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 ودورهم السياسي والتجاري ُبَخاَرىفي  كثكثةآل 
  للهجرة في القرون الثالثة األولى 

 
 د/ محمد سيد كامل

 بقسم التاريخ اإلسالمى والحضارة اإلسالمية كلية دار العلوم جامعة المنيا أستاذ مساعد
 : البحثملخص 

تهتم الدراسةةةةة التن نحن باةةةةدداا ارن بالدور السةةةةياسةةةةن والتجارب لي  لمبقة من مبقاي المجتمر البلارب  ن القرون الثالثة ا ولى 
لاواية  - ن تلك الفترة–، ولدراسة تاريخ اذه ا سرة  (1)للهجرة ، بل  سرة بارزة دالل مبقة تجار مدينة "بلارى" ، أال وان أسرة آل كثكثة

 العتبارين :
أن أسةةرة آل كثكثة تعد من ا سةةراي التن سةةاامي  ن تلةةكيل الحياة السةةياسةةية لمدينة "بلارى" وطبيل اإلسةةالم وموال  ترة الدراسةةة التن  أولهما :

 يخ تلك المنمقة .حددنااا  ن العنوان ، ومر ذلك لم يحظ تاريلهم بالقدر الكا ن من الدراساي التاريلية من ِوبل الباحثين والمتلااين  ن تار 
أن البحث يعالج  ن جزء منه النلةةةام التجارب لمدينة "بلارى" ، ويركز على دور آل كثكثة  ن الحياة االوتاةةةادية والمالية ، وأثر اذه  ثانيهما :

 ا سرة على ازداار ا سواق الداللية والتجارة اللارجية . وتدور محاور اذا البحث حول التقام التالية : 
 التعريف بآل كثكثةأواًل : 

 ثانيًا: آل كثكثة والسياسية  ن "بلارى"
 وتيبة ومجهوداته  ن نلر الدين اإلسالمن بين موائف المجتمر البلارى  -
 انضمام آل كثكثة للحركاي المنااضة لبنن أمية -
 آل كثكثة وحركاي التلير رل البيي والميل للهرمقة -
 "بلارى" عالوة آل كثكثة بالدويالي المستقلة  ن -

 ثالثًا: دور آل كثكثة  ن النلام التجارب  ن بلارى
Al Kzqth in Bukhara ( commercial and political role In the first three centuries of migration) 

 

Dr / Mohamed Sayed Kamel  

Assistant Professor in Department of Islamic and Civilization History, the Faculty of  Dar Al Uloom , Minia University. 
 

Abstract: 
the study we are facing now is Concerned with the political and commercial role is not of a layer of 
strata of society Bukhari in the first three centuries of migration , but a prominent family within the 
layer City " Bukhara " Dealers, namely the family of Al Kzqth (1) , and to study the history of this 
family- At those Afattrh- privacy Considerations 
  
First: that each household Kzqth is one of the families that have contributed to the formation of the 
political life of the city, " Bukhara " such as Islam and throughout the study period that we set in the 
address , however, their history has not received sufficient historical studies by researchers and 
specialists in the history of that region 
 Secondly, that the search addresses in part the commercial activity of the city, " Bukhara " , 
focuses on the role of each Kzqth in the economic and financial life , and the impact of this family 
on the prosperity of internal and foreign trade markets. The spin axes of this research on the 
following capture : 

1- First: the definition of al Kzqth 

2- Second: Al Kzqth and political " Bukhara 
- Qutaiba and his efforts in spreading the Islamic religion inter-communal Bukhari 
- Join Al Kzqth movements against the Umayyad 
- Al Kzqth and movements of Shiism family of the house and the tendency to heresy 

    - The relations btwen Al Kzqth and independent Statelet in " Bukhara " 
3- Third: the role of Al Kzqth in commercial activity in Bukhar 
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 ن القرون الثالثة ا ولى تهتم الدراسةةةةة التن نحن باةةةةدداا ارن بالدور السةةةةياسةةةةن والتجارب لي  لمبقة من مبقاي المجتمر البلارب 

لاةةةةةواةةةةةية  - ن تلك الفترة–ا سةةةةةرة ، أال وان أسةةةةةرة آل كثكثة، ولدراسةةةةةة تاريخ اذه "بطَلاَرىتجار مدينة " ، بل  سةةةةةرة بارزة دالل مبقةللهجرة
 العتبارين :

الدراسةةة التن اإلسةةالم وموال  ترة  وطبيل" بطَلاَرىأن أسةةرة آل كثكثة تعد من ا سةةراي التن سةةاامي  ن تلةةكيل الحياة السةةياسةةية لمدينة " أولهما :
 .والمتلااين  ن تاريخ تلك المنمقةالباحثين  ِوبل ، ومر ذلك لم يحظ تاريلهم بالقدر الكا ن من الدراساي التاريلية منحددنااا  ن العنوان

، وأثر اذه ة  ن الحياة االوتاةةةةةةةةةادية والمالية، ويركز على دور آل كثكث"بطَلاَرىه النلةةةةةةةةةام التجارب لمدينة "أن البحث يعالج  ن جزء من :ثانيهما
 سواق الداللية والتجارة اللارجية.ا سرة على ازداار ا 

مامهم  ن اتاناةةةة  ا ،(2)يملق عليهم أيضةةةةًا آل كثكثان ويقال أيضةةةةًا كلةةةةكثة ،(1)"بطَلاَرى"م مبقة أرسةةةةتقرامية من سةةةةكان ا كثكثةآل  
 مراء مالزمتهم  دلل علىر الذب ي، ا مجتماعية ال نظير لها  ن المنمقةلذا احتلوا مكانة ا ،  احلةةةةةةةةةةةةةاً  اءً ثر ،  أثروا التجارة ومية علىالي حياتهم
 . (3)لهذه المبقة ال والنلأة تعود من حيث ا" بطَلاَرىالجذور التاريلية لألسرة الحاكمة  ن إوليم " ، "بطَلاَرى"وحكام 

وي لللدم وا تباع بي وملحقاتها منلقاةةةةةةةةةةور الفالرة ل امييد ن مريقة تلةةةةةةةةةةوبل اإلسةةةةةةةةةةالم ا وثان  عبادةل كثكثةق آل ااعتن ظهرولقد  
 . (4)ا أواموا بيوي النار حول منازلهم، كمايئة أانامهم التن يعبدونها وتماثيل علىاور ب القاور مر تزيين أبوا  تلك البساتين و 

 رغبة، و  معمةوا سةممة الحا لة باسةراف بعضةهم  ن إعداد الموائد وا  ، الجود والكرمعامة  بطَلاَرىلااةة وأال  كثكثةآل  عرف عنو  
تواةةةةةةد لسةةةةةةنواي مويلة أمام  ن أبوا  واةةةةةةورام لمكو ، و بما ملكي أيديهم تهم، وسةةةةةةماحهإليسةةةةةةتجابة لمن دعاام  ن اللير واالغالبيتهم العظمى 

، من غير أن يتكلف من علف الدوا  والمعام ما يكفيهمالعدد الكثير بدوابه وحلةةمه،  يجد  ومعه ربما نزل اللةةلف  ن الليل بةتةو ، (5)مارويها
 .هم مالبًا العون لياًل ونهاراً ستقبالهم للضيوف، وبلالتهم  ن المعاملة مر من يأتيوحسن ا همكرم واذا داللة على ،(6)ااح  القار أمرًا لذلك

، أامها با  المجو  الذب ثمانية أبوا  بطَلاَرى" من جهة با  المجو ، حيث كان لبطَلاَرىدالل " لقد كان آل كثكثة يسةةةةةةةةةةةةةكنون  ن
وبا  نور، وبا  حفره، وبا  الحديد، وبا   ،" ا لرى  هن با  المدينةبطَلاَرى" ، أما عن أبوا لمبقة العليا  ن المجتمر البلاربسةةةةةةةةةةةةةكنته ا

 .(7)، وآلراا با  يعرف ببنن سعدالقهندز، وبا  مهر، وبا  بنن أسد
محاولته أثناء ، (8)"وتيبة بن مسةةةةلم الباالن"ئد العربن القامر  -تضةةةةم  يما بعد انموائه على نوايا ألرىا – اً آل كثكثة تعاون بدىولقد أ 

يتمكن ل، ينبلاريتسكين العر  بين الل  سعى، البالد ا اليين النالفاتحين العر  وأاعن مريق المؤالاة بين ، "بطَلاَرى" لىسالم بين أاانلر اإل
 وألفوا، الظاار الدين اإلسةةةالمن  ن ن اعتنق بعضةةةهم، الذيالن عال وأعمال اؤالء ا اأ ، ويتيم لهم االمالع علىالعر  من نلةةةر دينهم القويم

 . (9)انام  ن البامنعتناوهم لألا
لارج مدينة  نفسةةةةهم اء واةةةةور جديدة بن، و رام ومتاعهم كله للعر واةةةةو  همترك ويتمثل تعاون آل كثكثة مر القائد "وتيبة الباالن"  ن 

وال ري  أن اذا ،  ضةاًل عن البسةاتين والحدائق أمام با  كل واةر ،موأتباعه مللدمه بيوي ، وبجان  كل واةررودري بسةبعمائة واة "بطَلاَرى"
أن آل  فن حقيقة ا مر  إننا سوف نرى ، بالجود والكرم وحسن الضيا ةكان من با  التقية، ومحاولة التظاار  من آل كثكثة الظاارب التارف

إال ان ما  "وتيبة"بيوتهم ومتاعهم كله للقائد العربن  همرجر تركيربما  الذ ؛  ، إال بعد  ترة مويلة من الوويلم يعتنقوا اإلسةةةةةةةةةةةةةالم سةةةةةةةةةةةةةريعاً  كثكثة
ا وثان على  ، وتمسكهم بعبادةةالكبيرة من التجار ثروتهم  ساعدتهم، و أحوالهم ىمالع علعدم تمكين العر  من مراوبتهم واالمحاولة تنموب علن 
 . (10)فاتحين العر ستقرار بعيدًا عن أعين الالثم  ضلوا ا ومن، تحي راية الدين الجديدنضواء سريعًا ترك بيوتهم وعدم اال

دن لةةةةةةةةةةةةةهر الممن أ ، حيث تعد"بطَلاَرى"مة  ن المدن المه، وان من (11)"َبْيَكْند"مدينة  إلى واتجها كثكثةجان  أن بعض آل  إلىاذا  
 . (12)التجارةبأالها معظم يعمل ، و "بطَلاَرى"بعد لمسة  راسخ من  ، وان علىلافراء أو مدينة التجار، ويملق عليها اسم المدينة االتجارية

ذلك ما كان  ، ولير دليل على(13) مراء والحكام والدااونةجوار ا إلى –"بطَلاَرى"لمدينة  وبل الفتم اإلسةةةةةةةةةةةةةالمن– كثكثةلقد ومن آل و  
لماعة والوالء للسةةةةةةةةةيدة ، ويقدمون  روض ا(14)والحكام اءيالزمون جوار ا مر  ،القوم من تجار ودااونة اليد وبل اإلسةةةةةةةةةالم ، بأن عليةمتبعًا من تق
لمسةةةةة علةةةةر  ، لمدة"مةلةةةةادة"ابة عن ابنها الاةةةةةير المسةةةةمن ني "بطَلاَرى"، والتن حكمي "اللاتون"، والتن يملق عليها اسةةةةم الحكم القائمة على

 ن الفترة السةةةابقة  "بطَلاَرى"التن حكمي  "لاتونلا"والسةةةيدة  "بيدون" يدينون بالوالء  سةةةرة كثكثةآل   كان. (15)"بيدون"، للفًا لزوجها المسةةةمن عاماً 
 . "بطَلاَرى"منمقة  إلىلدلول المسلمين العر  

والذب يدوق ويمعن  ن اذه الجملة التن تلةةةير ، "َلاَرىبط كانوا غرباء أاةةةاًل عن  كثكثةآل " :جملة أن (16)النرلةةةلنورد  ن تاريخ  كما 
وامتهمأاالى اذه المنمقة  لتجمرنتيجة  نفسةةةةها تم تماةةةةيراا "بطَلاَرى"، يالحظ أن "بطَلاَرى"كانوا غرباء عن  كثكثةأن آل  إلى  على مر السةةةةنين وا 
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، وبنوا (17)التركستانغالبيتهم تجاه بالد  ر  ، ،  لما سلك مريق الظلم"أبروب"اسم   نفسهم يملق عليه اً أمير  اروالتأنهم ا، و سرادواي ن الليام وال
، لعظمته وووته "بياغو"" الملق  اسةةةةةةتنجدوا بملك الترك المسةةةةةةمن " راجورين ، ثم ما لبثوا أن"حموك" ، واواسةةةةةةم كبيرام مدينة سةةةةةةمواا علىلةةةةةةبه 

عاد ، وبذلك أالمنمقةبض على "أبروب" ومرده من ، الذب تمكن من القابنه المسةةةةةةمى "لةةةةةةيركلةةةةةةور" تحي إمرة،  أمدام بجيش (18)مالبين النجدة
من والده ملك الترك  "لةةةةيركلةةةةور" قد مل   "بطَلاَرى"، ولكن نتيجة لجمال ومي  اواء "بطَلاَرى"ليامهم  ن  إلى ان مرة ألرىالتركسةةةةت إلىالفارين 

ومن انا نسةةةةةةةةتللف أن  ،(19)"بطَلاَرى"دون  ن بناء مسةةةةةةةةاكنهم ودورام  ن ، وبناء على ذلك  قد بدأ العائراضةةةةةةةةن والقيام بحكمهاالبقاء  ن تلك ا 
 .(20)، وأن البلدة أنلأي وبل ظهور اإلسالمها من بالد التركستانإليانتقلوا  بما  يهم آل كثكثة "بطَلاَرى" لىاأا

 يما واةةةةةةةةةةةةلنا من –ومن الجدير بالقول  إن الماةةةةةةةةةةةةادر التاريلية لم تفاةةةةةةةةةةةةل لنا الكثير من الحياة االجتماعية رل كثكثة،  لم تورد 
 وعالواتهم بالحكام  ن بمون الكت  عن حياتهم السةةةياسةةةيةالمتناثرة إال بعض اإللةةةاراي اللهم أسةةةماء   راد اذه ا سةةةرة أو نلةةةامهم؛  -معلوماي

 .بطَلاَرى  ن لتجارية كأسرة اوتااديةاأنلمتهم و 
 : "ُبَخاَرى"السياسية في الحياة و  كثكثةآل : أولا 

، للهجرة  ن القرون الثالثة ا ولى "بطَلاَرى" ن الحياة السةةةياسةةةية التن سةةةادي  بلاربمثل باون مبقاي المجتمر ال كثكثةلةةةارك آل وود  
، نااضةةةةة لحكم بنن أمية، وحركاي التلةةةةير رل البييجان  الحركاي الم إلى، رما وراء النَّهْ  بالد تم  محاوالي المسةةةةلمينالتاةةةةدب لمتمثلة  ن 

َراَسانالمقنر ال" ومنها حركة حركاي الهرمقةو   . (21)"نلط
يو  ما وراء النَّْهرإلى بالد  َ اِر الممتدة من بالد  تم المنمقة اللةةةةةةروية  إلىاتجهي أنظار الللفاء المسةةةةةةلمين  عندما   عهد منذ  نالاةةةةةة 

َراَسانبدأي الحمالي العسكرية تجاه ، م(644- 634/ةا23- 13)-رضن اهلل عنه-"عمر بن اللما "اللليفة   وكاني، ما وراء النَّْهرثم بالد  لط
ان حمالي لامفة سةةيراا والة :وسةةمين إلى تنقسةةمتلك الحمالي  َراسةةَ  تاةةدى وود، حقق االسةةتقرار، وان الحمالي التن لم تما وراء النَّْهرتجاه  لط

، وحملة (22)م696اةةةةةةةةةةةةةةةةة/77سةةةنة  "عبداهلل بن لازمموسةةةن بن "القائد  ، واسةةةتنجدوا بملوك الترك المجاورين ضةةةد العر ، مثل حملةونبلاريلها ال
، والقسم الثانن (23)علن رأ  جيش ووامه أربعين ألف مقاتل "بطَلاَرى" إلى "حبي "، والتن وجه  يها ابنه م697اة/78سنة  "المهل  بن أبن افرة"

اَرى"سةةةةةةةةةةةةةتقرار  ن ا مويةة اال التن حةاول  يهةا وةادة الجيوشان ، و حمالي المنظمةة، يملق عليهةا المن الحمالي دلةال أالهةا  ن الةدين ، وا  "بطلةَ
َراَسان ىال، مثل الحمالي التن واداا و اإلسالمن  . (24)"م714 :م570 /اة96 :اة86" ما بين سنتن "وتيبة بن مسلم الباالن"القائد  لط
ن السةةةيمرة محاولة لمنر العر  م لتلك الحمالي  ن يتاةةةدونكانوا  كثكثة، ومن ضةةةمنهم آل وأالها "بطَلاَرى"حكام  أن جدير بالذكر و  
، بمجرد لروج م، ثم ما يلبثون أن ينقضوا عهدارعون  ن مل  الالم وتقديم الجزيةعندما تقتر  الحمالي من ديارام يسا، وكانوا على بالدام

ْون"" أول من عبر نهر عبيد اهلل بن زياد"القائد  د، ويع(25)الحملة عن حدودام رأ   ، علىم674اةةةةةةةةةةةةةةةة/ 54سةةةنة  "بطَلاَرى" ن محاولة لفتم  "َجْيحط
تادوا  ،"مةلادة"ابنها الاةير المسمن  والواية على "اللاتون"الحكم المسماه  ، ولكن السيدة القائمة علىمقاتل جيش ووامه نحو أربعة آالف

ذاكرين أن أ راد تلك الحملة أضروا  ،"بطَلاَرى" ار التن نجمي عن تلك الحملة على ن واف ا ضر   (26)وود بالغ بعض المؤرلين ،لتلك الحملة
ن  إن، ل المبالةة التن يورداا المسةةتلةةروو اذا القول يعد من وبيو ، كبير من السةةكان ، وتم أسةةر عددرضةةي  ضةةرار بالةة، وأن البالد تعىالبا ا

، ومالي سةةةتبمأي المدد،  اسةةةريعاً  أيم ت، إال أن اإلمداداي لمدد من ملوك الترك المجاورين لهاحاولي التاةةةدب لتلك الحملة بمل  ال "اللاتون"
  .(27)والالم د ر الجزية إلى

عادوا سةريعًا  "اللاتون" لااةة أن الترك الذين ودموا لمنااةرة، تلري  الديار وومر ا لةجار لذا  إننا نسةتنتج عدم إودام العر  على 
 . عا  ا عمن ضد اإلسالم والمسلمينضرو  التضر  من إلاراي المستلروين سالفة الذكر ما ان إال  د، وبذلك تعبالده إلى

ذا أمعنا النظر  ن مووف   معاوية بن " ن عهد اللليفة  م675-اةةةةة56عام "سعيد بن عثمان"من حملة القائد  "بطَلاَرى"وأال  "اللاتون"وا 
، كثكثةتقديم راائن من أبناء ا مراء والدااونة والتجار من آل  إلىوالتن اضةةمري  يها اذه السةةيدة  م(680 -661اةةةةةةةةةةةةةةةة/60- 40)"أبن سةةفيان

َمرَوْند"عند مهاجمته لمدينة  "سةةةعيد"مؤلرة جيش  ة، وحتن ال يتم مهاجممانًا لعدم نقضةةةها الاةةةلم مر العر ضةةة  حول اً لتال  إن اناك ا ،(28)"سةةةَ
 ، بينما اناك بعض اإللةةاراي تؤكد(29)"بطَلاَرى"أن يكون الراائن من كبار رجاالي  "سةةعيد"،  قد مل  هؤالء الراائنالرواياي التاريلية المحيمة ب

يترت  عليها  التن، الكثير من ا واويل "مةلةةةةادة"بنها ، والذين أثاروا حول نسةةةة  ا"لللاتون"الء الراائن كانوا من المعارضةةةةين السةةةةياسةةةةيين ؤ أن ا
 لكك  نولكن مما ي ،"لسعيد"من تلك المعارضة بتقديمهم كراائن  "اللاتون"تللاي ،   يها الن يسقم حقه، وبالت(30)واإلدارةعدم أحقيته للحكم 

كاني  "اللاتون"من الثابي أن ،  (31)بالرواياي ا سةةةةةةةةمورية النرلةةةةةةةةلنللحقائق التاريلية  ن كتاباي  اً أن اناك للم رواية ا ليرةاةةةةةةةةحة اذه ال
من المبقة  اً ودمي لباببالفعل نها ، وأ(32)أنهم لم يكونوا من المعارضين لسياستها مما يدل على، ء الراائن عدة مرايبإعادة اؤال "سعيد"تمال  

ا ، كلمإعادتهم  ن أمر "اللاتون"كثيرًا ما مامل  "سةةةةةةةةةةةةعيد"لقائد كما أن ا، من ضةةةةةةةةةةةةمنهم تجار آل كثكثةمرمووة الجتماعية االمكانة الالعليا ذوب 
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 –المدينة المنورة إلى "سةةةعيد"بعد أن نقلهم –هم من أعمال الفالحة إليسةةةند أ قد ضةةةاق اؤالء الراائن بما  تقدمما ، وبناء على (33)ردام ملبي منه
ووتلوه  "سةةةةةةةةةةةةةعيد" وا علىبث، ومن ثم و تحكمة  ن اوتاةةةةةةةةةةةةةاد البالد، المنهم من أبناء الملوك والتجار، وام المبقة الةنية اوتاةةةةةةةةةةةةةادياً اعتبار أ على
من  منهم تحرر نجامن ، و وعملاً  ماتوا جوعاً  ، حتىحااروام "سعيد"، إال أن أورباء ولتهم للفرار  ن الجبالعليه محا ، مما ترت (34)رامجبلنا

 . (35)حياة العبودية وا سر
 م تكنل "اللاتون"،  إن من علية القوم الراائن كانوا أنة اؤالء الراائن،  لو اةةم حقيقثير اللةةك  ن  إن اناك ما ي من ناحية ألرىو  

 "دسعي"ع ستمااكيف  :يًا يدور انا سؤال، ثان"َسَمرَوْند" تم  ، وال يعيدام بعد انتهاء(36)المدينة المنورة إلى "سعيد"تركهم نهائيًا لكن ينقلهم ستمر ت
أن  لذا ربما يرجم ؛  رأب  ن لةةةأن اؤالء م(683: 680اةةةةةةةةةةةةةةةةة/ 64: 60)"يزيد بن معاوية"اؤالء الراائن دون أن يكون لللليفة  سةةةتحواذ علىاال

َمرَوْند"القوم أو من ا تراك الذين أسةةةةةةةروا  ن ولعة  المبقة العامية أو من أتباع علية يكون أكثريتهم من وان المووعة التن واتل عند اوتحامها  "سةةةةةةةَ
َمرَوْند"با   ثالثة أيام على "سةةعيد" يها  أن يعموه ، ولةةرم عليهم سةةبعمائة ألف درام ، واةةالحهم علىبيرًا من النا ًا كها عدد يأسةةر  تى، ح"سةةَ

  .(37)، وويل أربعين قيل أنهم أعموه لمسة علر لاباً  ،رانًا من أبناء عظمائهم
ان" والية سةةلم بن زياد"مكانه القائد  ، تولى ن عهد "يزيد بن معاوية" "سةةعيد بن عثمان"عزل  وبعد  َراسةةَ أعد العدة لموااةةلة ، الذب (38)لط
، لمعركةا ن  "بيدون"قتل الملك جموع المناارين لها،   نارًا على "سلمالقائد "، وأحرز المقاومة " ودرة علىاللاتون"،  لم تجد "بطَلاَرى" تم بالد 

 . ( 39)الالم وبادري بد ر الجزية المقررة عليها سابقاً  "اللاتون"ملبي  ى، وبالتال وغنم منهم مةانم و يرة
انأن الحمالي اللامفة التن كان يقوداا والة  وبذلك نرى  َراسةةةةةَ ، إلى اسةةةةةتقرار المسةةةةةلمين  ن تلك الناحيةعنها لم ينتج  "بطَلاَرى"لفتم  لط

 هزم؛ت حتى، ضد العر  تراك ستعانة بالحكام ااال تميل إلى ، ثمقديم الجزيةماالحة العر  وت تنا  علىجان  أن "اللاتون" كاني سياستها 
المنظم  فتمائدة كتمهيد للالمسةةةةةةةةلمين بالف ذه الحمالي اللامفة كاني تعود علىأن ا مما ال لةةةةةةةةك  يه، و مل  الاةةةةةةةةلم من جديد إلىتضةةةةةةةةمر  

انالفتوحاي  ن إوليم ارتبامًا وثيقًا ب "بطَلاَرى"جان  ارتبام الفتوحاي اإلسةةةةةالمية بفتم  إلى، اذا الالحق، و رض الجزية والماةةةةةالحة َراسةةةةةَ ،  من لط
انحيث الموور الجةرا ن ال يفاةةةل بين  َراسةةةَ ْونهر إال ن "بطَلاَرى"و لط انلذا كان حريًا بالمسةةةلمين أن ينملقوا من  ؛  َجْيحط َراسةةةَ  ما وراء النَّْهر إلى لط

 . (40)لفتحها
-اةةةةةةةةة87عام "بطَلاَرى" على "الباالنوتيبة بن مسلم "السياسن  ن محاولة التادب لحملة القائد  كثكثةظهر دور آل كيفما كان ا مر،  

َراَسان اليًا علىو  "وتيبة"ن يعيتنتج عنها ، و ، وتنظيمها إدارياً ما وراء النَّْهرم عدة مدن من بالد  ت يها ، وان الحملة التن تم م706  :اةةةةةةةةةةةةةةة86) لط
عادة ، (41)(م715م: 705اةةةةةةةة/ 96اةةةةةةةة: 86)"الوليد بن عبدالملك"(  ن لال ة م571 :م570 /اةةةةةةةة96 ستيالء للف حكم أسرة "بيدون" عق  اوا 

 "مةلادة"تناي  إعادة ب وام ،م709 /اةةةةة90سنة  "بطَلاَرى""  ن  تم وتيبة"نجم   لما، "بطَلاَرى" ىعل -من أتراك التركستان- "وردان لداه"يسمى 
، م777 /اةةةةةةةةةةةة161سنة  ى ن الحكم حت لي أسرتهظ وود، أن أعلن دلوله  ن اإلسالم ، لااة بعدنائبًا للعر   ن حكمها، "بطَلاَرى"عرش  على
 . (42)عن اإلسالم "بنياي بن مةلادة"رتد آلر أبنائه ا اعندم

 "وتيبة" وامر القائد عندما لم ينااعوا م، 706اةةةةةةةةةةةةةة/ 87عام  مقاومة سلبية هماللعر   ن محاولتين أول كثكثةلقد تمثلي مقاومة آل و  
ألاةةةةةنام ة بعضةةةةةهم لمن عبادمن آل كثكثة ن بلاريو ما يلفيه ال العر  علىإمالع لمنر  ،-ا مر ن بداية  -مر العر  الفاتحينبتقسةةةةةيم بيوتهم 

ظهارام اعتناق اإلسالم واعتناق بعضهم للمجوسية  ن ودر عدداا ألرى  نفسهم  وتلييد واور،  بيوتهم كلها للعر  تركد عهم لما ، مالبامن وا 
ْينالةةتةالهم بالتجارة مر بالد ، و التجارية "َبْيَكْند"قرار بعضةةهم  ن مدينة تسةةمر ا -كما سةةبق أن أسةةلفنا-بسةةبعمائة واةةر ، واذا من وجهة (43)الاةة 

من أنواع التعاون مر  اً نوع -تم اعتباره آنذاك- ليسةةةةةةةةةةةةكن بها العر نظرب ال يتعارض مر ما سةةةةةةةةةةةةبق أن ذكرته من كون ترك آل كثكثة لبيوتهم 
ن اتضم  يما بعد ن ما يتم الحكم عليه او ال ؛العر   . ظاار، أما البامن  ةير معلوم، وا 

، ورواء بن ناةةةةةةةةةةر الباالن "َبْيَكْند"مدينة  على "وتيبة"لعامل  آل كثكثة  هن تاةةةةةةةةةةدب من مقاومة آل كثكثة للعر  أما المحاولة الثانية 
، ، ومحااةةةةةةةةرتها ورابة اللةةةةةةةةهرمن جديدها و تحها إليالتحرك  إلى "وتيبة"، مما أجبر القائد او ومن كان معهمحاولتهم التللف منه بجدع أنفه و 

 ضاًل عن  ،من أوانن الذا  والفضة من تجارااغنم غنائم كثيرة  ن "وتيبة"إ :وود ويلم 706اةةةةةةةةةةة/ 87عام وكان ذلك  ن نف  ، (44)وادم سوراا
ْينأالها من تجارتهم  ن بالد  لذا عندما عاد ؛ من تم أسةةره ،  جعلهم يلةةترونهم من المسةةلمين بالمال سةةباياالو  ا سةةرىبإعادة  "وتيبة"، مالبوا الاةة 

،  ال ثرائهم الفاحش من التجارة الذين كانوا يعتمدون على لىا، وبذلك ضةةةةةةةةةةةةةبم البالد وا ا"َبْيَكْند" ه علىالي علتهم بو  حتى يعاوبهم على، الكثير
  .(45)عايان اللال ة ا موية من جديد إلىيعودوا مرة ألرب 

ين وبول الفتم بذبين بمتذمن آل كثكثة وغيرام أالها  كاناستةرق  ترة من الووي، و  بطَلاَرىل  إن مراحل الفتم اإلسالمنوافوة القول  
، وكاني اإلسةةةةةةالمن  ن المنامق التن  تحها نلةةةةةةر الدين جاادًا علىعمل ، الذب "وتيبة بن مسةةةةةةلم"يد  ، حتى انتهن ا مر علىأو التاةةةةةةدب له
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عرش  على "مةلادة" أوام  -كما ذكرنا– لك المنامق  ن يد ا سرة الحاكمةحكم ت ى،  قد أبقلااة "بطَلاَرى"لسياسته أثر عظيم  ن نفو  أال 
أالها تحي راية واء نضةةةة، مما أسةةةةرع باأالها والزواج منهم، والتالم العر  بسةةةةكين القبائل العربية بين ربوعهات و ن المقابل عمل على، "بطَلاَرى"

،  قد أوام المسجد مة المساجد  ن مول البالد وعرضها، إوا ن نلر اإلسالم "وتيبة"تبعها القائد اللمواي اإليجابية التن اومن أام ، الدين الجديد
احا  السبعمائة وار لارج ولقد كان آل كثكثة أ، (46)م712اة / 94سنة   ن "وتيبة"، أملق عليه اسم مسجد "بطَلاَرى"الجامر بالقر  من ولعة 

 إلىالمسةةةلمون  توجهعندما ومن أبرز مظاار اذا التمرد ما حدث ، الجامر "وتيبة"سةةةجد م إلىالحضةةةور  ومن أكثر المتمردين على "بطَلاَرى"با  
بين المر ين، تةل   يه ترت  عليه نلو  اراع ، مما بالحجارة من أسمم القاور  فوجئوا بضربهم، رام ممالبينهم بالنزول للاالةأبوا  واو 

استلدمي كأبوا  للمسجد الجامر  ،اورة أانامهم ، وكان عليها نقوش علىوا  واوراموتالع أب" باوتيبة"، ومن ثم أمر القائد المسلمون عليهم
  .(47)، وبعد كلم وجوه اور ا انام منهاتهبعد توسع

بنن أمية  الوووف  ن وجه عمال أال السةةةةةةةةةةةبعمائة واةةةةةةةةةةةر على، اسةةةةةةةةةةةم (48)أو كما يملق عليهم بعض المؤرلين لقد عمل آل كثكثة 
ان"تبعواا  ن حكمهم لمنمقة والتاةةةدب للسةةةياسةةةة التن ا َراسةةةَ السةةةياسةةةة  ضةةةد ، وتحديداً بوجه لاف "بطَلاَرى"جه عام وبو  "ما وراء النَّْهر"وبالد  "لط

 . ة  ن البالداليالم
وجمر ا موال  ،ىالسةةةةةةةةلم من المو لم يمن  لجزية علىاان التلةةةةةةةةدد والظلم  ن  رض من بنن أمية ة للوالة الي قد كاني السةةةةةةةةياسةةةةةةةةة الم 

سةةةناد المنااةةة   -حتى مر العنااةةةر ا لرى ممن أسةةةلموا- ويين للعناةةةر العربن دون غيرها مميل الللفاء  إلى، باإلضةةةا ة بالقسةةةوة واللةةةدة وا 
 إلىباةةةةفة عامة وآل كثكثة باةةةةفة لااةةةةة  "بطَلاَرى" النا سةةةةبا  التن أدي بأا، تلك أام ويادة الجيوش والمنااةةةة  اإلدارية لهم ، مثل الكبرى

ان الن ن عهد و م 722 /اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة104، مثلما حدث  ن سةةةةةةةةةةنة الوووف  ن وجه الوالة َراسةةةةةةةةةةَ عمر بن " "  ن لال ةالحرلةةةةةةةةةةن"سةةةةةةةةةةعيد بن عمر  لط
، مر الموالن  ن جمر الجزيةالن تلدد ، ولكن الو النالمو ن أسلم من مبر ر الجزية عواليه ، الذب أمر م(719: 717اةةةةةةةةةة/ 101: 99)"عبدالعزيز
ْةد"وليم إ إلىجنوده ور عب بالرغم من ثاروا  "بطَلاَرى"،  لما تلةةدد مر أال الجزية ، وماةةالحتهم علىلها  ن عدة مواورأا على هر ا، وانتاةة(49)"الاةةط
 . (50)االحهم بعد ذلك ىعليه حت

لىو   ان"بنن أمية  ن  اتبعها عمال ة اللامئة التناليجان  السةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةة الم ا  َراسةةةةةةةةةةةةَ الداللية ن اناك الاةةةةةةةةةةةةراعاي نجد أ "بطَلاَرى"و "لط
انأبومسةةةلم ال"ظهور الدعوة الجديدة التن تزعمها  ، مما سةةةاعد على(51)لك المنامقواالضةةةمراباي التن انتلةةةري بين القبائل العربية  ن ت َراسةةةَ  "نلط

، نقساماي القبلية بين عناار العر ، والذب استفاد من الاراعاي واالذين دعوا لبنن العبا علر ال ثنىاال أحد النقباء، و يينداعن دعاة العباس
َراَسانأبومسلم ال"ومن الال ي للنظر أن استقرار  ،(52)الدعوة لللال ة العباسية الجديدة ن  َراَسان ن إوليم  "نلط لرا ه علىو  لط ، ما وراء النَّْهربالد  ا 

مالق يده  ن تلك  مالق يده  ن حياتهم وأوالدام،  منه نتيجة لضةةةةةر  أعناوهم ما لبثوا أن تذمروا، ثم معليه يفرض سةةةةةيمرته جعله ،المنامقوا  وا 
 ، أمالً (53)-رضةةن اهلل عنه-الدعوة رل علن بن أبن مال  إلى "بطَلاَرى" الن، مما ترت  عليه أن مال معظم أا سةةبن ذراريهم واسةةتاةةفن أموالهم

 . أيضاً  ن اللال ة العباسيةستقالل عومحاولة اال ،السيمرة والتحكمن اللالف من تلك  
 آل كثكثة وحركات التشيع آلل البيت والميل للهرطقة :  -

أبنائه  ووالوا بإمامته ولال ة -رضةةةةةن اهلل عنه-أبن مال  ، ولةةةةةايعوا رل بيي علن بنمذا  اللةةةةةيعة "بطَلاَرى"اعتنق العديد من أال  
ن لرجي  بظلم لااةةةةة أن ال تلرج من أوالده ة، وأن اإلماممن بعده   –اسةةةةرةملك ا ك- "يزدجر الثالث"تزوج من ابنة ود  "الحسةةةةين بن علن"، وا 

 . (54)المذا  الليعن ول  ن اإلسالم علىالدل لذا تلجر أال اذه البالد على ؛يةاو محمد بن الحنف اً نج  منها ابنأو 
، وود تأثر امر غي إلىلك وال يجوز نقله لك أال بيي المَ ، حيث كان يتوارث المط للملوكمانهم بنظرية الحق اإللهن جان  إي إلىاذا  

 إلى كل من دعى إلىلذا كانوا يثورون كلما سةةةنحي لهم الفراةةةة وينضةةةمون  ؛من الدعوة رل البيي لةةةعارًا لهم تلذوابلاريون بتلك النظرية،  اال
 . آل البيي

، "بطَلاَرى"من أال  ه عدد كبيرإلينضم ا، واعتنق التلير  "لريك بن الليخ المهرب"ندما لرج م ع750 /اةةةةةةةةةةةةة133ظهر ذلك  ن سنة  
انأبن مسةةلم ال" ة  ن تلك الفترة كانوا ضةةمن رجالولكن آل كثكث َراسةةَ آالف مقاتل يعاونهم  ن علةةرة  "زياد بن اةةالم"، الذب وجه جيلةةًا بقيادة "نلط

 .(55)أيديهم " وتم القضاء عليه وعلى حركته علىبلريك"وا الهزيمة ل،  أنز وتجاراا من آل كثكثة ،"بلار لداه" "بطَلاَرى"حاكم 
انالمقنر ال"رأسةةةةها حركة  وعلى لميل آل كثكثة لحركاي الهرمقةأما بالنسةةةةبة   َراسةةةةَ  :اةةةةةةةةةةةةةةةةة156ما بين سةةةةنة ) "بطَلاَرى""، التن عمي نلط

من وبل  "بطَلاَرى"،  إننا نرب  ن البداية أن حاكم اإللحاد والزندوة إلىمركزًا لنلةةةةةر دعوته  "بطَلاَرى"اتلذ من  بم(، والذ779:م 773 /اةةةةةةةةةةةةةةةةةة163
، "بطَلاَرى" النوالكثير من أا، كة، وأيده كذلك تجار آل كثكثةاو أول المؤيدين لهذه الحر  "بنياي بن مةلةةةةةةادة"ا سةةةةةةرة الحاكمة القديمة المسةةةةةةمن 

" بنياي"، ومسةةاندة أمراء البيي الحاكم القديم ولااةةة (56)"َبْةَداد"عداا عن مقر اللال ة العباسةةية  ن من ظروف المنمقة وبط  "المقنر"سةةتفاد حيث ا
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ه  ن داره، وومعته تان وباغته مجموعة من الفرسإلي م(785- 775 /اة169- 158)أرسل اللليفة المهدب العباسن الذب استمر  ن تأييده حتى
سقامها، و ، ومناارته"المقنر"، جزاء لما ودمي يداه من اعتناق مبادئ اذا إرباً    .(57)للفرائض اللرعية رتداده عن الدين اإلسالمن وا 
 :  "ُبَخاَرى"عالقة آل كثكثة بالدويالت المستقلة في  -

ان"وليم التن وامي  ن إرة الدول المسةةتقلة تحي سةةيم "بطَلاَرى"تمتعي أسةةرة آل كثكثة كتجار بالمكانة المرمووة  ن   َراسةةَ وامتد نفوذاا  "لط
 .(58)م(872م: 820اة / 259اة: 205)، ومن أولى تلك الدول "الدولة الماارية""بطَلاَرى" إلىمانها لوس

بينهم سةةةيرة حسةةةنة، ونلةةةروا  "ونيالماار "،  قد سةةةار سةةةتقرار  ن البالدباال "الدولة الماارية"وتجاراا  ن عهد  "بطَلاَرى"وود تمتر سةةةكان  
َمرَوْند"و "بطَلاَرى"، وود أنابوا  ن حكم العدل بين الرعية ، أواموا التحاةةيناي بها  –ة التن سةةوف تحكم البالد  يما بعدوان ا سةةر – "سةةامان"آل  "سةةَ

ان"اسةتقرار وسةهولة التبادل التجارب بين  إلى، مما أدب المنيعة، بإوامة ا سةوار والحاةون عناية كبيرة "ما وراء النَّْهر"وعنوا ببالد  َراسةَ وجمير  "لط
وامة الحراسةةةةةةة على، وبذلك اسةةةةةةتفاد آل كثكثة من تلك التد"ما وراء النَّْهر"بالد  التجارة  ن جمير المدن  المرق  ن تنلةةةةةةيم حركة بيراي ا منية وا 

 . (59)والبلدان
 "إسماعيل"، وأرسل منلور اللال ة بحكمها باسم ا مير "سامان"حكم آل  إلىرسميًا  "بطَلاَرى"آلي مدينة  ،م900اةةةةةةة / 287 ن سنة و  

اي نتيجة الفتن بااضةةمر كاني اناك ما ، بعدمن والنظام  ن ربوع البالد، واسةةتت  ا "بطَلاَرى"مور  ن اسةةتقري ا ،  "ناةةر"نائبًا عن أليه ا مير 
َمرَوْند"من  "ما وراء النَّْهر"، الذب نقل عااةةةةةةةمة بالد "إسةةةةةةةماعيل"يد ا مير  عهد جديد على إلى "بطَلاَرى"اةةةةةةةاري ،  والحرو  ، "بطَلاَرى" إلى "سةةةةةةةَ

ان"اةةةةةاري  النوبالت َراسةةةةةَ ان"حاكم   أاةةةةةبم، ، منذ بداية الفتوحاي اإلسةةةةةالمية، بعد أن كاني بالعك "ما وراء النَّْهر"تابعة إداريًا لبالد  "لط َراسةةةةةَ  "لط
 . (60)"وراء النَّْهرما "بالد  تابعًا له علىنائبًا يولن 

ْين"، لااةةة مر بالد وانتعلةةي ونلةةمي باةةورة كبيرةاسةةتفاد آل كثكثة اسةةتفادة كبيرة وازداري تجارتهم  "سةةامان"و ن عهد آل    ؛"الاةة 
النلةام التجارب رل ارة  ن تلك السةف إلى، وسةوف ألةير (61)،  زاد النلةام التجارب والعالواي السةياسةيةجة لتبادل السةفاراي بين الدولتينوذلك نتي

 . كثكثة
 : ُبَخاَرىالتجاري في دور آل كثكثة اا: نيثا

، و نهم أاةةةةةةاًل كبيروودرة ومنزلة ولةةةةةةرف  حرمة ، حيث كانوا ذا"بطَلاَرى" النمن المعروف أن آل كثكثة تمتعوا بمنزلة عظيمة بين أا 
ْين النتاةةلوا بأاا، و عبر أسةةواوها "بطَلاَرى"، مارسةةوا التجارة  ن دالل (62)تجار أغنياء لذا البد  ؛هاإلي ينالمواةةل ةالبحريو  ةريق البعبر المر  الاةة 

الداللن والسور  ، وتقر ا سواق بين السورالتن لةلي عدة أماكن من الربض بطَلاَرىالتجارة الداللية المتمركزة  ن ا سواق ب إلىعلينا أن نلير 
،  قد سةةةةةةةواقتلك ا  ، ومن أجل الروابة علىق يلتف بهاسةةةةةةةو  ن لكل حر ة،  كاوالتاةةةةةةةااةةةةةةةاتهاتعددي أنواع ا سةةةةةةةواق ، وود اللارجن للمدينة

 . (63)لمحتس منا  امنر الةش والتدلي  بين الباعة والملترين  ن ا سواق لن الللفاء العباسيو  استلدم
، واو من "عليه اسةةةم "بازار ماو روزق يملق ومن ألةةةهر ا سةةةواق التن مار   يها آل كثكثة أعمالهم التجارية عدة أسةةةواق منها سةةةو  

، (64)أنه تلاةةةةف  ن بير ا اةةةةنام وا وثان إلى، وترجر لةةةةهرته وديمًا ام مرتين  ن العام لمدة يوم واحد، ويق"بطَلاَرى"ألةةةةهر وأودم ا سةةةةواق  ن 
ْين"، حيث عمل أالها بالتجارة مر بالد بأسةةةةةواوها "َبْيَكْند"كذلك الةةةةةتهري مدينة  ، التن تقام بها "بطَلاَرى" مدن، إحدب (65)"ر"لةةةةةاوغ، ومدينة "الاةةةةة 

 . (66)ة، وكاني التجارة بها رائجوم جمعةا سواق بمريقة منتظمة كل ي
تجار  ن أنواع أسةةواوها ببير واال ي، والتن الةةتهر "بطَلاَرىل"التابعة  (68)"زندنه"، ومدينة (67)"ي "المواو  رتاد آل كثكثة أسةةواق مدينةكما ا 
 قد  "زندنه"، أما لر المعيبة من رويق ودوا  وغيرااتقام لمدة علةةةةةةةةةةرة أيام وتباع بها بقايا السةةةةةةةةةة "المواوي "، وكاني أسةةةةةةةةةةواق السةةةةةةةةةةلرمعينة من 

 . (69)، وكاني أسواوها كل أسبوع  ن يوم الجمعةهاإلينسبة  "الزنديجن"تلااي أسواوها  ن بير نوع معين من ا وملة يملق عليه 
 . من المكاييل م، وغيرا(71)"القنمار"، و(70)"ا ووية"و "الجري "نتلري عدة وحداي للموازين والمكاييل أامها ا "بطَلاَرى"و ى أسواق  
المحااةةةةةةةةيل  وىا سةةةةةةةةواق وازداار المنتجاي الزراعية وتعدداا واالرتفاع بمسةةةةةةةةت رواج التجارة وتنلةةةةةةةةيم حركتها كثرة لقد سةةةةةةةةاعد على 
  عليه ،  لةةةيد لهم القنواي، مما ترتمبقة الفالحيناتمامه الكبير با( م844اةةةةةةةةةةةةةةةة /230ىتو ) (72)"بن ماارعبداهلل "ا مير  ،  لقد أولىالزراعية

 إلى، الذب كان يحمل مثل محاةةول القمن والقاةة  والبميخ لذلك تعددي المحااةةيل ؛(73) ن عهده "بطَلاَرى"ة  ن سةةهولة الرب وتنلةةيم الزراع
المواد اللام الزراعية والحيوانية مثل اإلبل  ة على، المعتمد"بطَلاَرى"ذلك  قد ازداري الاناعاي والحرف  ن  ، وبناء على(74)"َبْةَدادب"دار اللال ة 

،  وعليه  قد نلمي عدة استةالل ا اواف واللحوم والجلود، مر اي التن وامي عليها اناعة ا لبان، وغيراا من الحيوان(75)وا غنام والمالية
جان  اةةناعة المنسةةوجاي الحريرية من دود  إلى، (76)كلمة والسةةجاجيد، واةةناعة ا ية والكتانيةالمنسةةوجاي القمنية والحرير حرف منها اةةناعة 
ْين" ن بالد  "بطَلاَرى" النالقز التن اكتسةةةةبها أا ار، التن امتازي بجمال اةةةةنعها لارية والمعدنية من القدور وا زي، واةةةةناعة ا وانن الف(77)"الاةةةة 
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جان  ا وانن النحاسةةةية  إلى ي اةةةناعة ا وانن من اذين المعدنين،،  قد الةةةتهر "بطَلاَرى"، ولوجود معدن الذا  والفضةةةة  ن أرض (78)وحسةةةنها
كثرة  إلى النبالت ، مما أدىالمعادن  ن جبالها، لوجود العديد من (80)، واةةناعة ا سةةلحة الملتلفة(79)التن أملق عليها اسةةم الماةةابيم النحاسةةية

ستقرار، ولة وأمن واالتجار نقلها  ن سه بيد المرق التجارية التن سهلي علىآلر، وتع إلىمر تيسير نقلها من مكان  "بطَلاَرى"السلر وتعدداا  ن 
 . وتنليم حركة التجارة اللارجية

ْين"، لااة النلام التجارب مر بالد اتمامًا كبيراً اتم آل كثكثة بالتجارة اللارجية اا كما  ساندام الحكوماي تآل كثكثة  وود ااتم، "الا 
وامة الربم والفنادق التوماع المرقو بتعبيد المرق التجارية وتأمينها من اللاةةةةةوف  "بطَلاَرى" المتعاوبة  ن وامة الحراسةةةةةاي عليها وا  ن يرتاداا ، وا 

اي جمير المروة حفر اربةةار والعيون على، مر (81)لمعةةامهمم والعلف لةةدوابهم والمؤن لبضةةةةةةةةةةةةةةائعه ، حتى يجةةد التجةةار المةةأوىهةةاالتجةةار  ن دروب
واسةةةةةةعة من المرق العالمية التن تمر  ود تمتعي بلةةةةةةبكة "بطَلاَرى"زداار التجارة اللارجية وتنلةةةةةةيمها لااةةةةةةة أن ذلك ا ، وود ترت  علىالتجارية

َمرَوْند"و "بطَلاَرى"الذب يمر عبر  "َوْزوين"عبر مريق بحر  "الرو "بأراضةةةيها مثل المريق التجارب بين اللةةةرق وبالد  ْين"بالد  حتى "سةةةَ ، (82)"الاةةة 
ان"ومريق  َراسةةةةةَ ْين"الذب يربم ما بين بالد  "لط ابطور"، و(83)"َاَمَذان"م مثل الي، مرورًا بعدة أو"الِعَراق"بالد  و "الاةةةةة  ، حيث يتفرع "بطَلاَرى"و (84)"َنْيسةةةةةَ

اش"اما عبر بالد مريقين يسةةةير أحد إلى ْون"، ونهر "َ ْرَغانةوارلر عبر إوليم " "الِعَراق" إلى "اللةةةَّ ْيحط ْين"،  بالد (85)"أطوْزكند"وليم إ إلى، "سةةةَ ، "الاةةة 
ْين"ب بين وكان المريق البر   . (86)من ألهر المرق التجارية  ن تلك الفترة "الِعَراق"و "الا 

" وان ما يعرف باسةةةةم "المكو اإلسةةةةالمية  ةواللارجية التن  رضةةةةتها الدولوام آل كثكثة بد ر الضةةةةرائ  المقررة على التجارة الداللية  
اللليفة أو نائبه  ن –ز عبوراا إال بجواز من السةةةةةةةةلمان ، والتن ال يجاالةلمان والجوارب تجارة الرويق من علىالمفروضةةةةةةةةة الضةةةةةةةةرائ   لااةةةةةةةةة
ثالثين  إلىالمرأة علةةةرين  ، ويألذون علىإذا كانوا أتراكاً  الجوارب بال جواز ، وكذلك علىمائة درام إلىسةةةبعين ب تقدر اً رسةةةومويألذون  –اإلوليم
 . (87)، ومن أجلها تقر التفتيش"بطَلاَرى" إلى، ويردون سبائك الفضة وماش الراك  دراماً  ، وعلى الجمل درامين وعلىدراماً 

، لما تعود عليهم التجارة اللةةةةةةةة  وميسةةةةةةةةرة للتجار رة اللارجية وليلة بعضكاني تلك الضةةةةةةةةرائ  علن التجا أب مدى إلىواذا يوضةةةةةةةةم  
من تعبيد المرق  "بطَلاَرى"ن والوالة  ن الللفاء العباسةةةيو  أسةةةهمدارية التن ل كثكثة بالمسةةةاعداي اإل، لقد اسةةةتفاد آبا رباح البااظة والثراء الفاحش

وةةةةةامةةةةةة راسةةةةةةةةةةةةةتهةةةةةا وتسةةةةةةةةةةةةةهيةةةةةل حركةةةةةة مرور القوا ةةةةةل، وحةالتجةةةةةاريةةةةة  ، وبنةةةةةاء الربةةةةةامةةةةةاي ين المرقحسةةةةةةةةةةةةةالسةةةةةةةةةةةةةةةةةدود ولةةةةةةةةةةةةةق القنواي وت، وا 
تنلةةةةةيم ورواج  إلى النبالت ، مما أدىآلر إلىمسةةةةةتلزماي أثناء تنقالتهم بالبضةةةةةائر من مكان  إليه من( التن تزود التجار بما يحتاجون )ا ربمة
ْينالتن نلأي بين بالد  سياسية الجيدة، والعالواي اللتجارة الداللية واللارجيةحركة ا ، وبذلك ازداري تجارة آل كثكثة (88)وأمراء بنن سامان الا 

 . اجي بمريقة ملحوظة  ن تلك الفترةور 
  "ناةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر بةةةةةةةن أحةةةةةةةمةةةةةةةد"لةةةةةةةقةةةةةةةد اكةةةةةةةتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  تةةةةةةةجةةةةةةةار آل كةةةةةةةثةةةةةةةكةةةةةةةثةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهةةةةةةةرة واسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةة  ةةةةةةةن عةةةةةةةهةةةةةةةد ا مةةةةةةةيةةةةةةةر  

حيث أرسل ا مير ، الجانبيناستمرار روح الو اق بين ، و النالئة  ن تلك الفترة سياسيةبفضل العالواي ال (89)(م942 :م913اةةة/ 331 :اةةة301)
ْين"إمبرامور  إلىسةةةةفارة  "ناةةةةر بن أحمد"السةةةةامانن  "أبو دلف ، رأسةةةةها "نوح بن ناةةةةر"بنه ا ميراةةةةينية ال " معلنًا رغبته  ن مل  يد أميرةالاةةةة 

ْينإمبرامور مر  " الذب التقىبعننيال  ، وتم تجهيز العرو اسةةتقبالأحسةةن ، وود اسةةتقبل السةةفير ،  ن عااةةمته"الين بن اللةةليروالمسةةمى " الاةة 
ْين ، ومن "نييناالسةةةام"عااةةةمة  "بطَلاَرى"، وتم حفل الز اف  ن مدينة ثلثمائة جارية وااةةةمحبي معها مائتن لادم وحوالن، لير وجه ية علىالاةةة 

 . (90)بعداا توالي العالواي الميبة بين المر ين
ْينلقد سةةةةةجل تاريخ   ْين"بالد  إلىلم  علةةةةةرة سةةةةةفارة  النحو  الاةةةةة  ْين،  ن محاولة كسةةةةة  ود الجان  "الاةةةةة  ن وتبادل التجارة بين الاةةةةة 
ْين" بامرة التن كان يحملها تجار المسةةةةلمين  جان  الهدايا والتحف الفالرة إلى، الجانبين ْين، بينما الجان  "الاةةةة  ًا ن كان يسةةةةتهدف أغراضةةةةالاةةةة 

أراضةةةةةيها وو رة محااةةةةةيلها الزراعية، وازداار الحرف ة ب، نظرًا للاةةةةةو "النَّْهرما وراء "البلدان  ن بالد  سةةةةةياسةةةةةية من أجل نلةةةةةر أمماعهم على
ْين"ألةةةةةةةةةةده تجاه بالد  لتجارب علىوبذلك كان االزداار والنلةةةةةةةةةةام ا، والاةةةةةةةةةةناعاي بها . واسةةةةةةةةةةتفاد تجار آل كثكثة من تلك العالواي (91)"الاةةةةةةةةةة 

ْين" ، لدرجة أن مدينة "لانقو ائدة كبيرة والماااراي بين المر ين ْينمسلم يوليه ملك  واض  ، وكان بها ينبلاريية كاني مجمعًا للتجار الالا   الا 
مر  "سةةامان" ن عهد آل  سةةياسةةية الحسةةنةأامية دور العالواي ال لذا نسةةتنتج مدى ؛(92)تجار، الذين يقاةةدون تلك البالد لالالحكم بين المسةةلمين

ْين"بالد  وامة الحراسةةةة عليه، وتعبيد المرق رواج التجارة على "الاةةة  التن حققها آل كثكثة المكاسةةة  الواسةةةعة  ، ومدىا لتأمين التجار وتجاراتهموا 
 . "انفاحش الذب عاد عليهم  ن ظل آل "سام، والثراء المن وراء ذلك
، التجاربلتبادل جان  ممارسةةتهم لنلةةام ا إلىلةةاركوا  ن الحياة السةةياسةةية  "بطَلاَرى"ولالاةةة القول  إن آل كثكثة المقيمين  ن مدينة  

ْين"، لااة مر بالد "بطَلاَرى"دالل ولارج   : ج التن نستللاها من اذا البحث ان، وأام النتائ"الا 
 .آل كثكثة ام مبقة أرستقرامية من سكان "بطَلاَرى"، انا  ااتمامهم  ن حياتهم اليومية على التجارة،  أثروا ثراًء  احلاً  -1



 عدد الثانى ال                                                                                   مجلة العمارة والفنون  

8 

 

أسةةةةماء   راد  - يما واةةةةلنا من معلوماي–إن الماةةةةادر التاريلية لم تفاةةةةل لنا الكثير من الحياة االجتماعية رل كثكثة،  لم تورد  -2
اذه ا سةةةةةرة أو نلةةةةةامهم؛ اللهم إال بعض اإللةةةةةاراي المتناثرة  ن بمون الكت  عن حياتهم السةةةةةياسةةةةةية وعالواتهم بالحكام وأنلةةةةةمتهم 

 .بطَلاَرى ن  التجارية كأسرة اوتاادية
اسةةةةةتمرار ، لمنر إمالع العر  على - ن بداية ا مر - وامر القائد "وتيبة" بتقسةةةةةيم بيوتهم مر العر  الفاتحين آل كثكثة لم يناةةةةةاع -3

ظهارام اعتناق اإلسةةةةةةالم، مما اعبادة ل اعتناوهم ترك بيوتهم كلها للعر ، د عهم ل اةةةةةةنام واعتناق بعضةةةةةةهم للمجوسةةةةةةية  ن البامن وا 
 ن اسم أال السبعمائة وار. أملق عليهم المؤرلو  ،ألرى  نفسهموتلييد واور 

من  ، واتلاذامعند الفر  بنظرية الحق اإللهن المقد  ميمانه، نتيجة إل يما بعد المذا  اللةةةةيعن لىاإلسةةةةالم ع إلىمال آل كثكثة  -4
 . اهلل عليه وسلم لعارًا لهم الدعوة رل بيي رسول اهلل الى

َراَسانأبن مسلم ال"دعوة  إلىنضموا ، وا"بطَلاَرى"لارك آل كثكثة  ن الحركاي السياسية دالل  -5 ، وذلك لعدم تحقيق ضد بنن أمية "نلط
بعض الهرمقاي  إلى، كما انضموا ية عليهمة والسياسية التن مارسها عمال بنن أماليوللضةوم المآمالهم  ن تكوين دولة مجوسية 

َراَسانالمقنر ال"، مثل حركة "بطَلاَرى"هري  ن الدينية التن ظ  ."بسنام"، ااح  ولعة "نلط
ْين" مما عاد عليهم بالثراء   -6 عمل آل كثكثة  ن حر ة التجارة الداللية  ن أسةةةةةواق "بطَلاَرى"، والتجارة اللارجية لااةةةةةة مر بالد "الاةةةةة 

 الفاحش.
ْين"وأبامرة  "سةةةةةامان"اسةةةةةتفاد آل كثكثة بالعالواي الدبلوماسةةةةةية بين أمراء آل  -7 ، اللارجية بين البلدين ،  ن تنلةةةةةيم حركة التجارة"الاةةةةة 

وامة الحراسةةةةةةة الملةةةةةةددة علىمنا  ا بسةةةةةةتتنتيجة ال جان  دورام البارز  ن  إلى، اذا المرق التجارية، وتمهيد المرق وتعبيداا ، وا 
 .الداللية  ن أسواوها اللهيرة "بطَلاَرى" ةتجار 

لقاء إن دراسة تاريخ أسرة آل كثكثة  ن حاجة للمزيد من الدراساي التن تبحث عن تفاايل لحياتهم ووضعهم ا -8 الجتماعن والثقا ن، وا 
  . بطَلاَرىمن الضوء على ملاركتهم السياسية واالوتاادية  ن  مزيد

 الهوامــش
ْةدوليم : تقر  ن إبطَلاَرى  -1 ْونلابة  يما بين نهرب الذب يلمل ا راضن ال، الاط ْونو  َجْيحط ، ويسميها ، ويملق عليها اسم نومجكيَسْيحط

ْين  ليدن، -بريل مبعة: المسةةةةةالك والممالك، ابن حوول، راجر ومةكان وزندنة وكرمينية َبْيَكْند، ومن مدنها  Numiاسةةةةةم نمن يون الاةةةةة 
ترجمة بلير  رنسي  وكوركي  عواد، المبعة الثانية، مؤسسة  ،اللال ة اللروية: بلدان لسترنج كن نظر أيضاا ؛402م، ف 1872
لىو  ، تحمل منها إلى مرواتين واسةةعة الفاكهةوان مدينة نزاة كثيرة البسةة؛ 504، فم1985 /اةةةةةةةةةةةةةةة1405لبنان، -، بيرويالرسةةالة  ا 
، وأالها متاةةةةةةةةلة باةةةةةةةةرك من جمير النواحن إال على لضةةةةةةةةرةيقر لم  ، وأنه إذا علوي وهندزااما وراء النَّْهر، وأنها نزاة بالد لوارزم

، : معجم البلداناووي الحموبي، راجر ؤاا لل  ملبكلذلك  هن مدينة على أرض مستوية وبنا ؛ علن ضياعهم أحسن ويامًا بالعمارة
 .420 -419ف  ،1ج ،م1984 /اة1404 لبنان، –مبعة دار اادر بيروي 

م، 1993 مار، –أمين عبدالمجيد بدوب، ونار اهلل مبلر المرازب، مبعة دار المعارف، بالقاارة النرللن: تاريخ بطَلاَرى، ترجمة   -2
 .52ف

 . 52، فالمادر السابق: النرللن -3
 . والافحة المادر السابق: النرللن -4
 . 290، فم1927، ليدن– مبعة بريل، االاملرب: مسالك الممالك -5
 . 338 -337: المسالك والممالك، فابن حوول -6
أنظر  ؛280م، ف1909 ليدن، –بريل، مبعة أحسةةن التقاسةةيم  ن معر ة ا واليم: ؛ المقدسةةن356الماةةدر السةةابق، ف: لحووابن  -7

 ،مار -، ترجمة السباعن محمد السباعن، المبعة الثانية، النالر دار الزاراء للنلر، القاارةاإلسالم  ن إيران  سكن:بمرولو  أيضاً 
 .54ال ة، ف؛ كن لسترنج: بلدان الل76ف م،1993

َراَساناليًا على إوليم ، أرسله الحجاج بن يوسف الثقفن و وتيبة بن مسلم الباالن: من وبيلة بااله -8 م  ن لال ة 705 /اةةةةةةةةةةةةة86 ن سنة  لط
ْينسةةوار بالد أ إلى ، وواةةلما وراء النَّْهرالوليد بن عبدالملك،  ةزا بالد  انل، و رض عليهم الجزية، اسةةتمر  ن واليته الاةة  َراسةةَ ورابة  لط

المبرب: تاريخ الرسةةةةةةةةل والملوك، تحقيق محمد ، ووتل علن أثراا، راجر ن بن عبدالملك، حتن عزل  ن عهد سةةةةةةةةليماالعلةةةةةةةةر سةةةةةةةةنواي
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 لبار، ترجمة عفاف : زين االكرديزب ؛429، ف6، جم1979 ،أبوالفضةةةةةةةل إبراايم، المبعة الرابعة، مبعة دار المعارف الماةةةةةةةرية
 .179، فم1982 /اة1402، مار–، القاارة السيد زيدان، المبعة ا ولى

ل العدنانية مثل بنو وائل وربيعة، وبعضةةةةةها ، اذه القبائل بعضةةةةةها من القبائبطَلاَرىسةةةةةتقرار العر   ن مدن وورب لقد عمل وتيبة على ا -9
رأسةةهم  وبيلة ا زد، وعلىمنية، مثل اليجان  بعض القبائل  إلى، من مضةةر، مثل بنو سةةليم وبنو ملكان، وبنو أسةةلم، وبنو سةةعد وتميم

 . 76بمرولو سكن: اإلسالم  ن إيران، ف، راجر المهل  بن أبن افرة أسرة
 ،، مقال بمجلة كلية اردا بطَلاَرى: مه نداأنظر أيضةةةةا  ؛52، فبطَلاَرى: تاريخ النرلةةةةلن؛ 336ابن حوول: المسةةةةالك والممالك، ف -10

  .49، ف م1965، 19جامعة اإلسكندرية، العدد 
ْونونهر  بطَلاَرى: بلد بين َبْيَكْند -11 له مزارع  ما وراء النَّْهر، وان بلد كبيرة حسةةةةةةةةةةةةةنة كثيرة العلماء وكل بلد ببطَلاَرىمرحلة من  على َجْيحط

 ةبعد لمسةةةةةة لىع َبْيَكْندو ، أكثر منها ما وراء النَّْهرلدان ب، غير أن بها من الرباماي ما ال ببلد من الب،  ن أالها تجارَبْيَكْندوورب إال 
ْون إلى راسةةةخ  ن المريق المنحدر  ْونمفازة رملية إلى حد  َبْيَكْند، وتلن مدينة ربض  يه سةةةوق ، ولهاَجْيحط ياووي الحموب: ، راجر َجْيحط

مدينة "َبْيَكْند" من المدن  دوتع؛ 506بلدان اللال ة اللةةةةةةةةروية، ف :كن لسةةةةةةةةترنجنظر أيضةةةةةةةةا ا؛ 633- 632، ف1معجم البلدان، ج
المنيعة ذاي ا امية الجةرا ية واالسةةةتراتيجية  هن تمثل أور  مدن "بطَلاَرى" للفاتحين العر ،  ضةةةاًل عن كونها البا  الجنوبن الةربن 

 .281لتقاسيم، فالمقدسن: أحسن ا، راجر لبالد ما وراء النَّْهر، ومما زاد عناية ا االى بتحاينها رواج التجارة  يها وثرائها
نقله عن ، الةزو المةولن إلى: تركسةةةةةتان من الفتم العربن بارتولدأنظر أيضةةةةةا  ؛633ياووي الحموب: الماةةةةةدر السةةةةةابق والجزء، ف -12

 . 242م، ف1981،االح عثمان االم، مبعة الكويي اللةة الروسية
لمبقة التن كاني ، اذه اا راضن الزراعية وبل اإلسالم ك، وان مبقة مالقاناناية دَفاِرس: مفرداا داقان وجمعها  ن اللةة الالدااونة -13

حمد السةةةةةةعيد سةةةةةةليمان ، ترجمة أ: تاريخ الترك  ن آسةةةةةةيا الوسةةةةةةمىولدبارت، راجر وتحمل ألقابًا تركية بارزة الترك  تؤثر حضةةةةةةاريًا على
براايم ابرب  .82م، ف1958اة/ 1378 ،، مكتبة ا نجلو الماريةوا 

 .270م، فاليومعر ة ا : أحسن التقاسيم  ن دسنالمق -14
 .43، فبطَلاَرى: تاريخ النرللن -15
 .52، فالمادر السابق -16
بالد التةزغز  د، وتع م  ا نوف ،م أنهم عراض الوجوه اةار ا عين، ومن أام افاتهتركستان: او اسم جامر لجمير بالد الترك -17

ْينوحدام  ،من أوسةةةةر بالد الترك موب: ياووي الحراجر  ، ارا ، وأول حدام من جهة المسةةةةلمين والةز والتبي واللرلخ والكيماك الاةةةة 
 .23، ف2معجم البلدان، ج

 .435الكرديزب: زين ا لبار، ف -18
 .20 -19، فبطَلاَرى: تاريخ النرللن -19
م، 1992 ، ن ادر اإلسالم، مبعة دار الفكر العربن بطَلاَرى: محمد أحمد محمدنظر أيضا وا ؛18، فالمادر السابق: النرللن -20

 .8ف
انالمقنر ال -21 َراسةةةةَ نه ، وأالربوبيةدعن ا،  عر ة السةةةةحردرجة كبيرة  ن م ، عرف عنه أنه علىن حكيم بن عماء: يعرف باسةةةةم االةةةةم بنلط

نه كان إ، وويل نه من ذا إيسةةةةتر به وجهه، وويل تلذ لنفسةةةةه وناعًا ، وود النا  وعبدوه وواتلوا دونهلذا أوبل عليه ا ؛المهدب المنتظر
، لهوود اتلذ المقنر من ولعة بسنام حانًا  ؛98، فبطَلاَرى: تاريخ النرللنراجر لذا سمن بالمقنر  ؛تهلدة دماميلفن وجهه بسب  

َراَسانأتباع أبومسلم ال –ه المبيضة إلي، وأمده الترك بالعديد من السالح والمال وانضم بطَلاَرىوان من رساتيق كلن ب  دعىوود ا –نلط
باحة المحرم  ن : الكامل ابن ا ثير ، لمزيد من التفااةةةةيل راجرأسةةةةا  اللرمية ه علىؤ اي، ووامي مبادبإسةةةةقام الفرائض اللةةةةرعية وا 

، م1987 /اةةةةةةةةةةةةةةةة1407لبنان، سةةةنة-، بيروي، المبعة ا ولى، مبعة دار الكت  العلميةعه واةةةححه محمد يوسةةةف الدواقراج، التاريخ
،  ن أيام العر  والعجم والبربر ومن عااةةةةةةةةةةرام من ذوب السةةةةةةةةةةلمان ا كبر يوان المبتدأ واللبر: العبر ودابن للدون ؛230، ف5ج
دراسةةة - اةةالي بين العر  والفر  والترك: الحسةةين مجي  الماةةربأنظر أيضةةا ؛ 207، ف3، جلبنان-، بيرويسةةسةةة ا علمنمؤ 

 .91 -90م، ف1969 ،تاريلية وأدبية، مكتبة ا نجلو المارية
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م، 1983 /اةةةةةةةةةةةةةةةةةةة1403لبنان،  -دار الكت  العلمية، بيروي، مبعة مراجعة وتعليق رضةةةةةةوان محمد رضةةةةةةوان ،البلدان البالذرب:  توح -22
ة ، مبعبين الفتحين العربن والتركن والحضةةارة العربية  ن آسةةيا الوسةةمى : اإلسةةالمحسةةن أحمد محمودأنظر أيضةةا  ؛410 -409ف

 .121 -120م، ف1968مار،  -لنهضة العربية، القاارةدار ا
 .192ف ،4ثير: الكامل، جابن ا  -23
 نظر أيضاا ؛178الكرديزب: زين ا لبار، ف -24

Gibb Sir Hamiton: The Arab Conquests in centeral Asia, London, 1923, p.40.  
َراَسانعداداي العسكرية  ن ، بعد أن استكمل االستلفتحها بطَلاَرىتمكن وتيبة بن مسلم من تسيير الحمالي العسكرية تجاه  ، ووضى لط

، 6ريخ الرسةةل والملوك، ج: تاالمبرب، راجر ووامها سةةبعون ألف مقاتل  حملة رأ حركة عبداهلل بن الزبير،  سةةار على ا مويون على
، ومبعة دار الندوة عارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، مبعة مجل  دائرة المالمبعة ا ولى ابن أعثم الكو ن: كتا  الفتوح، ؛424ف

 .123 -122د: اإلسالم والحضارة، فو حسن أحمد محمنظر أيضا ا ؛224ف ،7ج ،م1971/اة1391،لبنان -الجديدة بيروي
، ترجمة العاور حتن العار الحاضرمنذ أودم  بطَلاَرى: تاريخ  امبربأرمنيو   أنظر أيضا ؛172، ف : المادر السابقالكرديزب -25

، ماةةةةةر -القاارة المؤسةةةةةسةةةةةة الماةةةةةرية العامة للتأليف والترجمة والمباعة والنلةةةةةر، ،الللةةةةةا  ، مراجعة يحيىحمد محمود السةةةةةاداتنأ
 .58 -57م، ف1872

 .76بمرولو سكن: اإلسالم  ن إيران، ف أنظر أيضا ؛76، فبطَلاَرى: تاريخ النرللن -26
 ةزا عدة مدن منها "راميثين" ، "و ن حقيقة ا مر  إن القائد "عبيد اهلل بن زياد" كان ود انتهز  راةةةةةةةةةةةةةة الاةةةةةةةةةةةةةلم ا ولى مر "اللاتون -27

، حملهم معه إلى مدينة "الباةةةةةرة" وأسةةةةة  لهم اناك ما يملق عددًا من مقاتليهم ا وود سةةةةةبىأاله كبيرًا على "، وحقق انتاةةةةةاراً َبْيَكْندو"
اووي ي ؛172الكرديزب: زين ا لبار، ف ؛295، ف5المبرب: تاريخ الرسل والملوك، ج ، راجرمعليه اسم "سكة البلارية" نسبة إليه

 .330ب: الاالي بين العر  والفر ، فحسين مجي  المار نظر أيضا وا؛ 356، ف1، ج: معجم البلدانالحموب
؛ 192، ف4و ن: كتا  الفتوح، جابن أعثم الك ؛155، ف3، ج: الماةةةةةةةةةةةةةدر السةةةةةةةةةةةةةابقالمبرب ؛401ذرب:  توح البلدان، فالبال -28

َمرَوْند ْةد، وان واةةبة ما وراء النَّْهر، وان بلد معروف ملةةهور ببالعربية سةةمران: ويقال لها سةةَ ْةد، بنيي جنو  وادب الاةةط ، وويل الاةةط
 .248، 246، ف3وب: معجم البلدان، جياووي الحم، راجر َسَمرَوْند، وعربي  قيل نه بنااا لمركنيإ

 .407البالذرب: المادر السابق، ف -29
 .63، فبطَلاَرى: تاريخ النرللن -30
 .7ف، : المادر السابقالنرللن -31
 .198 -196، ف4كو ن: كتا  الفتوح، جابن أعثم ال -32
، ومعه لمدينة المنورةا إلىتجه ، بل اعااةةمة الدولة ا موية دملةةق إلى، لم يتجه الد اللةةرويةعند عودة سةةعيد بن عثمان من غزوة للب -33

، راجر لهم يعملون  ن الزراعة  ن أرضه، وجعولب  ثيا  للنة، يقال إنها ا كلمة أمرام بللر ثيابهم الفالرة، وود نو بلاريال الراائن
، اإلسالم والحضارة العربية: حسن محمودنظر أيضا وا ؛179الكرديزب: زين ا لبار، ف ؛403 -402لبالذرب:  توح البلدان، فا

 .119ف
 .65، فبطَلاَرى: تاريخ النرللن -34
 .205ف ،4الفتوح، ج: كتا  ابن أعثم الكو ن -35
 .315، ف5، جوالملوك : تاريخ الرسلالمبرب -36
 .402 -401لبالذرب:  توح البلدان، فا -37
 .120سالم والحضارة العربية، ف: اإلحسن أحمد محمودنظر أيضا وا ؛403لبالذرب: المادر السابق، فا -38
الكرديزب: زين  ؛70، فبطَلاَرىالنرلةةةةةةةةةةلن: تاريخ  ؛315، ف6والملوك، ج : تاريخ الرسةةةةةةةةةةلالمبرب ؛406لبالذرب : نفسةةةةةةةةةةه، فا -39

؛ بارتولد: 44 ن اةةةةةدر اإلسةةةةةالم، ف بطَلاَرى: محمد أحمد محمدنظر أيضةةةةةا وا ؛67 -60، فبطَلاَرى:  امبرب ؛175ا لبار، ف
 .302 -301تركستان، ف

 .117مد محمود: اإلسالم والحضارة، فحسن أح نظر أيضاوا ؛350، ف2وب: معجم البلدان، جياووي الحم -40
 أنظر أيضا ؛39ريخ الترك  ن آسيا الوسمن، ف: تابارتولد نظر أيضاوا ؛424، ف6والملوك، ج: تاريخ الرسل المبرب -41
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Gibb : The Arab Conquests in centeral Asia, P. 40.                  
 .40، فبطَلاَرى: تاريخ  امبرب نظر أيضاوا ؛241ف ،4ثير: الكامل، جابن ا  ؛54، فبطَلاَرى: تاريخ النرللن -42
 .52المادر السابق، ف: النرللن -43
 .63، فبطَلاَرى: تاريخ ب امبر  نظر أيضاوا ؛222، ف7كتا  الفتوح، ج :ابن أعثم الكو ن -44
 .60 -59، ف3العبر، ج: ابن للدون ؛70، فبطَلاَرى: تاريخ النرللن -45
ْينبدر الدين حن نظر أيضةةةةا وا ؛77، فالماةةةةدر السةةةةابق: النرلةةةةلن -46 ْينر  و بين الع : العالواينالاةةةة  ، مكتبة ، المبعة ا ولىالاةةةة 

متاز بالبسامة والبعد عن لقد كان مسجد وتيبة  ن بداية إوامته ي؛ 25م، ف1950 /اةةةةةةةةةةةةةةة1370، مار -النهضة المارية، القاارة
الماةلين ، وعندما ضةاق بوسةاحة للاةالة رواق القبلة ، وكان يلةتمل علىوتقلةف المسةلمين ، لكن يتفق مر بسةامة اإلسةالمالزلارف

، كذلك زيد  ن مسةةةةةةاحته البرمكن  ن لال ة اارون الرلةةةةةةيد مرة ثانية  ن والية الفضةةةةةةل بن يحيى، وود زيد أمر وتيبة بزيادة مسةةةةةةاحته
الماةةةدر : النرلةةةلن، راجر حته أعداد المترددين على الاةةةالةسةةةتوع  مسةةةا، لكن ت ن عهد ا مير إسةةةماعيل السةةةامانن بمقدار الثلث
 .48، فبطَلاَرى: مه ندا ؛99، فبطَلاَرى: محمد محمد أحمد؛ 506ف ،كن لسترنج: بلدان اللال ةضا أنظر أي ؛78السابق، ف

 .المرجر السابق والافحة: مه ندا ؛المرجر السابق والافحة: محمد أحمدأنظر أيضا  ؛78، فالمادر السابق: النرللن -47
 نظر أيضاوا ؛95، ف7والملوك، ج : تاريخ الرسلرببمال -48

   Gibb: The Arab Conquests in centeral Asia, P. 96.              
ْةد -49 َمرَوْند: وود يقال بالسةةين مكان الاةةاد، وان كورة عجيبة واةةبتها الاةةط َمرَوْندنهما اةةةدان اةةةد إ، وويل سةةَ ، وان بطَلاَرىواةةةد  سةةَ

ْةدإين، غزيرة ا نهار، ويمكن القول كثيرة ا لةةجار والبسةةات ، يلةةتمل على ا راضةةن القديمة Sogdiana، واو اةةةديانا ن إوليم الاةةط
ْونابة  ن ما بين نهرب الل ْونو  َجْيحط ، والنهر المنسا  حيال مدينتن اه نهرب اما زر لان أب نهر السند، التن كاني تسقيها ميَسْيحط

 .503ال ة اللروية، فنج: بلدان اللكن لستر  أنظر أيضا ؛409، ف3ياووي الحموى: معجم البلدان، ج، راجر كلن ونسف
 . 363 ،358، ف4، ج: الكامل؛ ابن ا ثير11: 10، ف7تاريخ الرسل والملوك، ج : المبرب -50
اة 1346ماةةةةةةةةةةةةةر،  -جوار، مبعةةة القةةاارةمروج الةةذاةة  ومعةةادن ال :؛ المسةةةةةةةةةةةةةعودب279، ف8و ن: كتةةا  الفتوح، جابن أعثم الك -51

،  قد بدأي كثير من التهديداي اللارجيةال تلللها بطَلاَرىو ن حقيقة ا مر  إن ا وضةةةةةةاع السةةةةةةياسةةةةةةية  ن  ؛254ف ،3ج م،1927/
ْينالممامر   ،  قد استولىعليها آل كثكثة اً سيمر ، والتن كان مبطَلاَرىالمرق التجارية التن تمر ب ة علىية  ن محاولة  رض السيمر الا 

ْين االسةةتيالء على المتاجر التن تأتن من اللةةرق  ىال، وبالتما وراء النَّْهر سةةتيالئهم علىتمهيدًا ال  ولربواا مدينة سةةويا يون علىالاةة 
ْينبدر الدين حن نظر أيضا وا ،ا واى وأوروبا والهند حمود: اإلسالم والحضارة، حسن م ؛35 -34العالواي بين العر ، ف: نالا 

 .28الاالي بين العر  والفر ، ف :حسين مجي  المارب ؛132ف
 .117، ف3؛ ابن للدون: العبر، ج254، ف3عودب: مروج الذا ، جالمس -52
 .193الكرديزب: زين ا لبار، ف -53
 .65، 55م، ف1976اة /1396، ، مبعة الاورإحسان إلهن ظهير: الليعة والسنة، المبعة الثالثة -54
 ؛ أنظر أيضا178، ف3ابن للدون: العبر، ج ؛193؛ الكرديزب: زين ا لبار، ف459، ف7والملوك، ج : تاريخ الرسلالمبرب -55

Gibb: The Arab Conquests in centeral Asia, P. 95.  
: الاةةةةةالي بين حسةةةةةين مجي  الماةةةةةربنظر أيضةةةةةا وا ؛207، ف3ابن للدون: العبر، ج ؛107، فالماةةةةةدر السةةةةةابقالكرديزب:  -56

 .91 -90والفر ، ف العر 
 .40ف ،بطَلاَرى: تاريخ رب امبأنظر أيضا ؛ 231- 229، ف5، ج: الكاملن ا ثيراب -57
انلمأمون والية عهد إوليم : ومؤسةةةةةسةةةةةها عبداهلل بن ماار رأ  االسةةةةةرة الذب منحه اللليفة االدولة الماارية -58 َراسةةةةةَ بعد أن انتقل من – لط

ان َراسةةةةةةةةةةةةةَ وام الماارون  ن مدينة مرو واعتبرواا ، وود أة ا مين بن اارون الرلةةةةةةةةةةةةةيدمقتل أليه اللليف مكا أة له على –َبْةَداد إلى لط
، ن سةةةيرة ا نبياء والملوك والللفا  ا: روضةةةة الاةةةفميرلواندراجر لن الحكم لمسةةةة أمراء من حكامهم ، وود تعاو  ععااةةةمة لملكهم

أنظر  ؛52 -47م، ف1988 ،ماةةةةر –السةةةةباعن محمد السةةةةباعن، الدار الماةةةةرية للكتا  راجعه، ترجمة أحمد عبدالقادر اللةةةةاذلن
م: 820اةةةةةةةةةةةةةةة/ 1343اةةةةةةةةةةةةةةة: 205عبا  إوبال: تاريخ إيران بعد اإلسالم من بداية الدولة الماارية حتى نهاية الدولة القاجارية ) أيضا
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م(، ترجمة من اللةة الَفاِرسةةةةةةةية محمد عالء الدين مناةةةةةةةور، راجعه السةةةةةةةباعن محمد السةةةةةةةباعن، دار الثقا ة والنلةةةةةةةر والتوزير 1925
 .18 -13، فمار -بالقاارة

 .57، فبطَلاَرى: تاريخ النرللن -59
بكلية اردا  جامعة عين  سةةةتير، ضةةةمن رسةةةالة ماجگزيده المعروف بالتاريخ الملتار، ترجمة محمود محرو  ولةةةمة: تاريخ نَقْزوينال -60

 .84 -83؛ ميرلواند: روضة الافا، ف13، فم1968لم ، 
ْينبدر الدين حن أنظر أيضا ؛ 444، ف3وب: معجم البلدان، جياووي الحم -61  .126، 55: العالواي، فنالا 
62- Frye: Bukhara the Medieval Achievement, P. 93.      
 ،ماةةةةةةر –عة الهيئة الماةةةةةةرية العامة للكتا ، القاارة، مبأحكام الحسةةةةةةبة، تحقيق محمد محمود لةةةةةةعبانة  ن : معالم القربابن ا لوة -63

 .202: تركستان، فبارتولدأنظر أيضا ؛ 8 -7م، ف1976
 .202، فالمرجر السابقبارتولد:  أنظر أيضا ؛40، فبطَلاَرى: تاريخ النرللن -64
 .274المقدسن: أحسن التقاسيم، ف، راجر ، والجامر على مرف السوقلرستاق، عليها حان: مدينة كبيرة واسعة الاوغر -65
 .11ف، بطَلاَرى: محمد أحمد ؛27، فبطَلاَرى: تاريخ  امبربأنظر أيضا  ؛30، فبطَلاَرى: تاريخ النرللن -66
، ويرتفر منها ثيا  القمن ، ولها سوق كبيربطَلاَرىوان من أعظم المدن اللم  التن دالل سور ، بطَلاَرى: مدينة من مدن المواوي  -67

 .506لسترنج: بلدان اللال ة، ف كنأنظر أيضا  ؛317أحسن التقاسيم، ف المقدسن:، راجر الِعَراق إلىما يحمل منه الكثير 
من  وان ها ثيا  الزندنجنإلي، وتنسةةةةةةةةةة  مثال أبوبكر محمد بن أحمد الزندبها عدد من العلماء من أإليينسةةةةةةةةةة   بطَلاَرى: ورية بزندنة -68

 .ن لسترنج: المرجر السابق والافحةكأنظر أيضا  ؛153، ف3وب: معجم البلدان، جياووي الحم، راجر الثيا  الملهورة  ن ار اق
 .28، فبطَلاَرىالنرللن: تاريخ  -69
تحقيق عبداهلل علن  ابن منظور: لسةةةةةةةةان العر ،، راجر ، وزنه أربعين دراماً ة مثاويلووية سةةةةةةةةبع، تزن ا وا ووية: من ا وزان الجري  -70

 .2945ف ،5جمار، –القاارة ،، مبعة دار المعارفالكبير
 .4248ف، 6منظور: المادر السابق، جابن ، راجر ويل أربعة آالف دينار من الذا ، و نمار: مائة أوويةالق -71
انينين حاكم اليم، الملق  بذب سةةةةةةينبن الح عبداهلل بن ماار بن ماار -72 َراسةةةةةةَ د للفًا  بيه ماار بن ه منلةةةةةةور والية العهإلي، أرسةةةةةةل لط

انإوليم  ىالحسةةين عل َراسةةَ انر م بتعمي، والط َراسةةَ ان، وود اسةةتأاةةل لةةأ ه لوارج لط َراسةةَ ه إلي، أرسةةل اللال ة المعتاةةم باهلل ، ولما تولىلط
االح الرب وتقسيم وااتم بالزراعة وحفر ال َنْيَسابطورعاداًل، استقر حكمه  ن و  اضاًل العهد واللواء وكان عبداهلل لاعرًا وأديبًا و  قنواي وا 

انحكومته  ن ، وكاني مدة م844اةةةةةةةةةةةةةةةةةة /230المياه. تو ن  ن سةةةةةنة َراسةةةةةَ  ؛4گزيده، ف: تاريخ نَقْزوينال، راجر سةةةةةبر علةةةةةرة سةةةةةنة لط
 .16تاريخ إيران بعد اإلسالم، ف :وبالعبا  إنظر أيضا وا؛ 50 -49الافا، ف رلواند: روضةمي

 .218لبار، فالكرديزب: زين ا  -73
 .386، فم1992لبنان، -اورة ا رض، منلوراي دار الحياة، بيروي ابن حوول: -74
 .314ابن حوول: المادر السابق، ف -75
 .506ف ،اللال ةكن لسترنج: بلدان أنظر أيضا  ؛281: أحسن التقاسيم، فالمقدسن -76
 ترجمة أحمد محمد للةةةرق ا دنن  ن العاةةةور الوسةةةمن،ن ا: تاريخ التجارة  اايدأنظر أيضةةةا  ؛384ابن حوول: اةةةورة ا رض، ف -77

ْينين حن بدر الد ؛55ف ،1ج ،م1985، لماةةرية العامة للكتا الهيئة امبعة ، ه، مراجعة عز الدين  ودرمضةةان ن: العالواي، الاةة 
 .11 -10ف

 .281أحسن التقاسيم، فالمقدسن:  -78
ْينبدر الدين حن نظر أيضا وا ؛المقدسن: المادر السابق والافحة -79  .121ن: العالواي، فالا 
إبراايم باسةةةةةتانن باريزب: يعقو  بن الليث الاةةةةةفار، ترجمة محمد  تحن أنظر أيضةةةةةا  ؛401، 385وول: اةةةةةورة ا رض، فابن ح -80

 .65ف د.ي، ،يوسف الري ، النالر دار الرائد العربن
 .26إبراايم باستانن: المرجر السابق، ف أنظر أيضا ؛356، فالسابق المادر؛ ابن حوول: 406لبالذرب:  توح البلدان، فا -81
 .26 -25، ف1رة  ن اللرق ا دنن، ججا: تاريخ التاايد -82
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 تحي  ن عهد عمر بن ، ا من جهة الةر  ثالث وسةةبعون درجة، وعرضةةها سةةي وثالثون درجة، وموله: ان  ن اإلوليم الرابرَاَمَذان -83
وب: معجم ياووي الحم، راجر أنزاها وأميبهان أحسن البالد و ، وان مم644 /اةةةةةةةةةةةةةة24لقائد المةيرة بن لعبة  ن سنةاللما   تحها ا

 .412 -410، ف5البلدان، ج
ابطور -84 انوليم إ: من َنْيسةةةةةَ َراسةةةةةَ تها ان ب، وواةةةةةميااها غزيرةسةةةةةاتيق والضةةةةةياع، ، وان كورة واسةةةةةعة جليلة الر سةةةةةميتها، وود التلف  ن تلط

 .(300 -299، 293المقدسن: أحسن التقاسيم، ف، راجر نثالث لزائو ثنا علر رستاوًا اأربر لاناي و ايرانلهر ولها 
انةةمن نواحى  مةا وراء النَّْهرد ببلة أطوْزكنةد: -85 معنةاه القريةة، وان آلر مةدن ، وويةل أن كنةد بلةةة أاةل تلةك البالد ، ويقةال لهةا أوزجنةدَ ْرغةَ

ياووي  ، راجرإليها مجموعة من العلماءر وعدة أبوا  ولها بسةةاتين ومياه جارية وينسةة  ، ولها سةةور ووهنذالحر مما يلن دار  َ ْرَغانة
 .333، ف1البلدان، ج : معجمالحموب

ْيندين حن بدر ال -86  .120، ف: العالواي بين العر نالا 
 .340المقدسن: أحسن التقاسيم، ف -87
َمرَوْندو  بطَلاَرى- ما وراء النَّْهرمن بالد  انية كالا السةةةةةامضةةةةةمي ممتلكاي الدولة  -88 وليم  سةةةةةَ انوا  َراسةةةةةَ  َوْزوينن ومبرسةةةةةتان والرب و وجرجا لط

 .37: مسالك الممالك، فاملرباال، راجر وأبهر
، المستكفنن عهد اللليفة  م 942م: 913اةةةةةةةة/ 331اةةةةةةةة: 301 يما بين حكم للفًا  بيه أحمد بن إسماعيل، : تولى النار بن أحمد -89

روضة أولن ا لبا   ن معر ة التواريخ وا نسا  المعروف بتاريخ البناكتن، ترجمة وتقديم محمود كتن: البنا، راجر ولمدة ثالثين عاماً 
 .229، فم2001اةة/ 1422مار، -القومن للترجمة، القاارةعبدالكريم علن، المبعة ا ولى، مبعة المركز 

ْينبدر الدين حن أنظر أيضا  ؛444، ف3، جياووي الحموب: معجم البلدان -90  .126، 55العالواي بين العر ، ف: نالا 
ْينمن جان  أبامرة اناك عدة محاوالي  -91 اشة لااةةةةةةةةةةة مدين ما وراء النَّْهربعض بلدان  للسةةةةةةةةةةيمرة على الاةةةةةةةةةة  ، منها محاولتهم اللةةةةةةةةةةَّ

ْين، عندما حاولي وواي م751 /اة134سنة   –وائد العباسيين–ن زياد بن االم مر القائد العرب " اإللتباكقيادة "كاو ليمان كنب الا 
ْين، وتضاءل النفوذ كن النار كان حليف الجان  العربن، ولملق عليها اسم مووعة تاالشأ ن معركة  ، ن  ن منامق السامانيينالا 

ْينبدر الدين حن  نظر أيضاوا ؛381ف ،3ر، ج: العبابن للدون ؛80 -79، ف3: تاريخ الرسل، جالمبربراجر  ن: العالواي الا 
ْينسةةةةةيدة إسةةةةةماعيل الكالةةةةةف: عالواي  ؛186 ،123 -122بين العر ، ف بديار اإلسةةةةةالم، مقال بمجلة كلية ارثار، جامعة  الاةةةةة 

 نظر أيضاوا ؛40م، ف1975 ،القاارة، العدد ا ول
Boswarth: An Alleged Embassy from the emperor of China to the Amir Nasr B. Ahmed, p,1 (Tehran, 

1969).         
 .44، ف: المرجر السابقسيدة الكالف -92

 
 المصادر والمراجع قائمة

 : المصادر العربية ولا:أ
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