
 المادة: دوٌالت المشرق االسالمً

 م.د مروان سالم نوريمدرس المادة: 

 المرحلة :الثالثة, 

 جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة االساسٌة/ قسم التارٌخ.

 :االمارات العربية واالسالمية في المشرق: السابعةالمحاضرة 

 ىـ:695 -ىـ 943: ةالقراخاني االمارة -(6)
ل كثيرة من األتراك ودخلوا في اإلسالم، وكان من نتائج ذلك أن ىـ أسلمت قبائ943في عام     

ظهرت أول دولة تركية مسلمة مقابلة ألتراك الشرق، ىي الدولة القراخانية نسبة ألحد ملوكها وىو 
، فقد اتخذ ىذا الملك مدينة كاشغر «قراخان»ساتوق بغراخان عبد الكريم الذي كان يسمى أيضاً 

عاصمة بعد ذلك إلى بالساتمون حيث حاول القراخانيون من ىناك فتح عاصمة لو، ولكنو نقل ال
(، وما إن قامت ىذه الدولة حتى شرعت في محاربة أعداء اإلسالم والسيما 2بالد ما وراء النهر )

المجاورين لها من األتراك الوثنيين، وقد قاد ظهور القراخانيين في ىذه المنطقة إلى اصطدامهم 
 ىـ.973ك في عام بالسامانيين وكان ذل

وقد تمكن القراخانيون من إلحاق الهزيمة بجيش السامانيين وأسر جماعة من القواد، واستطاعوا 
( بها وبقي القراخانيون 9قاومة وبذلك أنهوا حكم السامانين )ىـ بدون م933احتالل بخارى عام 

يتنازعون فيما بينهم للسيطرة على مناطق ما وراء النهر، وكان بعضهم يستنجد بملوك الصين 
والبعض اآلخر بالسالجقة حين أصبحوا تابعين لهم بعد إقامة الدولة السلجوقية، وقد حدثت 

الذين كان يساعدىم ملك الصين وبين األتراك « الخطا»موقعة قطوان بين األتراك الوثنيين 
ىـ( ، وكانت نتيجة ىذه 643 -ىـ 655المسلمين الذين كان يساعدىم سنجر السلجوقي )

(، ويصف ابن خلدون الموقف بقولو: واستقرت الدولة فيما 4المعركة أن انتصر األتراك الوثنيون )
وانقرضت دولة الخانية المسلمين الذين كانوا وراء النهار للخطا .. وىم يؤمئذ على دين الكفر 

 . ىـ 695فيها وذلك سنة 
_________ 

 المصادر:
 .67( , الدولة السمجوقية منذ قيامها, ص 56/ 66نهاية األرب ) النويري:(1)
 .69تاريخ ابن خمدون, نقاًل عن الدولة السمجوقية, ص ابن خمدون: ( 6)



 .66عن: أيعيد التاريخ نفسه؟, ص  الً الكامل في التاريخ, نق ابن االثير: (3)
 .64(  55/ 5النجوم الزاهرة ) ابن تغري بردي: (4)
 (.486/ 17سير أعالم النبالء ) الذهبي:(5)
 (.634/ 15البداية والنهاية ) ابن كثير: (6)
  
 
  
  

 


