وراف النادددر فبددددأ با سدددتيالف او خ علدددى مديندددة اتدددرار عدددام )خوار معددداال المت
، فمديندددة (6)م( لدددم مديندددة بناكدددن 1219هدددد/ 617،عدددام )(5)م( لدددم تلتادددا سدددقوط مديندددة جندددد 1218

بخددارى  التددي ارتكددب فياددا جنكي خددان و واتدده ابعددذ المجددا ر لددم اعقبتاددا مدينددة سددمر ند، وا اف هدديال 

                                                 

( سبط ابن الجو ا، عمس الدين ابو الماار: مرآة ال مان في تاريخ ا عيان، مطبعة دالرة المعار  العلمانية، 1)
  سوادا، عبد محمد الرويعدا: أمارة الموصل في 609، ص 2، ق8م(،  1951)الاند، حيدر اباد الدكن، 

 .241عاد بدر الدين لخلخ، مطبعة ا رعاد، )بغداد، د.ن(، ص 
( ياام من نص الرسالة التي ارسلاا جنكي  خان الى عالف الدين والتي احتون على نوع من السخرية عندما 2)

ي العرق على الخدم وا تباع كما اعار في كالمه الى الخهوع والتاديد نعته بالولد وهيال الكلمة تطلق ف
والوعيد. للم يد، ينار، النسوا، محمد بن احمد: سيرة السلطان جالل الدين منكبرتي، تحقيق: حافا احمد 

 .84، 83م(، ص 1953حمدا، دار الاكر العربي، )مصر، 
ن العافعية الكبرى، طبذ مطابذ عيسى البابي الحلبي ( السبكي، تا  الدين ابو الماار عبدالوهاب: طبقا3)

 .332، )د.م، د.ن(، ص 1وعركاخال، ط
  خليل ابراهيم السامرالي )واخرون(: تاريخ الدولة 610، 609، ص 2، ق8( سبط ابن الجو ا: مرآة ال مان،  4)

 .355، ص م(1988العربية ا سالمية في العصر العباسي، دار الكتب للطباعة والنعر، )الموصل، 
( جند: مدينة في بالد تركستان،  ريبة من خوار م، وتلتقي ببالد الترك مما وراف النار  ريبة من نار سيحون. 5)

 .168، ص 2للم يد، ينار، يا ون الحموا: معجم البلدان، مت 
 .496، ص 1( بناكن: مدينة  كبيرة ببالد ما وراف النار.للم يد، ينار، يا ون الحموا: معجم البلدان، مت6)
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 امن باا  وان المغول لم يستطذ السلطان عالف الدين محمدد خوار معداال ان يصدمد الاجمان التي 
 .(1)امام هجمان المغول عند يلك  رر ا نسحاب من مدينة بلخ  الى نيسابور 

م( 1219هددددد/ 617وصددددل السددددلطان عددددالف الدددددين محمددددد خوار معدددداال مدينددددة نيسددددابور عددددام )      
لطان محمدددد خوار معددداال دخدددل المديندددة وكدددان ووصددد  لندددا الجدددويني حالدددة السدددلطان فددديكر:))ان السددد

الخدددو   دددد تملكددده مدددن  دددوان المغدددول، وهدددو يعددداني مدددن ا لدددم والحسدددرة لمدددا رآال مدددن تخريدددب القدددالع 
، لددم اخددي السددلطان عددالف الدددين  محمددد خوار معدداال ينصددح (2)والحصددون التددي بناهددا طددوال حكمدده(( 

يا تكددداتاتم ايادددا النددداس فلدددن يقددددر النددداس ويحدددلام فدددي الددددفاع عدددن مددددينتام حيددد  كدددان يقدددول لادددم: دا
المغدول عليندا، وهدي  اعددتام ولاديا وصدلوا الدى المقدام المعدار اليده، وجلسدوا علدى صددور المعركددة، 
ولددن يتركددوا احددداخ حيدداخ، وسدديانونكم بسدديوفام ويأسددرون نسددالكم وولدددانكم، و  تناددذ الحيلددة بعددد يلددك، 

كن نصيحة السلطان لسكان مديندة نيسدابور لدم تلقدي ، ول(3)وسيغروكم فتجمعوا و  تميلوا الى التار ةد
اياناخ صاتية ولم تلمس عغا   لدوبام فقدال لادم: دمدذ ان  دوة السدواعد لدن تنادذ معادم، و  التحصدن 

 .(4)يمنعام فان الواجب يحدوكم الى ان ترمموا اسواركم، وفعالخ اخي الناس يبنون اسوارهمد
حدرك القدوان المغوليدة بقيدادة كدل مدن )يمده( و )سدبتاا( في تلك ا لناف وصلن الى السلطان انبداف ت

باتجاهدده، فددي الو ددن ناسدده ايقددن السددلطان بددان القددوان المغوليددة لددن تسددتطيذ الوصددول اليدده بسددرعة 
، لم فكر السلطان عدالف الددين محمدد خوار معداال بالمحافادة علدى (5)فالقة، فأطملن  ليالخ واسترخى 

ور، و بددل مغادرتدده المدينددة عددين نوابدداخ عندده يدارة المدينددة مددن مدينددة بلددخ، فقددرر مغددادرة مدينددة نيسدداب

                                                 

(، 1984( الجويني، عطا ملك: تاريخ فاتح العالم )جاانكعاا(. نقله عن الاارسية: محمد التونجي )انلكترا، 1)
 .164، ص 1مت

 .166، ص 1( تاريخ فاتح العالم، مت2)
 .166( الجويني: تاريخ فاتح العالم، ص 3)
 .166، ص 1( الجويني: تاريخ فاتح العالم، مت 4)
  عباس، ا بال: تاريخ ايران بعد ا سالم مني بداية الدولة 166، ص 1يخ فاتح العالم، مت( الجويني: تار 5)

الطاهرية حتى نااية الدولة القاجارية، نقله عن الاارسية و دم له: محمد عالف الدين منصور، دار اللقافة 
 .368م(، ص 1990للنعر والتو يذ، )القاهرة، 
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املدددال: فخدددر الملدددك نادددام الددددين ابدددي المعدددالي الكاتدددب الجدددامي، وهدددياف الملدددك عدددار  ال و ندددي، 
ومجيددر الملددك الكددافي عمددر الكرخددي، وطلددب الدديام ان يقومددوا بدد دارة مصددالح المدينددة با تادداق فيمددا 

 .(1)بينام 
، اميدر المجلدس فيادا ويددعو (2)ان عن المدينة حتى  دم من خوار م لكن ما ان رحل السلط        

)عدر  الدددين( والدديا كددان بملابددة خادمدداخ وركندداخ مدن اركددان السددلطان ناسدده و ددام بتنصدديب ناسدده ملكدداخ 
علدى نيسددابور، لكندده  بددل وصددوله المدينددة تددوفي باددرو  تامهددة، فسددرق الخدددم الدديين كددانوا يرافقددوال 

تلك ا لنداف خدر  مجيدر الملدك الكدافي  سدتقباله خدار  المديندة، ولمدا علدم  معام خ النه وامواله، في
بخبددر وفاتدده  ددام ب دخددال خدمدده وعلمالدده الددى المدينددة، تيددر اناددم رفهددوا البقدداف فياددا وآلددروا اللحدداق 

 .(3)بالسلطان 
وفي اليوم التالي وصدلن طاللدذ جديش المغدول بقيدادة كدل مدن )يمده وسدبتاا( اطدرا  المديندة، وفدي 

لددك ا لندداف رأى اربعددة ععددر فارسدداخ مددن فرسددان المغددول تلمددان وخدددم عددر  الدددين علددى بعددد لاللددة ت
فراسددخ مدددن المديندددة مغددادرين، كدددان يقددددر عدددددهم بنحددو ا لددد ، وعلدددى وجدده السدددرعة توجددده الجددديش 

،وكددان مددن عددأن هدديال (4)المغددولي وبصددحبته الارسددان واسددتطاعوا اللحدداق باددم و ددتلام عددن بكددرة ابدديام 
 ان ت رع الرعب والخو  لدى سكان المدينة. الحادلة

بعددد يلددك عدداد الجدديش المغددولي الددى نيسددابور ليستاسددروا عددن السددلطان عددالف الدددين محمددد          
خوار معاال، فأخبرهم مجير الملدك بدان السدلطان  دد سدلمه المديندة و دال لادم: ))اندا رجدل عجدو  مدن 

، لدم طلدب (5)كدم واندا ايهداخ عبددكم((اصحاب الكتابة اسرعوا خل  السلطان، فان اارتم بده فالملدك ل

                                                 

 .167، ص 1( الجويني: تاريخ فاتح العالم، مت1)
( خوار م: ليس اسماخ للمدينة، انما هو اسم لناحية كبيرة عايمة و صبتاا الجرجانية اهلاا يسموناا كركانت وهي 2)

  ابن عبد الحق البغدادا، 395، ص 2على نار جيحون. للم يد، ينار، يا ون الحموا: معجم البلدان، مت
كنة والبقاع، تحقيق: محمد علي البجاوا، دار صاي الدين عبد المخمن: مراصد ا طالع على اسماف ا م

 .487م(، ص 1954، )بيرون، 1المعرفة، ط
 .368  ا بال: تاريخ ايران بعد ا سالم، ص 167، ص 1( الجويني: تاريخ فاتح العالم، مت3)
 .167، ص 1( الجويني: تاريخ فاتح العالم، مت4)
 .167، ص 1( الجويني: تاريخ فاتح العالم، مت5)
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 الد المغول من اهدالي المديندة، ان ياددموا اسدوار مددينتام التدي بنوهدا بأيدديام، وان يقددمون ا مدوال 
والمددخن الال مددة، كمددا اوصدداهم بتلبيددة طلبددان المغددول القددادمين، وكتددب  الددد الجدديش المغددولي )يمدده( 

يدارة المديندة مدن  (1)ليقادا، كمدا  دام بتعيدين عدحنة معام هيال التعليمان بالخط ا ويغورا وامدر بتع
 .(2) بله 

رحددددددل الجدددددديش المغددددددولي عددددددن مدينددددددة نيسددددددابور، ويلددددددك ليواصددددددلوا مالحقددددددتام للسددددددلطان           
الخوار مي، وما ان ابتعد الجديش المغدولي عدن المديندة، حتدى لدار ا هدالي واعلندوا العصديان و داموا 

عحنة المغولي على مدينة طدوس بأرسدال عددة رسدالل  ، وعلى الر يلك  ام(3)بقتل العحنة المغولي 
الى نيسابور يطالب فياا اهالي المدينة بوجوب تقدديم الطاعدة، لكنده مدا كدان يسدمذ مدن نيسدابور ا  

 .(4)الجواب القاسي 
،الدى مديندة (5)على الر ا حدا  ا ناة اليكر، يهدب احدد  دواد المغدول والمددعو ابدو تدراب          
 ميددر المغددولي ) عدددتمور(  متمركدد اخ فياددا مدددذ لاللمالددة مددن فرسدددانه، لددم  دددام ، التددي كدددان ا(6)أسددتوا 

) عدددتمور( بأرسدددال عخصددداخ ألعدددالم ا مدددراف المغدددوليين ويعدددر  لادددم ان اهدددالي نيسدددابور  ددداموا بقتدددل 

                                                 

نة: واياة استحدلن في العاد السلجو ي وكان صاحباا يمين السلطان، وهي اعبه ما تكون بمحافا (العح1)
المدينة أو صاحب العرطة أو الحاكم العسكرا، وفي العصر المغولي وسعن صالحية العحنة فاصبح مرا باخ 

ان التمرد، وكان   لحاكم المدينة، والدفاع عن البالد هد التاديدان الخارجية، و يادة الجيش و مذ حرك
يعينون ا  مغولياخ في هيال الواياة ألهميتاا وعدم لقة الخانان بغير ابناف جنسام وخاصة بما يتعلق باألمور 
العسكرية. للم يد، ينار: عالف، محمود خليل  داوا: المغول في الموصل والج يرة، رسالة ماجستير، تير 

 .142ص (، 1985منعورة، كلية اآلداب ) جامعة الموصل،
 .167، ص 1( الجويني: تاريخ فاتح العالم، مت2)
 .368( عباس ا بال: تاريخ المغول، ص 3)
 .168، ص 1( الجويني: تاريخ فاتح العالم، مت4)
 ( لم نجد له تعريااخ في المصادر والمراجذ.5)
لال  وتسعين  رية ( أستوا: وهي كورة من نواحي نيسابور ومعناها بلسانام المهاة والمعر ة، وتعتمل على 6)

و صبتاا جنوسان، ويقال ان استوا ناحية من نواحي نيسابور وحدودها متصلة بحدود نسا. للم يد، ينار، 
 .175، ص 1يا ون الحموا: معجم البلدان، مت
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، وعلدددى الادددور صددددرن ا وامدددر الدددى ا ميدددر  عدددتمور (1)العدددحنة وان الاتندددة  دددد عمدددن تلدددك المديندددة 
توا الى مديندة طدوس مدذ فرسدانه اللاللمالدة مااجلداخ اهدالي نيسدابور، كمدا انادم بالتحرك من مدينة أس

اليدده تغاجددار كوركددان صددار جنكي خددان مددذ ا مددراف المغددول العاددام بععددرة ا   رجددل ووصددلوا الددى 
، الددى ان اهددالي نيسددابور رفهددوا ا ستسددالم، فحددد  القتددال بددين الطددرفين (2)ابددواب مدينددة نيسددابور 

عار، ويكر الجويني في هيا الصدد  الالخ: ))وفي اليوم اللاللين اعدتدن الحدرب مدن واستمر  رابة ال
طر  بر   را وش فكانن النبال تتقاي  من على ا سوار والجدران، ومن سدوف طدالذ وسدبب هدالك 

، ا  ان ا هددددالي لددددم يكونددددوا يعلمددددون ان صدددددار (3)الخلددددق ان سددددقط بسددددام علددددى تغاجددددار فقتلدددده((
 تل، كما تمكن اهالي نيسابور من اسدر اسديرين مدن الجديش المغدولي، فعلمدوا  جنكي خان تغاجار  د

 .(4)عن طريق هخ ف ا سرى بمقتل تغاجار، فعمن الباجة ارجاف المدينة 
وفي تلك ا لناف اخدي سدكان نيسدابور يسدتادفون العسداكر المغوليدة بالمالحقدة والقتدل، و دد عدم       

ن الخددرو  مددن المدينددة ويلددك ألجددل التدد ود باألعددربة الغددالف فددي المدينددة حيدد  كددان يمنددذ الندداس مدد
 .(5)وا طعمة، فعانى السكان من يلك كليراخ 

كانددن اخبددار المدينددة تصددل اول بددأول الددى تولدددوا خددان ابددن جنكي خددان، الدديا كددان معدددغو خ       
با سددتيالف علددى مدينددة مددرو، وعندددما تمكددن مددن ا سددتيالف علياددا  ددرر التوجدده الددى نيسددابور وا خددي 

 و  اختدده الدديا  تددل هندداك، ولتحقيددق هدفدده  ددام تولددوا خددان ب عددداد خطددة محكمددة لالسددتيالف  بلددأر
 . (6)على المدينة، حتى انه لم يعلم احد باا حتى جنودال وكابر  ادته 

سددار تولددوا الددى مدينددة نيسددابور لالسددتيالف علياددا وتدددميرها، وممددا يالحددا ان هدديال المدينددة  ددد       
م(، وكمدا اسدلانا سدابقا، علدى 1153هدد/ 548رة فدي سدنة )خربن مرتين في تهون نصد   درن، مد

                                                 

 .168، ص 1( الجويني: تاريخ فاتح العالم، مت1)
 .168، ص 1( الجويني: تاريخ فاتح العالم، مت2)
 .168، ص 1الم، مت( تاريخ فاتح الع3)
 .136، ص 2  الجو جاني: طبقان ناصرا، 169، ص 1( الجويني: تاريخ فاتح العالم، مت4)
 .151، 150م(، ص 1949( حافا، احمد حمدا: الدولة الخوار مية والمغول، دار الاكر العربي، )مصر، 5)
 .136، ص 2( الجو جاني: طبقان ناصرا،  6)
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، ومدرة (1)يد ا تراك الغ  اليين لداروا فدي وجده السدلطان سدنجر السدلجو ي، واكتسدحوا ا لديم خراسدان 
م( بتددألير هدد ة ارهدددية عنياددة حتددى اهدددطر ا هددالي الددى الاجدددرة 1208هدددد/ 605اخددرى فددي سددنة )

، وبعدد ان اسدتعادن نيسدابور (2)مديندة فتدرة مدن الد من والسكن في ا راهي الصحراوية المحيطة بال
اراد ان يلدأر  باالاا وعمرن بسكاناا ومبانيادا  ددر لادا ان تخدرب للمدرة اللاللدة علدى يدد تولدوا، الديا

لمون تغاجار، اليا  تل امام اسوار هيال المدينة، عندما حاول ا ستيالف عليادا  بدل وصدول تولدوا 
اخدديوا اهبدتام لالسددتعداد عنددما علمددوا بنيدة المغددول بمااجمدة المدينددة،  ، امدا ا هددالي فقدد(3)بجيوعده 

فجادددد وا لاللددددة آ   آلددددة لقددددي  الرمددددا ، وخمسددددمالة منجنيددددق، كمددددا ادخددددل ا هددددالي الددددى المدينددددة 
، وفدي المقابدل  دام المغدول بايعدداد جيدداخ (4)المحاصيل والحبوب خوفاخ من تعرهام لحصار طويل 

مدينددددة، فقدددداموا بالبدايددددة بتخريددددب جميددددذ ا راهددددي التددددي كانددددن تحدددديط مددددن اجددددل ا سددددتيالف علددددى ال
بالمدينة، كما نصبوا اماماا لاللة ا   آلدة لقدي  الرمدا ، ولاللمالدة منجنيدق، وسدبعمالة آلدة لقدي  
الدناط، كمددا جلبدوا اربعددة ا   مسدلم كددان  دد اسددرهم المغدول الندداف اسدتياللام علددى المددن ووهددعوهم 

كاندن هديال عدادة المغدول، كمدا احهدروا مدن الجبدال القريبدة الادين وخمسدمالة امام الجيش النادامي و 
 .(5)حمل من الطوب 

لمددا رأى السددكان المحاصددرون و ددواد الجيددوش الخوار ميددة هدديال المعدددان الحربيددة، فهددالخ عددن       
الجيوش المغولية التي احاطن بالمدينة من كل جانب فقدوا رباطة جأعام وفكروا فدي التاداو  مدذ 

، وعلددى هدديا ا سدداس  ددام ا هددالي ب رسددال نوابدداخ عددنام مددن ا لمددة وكبددار رجددال المدينددة (6)المغددول 
وكددان علددى رأسددام  اهددي القهدداة فددي خراسددان ركددن الدددين علددي بددن ابددراهيم المغيلددي لددم يهبددوا الددى 

                                                 

 .82 -79، ص 11ريخ،  ( ابن ا لير: الكامل في التا1)
 .131، ص 12( ابن ا لير: الكامل في التاريخ،  2)
 .150  حافا: الدولة الخوار مية، ص 169، ص 1( الجويني: تاريخ فاتح العالم، مت3)
 .169، ص 1( الجويني: تاريخ فاتح العالم، مت4)
يالن المستقلة في المعرق   عاا  صبرة، نجوى كيرة: تاريخ الدو 150( حافا: الدولة الخوار مية ، ص 5)

 .225م(، ص 1988، )القاهرة، 1ا سالمي،  هراف العرق، ط
 .131(، ص 1980( الصياد، فواد عبدالمعطي: المغول في التاريخ، دار الناهة العربية،)بيرون،6)
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تولددوا بددن جنكي خددان وعرهددوا عليدده مطاليددب اهددل نيسددابور، والتددي تهددمنن ا مددان علددى اناسددام 
، ولكددن تولددوا خددان الدديا كددان صدددرال يغلددي (1)ا تعادددوا للمغددول بدددفذ هددريبة سددنوية وامددوالام، كمدد

وناسدده تتحددرق عددو اخ لالنتقددام لمقتددل  و  عددقيقته تغاجددار، رفدد  كددل العددرو  التددي عرهدداا عليدده 
 .(2)اهالي هيال المدينة 

رفدذ مدن وفي اليوم التالي تاقد تولوا جندال اليين كانوا يرابطون حول المدينة واخدي يعدجعام وي      
م(، امدر 1221هدد/ 618معنوياتام، حتى ايا مدا حدل اليدوم اللداني ععدر مدن عدار صدار مدن سدنة )

، لددم اسددتطاع (3)تولددوا بمااجمددة المدينددة مددن كددل مكددان واسددتمر القتددال طددوال الناددار وطددوال الليددل 
المغددول ان يختر ددوا الحصددون ويحدددلوا فددي حوالطاددا لغددران عديدددة مكنددتام مددن دخددول المدينددة مددن 

ميدذ جااتادا، وسددرعان مدا باعدر الجنددد بقتدل النداس وناددب المديندة، فتادرق الندداس يحداربون المغددول ج
 .(4)بين المنا ل واألحياف السكنية 

ومما يدل على ان المغول كانوا يتم  ون عو اخ للتنكيل بسكان نيسابور، ان تولدوا رأى بعد        
يتددرك فرصددة  حددد مددنام بالنجدداة، امددر السددكان يلتمسددون النجدداة بالر دداد بددين جلدد  القتلددى، فلكددي   

 .(5)تولوا بقطذ جميذ رخوس القتلى، ووهذ هيال الرخوس في جانب وا جساد في جانب اخر
أما من نجا من السكان فسا وهم المغول الى ااهر المدينة، وأمر تولوا لأراخ لدم تغاجدار ان ياددموا 

، (6)ال   يبقى فيادا حجدر علدى حجدرالمدينة بعكل يمكن  راعة ارهاا، اا تتحول المدينة الى س
كما صدرن ا وامر الى الجنود بان يقتصوا من كدل حدي فيادا، و  يتركدون هدراخ و  كلبداخ حيداخ، وكدان 
يرافددق هدديال الحملددة ابنددة جنكي خددان  وجددة تغاجددار، ولمددا تددم  احددتالل المدينددة دخلتاددا  وجددة تغاجددار 

يش بتددمير المديندة، فاعدل الجديش المغدولي وبصحبتاا ععرة ا   رجل، واصدرن اوامرهدا الدى الجد
ما امرتام به، فقهى اوللك الجنود اليين برفقتاا سدبعة ايدام وليدال يغمدرون المديندة المخربدة بالمداف، 

                                                 

 .170، ص 1( الجويني: تاريخ فاتح العالم، مت1)
 .131مغول في التاريخ، ص   الصياد: ال136، ص 2( الجو جاني: طبقان ناصرا،  2)
 .151  حافا: الدولة الخوار مية ، ص 136، ص 2( الجو جاني: طبقان ناصرا،  3)
 .170، ص 1( الجويني: تاريخ فاتح العالم، مت4)
 .181، ص 12( ابن ا لير: الكامل في التاريخ،  5)
 .171، ص 1( الجويني: تاريخ فاتح العالم، مت6)
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وبعددد تسددويتاا  رعوهددا عددعيراخ، و دددر عدددد القتلددى فددي نيسددابور بنحددو مليددون وسددبعمالة وخمسددين الادداخ 
(1). 

ب الدددى مديندددة هدددراة، وتدددرك فدددي نيسدددابور اربعمالدددة وبعدددد ان تمدددن مسدددعة تولدددوا عددد م الددديها        
جندا من التابعين للمغول، لياتعوا عمن بقدي حيداخ ليلحقدوال بد خوانام المدوتى ووصد  الجدويني حالدة 
المتوفين من السكان  دالالخ ))كاندن الديلاب والديباب تحتادل فدي صددور الجلد ، وعيددنن العقبدان مدن 

.وباديا انطدون اخدر صداحة (2)ر مدن نحدور الحدور سدوراخ((كلرة ما أكلن من لحدم العيدد، وبندن النسدو 
مدددن صددداحان المجدددد والعنادددوان الحهدددارا لمديندددة نيسدددابور والتدددي كاندددن وفدددي الكليدددر مدددن ا حيدددان 

 تنافس كبريان المدن ا سالمية كبغداد ودمعق والقاهرة وتيرها من اماان المدن ايسالمية.

 االستنتاجات: 
ن مدينة نيسابور والتطوران السياسية التي عادتاا  مني مطلذ هيا البح  اليا نتقدم به ع   

م( توصل الى 1221هد/618القرن اللال  الاجرا/ التاسذ الميالد وحتى ا حتالل المغولي سنة)
عدة نتالت مامة يمكن حصرها في مجملاا الى طبيعة ا وهاع السياسية والتطوران التي كانن 

 تعيعاا هيال المدينة وكاآلتي:
ايددن مدينددة نيسددابور باهتمددام المددخرخين والجغددرافيين المسددلمين وبلدددانيام، فكتبددوا ودونددوا عددن ح -1

أصل هيال التسمية، وعن حددودها ومو عادا الجغرافدي، وتهاريسداا التدي كدان يكتناادا التندوع، فهدالخ 
، ناهيددك عددن مناخاددا المعتدددل والمتميدد ، ومواردهددا الماليددة الددوفيرة، و نواتاددا الكليددرة فددي داخددل بيوتاددا

عدددن التحدددد  ب سدددااب  عندددى خطدددط نيسدددابور العمرانيدددة  مدددن محدددال، وسدددكك، واسدددواق، ومسددداجد، 
وملحقددان المدينددة  مددن رسدداتيق، و صددبان، كمددا أناددم بينددوا اهميتاددا السياسددية ا مددر الدديا اكسدددب 

 مدينة نيسابور صاة المدينة ا نمويجية أو العصرية.
سالمي نعاطاخ في كافة عدخون الحيداة مندي أن وصدل ُأعدن نيسابور من أهم مناطق المعرق ا  -2

اليادددا ايسدددالم، وبلغدددن  مدددة ا دهارهدددا، اي اصدددبحن مركددد اخ  ياديددداخ لددددى القيدددادان السياسدددية بخراسدددان 
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وبددالد مددا وراف الناددر، فكددان مددن نتددالت هدديا التقدددم أن توسددعن نيسددابور، وكبددرن ونمددن مخسسدداتاا 
 اا عوامل التطور الحهارا. وتطور ا تصادها، وت رن أموالاا وناهن في

بقين نيسابور يان أهمية سياسية وعسكرية لدى جميذ الحكومدان المتعا بدة، مندي القدرن اللالد   -3
و سديما بعدد أن  دام الطداهريون بنقدل دار  -الاجرا وحتى ا حتالل المغولي، اي بقين هيال المديندة 

األولددى لإلمدداران والدددول التددي ااددرن  القصددبة ايداريددة والعسددكرية -ايمددارة مددن مددرو الددى نيسددابور
على المسر  السياسي في خراسان وبالد ما وراف النار، واصبحن محل الصدراع المحتددم بدين القدوة 
السياسددية المتصددارعة فددي المعددرق ايسددالمي لم احمددة الخالفددة العباسددية التددي عددادن التراجددذ فددي 

المتميددد  لو وعادددا علدددى طريدددق التجدددارة العصدددر العباسدددي اللددداني والاادددر بددده، ويلدددك للمو دددذ المديندددة 
 الدولية، فهالخ عن ا تصادها المتطور الناتت عن كلرة مواردها وخيراتاا. 

لعبن نيسابور دوراخ  ياديا متمي اخ في التطدور الحهدارا والاكدرا ايسدالمي، والدن طيلدة اربعدة  -4
للعلمداف علدى مختلد  معداربام  رون من أهم مراك  ا ععاع العلمي والاكرا، ومناراخ للعلدم، ومدولالخ 

 وتخصصاتام، حتى عادن أ هى عصورها الحهارية في ال الدول المتعا بة على حكماا.
يمكن القول بأن ما حصل لنيسابور من تاران  بالل الغ  ا تراك، ومن لدم ا كتسدا  المغدولي  -5

الكبدرى فدي المعدرق لاا، تعد من أبعذ ا حددا  التدي لحقدن بادا وبعددد كبيدر مدن المددن ايسدالمية 
ا سالمي، ويعتبر سقوطه على أيدا الغ  بداية لعل ناوي الدولدة السدلجو ية الكبدرى وانتاداف الوحددة 
السياسددية للمعددرق ا سددالمي، ومددن لددم جدداف الغدد و المغددولي ليقددو  مسددتقبل مدينددة نيسددابور تمامدداخ، 

ق ومكتباتادا وخد الن كتباددا فقدد  دام المغدول باددم وتخريدب معادم مدددناا ومسداجدها ومدارسداا، واحدرا
وناددب بعهدداا اآلخددر، و تددل علمالاددا واعياناددا، حتددى  يددل أن المغددول  دداموا بحملددة ابددادة جماعيددة 
عملن مليون وسبعمالة أل  نسمة، حتى لدم يبدق  فدي هديال المديندة عديف يديكر ممدا تاتخدر بده األمدم 

 ة.               في حياتاا وحهارتاا حتى كاد أن يندلر اسماا وألرها بعد هيال الاتر 
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Abstract 

Cities are essential feature either in Khorasan or the rest of the 

world. City has its special importance; it reflects the significance of the 

state, or the region, and its activities, and it shows the increase and the 

decrease of the inhabitants. Nishapur is one of those cities that mirror the 

significance and the development of Khorasan region. The Khorasanian 

cities since their foundation by the Sasanian emperor Sabor1 Ibn Ardeshir 

Paykan in the 3
rd

 century AH, took their first position in the old Silk Road, 

which connected the trade between China, India, and Arabic countries 

with Europe over the Mediterranean coasts. The goal was to build a strong 

city protecting the core of the Sasanian Kingdom against the ambitious 

tribes that settled down in medial Asia. Nishapur really played that role for 

a long time. Islam came to it too late, because of its long-distance, and it is 

unlike other Parisian cities which located under the firm control by 

Umayyads, as a result of that, Abbasids exploited it as a remote base to 

build their power.  


