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الوحدة والتنوع بني دولتي سالجقة خراسان وسالجقة العراق
( الناحية اإلدارية واالقتصادية )

م .م .عمر سلهم صديق آل صالح بك
مدرس مساعد في قسم أصول الدين
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ملخص البحث
أدى انتشار اإلسالم إلى ظهور دويالت في المشرق والمغرر فاران نكراك ازدنرارا فري

الجوانررا الاساسررسإل واإلداريررإل وايةتورراديإل وايوتماكسررإل والراريررإل فحررد رترردنا الو ررد التكررو فرري
دولإل سالوحإل خراسان وسالوحإل العراق في الجوانا اإلداريإل وايةتواديإل.
فح ررد تم ررور الل ررم ررول ةس ررام ونشرر دول ررإل الا ررالوحإل ف رري الع ررراق وخراس رران وانر ر

الاالطسن الذين اموا اللالد وتكاول الل م الو رد والتكرو نرسن الردولتسن لرن الكا سرإل اإلداريرإل
والو د والتكو نسن الدولتسن لرن الكا سرإل ايةتوراديإل فاران كلرى الكحرسه إذ ظهررت فسرم ككاترر

التغاير.

المقدمة
أدى انتشررار اإلسررالم إلررى ظه رور دويررالت رثسررر فرري المشرررق والمغررر ازدنرررت فرري

الجوانا الاساسرسإل واإلداريرإل وايةتوراديإل وايوتماكسرإل والراريرإل ولرن نرذل الردول دولرإل سرالوحإل
خراسان ودولإل سالوحإل العراق لذا كملكا كلى تالسط الضوء كلى ناتسن الدولتسن ورترد ككاترر

الو د والتكو نسكهما ي سسما لن الكا سإل اإلداريإل وايةتواديإل.
وةد ةامت الل م كلى لحدلإل وثالثإل للا م وخاتمإل:
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أل ررا المل ررم ا ول :فتكاول ررت فس ررم ةس ررام دولت رري س ررالوحإل خراس رران وس ررالوحإل الع ررراق

ونش ر تهما وفسررم لبللرران :ا ول :رسرسررإل ةسررام دولررإل سررالوحإل خراسرران وت سررسد دولررته فرري إيررران.
والثاني :رانت رسرسإل ةسام دولإل سالوحإل العراق وأن سالطسكه .
ألررا المل ررم الثرراني :فتكرراول لوعررو الو ررد والتكررو نررسن نرراتسن الرردولتسن لررن الكا سررإل
اإلداريإل والت رسد كلى و د العكاتر اإلداريإل نسن الدولتسن.
ألر ررا المل ر ررم الثالر ررم :فتكررراول لوعر ررو الو ر ررد والتكر ررو ن ررسن الر رردولتسن لر ررن الكا سر ررإل
ايةتواديإل.
وة ررد اكتم رردت ف رري رتان ررإل الل ررم كل ررى ك رردد ل ررن المو ررادر (المك ررت ) ين ررن الج رروزي

(ت753ن ر ر8855/م) رر رذلك ت رراري (ال س ررلجوق) لللك ررداري (ت241ن ر ر8141/م) و(را ررإل
الودور) للراوندي وغسرنا ،إعافإل إلى المراوع ال ديثإل التي أسهمت نشال واعح في الل م.
وف رري المت ررام أرو ررو أن أر ررون ة ررد وفح ررت ف رري انج رراز ن ررذا الل ررم المتواع ررع ول ررن ا
التوفسق.

المبحث األول
قيام دولتي سالجقة خراسان وسالجقة العراق ونشأتهما
المطلب األول
قيام دولة سالجقة خراسان

يكتاا الاالوحإل إلى سلجوق نن دةراق ا رد رؤسراء ةلاارل الغرر التررسرإل( )8التري نر رت

لن تررارتان و برت ر الهرا فري لكراطق تحرع نرسن نرالد لرا وراء الكهرر والرلالد التري تاراكها طااررإل

(المررول ) التررسررإل الماررلمإل( )1وت ديرردا فرري لارران يلعررد كررن نمررارى كشرررون فرسررما( )7وناتررت
ن ررذلك تج رراور ال رردول اإلس رراللسإل الت رري اس ررتحلت ف رري ن ررالد إي ررران ونعك رري نه ررا الا ررالانسإل والغرنوي ررإل
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والمانسإل( )4وككدلا اكتكحروا العحسرد اإلسراللسإل الترلروا نالمرذنا ال كرري الرذي رران آنرذاك سراادا
في المشرق اإلساللي ويسسما في العراق وخراسان ونالد لا وراء الكهر

(. ) 7

في الواةع ران ينهسار الدولإل الاالانسإل سكم( 745نر 544 /م)( )2اثر رلسر في تملص

الاررالوحإل لررن ارتلاطرراته الاررانحإل لررن وهررإل وفرري إ ااسرره نحرردرته كلررى المكرراور وال ررررإل لررن
وهإل أخرى

(. ) 3

لحررد نجررح الاررلبان ل مررود الغرنرروي فرري خديعررإل زكمرراء الاررالوحإل واسرر فرري لحرردلته

إسرااسل نن سلجوق ( .)4وناذا ت زلت العالةات نسن البرفسن.

فحررد ترررك الاررالوحإل ةاارردن لساااسررل نررن إسرررااسل الررذي ررران ذا كا رإل ودنرراء سررم

ادكى ت اسن العالةات لع الغرنويسن ف رسل الى الالبان ل مود الغرنروي للتمارا لكرم الارماح
لحلاارل الاررالوحإل نرالعلور إلررى إةلررس خراسران(487نرر8114/م) ( .)5نررم يررى ان اياررتلاك فرري
رو لع ل مود الغرنوي ألرر ةرد يعورا ناللحسرإل اللاةسرإل لرن ةرو الارالوحإل ن ررا لحرو ل مرود

ولاانتم في العال اإلساللي وإوالل المالفإل العلاسسإل لم (.)81

ولهما يان لن ألر فحرد سرمح ل مرود الغرنروي لهر نرالعلور إلرى خراسران واإلةالرإل فري

المكبحرإل الواةعررإل نرسن لررديكتي (نار ) و (نرراورد) (484نرر8113/م) ولمررا كلر والرري طروس نرذلك
أرسل ي ذر الالبان ل مود لن لغلإل الارماح للارالوحإل إلرى دخرول خراسران لارن ل مرود لر

ي نم لذلك الت ذير اكتحادا لكم أن ةو الاالوحإل ةد ععرت نعد اكتحال زكسمه إسررااسل وكردد

لررن رلررار زكمررااه ( .)88ول ر ياررتحر الاررالوحإل فرري إةلررس خراسرران تررى اخررذوا يرردكمون ةرروته
ويكتشرررون فرري اإلرورراء المجرراور لهر ويضررايحون الارراان فرري نار ونررارود لمررا أدى إلررى ةسرراله

نالشر رراوى إلر ررى الار ررلبان ل مر ررود الر ررذي ألر ررر نر رردورل والر رري طر رروس ن ر ر والء الار ررالوحإل فهر رراو

لعااراته ونلوا ن لمحاولتم فدارت نسن البرفسن لعارك السرإل انتورر فسهرا الارالوحإل انتورارا
ن ررانرا غس ررر ان وت ررول الج ررسى الغرن رروي ال ررى المكبح ررإل ررول نو ررر الا ررالوحإل ال ررى نريم ررإل غس ررر

س ررا حإل(412نر رر8174/م)( .)81وت رروفي الا ررلبان ل م ررود الغرن رروي ك ررام (418ن ر ر 8171/م)

ف خذت ةو الغرنرويسن نالضرعا وفري نررد الوةرت تروفي لساااسرل وخلررم انكرم طغررل ورران فارسرا
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يتمتع نالشجاكإل وال كاإل استبا ومع الاالوحإل ورون وسشرا ةويراً فرانتهر فرترإل وفرا الارلبان
ل مود الغرنوي واخذ توسسع رةعرإل ا راعري التري ي تلهرا الارالوحإل فع مرت ةرو الارالوحإل فري

كهدل لمرا وعرل الارلبان لارعود الرذي خلرا والردل كلرى كررش الغرنرويسن يتروود لركه فلعرم
وسشا لل د لن نذل الحو والتوسع لان نذا الجسى فشل في ت حسق اندافإل فتوالت ال مالت

الترري نعثهررا لاررعود للحضرراء كلررى ةررو الاررالوحإل لاررن دون ورردوى ورانررت أخررر تلررك ال مررالت

الرااررلإل سرركم (478ن ر 8175/م) والترري ورررت فرري لكبحررإل دانرردانحان والترري لكرري فسهررا الغرنويررون
نهريمإل سا حإل ترفت أن ارن كن لهاومإل الاالوحإل نهااسا.

()87

وناذا استحرت أرران دولإل الاالوحإل فلدأت لر لإل وديد لن لرا رل تراريمه وةرد

ران لهذل المعررإل أثر اس في إععاف خووله وازدادوا ةو ول حت نه وسواه المتررةرإل
في أطراف خراسان فااتد وةعه في الحلو وتحرر الملرك لهر ورأى طغرللرك ان إرسراء ةواكرد
الدولإل ي تاج الى ومع الالمإل وتاتسل الحوى فاستعان ن فراد أسرتم في ت حسق لشروكم فعسن رل

وا د لركه والسرا كلرى وييرإل لرن الوييرات وسرسرل إلسرم وسرمح لرم نران يررتح لرا يارتبسع فت رم لرن
الجهررات المج رراور له ررا ونضر ر لررا يرت ررم ال ررى لكبح ررإل نررروذل دون لك رراز ( .)84ور رران الا ررالوحإل
يمضعون لرااسإل طغرللك واتمذ لن لديكإل الري كاتمإل لم

(.)87

وناذا رتا الاالوحإل ألورن و ددوا أندافه ول يلق إلاله إي أن يعبوا لدولته

الورإل الرسمسإل ويولغونا نالولغإل الشركسإل نان ي ولوا كلى لوافحإل الملسرإل العلاسي كلى ةسالها

واكتراف م ناسبرتها كلى ا ةالس التي ت ت يدنا والمكاطق التي ةد تاسبر كلسها لاتحلال فحالوا
نمااتلإل الملسرإل العلاسي الحاا ن لر ا (411نر423-نر) واظهروا لم و ن و له للجهاد في
سلسل ا وانتغاء لرعاتم وار وا في لااتلاته

الإل خراسان في ظل ال ا الغرنوي وطللوا لن

الملسرإل ايكتراف ندولته ونبغرللك سلبانا كلسه

تى تاون وييته اركسإل

(.)82

ران لؤسد دولإل سالوحإل خراسان الرعلي نو ا لسر سكجر نن للاشال ران والسا كلى

خراسان ولا وراء الكهر في كهد رل لن أخويإل نررساروف ول مد وران يامى للك المشرق وةد

ظررل سرركجر فرري المشرررق نعررد تولس رم كرررش الاررلبكإل سرركإل (787ه8882/م)( )83ف ر طلق كلررى
الاررالوحإل فرري المشرررق نعررد تولسررم اسر سررالوحإل خراسرران واسررتبا سرركجر ان يوسررع نررروذل كلررى
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اا ا ةالس المجاور فتمان لن ع ترلذ وطمارستان وذلرك كرام (458ن ر8157/م)

()84

ث استبا ان يلاط نرروذل كلرى اةلرس لرا وراء الكهرر ف ترل ت دولرإل سرالوحإل خراسران نجهرودل

تشررمل اةررالس لررا وراء الكهررر وخراسرران وطلرسررتان وررلرران وأترررهان ونمرردان والررري وأذرنسجرران
وأرلسكسإل ونغداد والموترل وديرار نارر والشرام وال ررلسن وترارت الاراإل تضرر ناسرمإل فري نرذل

ا ةالس وفرض سلبانم كلى للوك تلك ا ةالس (.)85

لان لا دث إن ا لسر ل مود نن ل مرد (انرن أخ سركجر) كرارض ار كمرم وتمررد

كلسررم وأكلررن نراررم سررلبانا اررا وتررسإل والرردل واكتررراف الملسرررإل العلاسرري ناررلبكتم وان تحرررا
المبل ررإل ل ررن نغ ررداد ناس ررمإل ف ت ررلح نكال ررك س ررلبانان ف رري نر ررد الوة ررت فت ررار الا ررلبان ف رري

كام(787نر8884/م) وران الكور لاكجر وتمت الموةعإل نالحر لن لديكإل ساول ولرن ل مرود
إلى أترهان ودخل سكجر نمذان (التي اتمذنا ل مود كاتمإل لم) ول يللرم الملسررإل العلاسري

ان اكترف نالبكتم وذلك في ومادى ا ولى سكم (787نر8884/م) ث ل يللم نرو ان كرري
كن انن آخسم ل مود وأكادل الى العراق وأكلن لكم سلبانا وناالا لم كلى العراق لسولح سرلبكان

نما:ر
 -8سالوحإل خراسان وسلبانه سكجر نن للاشال.
 -1سالوحإل العراق وسلبانه ل مود نن ل مد نن للاشال

(.)11

المطلب الثاني
قيام دولة سالجقة العراق

رانررت اينحاررالات الترري رردثت كلررى اثررر وفررا الاررلبان ل مررد نررن للاشررال سررلبان

سررالوحإل خراسرران كررام 788ن رر8883/م والمكازكررات الترري وررلت نررسن إفررراد ا سررر ال ارمررإل
ول كرش الالبكإل سللا في ظهور دولإل سالوحإل العرراق سرم الرر الارلبان ل مرد ةلسرل وفاترم

نإسرركاد الاررلبكإل الررى انكررم ل مررود ف سرركدت إلسررم كحررا وفاتررم وررران آنررذاك فرري الرانعررإل كشررر لررن

كمرل ووافق الملسرإل المات هر نا العلاسي(443نر781-نر) كلرى ذلرك فرذرر اسر الارلبان
788

الو د والتكو نسن دولتي سالوحإل خراسان وسالوحإل العراق (الكا سإل اإلداريإل وايةتواديإل)
م .م .كمر سله تديق آل تالح نك

ل مود في المبلإل في نغداد لارن كمرإل سركجر والري خراسران ولرا وراء الكهرر لر يررض ان يارون

تانعررا ينررن آخسررم ف ر كلن نراررم سررلبانا كلررى الاررالوحإل وناررذا ووررد سررلبانان فرري وةررت وا ررد

وظهرررت كلررى الدولررإل كاللررات اينحاررام ( )18ونرردا واعر ا فرري ذلررك الوةررت ان دولررإل الاررالوحإل

الالرررى لررن إيررران والعررراق ةررد تررارت ةاررمسن لتمسرررين :سررالوحإل الشرررق او سررالوحإل خراسرران
ويمثله الالبان سركجر وسرالوحإل العرراق ويمرثله الارلبان ل مرود واخرذت ررل لرن الردولتسن
تاسد لألخرى فااتعلت ال رر نسكهمرا ورران الكورر لسرا سركجر فراكترف لرم الملسررإل العلاسري

نالالبكإل (.)11

ولر يللررم سرركجر ان كبررا كلرى انررن اخسررم ل مررود فورال م وكسكررم والسررا لعهرردل ورتررا

نررذلك الررى سرراار الوييررات الترري تمضررع ل امررإل لثررل خراسرران وغرتررم ولررا وراء الكهررر رمررا أ رراط

الملسرررإل العلاسرري كلمررا نررذلك وأكرراد كلسررم ومسررع لررا أخررذل لررن الررلالد لررا كرردا لديكررم الررري الترري

اتمذنا ةاكد لم لمراةلإل ل مود خشسإل ان ت دثم نرام نالمروج كلسرم لررل اخررى وانتهرى نرذلك
الكرا كلى كرش الاالوحإل ولان دولته رانت لمرةرإل ا وترال فلر تارن اورراء الدولرإل تمضرع

ل ا سلبان وا د رما رانت في كهد طغرل ايول والي ارسالن وللاشال نل ران رل ورء لن

أوراء دولته في ايران والعراق واسسا الوغرى والشام يااد ياون لاتحال يورف اؤونم االم
دون اتوررال او تعرراون نررسن نررؤيء ال اررام ورانررت المكازكررات الداخلسررإل تشررغله كررن أي نرردف

آخر.
وررران رررل لررن سرركجر ول مررود ي مررل لحررا الاررلبان واسررتمر نررذا الوعررع نعررد وفررا

الالبان ل مود فاتلح نكاك سلبان لاالوحإل العراق رغ ووود سكجر الالبان ايك
في خراسان واخذ تاري الاالوحإل يتبور تبورا وديدا ادى الى سحوطه في الكهايإل

(.)17

نكاك

ويكاررا نررؤيء الاررالوحإل الررى العررراق ون ر سررالوحإل العررراةسسن ين العاتررمإل فرري نررذل
الرتر ظلت خارج دود العراق ال الي فحد رانت نمذان كاتمإل سالوحإل العراق

()14

إذن يما ررن اكتل ررار س رركم 8885/787م الل رردء الرعل رري لم ررا يا ررمى ات رربال ا ندول ررإل
سالوحإل العراق سم أتلح الالبان ل مود نورإل اركسإل ناالا للالبان سكجر في العراق.
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وارتاررا اكتررراف الملسرررإل العلاسرري الماتراررد نررا وأتررلح الاررلبان ل مررود تانعررا

للاررلبان سرركجر ي ر تمر ن ر لرل وي يعمررل اي نإاررارتم فا ران نكرراك فرري العررال الاررلجوةي سررلبانان

رلسرنما الالبان سكجر الذي اتمذ لن لديكم لرو كاتمإل لم ونرو اخرر الارالطسن الع رام ورران

ومسع الاالوحإل يهانونم ونكرذون أوالرل (.)17

الررا الاررلبان ا خررر فهررو الاررلبان ل مررود الررذي كسكررم الاررلبان سرركجر ناالررا ككررم فرري

العرراق فاتررلح سررلبان العرراق لررن الكا سررإل الرسررمسإل ورران يتلررع سررلبكم سركجر فا نمررا سررلبكإل فرري

ةلا سلبكإل رما أتل ت سلبكإل العراق في كهد سكجر ي يرتحي الى كراها اي لن ارتضال نذا
الالبان فعكد وفا الالبان ل مود تووم الحاد الاالوحإل الرى الارلبان سركجر طراللسن لكرم ان

يمتار سلبانا للعراق فاختار الالبان سكجر طغررل سرلبانا للعرراق رمرا اخترارل ولسرا لعهردل وظرل
نروذ الالبان سكجر ةويا تى انهاتم ال رو والرتن وععرت ةوتم الى ان تروفي سركم / 778

 8873م وران سالطسن الاالوحإل في العرراق يردفعون الجريرإل لاركجر رمرا انرم اارترط كلرسه ان
يذرروا اسمم في المبلإل (.)12

المبحث الثاني
الوحدة والتنوع بين دولة سالجقة خراسان
ودولة سالجقة العراق من الناحية اإلدارية
نرضررل اررجاكإل الاررالوحإل ولهررارته فرري فكررون الحتررال ورثرررته العدديررإل انتوررروا كلررى

أكرردااه وأزالرروا المعارعررسن لررن طررريحه وأتررلح للدولررإل الاررلجوةسإل رسانهررا وناتررت ترركع نت يسررد
المالفإل العلاسسإل وتارت ةو أساللسإل رلسر لها وزنها في ارق العال اإلساللي ،ولرنط( )13نذا
الاالم يكبلق كلى دولإل الاالوحإل العراق فسما نعد.

ونعد ذلك أدرك الاالوحإل ان الواوا ي ت كلسه إن يلذلوا وهدن للم اف إل كلى

لااسررله واإلنحرراء كلررى الورررح الررذي اررسدول ورأوا أنه ر فرري اوررإل الررى إة ررار ن ر اداريررإل وةررد
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اختلرررت ككاتررر الو ررد والتكررو نررسن دولررإل سررالوحإل خراسرران ودولررإل سررالوحإل العررراق عررمن نررذل
الكا سإل وذلك لا سوف نرتدل لن خالل لرردات الكا سإل ايداريإل في المبالا ايتسإل:
المطلب األول
السلطنة

ةا الاالوحإل دولته – لكذ انشااها – الى اةالس وكسكوا كلى رل اةلس

ارما ران

يمتارونم – غاللا – لن افراد اللست الالجوةي ويبلحون كلسم لحا ((الشال)) او ((الملك)) ثر

اختر رراروا راسار ررا اكلر ررى للدولر ررإل تررردين لرررم ومسر ررع ايةر ررالس نالباك ررإل والر ررويء واطلح رروا كلس ررم لحر ررا

((الاررلبان))( )14فارران الماررؤول كررن الاساسررإل العالررإل واكررالن وةسرراد الجسرروش وتعسررسن ال اررام

والحواد واةبا ايرض وفرض الضرااا ورفعها ونذا الاالم يكبلق كلرى الارلبكتسن (خراسران –

والعررراق) لررع فرررق و سررد نررو ان لاررل سررلبان لررن نررذين الاررلبانسن لررم اراعررسم واةالسمرم الترري ي
تملو لن نراكات نسكهما كلسها رما ان لال لن نذين الالبانسن لم كاتمتم الماتإل نم.في رلترا
الالبتسن رانت لوافحرإل الملسررإل العلاسري يزلرإل ترى تاتارا الارلبكإل تررإل ارركسإل الرام ركايرال

لررذا ررران الاررالطسن (خراسرران –والعررراق) ي رتررون كلررى ال رررر نموافحررإل الملسرررإل العلاسرري كلررى
تررولسه لكاتررله

تررى فرري اثكرراء عررعا الملررراء العلاسررسسن ورررانوا يلررذلون فرري سررلسل ال رررر نهررذل

الموافحإل الاثسر لن ايلوال والهدايا وي اولون نشتى البرق اينحاء كلى تالت الود نسكه ونسن
الملرراء رغر عررعره ين الملسررإل السررر المرؤلكسن ولمثرل رسررول ا (ترلى ا كلسررم وسرل ) فرري

ايرض(.)15

في الواةع في رال الدولتسن ل يان نكاك ن ام لعسن يكتالء كرش الالبكإل فري كورر

الاالوحإل نل ران يعتلسم انرزن اموسإل وارثرن ةو واك مه نروذاً ( )71وران الكررا يثرور نرسن
افراد اللست الالجوةي ول كرش الالبكإل كحا وفرا ررل سرلبان لرن سرالطسكه

ترى لرو رران

الا ررلبان المت رروفي ة ررد كه ررد نويي ررإل العه ررد يرل ررر انكاار رم س رركا س ررم ر رران ايل ررر يكته رري نت ا ررس
الاسا

(.)78
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لررن اووررم ايخررتالف فرري نررذل الكا سررإل نررو ان سررلبان سررالوحإل خراسرران ررران يملررك

ويمررارس سررلبان واسررعإل سررم ررران يحررود الجررسى ويرردير المعررارك ويعررسن اررام ايةررالس ويعرررله
ويعاةله ويررض نروذل كلى الملسرإل العلاسي وران ي مل لحا الالبان ا ك

ويلررم سرالطسن

سررالوحإل العررراق نباكتررم وررران الملسرررإل يمرركح نررؤيء الاررالطسن الحررا كديررد لثررل ((ررررن الرردنسا

والدين)) و ((لعر الدنسا والدين)) او ((لغسم الدنسا والدين)) لحرونا نلحا ((يمسن السر المؤلكسن
او نرنان السر المؤلكسن)) وغسرنا لن ايلحا (.)71

المطلب الثاني
الوزارة

ران لكوا الوزار لن ان المكاتا في الدولإل الالجوةسإل نعد لكوا الالبان وةد

ظهرررت ككاتررر الو ررد نشررال نررارز فرري نررذل الكا سررإل نررسن الاررلبتسن الاررلجوةستسن المراسررانسإل

والعراةسإل فحد دد سالطسن الاالوحإل نعه الورات الواوا توافرنا في الوزير لكها (.)77
 .8ل لإل العل والعلماء.
 .1سداد الراي.
 .7العدل.
 .4الوالح والرحإل.
 .7اواد اللغتسن العرنسإل والرارسسإل.
 .2الارايإل.
 .3ان تدنسر اللالد والجسوش.
 .4الشهالإل والولر

والجدير نالذرر ان سالطسن الاالوحإل رانوا ريوسن في اختسرار وزرااهر و رددوا نرذل

الو رررات ين اغل ررا الا ررالطسن ر ررانوا و ررانلسن ن ررالعلوم والمع ررارف واللغ ررإل ونبلسع ررإل المؤسا ررات
ايداريإل ورسرسإل ادار الور اللالد فاورلوا نذل المهام لوزرااه .
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ولن المتعارف كلسم ان الشمص المراد تولسم لكوا الوزار ككدلا ياتدكى الى ضر

الالبان لسحرأ كلسم كهد الالبان نتولسإل المكوا ياتي ونو ل مال نالهدايا الثمسكم فمثال ككردلا
واء فمر الملك انرو كلري كمرار نرن ل مرد نرن ن رام الملرك فري سركم 781ن ر لرن خراسران لكسرل
لكوا الوزار واء ل مال نالهدايا الثمسكم نما فسها الذنا والمسرول والارسوف والمرس والبلرول

فحدلها نديإل للالبان نمكاسلإل تولسم الوزار

()74

وةد دأ الاالطسن الاالوحإل (خراسان – العراق) كلى لكح وزرااه ا لحا يسسما

الذين تتوفر فسه الارايإل اإلداريإل الكاو إل ولا يحدلم لن أكمال ولسلإل للارلبان ن سرم ياارا

ود الالبان ورعال( )77وةد تعددت تلك ا لحا ويعتلر الوزير الالجوةي ن ام الملك البوسري
اول لن تلحا نارثر لن لحا سم لحا ن ام الملك خواوإل نررك( )72ورذلك لحا نحوام الدين

والدولإل رعي السر المؤلكسن( )73لن ةلل الملسرإل الحاا نالر ا وذلك راوع نال اك الرى ايص
ذلك الوزير في كملم ولااف لم كلى وهودل التي نذلها في ادار الدولإل الالجوةسإل(.)74

وةد ورل الى الوزير في رال الارلبكتسن ايارراف كلرى ومسرع لرافرق الدولرإل لرذا رانرت

تال ساتم واسعإل لكها اإلداريإل ويسسما اذا ران الوزير يمتلك خلرل إداريإل كالسإل سم ران يجلد
لع الالبان ويتشاور لعم لت ديد ورس سساسإل الدولإل وةد اترلح الروزير الارلجوةي لروعرا فري

تكرس ررذ وت ررسإل الا ررلبان ل ررذا ن رررى ان لل رروزراء الا ررالوحإل ا ةوي رراء دورا رلس رررا ف رري تكو ررسا نع رره

الشموررسات راررالطسن فرري رررال الرردولتسن( )75رمررا اتررلح الرروزير الاررلجوةي لاررؤوي كررن إكررداد

الجسرروش وتاررلس ه نر نوا ا سررل إل لغرررض إخمرراد ال ررررات الترري ثررارت عررد سساسررإل الاررلبان
الالجوةي طول لد

امم(.)41

رما ساكد ععا الملراء في العور العلاسي الثاني كلى ازدياد نروذ الوزراء فحد ران

ععا الاالطسن في العور الالجوةي ياراكد كلرى ازديراد نرروذ الروزراء واارتداد التكرافد كلرى
الوزار وترشي الدس وانتشار الراو للوتول إلى ررسي الوزار (.)48

والواةع ان لكوا الوزير في العور الالجوةي ران لكولا ك س ا نمسإل ةوي الكرروذ

تدور ولم المكافاإل ورانت نذل المكافاإل غاللا لا تكتهي نمحترل الروزير فحرد ردث سركم 783ن ر
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سررم نعررم الاررلبان سرركجر نبلررا الرروزير كثمرران نررن ن ررام الملررك وزيررر الاررلبان ل مررود نررن

للاشال اي ان المكافاسن لهذا الوزير أوكروا تدر الالبان كلسم فحتلم (.)41
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المطلب الثالث
حكام االقاليم

ران الاالوحإل ةد ةاموا دولته لكذ ةسالها الى كدد لن ايةالس ونحي نذا التحارس
ةااما في رل الدول التي ةالت كلى اثرنا ولكها سالوحإل خراسان والعراق.
وران ار رل اةلس ياتحل نادار اةلسمم فال يتدخل ا د في اؤون اةلسمرإل الداخلسرإل

رما ران لال ار وسشم الماص نم يتمذ وزيرا يعاونم في ادار ايةلس وران لال ار ال ق

فرري توسررسع رةعررإل ايراعرري الترري رانررت ت ررت امرم وفررتح لررا ياررتبسع لررن المكرراطق المجرراورل لررم
وعمها الى وزتم نشرط ان ي ياون التوسع كلى اا فرد اخر لرن افرراد اللسرت الارلجوةي

(.)47

ورانر ررت سر ررسبر الار ررالطسن ار رراللم كلر ررى لمتلر ررا ايةر ررالس فر رري اوةر ررات ةر ررو الدولر ررإل

الالجوةسإل في خراسان والعراق لان نرى ان ةرو الارالطسن ككردلا تضرعا يحروم ارام ايةرالس

نايسررتحالل الاالررل فرري ومسررع اررؤونه ويعلكرروا التمرررد كلررى الاررلبان وذلررك لررا وررل فرري رلترا

الرردولتسن سررم اررهدت سررلبكإل سررالوحم العررراق العديررد لررن ررررات التمرررد الترري ةررام نهررا اررام

ايةالس لكها لا ةام نرم ايلسرر لارعود رار الموترل واذرنسجران لرن التمررد عرد اخسرإل الارلبان
ل مرود ينترررا الملررك لكررم لاررن الاررلبان ل مررود تمارن لررن نريمررإل اخسررم لاررعود سرركم 784ن ر

8811/م(.)44

وررران الاررلبان الاررلجوةي نررو الررذي يعررسن اررام ايةررالس ورثسرررا لررا ررران الاررلبان

والروزراء يشرسرون كلرى الارلبان نتعررسن نعره ال ارام ورران ارثرر اررام ايةرالس لرن افرراد اللسررت
الالجوةي ولذلك اتلح ال ا في اةالسمه وراثسا يرثم اينكاء كن ايناء رما ردث فري ررلران

واسسا الوغرى والشرام واترل ت نرذل ايورراء لارتحلم اسرتحالي يارون تالرا اوةرات عرعا دولرإل

الارررالوحإل الراسار ررإل فر رري اير ررران والعر ررراق وتر ررار ار ررام نر ررذل ايور ررراء يلح ررا رر ررل لر رركه نلحر ررا
الالبان

()47

ورران اررام ايةرالس يعسكررون كرددا رلسرررا لرن المرروظرسن لماراكدته رمررا ررانوا يتمررذون
الجكد وياتعسكون نالحلاال في تاوين الجسى
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المطلب الرابع
الدواوين

رانت الدواوين ا سد التي يحوم كلسها الك ام ايداري في الدولإل الالجوةسإل الماونم

لررن وييررات لتعرردد وررران ايتررل فرري نررذل الرردواوين فرري دولررإل سررالوحإل خراسرران ولكهررا اةتررلد
سالوحإل العراق نذل الدواوين لذا نرى ان ككاتر الو د ةد توفرت نرسن دولتري سرالوحإل العرراق

وخراسان في نذل الكا سإل رسا ي وان دولإل سالوحإل العراق ورءا لن دولإل خراسان.
فحررد ررران لاررل وييررإل لررن وييررات الرردولتسن ديرروان يررك

الوررلإل نررسن الوييررإل والاررلبإل

الراساررسإل لررن كاتررمإل الرردولتسن وررران رررل ديرروان يمررتص نكا سررإل لررن الكرروا ي وأن ر الرردواوين فرري
الدولتسن ني:
 -8ديوان ايستسراء:
يعرف راسد نذا الديوان والحاا نشئونم ناس ((الماتوفي)) وتلي لكرلترم لكرلرإل الروزير

فرري الدولررإل وي ررتلط كملررم نالشررؤون المالسررإل وال اررانات فهررو الررذي يحرروم نضررلط الرروال الجررسى

والدولإل(.)43

ويشررترط فرري الماررتوفي ان يجمررع نررسن العرردل و اررن الاررسر والملررر الواسررعإل ناسرررار

المعالالت وفن ال اانات وتويل ااماص ةديرون الثرال ارمد الملرك نرن الروزير ن رام الملرك

(.)44

 -1ديوان البغراء:
يعرف الحاا نشؤون نذا الديوان ناس ((الوغرااي)) ونو يتعالل لع الالبان والوزير

فهررو الممررتص نتوتررسل الرسرراال الررى الاررلبان وتورردر ككررم ا والررر الموةعررإل نتوةسعررم والممهررور

نماتمإل والمذيلإل نشعارل ونو الذي يتال لهام الوزير وياد لاردل اذا لرا خررج نرفحرإل الارلبان

في ال ر او الوسد

(.)45
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ويتلررع ديرروان البغررراء ديرروان اخررر ياررمى ((ديرروان الرسرراال واينشرراء)) يررديرل اررمص

يبلحون كلسم لحا الوزير او تا ا الرساال ويشرف كلى ومسع المااتلات ويك

كالةإل الدولإل

في الداخل والمارج ويعمل فسرم وماكرإل يبلرق كلرسه ((المكشرئون)) او ((رترا الرسراال)) ونر

يتولون ت رير المااتلات الرسمسإل والغرالسن والرسراال ويشرترط فرسه الارريإل والارراءل ( .)71ولرن
اثر نداو الاالوحإل فحد الغوا نذا الديوان لما ادى الى ةبع الولإل نسن الاالطسن وكماله فري

ايةالس (.)78

 -7ديوان اياراف:
ياررمى راساررم (المشرررف) ونررو يمررتص نضررلط ال اررانات واياررراف كلسهررا والموازنررم

نسن الوادر والوارد ويكشر نوا المشرف لن رل وييرإل عرمن الردولتسن ونرو ديروان ترانع لرديوان
ايستسراء

(.)71

 -4ديوان كرض الجسوش:
يامى راسام (العرارض) ويرؤدي الرديوان وظسررإل لهمرإل اذ يشررف كلرى تك رس سرجالت

الجررسى وترررف لرتلرراته وكلررى تاررلسح الجررسى وإكرردادل وتمويكررم وررران لتررولي نررذا الررديوان فرري
دولإل سالوحإل خراسان زلن الالبان سكجر أني الحاس اينلاذي (.)77

فرري الواةررع ان انشررغال رررل لررن دولررإل سررالوحإل خراسرران وسررالوحإل العررراق نررال رو

والوراكات فسما نسكه وداخرل دولرإل ررل لركه سرلا ةلرإل اينتمرام نرالكوا ي اإلداريرإل إعرافإل إلرى

نداو سالطسن الاالوحإل وةلإل خلرته وعلته يتررون ا لور اإلداريإل لوزرااه ورترانه ويهتمرون
نالكوا ي ال رنسإل ينه رانوا روال ر .
والررى وانررا الرردواوين ررران نكرراك كررد لكاتررا اداريررإل لهررا وزنهررا وخبورتهررا فرري رلتررا
الدولتسن ويعسن ات انها لن ةلل الالبان للاار  ،وني:
 -8ايلسر ال اوا الالسر:
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ونررو تررا ا المكوررا المشرررف كلررى سررسر ايلررور فرري نررالط الاررلبان فهررو لحررإل

ايتوال نسكم ونسن الركسإل ( )74ولرم ناارا يعاونرم فضرال كرن ذلرك كلسرم ان يحرود الجسروش ويووههرا
عد المارةسن واكداء الالبان ولن سلبتم سرما اوالرر الارلبان لشرافهإل وانالغهرا للروزير ورران

نذا المكوا ل ط ان ار الاثسرين اذ ران وسسلم اركسإل لالثراء وران ات ا الدواوين يدررون
لا لاللسر ال اوا لن نروذ فستحرنون السم سم نلغ نرلعه ال جرا درورإل لرن الاربو والكرروذ
لا وعله يتدخلون في اؤون الدولإل وفي تعسسن اام ايةرالس رمرا وترل نلعضره

الاالطسن ول اولإل الحضاء كلسه

(.)77

رد لكانضرإل

 -1لكوا ورسلدر الالبان:

ولكرلررإل تررا ا نررذا المكوررا اخررص لررن لكرلررإل ال اوررا ويحتضرري نررذا المكوررا لررن

تا لم ان ياون لوحاً نالالبان ويعرف لا يرعسم ولا يغضلإل تى ي ي دثم في الر دون اختسار
الوةت المكاسا لل ديم ورران يشرترط لرن ترا ا نرذا المكورا ان يارون ةروي ال جرإل نلسغرا

نعسد الك ر

(.)72

 -7ايسرهالر:

ونو ةااد الحواد ونو الذي يتحدم وسى الاالوحإل في الحتال وران الالبان يعسكم لرن

نسن اياماص الذين يشتهرون نالحو والاراء العااريإل الكاتجإل كن وفر التجار (.)73
 -4الش كإل:

ونو لكوا وديد است دثم الاالوحإل وكمل تا ا نرذا المكورا يرتلمص ن ار

الحضايا المرسرإل في الللد التي يتوينا ( )74ونو يشلم لكوا الم افظ السا او المتورف .والى
الش ر كإل يارركد لهمررإل رااسررإل اللررولسد والسررم تورررل لاررؤولسإل ادار المديكررإل والم اف ررإل كلررى ايلررن

فسها

(.)75

 -7العمسد:
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ونو يعاون الش كإل في ادار الوييرإل وتووسرم الحروات العاراريإل فري الرإل ايعربرانات

ورانت سلبات العمسد اوسع لن سلبات الش كم فهو يشرف كلى العراق رلم نسكما ران الش كإل

يشرف كلى نغداد فحط (.)21
 -2ايتانك:

ونرري لررن الوظررااا المهمررإل ونر العارراريون المورررول الررسه ترنسررإل ايلررراء الرتسرران لررن

لمتلررا فرررو العاالررإل الاررلجوةسإل وررران ايتانررك ذوو اررهر واسررعإل ولعلرروا فرري الدولررإل الاررلجوةسإل

دورا لهما(.)28

المبحث الثالث
الوحدة والتنوع بين دولة سالجقة خراسان
ودولة سالجقة العراق من الناحية االقتصادية
المطلب األول
الموارد االقتصادية وأسباب ضعفها

في الواةع ان المعلولات ايةتواديإل كن نرذل الرترر عرئسلإل وردا وذلرك لغللرإل الكا سرإل

العااريإل والاساسسإل كلسها سم تعتلر فتر رو ولكازكات نسن دويالت الاالوحإل ونسكها ونسن
الحوى الماروسإل .لن خرالل نرذل المعلولرات المحتضرلإل ي كرا ان دولرإل سرالوحإل خراسران رانرت
افضررل لررن الكا سررإل ايةتورراديإل لررن دولررإل سررالوحإل العررراق.فحررد اكتمررد الاررالوحإل لكررذ ةسرراله لررن
لواردن المالسإل كلرى الغكراا والجريرإل والمرراج والمارد وعرمان المردن ونرذل المروارد سراكدت

سالطسن الاالوحإل كلى اينراق كلى دولته (.)21

وةررد اسررتراد الاررالوحإل لررن ةتررال الغرنررويسن و وررلوا كلررى غكرراا وتررلت ةسمتهررا الررى

خمامااإل الا ديكار ( .)27نسكما ارترعت نعد ذلك لتول في لعررإل نارا(484ه8113/م) الرى
ن و كشر لاليسن ديكار لن ايللاإل وايسل إل والدوا وايلتعإل ( )24رما غكموا لا يي وى لن
الذنا والرضإل والمالند والدوا في لعرررإل دانردانحان فضرال كمرا غكمرول لرن نعرد لعرررإل لرالذ

ررررد والترري ترروزن نايرطررال لررن الررذنا والرضررإل لاثرتهررا ( .)27وةررد اسررتمر الاررالوحإل فرري كهررد
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الالبان سكجر ي ودون الغكاا نتسجإل للرتو ات الاثسر التي ةرام نهرا نرذا الارلبان ودانرت لرم

العديررد لررن الملرروك وررران يترروددون السررم نالهرردايا ويرردفعون لررم الجريررإل ولرركه ايلسررر كررر الرردين نررن
اسن الغوري الذي ران يود الالبان سكجر وران يرسل للالطم رثسرا لن الاالح رل كام ورران

يهدي رم الاثسررر لررن الهرردايا الكرساررإل والكررادر ( .)22ورررذلك ررران الررراء الغررر الثررال ديكررار ونمتسررار
وطرروطي وارسررالن ووغررر لاررالمسن يررديكون للاررلبان سرركجر نالباكررإل والررويء ورررانوا يرردفعون لررم

خراوا رلسرا يتمثل نر  14الا راس لن الغك  ....يمدون نها اللالط الاكجري سكويا (.)23

فضال كن ذلك رانت الجريإل ناكتلارنرا لروردا لرن المروارد المالسرإل للارالوحإل فحرد ذررر

نعررره المرررؤرخسن ان الر ررروم رر ررانوا ةرررد اكتر ررادوا دفر ررع الجريرررإل للا ررالوحإل س رركويا س ررم ان للر ررك
الحابكبسكسإل دفع وريإل لحدارنا ثالثمااإل الا ديكار سكويا

(.)24

فضال كن ذلك ران للك ام ايةتوادي الذي ارنم الاالوحإل ا ثر الالسر في إتالح

ا راعرري الرراكسررإل وتك ررس توزيعهررا فحررد ي ررظ الاررالوحإل ان خررراج ايراعرري الرراكسررإل ةلسررل ورردا
ل اوإل نذل ايراعي الى ايتالح فضال كن كدم انتمام الوي نها ( )25ووودوا ان لن ايتلح

للدولإل ان توز الكوا ي كلى اال اةباكات كلرى رؤسراء الجكرد كلرى ان يردفع ررل لحبرع لللغراً
لن المرال لمريكرإل الدولرإل لحانرل اسرتثمارل لالراعري التري اةبعرت لرم فاران نرذا ايورراء سرللا فري
تكمسررإل الثرررو الرراكسررإل اذا انررت المحبعررون نعمارتهررا لمررا ادى الررى زيرراد انتاوهررا وظررل نررذا الك ررام
ةااما تى زالت الدولإل الالجوةسإل وناذا اتلح ق المحبع وفق الك ام الجديرد لتعلرق نمرراج
ايرض ي نايرض ذاتها ولسات لم سسبر كلى المشتغلسن نها رمرا انرم يمضرع لارلبإل ال اولرإل

وكلسم ان ي يايء استعمال اةباكم رما يجروز نرر ايةبرا لرن المحبرع اذا لر يحر نايلترالرات
المرروعإل كلسم(.)31

رمررا ان ايةبررا فرري العهررد الاررلجوةي ررران ل رردوداً ،لهررذا كمررل المحبعررون وهرردن

كلى ت اسن اةباكاته وتك سمها وايستراد لكها وتكرسذ ومسع ايلترالات المرروعإل كلسه رري

ياالوا رعا ال اولإل وياتمروا في استثمار ايراعي التي اةبعت له (.)38
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لحد استمر سالطسن الاالوحإل ناتلا نذا الك ام ايةتوادي يسسما في كهد الالبان

سكجر لما اكاد كلى الدولإل نالمسر الوفسر ورغ ال رو التي خاعها اي ان ذلك لر يرؤثر سرللا

كلررى اةتورراد سررالوحإل ايررران نررل رانررت لررم آث رار ايجانسررإل لتمثل رإل نررالمراج والجريررإل والغكرراا وين

الالبان سكجر ران ل يمار أي ر خاعها تى وةع في أسر الغرو ،وتوفي ونو أسسر سكم

778نر 8872/م(.)31

ألررا نالكاررلإل لدولررإل سررالوحإل العررراق فحررد اثرررت كلررى ال سررا ايةتورراديإل كررد كوالررل

سانمت في ععا الكشاط ايةتوادي لكها:ر

 -8الكراكات نسن افراد ايسر الالجوةسإل ال ارمإل:
لكذ ان ةالت سلبكإل العراق والكراكرات لشرتعلم رول نرذل الارلبكإل فلر يارد تمضري

كلى ا الالبان ل مرود نضرع سركوات ترى تعررض لمكافارإل اخسرإل لارعود – للرك الموترل

واذرنسجان– و دثت نسكهما لعررإل انتهت نهريمإل لاعود سكم 784نر.)37( .

ث كاد الكرا يبرل نراسرم نرسن ل مرود وا رد افرراد اللسرت الارلجوةي ونعكري نرم طغررل
تا ا ةلعإل سروهان وساول واول زنجان

(.)34

ول يارن الارلبان ل مرود نرو الو سرد الرذي تعررض لمكافارإل اخوترم كلرى ال ار نرل

ررران الاررلبان طغرررل (715-712ن ر 8874- 8878 /م) يعرراني لررن نرررد ال الررإل اذ نازكررم
كلى ايلر اخول لاعود نن ل مد ولن ث اخول ايخر سلسمانشال (.)37

وي اررك ان نررذل الرررتن والكراكررات ةررد خلحررت للرارراد والغررالء والح ررط لرتعررا خوررسلا

ووراءت نعره المغرالرين كلرى العورسان فوورد لرن نرسن العلراريسن لرن رران يضرر الاراإل ناسرمم

ويمافم والي نغداد الالجوةي( )32وةد ظل الالبان يلرذل وهردل إليحراف نرذل الكركرات الرى ان
فحدت سلبكإل العراق اموستها الاساسسإل وايةتواديإل.
 -1الرتن الداخلسإل:
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لعلت الرتن الداخلسإل في نغداد والتي تعد ةلرا سرلبكإل سرالوحإل العرراق دورا نرارزا فري

إععاف الكشاط ايةتوادي فاإل داث التي في كهد الالبان ل مود وكهود الذين واءوا نعدل

رانررت ذا اثررر رلسررر كلررى اةتورراد المالفررإل العلاسررسإل والاررالوحإل كلرى الاررواء وررران أةوانررا وانمهررا
نجوم دنسد نن تدةم السر ال لم كلى نغداد ولهاومتها وارثر فسها الكهرا والارلا فاترل ت
نغداد نهلا لوزكا نسكم ونسن العلارين الذين رانوا ياترسدون لن الحالةل وايعبرانات التي ت دث

في نغداد ولا ولها تى يووهوا عرناته الى الكاس يسسما التجار وخاتإل فري الجانرا الغرنري
لن نغداد ولما زاد فعال في تازي ال الإل ايةتواديإل (.)33

ول تان نغرداد و ردنا التري تعرعرت للهجروم نرل رانرت اللوررل ايضرا لهرا نورسا لرن

الهج رروم والكه ررا والا ررلا وةب ررع ط رررق التج ررارل ( )34لم ررا اث ررر رثس رررا كل ررى ال س ررا ايةتو رراديإل

للاالوحإل.

 -7الاوارث البلسعسإل:
ان اي داث البلسعسإل التي اهدتها نغداد لن راارق وفساعرات وزيزل واونئرإل وورراف

وة ط سانمت في زياد تازم الوعع ايةتوادي .وياتي فري طلسعرإل نرذل الاروارث ال راارق التري
تشتعل نسن ال رسن وايخرر والمارارل تارون كلرى جر ال ريرق وةوترم فحرد ردثت سركم 781ن ر

8884/م ا تراق ل لإل الري انسسن وسوق كسردون فري الجانرا الشررةي لرن نغرداد واترى ال ريرق
كلى لع

اسواق المكبحإل ودورنا وخاناتها ول يلق لكها اي الشيء الساسر

(.)35

فضال كن ذلك رانت فساعانات نهر دولم لن سن إلى آخر والذي يؤدي الرى نرالك

الغرالت الرراكسرإل وتمريرا الردور وايسررواق وةبرع البررق والرذي يررؤدي نردورل الرى ردوث غررالء

ك س وفحد ايةوات و دوث ازلإل اةتواديإل رلسر (.)41

والى وانا ذلك لا دث ككدلا وةرع زلررال رلسرر فري نغرداد سركم 788ن ر 8883/م

أدى الى خرا الدور والدرارسن في الجانا الغرني لكها (.)48
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في الواةع رانت نرذل الاروارث تاره فري زيراد

جر الماراار ايةتوراديإل واللشرريإل

والذي ران يريد لن الم سا ني الوساال اللدااسإل التي تاتمدم في ال د لن او لحاولإل
نذل الاوارث .ولن نذا وذاك نرى ان اةتواد سلبكإل الاالوحإل العراق اععا ناثسر
لن اةتواد سالوحإل خراسان.
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المطلب الثاني
الجانب الزراعي

تعد الرراكإل ان لوارد الثرو لذا ووم سالطسن الاالوحإل انتماله نهرا لتوطسرد دكراا

دولته فكالت اراعي العراق والمشررق

را وافررا لرن العكايرإل فاران سرالطسن الارالوحإل يراةلرون

ومسع ايلور التي تمص الرراكإل لراةلإل داامإل ويشرفون كلى تك س اينتاج الرراكي.
رمرا واثرررت ن ر الررري ون ر الرراكررإل الترري اتلعررت فري العررراق والمشرررق خررالل العوررر

الاررلجوةي فرري اينترراج الرراكرري .فاكتمرردت الرراكررإل كلررى لسررال اينهررار وايلبررار والعسررون .فررري

العراق يروى لن دولإل ايراعي الواةعإل كلى عرتسإل لن امال لسافارةسن الى سالراء ،وان روافد

نهر دولإل كلى الضرإل السارى ديال (.)41

اكتمرردت الرراكررإل كلررى الررري لررن لسررال اينررار والعسررون رمررا فرري الجريررر الرراتسررإل رمررا ان

نكاك لسال ايلبار التي تاحط في فول الشتاء في المكبحإل الجللسإل امال العراق ( )47فري اةلس

خراس ر رران اا ر ررتهرت لديك ر ررإل نسا ر ررانور نحكواته ر ررا الت ر رري تج ر ررري ت ر ررت ايرض وتا ر ررتمدم ف ر رري ري

اللااتسن(.)44

فحررد انررت سررالطسن الاررالوحإل نوسرراال الررري فحررد رررر للاشررال رثسرررا لررن اينهررار رمررا

اكاد رر اينهار التي خرنت في اةالس فارس

()47

فحد ران في لرو ديوان لماء الري اطلحوا كلسم ديوان الماء ويشرف كلى نرذا الرديوان

السر( )42ولن الوساال الماتمدلإل في رفع لاتوى المسال في الردولسا التري رثرر اسرتمدالها فري
العراق الا في المشرق فاستمدلت الدالسإل والغرافإل والكاكور

()43

رمررا ررران لكررو الترنررم اثرررل فرري ن ر الرراكررإل فرري العررراق ررران يحا ر الررى لكرراطق زراكسررإل

اةتورت كلى المكاطق الم سبإل ناينهار لمكبحرإل الارواد ذات المسرال الروافرل .فسارون المراء فسهرا

ع ال يااكد كلى زراكإل ايرز الام الجريد فسعتمدون كلرى لسرال ايلبرار فاختلررت ن ر الرراكرإل

فسها(.)44
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الا في المشررق فتكرررد ررل لديكرم نك رام فري الرراكرإل فرري أردنسرل يارتمدم اينرالي فري

دانررم ارعرره ثمرران لررن اللحررر لاررل ل ررارث كلررى ررسن نررالد فررارس ي يعتمررد انلهررا كلررى اللحررر نررل
الثسران في ور الم اريم

(.)45

ول ررن اا ررهر ال ات ررالت الرراكس ررإل ن ررالعراق والمش رررق ال كب ررإل والش ررعسر وايرز وال ررذرل

فاانررت ارض الاررواد نررالعراق ارلررر لررررر لرراكتهررا ورانررت الجريررر نمثانررإل لم ررن يم رؤن العررراق

نال لو وخاتإل نغداد (.)51

رما وز الحمح ناةلس فارس واةلس خورستان ونالد الجلل رما زر في سمر ةكد(.)58
وررران الحبررن يرررر نالاررواد والجريررر ولجرردل وراس العررسن ونررران ويرررر فرري اترررهان

ونالد لا وراء الكهر وخراسان وفارس (.)51

رما ااتهر العراق نرراكإل الاروم ورانت ترر أيضاً في سرخد ونمارستان(.)57
المطلب الثالث
االنتاج الصناعي

كمل الاالطسن والملراء كلى تشجسع اينتاج الوكاكي ناكتلار لورد لهمراً لرن لروارد

الثر ررو فاةسم ررت لرار ررر ت رركاكسإل لهمر رإل لو رركاكات لمتلر ررإل لكه ررا :الرو رراج والمر ررف والو رركاكات
الرراكسإل وغسرنا.
فاان ررت ت رركاكإل الكا ررسا ل ررن انر ر الو رركاكات الت رري ازدن رررت ف رري الع ررراق والمش رررق

ايساللي خالل العور الالجوةي فانشئت دور البراز التي رانت توكع المكاووات وايةمشإل
يفراد الشعا

()54

فحررد ااررتهرت نغررداد نورركاكإل انرروا لررن ايةمشررإل والثسررا فهرري لورركوكإل لررن ال ريررر

والحبن ونالوان لمتلرإل .ورانت اللور ةد ااتهرت نوكاكإل المكارووات ولكهرا المررز واللرر

()57

ورانت ارلر لرارر تكاكإل ثسا الحبن في ارق فرارس ونمرا لررو ونسارانور ورران يوركع فري لررو
ناسا الحبن الذي يللغ غايإل في الجود
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رم ررا تروة ررت ف ررارس ون ررالد ل ررا وراء الكه ررر ف رري ت رركاكإل ان رروا الثس ررا ل ررن الحلم رروني

والا رركدي .فار رران الارررالوحإل يرضرررلون ايةمش ررإل ذات الكارررسا الم ررورو او المتعررردد الل مرررإل

لت انسن ايلوان (.)53

ااتهرت تكاكإل الاجاد في نعه لدن العراق والمشرق ندروإل رلسرل لن اينردا ولرن
ااهر لرارر انتاج اللاط في العراق الغمانسإل

(.)54

رمررا ااررتهرت لرردن خراسرران نورركاكإل الاررجاد والاررتور والمكاررووات الورروفسإل وررران
نكاك لوانع لوكع اللاط وثسا الواي والبراز

(.)55

تكاكإل المرف والت ا المعدنسإل:
ااتهرت تكاكإل المرف في العور الالجوةي ا ول فااتهرت الاوفرإل واللورر نهرذل

الوكاكإل وأظهرت التحكسات فسم تومس ا واني المرفسإل .ألا فري المشررق فتجلرت كرن الارالوحإل
انتاررارات ترركاكسإل لهمررإل غسرررت لررن اتجررال ترركاكإل المرررف الرارسرري فحررد اسررتمدلوا الرخررارف
المجامإل وخاتإل واوهات العماار

(.)811

فررري لديكررإل نرررا نرراةلس خراسرران ازدنرررت الورركاكات المعدنسررإل ورانررت لررررراً لورركاكإل

وتودير ا واني الماركم نالرضإل وااتهرت ةااان نوكاكإل اللو ات ذات اللريق المعدني

(.)818

رما ااتهر الاالوحإل نالمرف الوسكي ا نرسه وةرد كثرر فري لديكرإل الرري كرن سرالطسن
ورؤوس واناريق تروع الى الحرن المالد

(.)811

رما ران يجلا لن تجاري الك اس ايترر وخرنانم نالذنا والرضإل والرسروز والرالق
وال ديد والك اس

(.)817

تكاكإل ايسل إل:
تكوكررت ترركاكإل ايسررل إل نررالعراق ونررالد المشرررق خررالل العوررر الاررلجوةي رورركاكإل

الاررسوف والرردرو والمرروذ والرلرراح ورانررت ترركاكإل الاررسوف لررن ااررهر الورركاكات فرري العررراق
715

الو د والتكو نسن دولتي سالوحإل خراسان وسالوحإل العراق (الكا سإل اإلداريإل وايةتواديإل)
م .م .كمر سله تديق آل تالح نك

والا ررلا ن ررو نواي ررإل الو رركا الرارس ررسن المه ررر له ررا .ف ررالررس اله ررر الك رراس ف رري تو رركسع الا ررسوف

والدرو (.)814

تكاكات زراكسإل:
اةالررت المكتجررات الرراكسررإل نررالعراق والمشرررق نعرره الورركاكات ولررن ااررهرنا ترركاكإل

الاررار فارران يورركع نرراينواز نمديكررإل كاررار لارررم ( )817رمررا ان لديكررإل وكررد يكاررانور تعررد ارلررر
لررررر لورركاكإل الاررار تررى ان كالررإل سررار خراسرران والجلسررل لكهررا ( .)812رمررا ااررتهرت لرردن فرري
العررراق نورركاكإل الوررانون يسررسما نغررداد ورررذلك لديكررإل نل ر فرري المشرررق ،رمررا وةررد اختوررت

سمرةكد نوكاكإل الاواغسد لن الاتان والجلود وظلت سمرةكد ارلر لررر لوكاكإل الااغد (.)813
المطلب الرابع
النشاط التجاري

ادى ازديرراد الثرررو الرراكسررإل وتحرردم الورركاكات واتاررا ايراعرري الماعررعإل لاررلبات

الاررالوحإل الررى نشرراط ررررإل التجررار فرري العررراق والمشرررق ورانررت نغررداد لررررر طرررق التجررار لررن
الشرق والغر .
فحد ترررت التجار في ايسواق ورانت المدن نوور كالإل اسرواةا لمرا ي رسط نهرا لرن
فرص فسها لمازن ينتاوها لرارر تلسع لها لا ت تاج لن لواد

(.)814

فحد ازدنرت التجار نارلان ورانت التمور والرز تودر لكها الى خراسران .واختورت

لرو نتودير ثسا الحبن والتوانرل والعبرور وايوانري الك اسرسإل .واارتهرت نررا نال ديرد واللسرود

واللاط والاروج والذنا ( .)815ورانت اسواق نل كالر نرانوا المكتجرات الرراكسرإل والوركاكسإل
وران الري لن المرارر المهمإل ولها اهر واسعإل نما تودرل لن اتكاف الكاسا وخاترإل الوركا
المعروف نالممسرات وران يرترع لكها خشا الملكا (.)881
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رما وودت في العراق خالل العور الالجوةي لراررر تجاريرإل لهمرإل رران لهرا اثرر فري

نشرراط التجررار فرري الررداخل والمررارج ولررن ااررهرنا نغررداد فاسررواةها ان ر لررررر للتجررار وذلررك
لموةعها الجغرافي في ازدنار التجار الداخلسإل ورانت اك

اسواةها يحع في الارخ

(.)888

فاانرت نغررداد سرروةا لتجررار الهكررد والمشررق وخاتررإل التوانررل والعرراج والاررار وال ريررر

واي جررار الاريمررإل( )8181واللوررر ااررتهرت رمررررر تجرراري لهر فرري العررراق ورانررت لررررر تجررار
الشرق ن را ورانت اللضااع ترد السها لن رافإل أن اء نالد المشرق.)887(.

رم ررا اا ررتهرت الموت ررل واس ررواةها ن ات ررالت أرع ررها فا رران لكه ررا ال ل ررو والعا ررل

والش

وال ديد وتكاكإل الااارسن والكشا والاالسل (.)884

الخاتمة
لحد خروت نذل الدراسإل نعدد لن الكتااا المهمإل اآلتسإل:ر
 .8لررن خررالل المل ررم ا ول ونايكتمرراد كلررى الكورروص التاريمسررإل وورردنا ان سررلبكإل سررالوحإل
العررراق ةررد انلثحررت لررن سررلبكإل خراسرران وانهررا ورررءا لكهررا وان سررالطسن سررالوحإل العررراق ل ر

ياونوا سوى نوا لاالطسن سالوحإل خراسان في المدن والديار التي تاونت لكها .سلبكإل
سالوحإل العراق ولما يمسر سالوحإل خراسان أن له سلباناً وا داً ونو الالبان سكجر الرا

العراق فتعدد سالطسكم.

 .1لرن الكا سرإل ايداريرإل ووردنا أن سررلبكإل العرراق لكلثحرإل فري رررال الردولتسن وا رد

سرم ت رروي

رلسهم ررا كل ررى نر ررد المكات ررا ايداري ررإل والتحا ررس ايداري ونر ررد ال رردواوين أي ان وال ررل
الو د تلرز نشال ولي لن نذل الكا سإل سم رران نكراك لكورا الروزير وترا ا ايةلرس

والااتررا ونكرراك نرررد الرردواوين لكهررا ايسررتسراء وديرروان البغررراء وديرروان اياررراف وديرروان
كرض الجسى.
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 .7لررن الكا سررإل ايةتورراديإل وورردنا ان سررالوحإل خراسرران ررران وعررعه ايةتوررادي افضررل ناثسررر
لن سالوحإل العراق وذلك نالا كاإل سلبانه سكجر وسعسإل الداا لت اسن ال دولتسم
نسكمررا نرررى فرري المحانررل ان سررالوحإل العررراق ةررد الهررته تررراكاته الداخلسررإل كررن اينتمررام

نررايلور ايةتورراديإل فضررال كررن الارروارث البلسعسررإل الترري زادت لررن تررازم ايوعررا ايةتورراديإل
فسها.

قائمة المصادر والمراجع
المصادر:
 -8انر ر ررن ايثسر ر ررر :كر ر ررر الر ر رردين ل مر ر ررد (ت271نر ر ر ر) الاالر ر ررل فر ر رري التر ر رراري  ،دار تر ر ررادر،
(نسروت – .)8527
 -1اللكداري :ةوام الدين الرتح نن ل مد (ت 241نر) تاري دولإل ال سلجوق ،دار ايفاق
الجديد ( ،نسروت – .)8541

 -7اللسهحي ،تاري اللسهحي ،ترومإل :ي سرى المشرا  ،وترادق نشر ت ،دار الكهضرإل العرنسرإل،
نسروت8544:م.

 -4انن تغري نردي :ومال الدين انو الم اسن الكجوم الرانر في للوك لور والحانر  ،دار
الاتا العلمسإل (نسروت – .)8544

 -7انن الجوزي :انو الررج كلدالر من نن كلي (ت 753نر) – المكت
وايل  ،داار المعارف العثمانسإل ( ،سدر اناد – .)8575

في تراري الملروك

 -2ال اسكي :تدر الدين نن كلي (ت 211نر) – اخلار الدولإل الالجوةسإل ،نشرر :ل مرد
اةلال( ،ينور .)8577-

 -3ال اررسكي ،ل مررد نررن كلرردا الك ررام (ت 347نر ر) العراعررإل فرري ال اايررإل الاررلجوةسإل،
ت حسق ل مد كلدالمكع
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 -4الررذنلي :ل مررد نررن ا مررد (ت 344نر ر) – دول ايسررالم ،نشررر :كلرردا نررن انرررانس
اينواري ،دار ا ساء التراث ايساللي( ،ةبر – د.ت).
-5

الروانرردي :ل مررد نررن كلرري نررن سررلسمان – را ررإل الورردور وايررإل الارررور فرري ترراري الدولررإل
الالجوةسإل ،نحلم الى العرنسإل :د .انرانس السن الشواري واخرون( ،د.ت-د.م)

 -81الحرويكي :انو نار نن ا مد (ت241نر) تاري رريدل ،نشر :نروان(،د.م.)8581 :
 -88انن رثسر :انو الرداء اسماكسل (ت334نر) –اللدايإل والكهايإل ،دار انرن رثسرر( ،نسرروت –
)8534

المراجع:
 -81ل مر ر ررود ،ادرير ر ررد ل مر ر ررد ،تر ر رراري العر ر ررراق والمشر ر رررق ايسر ر رراللي ،لاتلر ر ررإل الكهضر ر ررإل،
(الحانر .)8547:

 -87السن ،اسن ،تاري العراق في العور الالجوةي( ،نغداد:د.ت)
 -84الجاف ،ان رري  ،لوسوكإل تاري ايران الاساسي ،الدار العرنسإل (د.م (.))1114
-87

ا ر ر ررن ،ا ر ر ررن ان ر ر رررانس  ،ت ر ر رراري ايس ر ر ررالم الاساس ر ر رري ،لاتل ر ر ررإل الكهض ر ر ررإل المو ر ر ررريإل،

(الحانر .)8523:

 -82سالوحإل ايران والعراق( ،الحانر .)8531:
 -83ال رردوري ،كل ررد العري ررر ،ت رراري الع ررراق ايةتو ررادي ف رري الح رررن الران ررع الهج ررري( ،نغ ررداد:
)8544

-84

لمي :ا مد رمال الدين ،الاالوحإل في تاري ال ضار  ،دار الل وث العلمسإل( ،روين
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ABSTRACT
The spread of Islam led to the emergence of Eastern and
Western Islamic states in which prosperity occurred in the political,
administrative, economic, social and intellectual aspects. The study
captures the unity and variability in the Seljuk states in the countries
of Iraq and Kharassan and the most prominent sultans who
governed those states.
The study investigated the unity and variability between the
two states from the administrative aspect and comparing it with the
economic aspect. The study showed a contrasts in the economic
aspects between the two states.
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