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 الممخص

 كاركانيا الدكلة لمؤسسات رئيسا ،كمرتكزا كحيكيا ميما دكلة ام في الكزارة منصب يعد  
 المنصب ىذا ليسنـ تؤىمو عدة بشركط يتميز اف ينبغي ،لذا لمحاكـ االبرز الممثؿ ىك ،فالكزير

 عناصر بأختيار(ـ7155-7551/ ق151-157)  فارس بالد في المغكؿ االيمخانات اىتـ ،لذا
 معتقداتيـ اك قكمياتيـ عف النظر ،بغض كالمثقفيف الكجياء كمف النصب ىذا لتكلي ككفكءة ميمة
 كبعد. كغيرىـ كالييكدم كالبكذم كالمسيحي ،المسمـ كالعربي كالتركي الفارسي منيـ ،فنجد الدينية
 ،لتكزيع نفسو الكقت نفس في كزيرييف تعييف االيمخانات ارتأل االيمخانية المغكلية الدكلة اتساع
 بأداء منيما كؿ ،كليتفرغ بينيما كاالختالؼ النزاع ،لمنع بينيما كالحقكؽ كالصالحيات المياـ
 . االيمخاف بيد المركزية السمطة بقاء مع االخر الطرؼ مف تدخؿ دكف عممو

 سمبو ،اذ اليمذاني الدف رشيد الكزير ضد كالسيما ضدىما تحاؾ كالمؤمرات الكشايات فبدأت 
 استمالتيـ ،محاكال انذاؾ الدكلة رجاؿ كبار كبيف بينو كاكقع كحقكقو صالحياتو معظـ شاه عمي
 في بالفعؿ نجح ،كقد بو االطاحة عمى معو ،كليتعاكنكا كدىـ كسب اجؿ مف كاليدايا بالماؿ

 سقيو طريؽ عف اكليجايتك االيمخاف قتؿ في تكرطو لمجميع كاثبت ، الكزارة منصب عف استبعاده
 الدفاع يستطع كلـ معو التحقيؽ بعد ـ 7171/ ق 171  سنة بحقو االعداـ حكـ ،كصدر السـ
 ضده دبرت التي بالمؤامرة كاشتراكيـ حكلو مف كؿ اتفاؽ بسبب نفسو عف

Abstract 

     The ministry's position in any country is important and vital, and it 

is based on the head of state institutions and its staff. The minister is the 
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most prominent representative of the ruler, so he should have several 

conditions that qualify him to occupy this position. Therefore, the 

Mongols in Persia (651-756 AH / 1253-1355 AD ) Important and 

efficient elements to take over this monument and the dignitaries and 

intellectuals, regardless of their nationalities or religious beliefs, we find 

them Persian, Turkish, Arab, Muslim, Christian, Buddhist, Jewish and 

others. After the expansion of the Mughal-Illegal state, the deputies 

considered appointing two ministers at the same time to distribute the 

tasks, powers and rights between them, to prevent the conflict and the 

differences between them, and to discharge their duties without 

interference from the other party. 

      The shackles and conspiracies began to be waged against them, 

especially against Minister Rashid al-Hamdani. Ali Shah took away most 

of his powers and rights and signed with senior state officials, , And 

proved to all his involvement in the killing of Ilkhan Oligaito by means of 

poison, and was sentenced to death in the year 717 AH / 1317 AD after 

the investigation and could not defend himself because of the agreement 

of all around him and their involvement in the plot against him .           
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 المقدمة

يعد منصب الكزارة مف اىـ المناصب في الدكؿ كافة ،فيك اىػـ مؤسسػة متكاممػة تػدكر فػي    
ق/   151-157) فمكيػػػا مؤسسػػػات الدكلػػػة جميعيػػػا ،لػػػذا اىػػػتـ ايمخانػػػات المغػػػكؿ فػػػي بػػػالد فػػػارس 

بو كبمػف يتقمده،كسػاركا عمػى نيػم االمػـ التػي سػبقتيـ فػي كضػع اسسػو كاركانػو  ـ(7551-7155
 العناصر الكفكءة لتكليو . ،كاىتمكا بأختيار

بح االيمخػػاف صػػكنظػػرا لسػػعة الدكلػػة االيمخانيػػة المغكليػػة كتطػػكر مؤسسػػاتيا كتنػػكع كظائفيػػا ،ا  
يعتمػػػد عمػػػػى كزيػػػػريف فػػػػي الكقػػػػت نفسػػػػو محػػػػاكال تكزيػػػػع الميػػػػاـ االداريػػػػة كتقسػػػػيميا بينيمػػػػا لحاجتػػػػو 

لكاجبػػات كاكراميمػػا كفػػؽ لخبرتييمػػا ،كمحػػاكال قػػدر المسػػتطاع تحقيػػؽ العػػدؿ بينيمػػا فػػي الحقػػكؽ كا
جيكدىما ،كليبعد عنيما ام نزاع اك خصكمة ممكف اف تسبب الخمؿ في ادارة الدكلػة ممػا يػنعكس 

 سمبا عمى مصالح الرعية ،كسياسة الدكلة الداخمية كالخارجية .

غيػػر اف ىػػذا االمػػر اربػػؾ الدكلػػة كزاد مػػف مشػػاكميا نظػػرا لممنافسػػة الشػػديدة بػػيف الػػكزيريف عمػػى 
  اكليجػايتكمحاكلة  االيمخانات تحقيؽ التراضي بينيما بشػتى الكسػائؿ حتػى اف االيمخػاف  الرغـ مف

ىػػػ / 171تالدكلػػة بػػيف كزيريػػو رشػػيد الػػديف اليمػػذاني )  ـقسػػ ـ(7171- 7101ىػػػ/ 101-171)
( كىػػػذا االمػػػر اضػػعؼ الدكلػػػة كزاد مػػػف  ـ 7151ىػػػ/151 تكعمػػي شػػػاه التبريػػػزم  ) ،(  ـ7171

 سة ليما.طمع اطراؼ اخرل مناف

كتعػػػد شػػػراكة الػػػكزيريف رشػػػيد الػػػديف اليمػػػذاني كعمػػػي شػػػاه التبريػػػزم انمكذجػػػا حيػػػا عمػػػى ذلػػػؾ   
،فعمػػػى الػػػرغـ مػػػف حنكػػػة كدىػػػاء كػػػال منيمػػػا لػػػـ يسػػػتطيعا الصػػػمكد امػػػاـ الكشػػػايات التػػػي حيكػػػت 
بينيما،كالسػػػيما اف عمػػػي شػػػاه كػػػاف اكثػػػر طمكحػػػا منػػػو،كحاكؿ ابعػػػاده عػػػف طريقػػػو بشػػػتى الطرائػػػؽ 

بر سنو كخدماتو الجميمة التي قدميا لاليمخانات المغكؿ فضال عف ككنو مف اىـ العممػاء متناسيا ك
 كالمؤرخيف في ذلؾ الكقت .

لـ يسمـ رشيد الديف اليمذاني مف دسائس كمؤمرات عمي شاه فسمبو معظـ صالحياتو كميمو  
عػػف طريػػؽ سػػقيو  اكليجػػايتككحقكقػػو حتػػى اقنػػع الجميػػع انػػو خػػائف كاثبػػت تكرطػػو فػػي قتػػؿ االيمخػػاف 
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ـ بعد التحقيؽ معو كلـ يستطع الدفاع ـ  7171ق/  171السـ ،كصدر حكـ االعداـ بحقو سنة  
 عف نفسو .

اف ىذا االمر يكضح لنا فشؿ االيمخانات المغكؿ في ادارة الدكلػة مػف خػالؿ تعيػيف كزيػرييف   
تفػػاء بػػكزير كعػػا كاالفػػي الكقػػت نفسػػو ادارة الدكلػػة كمؤسسػػاتيا ،ككػػاف مػػف االفضػػؿ اسػػتبعادىما م

كاحػػد مؤىػػؿ لو،بػػدال مػػف اسػػتنزاؼ امػػكاؿ الدكلػػة كتقسػػيميا بينيمػػا ،كحصػػر صػػالحيات الدكلػػة بيػػد 
 االيمخاف كحده.

-307لوجرررررا وا االولخرررررا اخدخرررررزاخزا  رررررز ا واااوال:الصرررررلاياال وا رررررباواالزالءا رررررو او لا 
او  ائجه:ام(1717-ا1701هر/ا317

كؿ االيمخػػػػػػانييف دفعػػػػػػت العديػػػػػػد مػػػػػػف كبػػػػػػار اف اىميػػػػػػة منصػػػػػػب الػػػػػػكزارة فػػػػػػي دكلػػػػػػة المغػػػػػػ 
رجػػػػػاؿ الدكلػػػػػة الػػػػػى التنػػػػػافس فيمػػػػػا بينيمػػػػػا لمحصػػػػػكؿ عميػػػػػو،بؿ اف بعضػػػػػيـ مػػػػػارس كسػػػػػائؿ عػػػػػدة 
مػػػػف اجػػػػؿ الفػػػػكز بػػػػو كتسػػػػنمو،فالكزير ىػػػػك كاجيػػػػة الدكلػػػػة كممثػػػػؿ حاكميػػػػا ،كعميػػػػو تقػػػػع مسػػػػؤكلية 

ؤكػػػػد اف مػػػػا يجنيػػػػػو ادارة الدكلػػػػة الداخميػػػػة كالخارجيػػػػة ،كىػػػػػك محػػػػكر عمميتيػػػػا السياسػػػػية ،كمػػػػػف الم
صػػػػػػاحبيا مػػػػػػف امػػػػػػػكاؿ كامتيػػػػػػازات جعمػػػػػػػت الكثيػػػػػػريف يسػػػػػػػتخدمكف كسػػػػػػائؿ غيػػػػػػػر قانكنيػػػػػػة كغيػػػػػػػر 
مقبكلػػػػة مػػػػف اجػػػػؿ اف يكػػػػكف الرجػػػػؿ الثػػػػاني فػػػػي الدكلػػػػة بعػػػػد االيمخػػػػاف ،بػػػػؿ اف بعضػػػػيـ حصػػػػؿ  

 عمى صالحيات كاسعة تفكؽ بيا عمى االيمخاف نفسو.

 ـ7177ق/ 177سػػػػػػنة الػػػػػػكزراة فػػػػػي عيػػػػػػد االيمخػػػػػػاف اكليجػػػػػػايتك منصػػػػػػب تػػػػػكلى عمػػػػػػي شػػػػػػاه 
نػػػػػا أنػػػػػو سػػػػػكؼ يكػػػػػكف مجػػػػػرد شػػػػػريكا لػػػػػو ، ظليكػػػػػكف الػػػػػكزير رشػػػػػيد الػػػػػديف اليمػػػػػذاني  كبمشػػػػػكرة،

 (. 5) كُلقب كزير الشرؽ،(7) كزير باالسـ ال ينازعو في السمطاف كالنفكذ 

اليمػػػػػػذاني كُذكػػػػػػر اف الػػػػػػكزارة  فكضػػػػػػت لػػػػػػو عمػػػػػػى اف ال يخػػػػػػرج عػػػػػػف امػػػػػػر رشػػػػػػيد الػػػػػػديف  
، كتقػػػػػرر اسػػػػػناد شػػػػػؤكف المعػػػػػامالت الديكانيػػػػػة لتػػػػػاج الػػػػػديف عمػػػػػي شػػػػػاه، (1) كال يتجػػػػػاكز مرسػػػػػكمو

كتكميػػػػػػػؼ اليمػػػػػػػذاني بالقيػػػػػػػاـ بالشػػػػػػػؤكف االستشػػػػػػػارية لمػػػػػػػبالط، كبػػػػػػػأف يطيػػػػػػػع عمػػػػػػػي شػػػػػػػاه اكامػػػػػػػر 
، فقػػػػػد (5) غيػػػػػر اف عػػػػػدـ تػػػػػدخؿ عمػػػػػي شػػػػػاه فػػػػػي الشػػػػػؤكف العامػػػػػة كػػػػػاف امػػػػػرا مؤقتػػػػػا ،(1) اليمػػػػػذاني

كسػػػػػرعاف مػػػػػا تغمػػػػػب  عمػػػػػى اليمػػػػػذاني بمكػػػػػره ،كػػػػػؿ امػػػػػر كال يمتفػػػػػت الػػػػػى اكامره بػػػػػدأ يعارضػػػػػو فػػػػػي
كدىائػػػػػو، كاصػػػػػبح كزيػػػػػرا لػػػػػيس باالسػػػػػـ فقػػػػػط بػػػػػؿ فعميػػػػػا، بػػػػػؿ انػػػػػو اسػػػػػتطاع اف يكػػػػػؼ يػػػػػده عػػػػػف 
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عمػػػػػى اف تػػػػػاج الػػػػػديف عمػػػػػي شػػػػػاه تخمػػػػػص مػػػػػف  االحػػػػػداث برىنػػػػػتك ، التػػػػػدخؿ فػػػػػي شػػػػػؤكف الدكلػػػػػة
، ليسػػػػػتقؿ بػػػػػومػػػػػف اجػػػػػؿ االيقػػػػػاع    ـ7177ىػػػػػػ/ 177سػػػػػنة سػػػػػمفو الػػػػػكزير سػػػػػعد الػػػػػديف السػػػػػاكجي

 ت ضػػػػػػػده المػػػػػػػؤامرا كدبػػػػػػػر،بػػػػػػػدأ ينازعػػػػػػػو كيكيػػػػػػػد لػػػػػػػو لمكصػػػػػػػكؿ الػػػػػػػى غرضػػػػػػػو فبػػػػػػػأدارة الػػػػػػػبالد، 
اسػػػػماء المتػػػػ مريف علىىىى   االيمخػػػػاف اكليجػػػػايتك كاطمػػػػعبػػػػاءت بالفشػػػػؿ ،  انيػػػػالمػػػػتخمص منػػػػو، غيػػػػر 

 (. 1)، فقبض عمييـ كقتميـ، كظؿ عمي شاه بعيدا عف ام شبية 

كقبػػػػػػػؿ تسػػػػػػػممو لمسػػػػػػػمطة  (1) ـ احتػػػػػػػاج ابػػػػػػػك سػػػػػػػعيد بيػػػػػػػادر7175ىػػػػػػػػ/ 175كفػػػػػػػي سػػػػػػػنة  
المػػػػاؿ لػػػػدفع ركاتػػػػب الجنػػػػد فبعػػػػث الػػػػى المسػػػػؤكليف عػػػػف الخزانػػػػة لتزكيػػػػده بيػػػػا، كالمسػػػػؤكالف عنيػػػػا 
ىمػػػػػا رشػػػػػيد الػػػػػديف كعمػػػػػي شػػػػػاه، غيػػػػػر انيمػػػػػا لػػػػػـ ينفػػػػػذا االكامػػػػػر كبػػػػػدأ كػػػػػؿ كاحػػػػػد منيمػػػػػا ُيحمػػػػػؿ 

اف المسػػػػػػألة ليسػػػػػػت فػػػػػػي يػػػػػػده، كرفػػػػػػض لػػػػػػو رشػػػػػػيد الػػػػػػديف ،كاكػػػػػػد االخػػػػػػر مسػػػػػػؤكلية دفػػػػػػع المػػػػػػاؿ 
 (. 8)اف المسؤكؿ عف الماؿ ىك عمي شاه ك التكقيع عمى اية حكالة 

اجػػػػاب عمػػػػي شػػػػاه قػػػػائالت )امػػػػا انػػػػا فػػػػال امتمػػػػؾ غيػػػػر الػػػػرداء الػػػػذم يغطػػػػي جسػػػػمي. بينمػػػػا  
كال اسػػػػػػتطيع اف ادفػػػػػػع فمسػػػػػػا كاحػػػػػػدا. كاذا كنػػػػػػا انػػػػػػا كزميمػػػػػػي، نقتسػػػػػػـ ادارة االمبراطكريػػػػػػة، فمسػػػػػػت 

رشػػػػػػػيد الػػػػػػػديف قػػػػػػػائال ت ذلػػػػػػػؾ النػػػػػػػؾ الػػػػػػػكزير الحقيقػػػػػػػي  كرد ،نفػػػػػػػرد انػػػػػػػا بػػػػػػػدفع النقػػػػػػػكدارل لمػػػػػػػاذا ا
كمكضػػػػػع الثقػػػػػة، كانػػػػػؾ انػػػػػت كحػػػػػدؾ المسػػػػػتحكذ عمػػػػػى الخػػػػػاتـ السػػػػػامي كالمكمػػػػػؼ بتنفيػػػػػذ اكامػػػػػر 

كامػػػػػكر الػػػػػديكاف،  السػػػػػامي عػػػػػرض عميػػػػػو عمػػػػػي شػػػػػاه اف يشػػػػػاطره حمػػػػػؿ الخػػػػػاتـ كلمػػػػػا،السػػػػػمطاف 
كيػػػػػؼ اسػػػػػتطيع االشػػػػػتراؾ مػػػػػع رجػػػػػؿ مثمػػػػػؾ  الكاقػػػػػع انػػػػػؾ اذا طمػػػػػب ت بقكلػػػػػوفػػػػػي كجيػػػػػو  صػػػػػاح

منػػػػػػؾ شػػػػػػيء مػػػػػػف المػػػػػػاؿ، اظيػػػػػػرت الفقػػػػػػرخ فػػػػػػي حػػػػػػيف اف العمػػػػػػالء االدنيػػػػػػاء الػػػػػػذيف تسػػػػػػتخدميـ 
 .(9) يجمعكف المبالغ الطائمة، كيمتمككف جميعا ثركات ضخمة( 

فػػػػػػي االدارة، كاف يضػػػػػػعا تكقيعيمػػػػػػا  معػػػػػػو كاقتػػػػػػرح عمػػػػػػي شػػػػػػاه اف يشػػػػػػترؾ رشػػػػػػيد الػػػػػػديف 
بشػػػػكؿ  تحجػػػػمرفػػػػض ذلػػػػؾ انػػػػو  غيػػػػر انػػػػو،عمػػػػى االكامػػػػر الصػػػػادرة مػػػػف ديػػػػكاف االيمخػػػػاف معػػػػا 

كعػػػػدـ امتالكػػػػو االمػػػػكاؿ ،كبأنػػػػو سيضػػػػطر فػػػػي النيايػػػػة الػػػػى اف يػػػػدفع مػػػػا ،مػػػػدعيا بفقػػػػره  مسػػػػتمر
 .(70)  يمـز مف االمكاؿ

كمػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذا الحػػػػكار نالحػػػػظ اف اليمػػػػذاني لػػػػـ يعػػػػد يتمتػػػػع بنفػػػػكذ كبيػػػػر، اذ اصػػػػبح  
ليػػػػذا ،ا جػػػػدا مػػػػف االيمخػػػػاف، كبػػػػدأ بػػػػأدارة امػػػػكر الػػػػبالد  مػػػػف غيػػػػر الرجػػػػكع اليػػػػو عمػػػػي شػػػػاه مقربػػػػ

مؤكػػػدا لػػػو ضػػػركرة طاعػػػة عمػػػي شػػػاه لػػػو ككنػػػو االسػػػبؽ فػػػي قػػػدـ اليمػػػذاني شػػػككاه الػػػى االيمخػػػاف 
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الحمػػػػػكؿ االتيػػػػػة كطمػػػػػب منػػػػػو اف يختػػػػػار احػػػػػد ،منصػػػػػب الػػػػػكزارة ،اك يسػػػػػتقؿ بػػػػػأدارة ميػػػػػاـ اخػػػػػرل 
اف يقػػػػػـك عمػػػػػي شػػػػػاه بتصػػػػػريؼ شػػػػػؤكف الػػػػػديكاف، بينمػػػػػا عػػػػػدة منيػػػػػا ،شػػػػػركط لالتفػػػػػاؽ معػػػػػو كفػػػػػؽ 

اف يػػػػػدع ،ك حصػػػػػاء االمػػػػػكاؿ فػػػػػي السػػػػػنكات السػػػػػابقةيخػػػػػتص اليمػػػػػذاني بػػػػػادارة المسػػػػػائؿ الماليػػػػػة كا
تُقسػػػػـ الػػػػػبالد بينيمػػػػا الػػػػى قسػػػػميف، بحيػػػػث يقػػػػكـ كػػػػػؿ ،ك لولتػػػػي تخػػػػص الػػػػكزراء جميعيػػػػا الميػػػػاـ ا

 .(77)كاحد منيما بادارة القسـ الذم يخصو كيككف مسؤكال عنو

اقػػػػػاليـ الدكلػػػػػة الػػػػػى قسػػػػػميف متسػػػػػاكييفت القسػػػػػـ االكؿ يتػػػػػكلى ادارتػػػػػو  تقسػػػػػيـااليمخػػػػػاف فقػػػػػرر 
 (71) كالمػػػػػكر الكبػػػػػرل كالصػػػػػغرل،(71) ،كخكزسػػػػػتاف  ( 75)اليمػػػػػذاني كيتػػػػػألؼ مػػػػػف العػػػػػراؽ العجمػػػػػي 

، بينمػػػػػا يتػػػػػكلى اداره القسػػػػػـ الثػػػػػاني الػػػػػكزير عمػػػػػي شػػػػػاه كيتػػػػػألؼ مػػػػػف  (75) كاقمػػػػػيـ فػػػػػارس ككرمػػػػػاف 
اف تقسػػػػػيـ ، ( 71)كبػػػػػالد الػػػػػرـك رىسػػػػػيا الصػػػػػغرل ر  (71) العػػػػػراؽ العربػػػػػي كديػػػػػار بكػػػػػر كاقمػػػػػيـ اراف 

الدكلػػػػػة بيػػػػػذا الشػػػػػكؿ مػػػػػف اجػػػػػؿ ارضػػػػػاء الػػػػػكزيريف دليػػػػػؿ عمػػػػػى ضػػػػػعؼ االيمخػػػػػاف كعػػػػػدـ ادراكػػػػػو 
 كبيرة مكحدة مف اجؿ ارضاء كزيريف فقط .بخطكرة ذلؾ ،فميس مف المعقكؿ تقسيـ دكلة 

غيػػػػػػر اف ىػػػػػػذا الحػػػػػػؿ لػػػػػػـ يمنػػػػػػع مػػػػػػف اسػػػػػػتمرار الخالفػػػػػػات كالنزاعػػػػػػات بػػػػػػيف رشػػػػػػيد الػػػػػػديف    
كعمػػػػػػػي شػػػػػػػاه بػػػػػػػؿ اصػػػػػػػبحت حػػػػػػػديث المجػػػػػػػالس، كبالمقابػػػػػػػؿ حػػػػػػػاكؿ االيمخػػػػػػػاف ايجػػػػػػػاد الطريقػػػػػػػة 

قمػػػػػتيـ فعػػػػػيف االيمخػػػػػاف مسػػػػػاعديف لمػػػػػكزير اليمػػػػػذاني فػػػػػي م، ( 78)المناسػػػػػبة لعقػػػػػد الصػػػػػمح بينيمػػػػػا 
كاصػػػػػػدر امػػػػػػرا بتأكيػػػػػػد اسػػػػػػتمرار اشػػػػػػتراؾ كػػػػػػؿ ، ( 79)عػػػػػػالء الػػػػػػديف محمػػػػػػد كعػػػػػػز الػػػػػػديف ككىػػػػػػدم 

فػػػػػي الػػػػػكزارة كليمػػػػػا حػػػػؽ التصػػػػػرؼ فػػػػػي امػػػػػكاؿ الػػػػػكزارة كمياميػػػػا، كحتػػػػػى ذلػػػػػؾ الكقػػػػػت لػػػػػـ  يمػػػػامن
 .(50) يكف لرشيد الديف حؽ التدخؿ في صرؼ االمكاؿ ككضع االختاـ كالكزارة 

اضػػػػػػطر البقػػػػػػاء فػػػػػػي البيػػػػػػػت اصػػػػػػابتو بمػػػػػػرض النقػػػػػػرس لمػػػػػػدة اربعػػػػػػة اشػػػػػػػير ،  وغيػػػػػػر انػػػػػػ
كخػػػػػالؿ ىػػػػػذه المػػػػػدة كصػػػػػؿ البريػػػػػد مػػػػػف اميػػػػػر خراسػػػػػاف لطمػػػػػب النقػػػػػكد، كخاطػػػػػب االيمخػػػػػاف فػػػػػي 
 ىػػػػػػذا الشػػػػػػأف عمػػػػػػي شػػػػػػاه ،غيػػػػػػر انػػػػػػو اعتػػػػػػذر منػػػػػػو لعػػػػػػدـ كجػػػػػػكد المػػػػػػاؿ الكػػػػػػافي  فػػػػػػي الخزينػػػػػػة 

فػػػػأمر االيمخػػػػاف بػػػػاجراء تحقيػػػػؽ فػػػػي  اجابػػػػو انيػػػػا جميعػػػػا لػػػػدل رشػػػػيد الػػػػديف،عنيػػػػا سػػػػألو  كعنػػػػدما،
ذلػػػػػػؾ، ككمػػػػػػؼ االميػػػػػػر جكبػػػػػػاف لمقيػػػػػػاـ  بيػػػػػػذه الميمػػػػػػة كضػػػػػػـ اليػػػػػػو عػػػػػػز الػػػػػػديف ككىػػػػػػدم كعػػػػػػالء 
الػػػػػديف محمػػػػػد، فاسػػػػػتدعى ىػػػػػؤالء الثالثػػػػػة لممثػػػػػكؿ امػػػػػاميـ مػػػػػع  ككػػػػػالء عمػػػػػي شػػػػػاه، كىػػػػػـ ظػػػػػاىر 
الػػػػػػديف السػػػػػػاكجي، كفخػػػػػػر الػػػػػػديف احمػػػػػػد ،ك عمػػػػػػاد الػػػػػػديف الفمكػػػػػػي، كسػػػػػػألكىـ عػػػػػػف دخػػػػػػؿ الدكلػػػػػػة 

أعتبػػػػػػػارىـ المسػػػػػػػؤكليف عػػػػػػػف جبايػػػػػػػة االمػػػػػػػكاؿ كتصػػػػػػػريفيا خػػػػػػػالؿ السػػػػػػػنكات الػػػػػػػثالث الماضػػػػػػػية، ب
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كبعػػػػػد اف ثبتػػػػػت تيمػػػػػة االخػػػػػتالس عمػػػػػييـ ُحكػػػػػـ عمػػػػػييـ بػػػػػدفع مبمػػػػػغ ثالثمائػػػػػة تكمػػػػػاف، ام ثالثػػػػػة 
ماليػػػػػيف قطعػػػػػة مػػػػػف الػػػػػذىب،فاثار ىػػػػػذا الحكػػػػػـ بحقيػػػػػـ مخػػػػػاكؼ معظػػػػػـ رجػػػػػاؿ الػػػػػبالط المغػػػػػكلي 

مؤكديف لػػػػو اف لػػػػـ يجػػػػد حػػػػال ليػػػػـ سػػػػكؼ تتكقػػػػؼ شػػػػككاىـ، فػػػػذىبكا الػػػػى عمػػػػي شػػػػاه كقػػػػدمكا لػػػػو،
كاكػػػػد لػػػػو انيػػػػـ لػػػػـ يبػػػػددكا ىػػػػذه االمػػػػكاؿ كانمػػػػا االيمخػػػػاف الػػػػى عمػػػػي شػػػػاه تكجػػػػو معظػػػػـ مشػػػػاريعيـ ف

كسػػػػػرعاف مػػػػػا أقتنػػػػػع بكالمػػػػػو كرجػػػػػاه متكسػػػػػال اف يمغػػػػػى الحكػػػػػـ الػػػػػذم صػػػػػدر بحقيـ، ،لػػػػػو سػػػػػممكىا
دليػػػػػؿ عمػػػػػى ضػػػػػعؼ االيمخػػػػػاف  .  كىػػػػػذا خيػػػػػر(57) ايقػػػػػاؼ تنفيػػػػػذ الحكػػػػػـ بحقيػػػػػـ بكاصػػػػػدر امػػػػػره 

،ممػػػػػا اثػػػػػر بشػػػػػكؿ كبيػػػػػر فػػػػػي زعزعػػػػػة ثقػػػػػة الجميػػػػػع بالقػػػػػانكف ،كتػػػػػرؾ اثػػػػػارا سػػػػػمبية فػػػػػي اقتصػػػػػاد 
 البالد.

غيػػػػر بػػػػدأ االميػػػػر ايػػػػرنجيف مػػػػف صػػػػباح اليػػػػكـ الثػػػػاني بأتخػػػػاذ االجػػػػراءات لتنفيػػػػذ الحكػػػػـ،  
بألغػػػػػػاء  اف االيمخػػػػػاف دافػػػػػع عنػػػػػو كاكػػػػػد لػػػػػو انػػػػػو انفػػػػػؽ االمػػػػػكاؿ بأكجػػػػػو عػػػػػدة ال يتػػػػػذكرىا ،كامػػػػػره

ثػػػػـ اضػػػػاؼ قػػػػائالت ،فػػػػدىش ايػػػػرنجيف مػػػػف حديثػػػػو ، كابمػػػػغ االميػػػػر جكبػػػػاف بػػػػذلؾ ، ( 55)محاكمتػػػػو 
)اذا اراد احػػػػد الفػػػػرس اف يتقػػػػدـ برجػػػػاء الػػػػى السػػػػمطاف فػػػػي عيػػػػد ىكالكػػػػك كاباقػػػػا، لػػػػـ يجػػػػرؤ عمػػػػى 
تقديمػػػو اال اذا كػػػاف قػػػد كمػػػـ فيػػػو مػػػف قبػػػؿ عػػػددا مػػػف االمػػػراء، امػػػا اليػػػـك فقػػػد انقمػػػب االمػػػر رأسػػػا 

عقػػػػب، حتػػػػى اصػػػػبح فػػػػي كسػػػػع احػػػػد الفػػػػرس اف يػػػػذىب الػػػػى السػػػػمطاف فػػػػي منتصػػػػؼ الميػػػػؿ  عمػػػػى
فشػػػػػػعر ، ( 51)كيطمػػػػػػب منػػػػػػو مقابمػػػػػػة سػػػػػػرية لييػػػػػػدـ فػػػػػػي لحظػػػػػػة كاحػػػػػػدة كػػػػػػؿ مػػػػػػا فعمنػػػػػػاه اك قمنػػػػػػاه( 

جكبػػػػاف بأشػػػػد الحػػػػرج ممػػػػا سػػػػمع، كلكػػػػف عمػػػػي شػػػػاه عمػػػػـ بػػػػذلؾ فبػػػػذؿ كػػػػؿ جيػػػػده فػػػػي استرضػػػػاء 
 (. 51)االمير بتقديـ اليدايا لو كاقناعو بالتزاـ الصمت كالغاء الحكـ 

المػػػػػػػرض لكػػػػػػػي  يػػػػػػػدعياف رشػػػػػػػيد الػػػػػػػديف  لاليمخػػػػػػػافي شػػػػػػػاه عمػػػػػػػكمػػػػػػػف جانػػػػػػػب اخػػػػػػػر اكػػػػػػػد  
، كمػػػػػػػا فعػػػػػػػؿ مػػػػػػػع سػػػػػػػعد يقػػػػػػػاع بػػػػػػػو،كانػػػػػػػو اسػػػػػػػتخدـ كػػػػػػػؿ الكسػػػػػػػائؿ لاليسػػػػػػػتطيع البقػػػػػػػاء فػػػػػػػي بيتو

 بخصػػػػػػكص ذلػػػػػػؾ اف يسػػػػػػمح لػػػػػػو بأسػػػػػػتدعائو مػػػػػػع اكالده كالتحقيػػػػػػؽ معيػػػػػػـ  كطمب منػػػػػػو ،الػػػػػػديف
كلػػػػػـ يكػػػػػد االيمخػػػػػاف يسػػػػػمح لػػػػػو بتنفيػػػػػذ مشػػػػػركعو حتػػػػػى ىػػػػػاجـ جػػػػػالؿ الػػػػػديف بػػػػػف رشػػػػػيد الػػػػػديف ،

ُمػػػػدعيا انػػػػػو احػػػػػتفظ لنفسػػػػػو  بعػػػػدد مػػػػػف التكمانػػػػػات مػػػػػف دخػػػػػؿ االميػػػػر الشػػػػػاب الجػػػػػام كػػػػػتمم، ثػػػػػـ 
مػػػػا احػػػتم جػػػػالؿ الػػػديف كاكػػػػد لاليمخػػػػاف برائتػػػو، اضػػػػطر عمػػػي شػػػػاه الػػػى سػػػػحب اتيامػػػػو بػػػددىا، كل

ربػػػػػػع دخػػػػػػؿ الدكلػػػػػػة خػػػػػػالؿ السػػػػػػنكات السػػػػػػابقة ، كىػػػػػػي قيمػػػػػػة كاتيػػػػػػـ رشػػػػػػيد الػػػػػػدف  بػػػػػػاختالس ، 
فغضػػػػػػػػػب المبػػػػػػػػالغ المخصصػػػػػػػػة لنفقػػػػػػػػات االميػػػػػػػػػرات كالناتجػػػػػػػػة مػػػػػػػػف غمػػػػػػػػػة االكقػػػػػػػػاؼ الخيريػػػػػػػػة، 
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بشػػػػكؿ كمػػػػي عمػػػػى عمػػػػي شػػػػاه كاصػػػػبح بيػػػػده الحػػػػؿ كالعقػػػػد، كلػػػػـ  كاعتمػػػػدااليمخػػػاف كفقػػػػد ثقتػػػػو بػػػػو  
عمػػػػػػـ رشػػػػػػيد ،كعنػػػػػػدما يعػػػػػػد بكسػػػػػػع اليمػػػػػػذاني التػػػػػػدخؿ فػػػػػػي اعمػػػػػػاؿ الػػػػػػكزارة،اك الشػػػػػػؤكف الماليػػػػػػة 

الػػػػػػديف بػػػػػػذلؾ، لػػػػػػـ يجػػػػػػد امامػػػػػػو اال اف يكثػػػػػػؽ صػػػػػػالتو بػػػػػػاالمير تاجمؽرتكقماؽر،كيكسػػػػػػبو لجانبػػػػػػو 
كفػػػػػاؽ مػػػػػع عمػػػػػي شػػػػػاه، اذ عػػػػػده كلػػػػػـ يكػػػػػف االميػػػػػر تػػػػػاجمؽ عمػػػػػى ، عػػػػػف طريػػػػػؽ اليػػػػػدايا الثمينػػػػػة

دخػػػػيال مغتصػػػػبا لمنصػػػػب الػػػػكزارة، كطامعػػػػا  بػػػػو عمػػػػى اثػػػػر مقتػػػػؿ الػػػػكزير سػػػػعد الػػػػديف السػػػػاكجي، 
كيقنػػػػػع االيمخػػػػػاف باالبقػػػػػاء عمػػػػػى اليمػػػػػذاني، فاصػػػػػدر  هكتمكػػػػػف ىػػػػػذا االميػػػػػر اف يحػػػػػد مػػػػػف نفػػػػػكذ

اكامػػػػػػره لكػػػػػػال الػػػػػػكزيريف بعقػػػػػػد الصػػػػػػمح بينيمػػػػػػا مػػػػػػف جديػػػػػػد، كتكطيػػػػػػد عالقػػػػػػة الصػػػػػػداقة بينيمػػػػػػا، 
 . ( 55) رغبتوفاطاع االثناف االمر كتظاىرا بذلؾ نزكال عند 

كػػػػػؿ ىػػػػػذه المحػػػػػاكالت بالفشػػػػػؿ ،كالسػػػػػبب ىػػػػػك ضػػػػػعؼ االيمخػػػػػاف الػػػػػذم اظيػػػػػر ليمػػػػػا بػػػػػاءت 
أنػػػػػػػو ال يسػػػػػػػتطيع االسػػػػػػػتغناء عػػػػػػػف أم كاحػػػػػػػد منيمػػػػػػػا ككػػػػػػػاف بكسػػػػػػػعو اتخػػػػػػػاذ اجػػػػػػػراءات رادعػػػػػػػة 

 بحقيما.

االولخررررررررا اا رررررررروا رررررررر وزاا طررررررررولاال رررررررر اياال وا ررررررررباواالزالءا ررررررررو او لا :اثا وررررررررا*
ا:ام(1771-1713هر/377-313 هازل 

ازدادت حػػػػػػدة التنػػػػػػافس بػػػػػػيف الػػػػػػكزيريف كالسػػػػػػيما بعػػػػػػد قسػػػػػػمت الدكلػػػػػػة بينيمػػػػػػا ،اذ اسػػػػػػيـ  
ىػػػػػذا فػػػػػي تفػػػػػاقـ اطماعيمػػػػػا لمحصػػػػػكؿ عمػػػػػى امتيػػػػػازات اخػػػػػرل ،كممػػػػػا شػػػػػجعيما عمػػػػػى ذلػػػػػؾ ىػػػػػك 

ا اربػػػػػػؾ الدكلػػػػػػة ا لخبريتيمػػػػػػا بػػػػػػاالدارة ،غيػػػػػػر اف ىػػػػػػذا االمػػػػػػر سػػػػػػرعاف مػػػػػػتمسػػػػػػؾ االيمخػػػػػػاف بيمػػػػػػ
 سياسيا كاقتصاديا .

ابػػػػػػػػك سػػػػػػػعيد بيػػػػػػػػادر الػػػػػػػػكزيريف رشػػػػػػػيد الػػػػػػػػديف اليمػػػػػػػػذاني كعمػػػػػػػي شػػػػػػػػاه فػػػػػػػػي اليمخػػػػػػػػاف ا اقػػػػػػػر
منصػػػبييما عمػػػى نحػػػك مػػػا كػػػاف متبعػػػا فػػػي عيػػػد كالػػػده اليجػػػايتك ، غيػػػر انػػػو عيػػػد الػػػى عمػػػي شػػػاه 
باالشػػػػػػػػراؼ ايضػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى المبػػػػػػػػاني العامػػػػػػػػة كالقصػػػػػػػػكر السػػػػػػػػمطانية كاالصػػػػػػػػطبالت كالترسػػػػػػػػانات، 

، كاصػػػػػػػبح  (51) ذا يكضػػػػػػػح محاكلتػػػػػػػو التقميػػػػػػػؿ مػػػػػػػف شػػػػػػػأف الػػػػػػػكزير رشػػػػػػػيد الػػػػػػػديف اليمػػػػػػػذاني كىػػػػػػػ
اليمػػػػذاني فػػػػي ذلػػػػؾ الكقػػػػت رجػػػػال كبيػػػػرا كلػػػػـ يكػػػػف يفكػػػػر اال فػػػػي اتقػػػػاء شػػػػر اعدائػػػػو كقضػػػػاء مػػػػا 

، كبمػػػػغ  ، فقػػػػدـ جػػػػؿ خدماتػػػػو لاليمخػػػػاف ابػػػػي سػػػػعيد كتمكػػػػف منػػػػو (51) بقػػػػي مػػػػف عمػػػػره فػػػػي سػػػػالـ 
 (. 58)منزال عظيما منو كمف غيره 
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كمػػػػػػف ىنػػػػػػا يتضػػػػػػح لنػػػػػػا اف ادارة االمػػػػػػكر الرئيسػػػػػػة لمػػػػػػبالد اصػػػػػػبحت تمقائيػػػػػػا بيػػػػػػد عمػػػػػػي  
شػػػػاه، امػػػػػا الػػػػكزير رشػػػػػيد الػػػػديف فقػػػػػد كبػػػػر فػػػػػي السػػػػف كلػػػػػـ يعػػػػد ييػػػػػتـ بػػػػامكر الػػػػػديكاف كبػػػػدأ يمػػػػػؿ 

 االصػػػػعب جػػػػدا اف يسػػػػتمر  كاصػػػػبح مػػػػف،  يمػػػػامنيػػػػا كىػػػػذا االمػػػػر تسػػػػبب فػػػػي اثػػػػارة النزاعػػػػات بين
النػػػػػزاع كالخػػػػػالؼ بينيمػػػػػا اكثػػػػػر  فػػػػػي تػػػػػأجيم،كاسػػػػػيـ االميػػػػػر جكبػػػػػاف معػػػػػا فػػػػػي العمػػػػػؿ السياسػػػػػي 

 .(59)  مف السابؽ

لالميػػػػػػػر اسػػػػػػػتقطاب رشػػػػػػػيد الػػػػػػػديف ىػػػػػػػي مػػػػػػػف اىػػػػػػػـ اسػػػػػػػباب الخػػػػػػػالؼ الرئيسػػػػػػػة بينيمػػػػػػػا ك  
اتخاذ ابػػػي سػػػعيد عبػػػد المطيػػػؼ بػػػف رشػػػيد الػػػديف نػػػديما لػػػو، كقػػػػرب ،ك المغػػػكلي سػػػكنغ كتقربػػػو اليػػػو

ليػػػػذا خشػػػػي الػػػػكزير عمػػػػي شػػػػاه عمػػػػى نفسػػػػو مػػػػف ،  الطاليػػػػو اخػػػػاه ابػػػػراىيـ كجعمػػػػو سػػػػاقيا فػػػػي الػػػػب
كنتيجػػػػة ليػػػػذا ،ىػػػػؤالء، فبػػػػدأ يحػػػػاكؿ االيقػػػػاع بػػػػيف الػػػػكزير رشػػػػيد الػػػػديف كاالميػػػػر المغػػػػكلي جكبػػػػاف 

النػػػػػػزاع المتجػػػػػػدد ازدادت الفجػػػػػػكة اتسػػػػػػاعا بينيمػػػػػػا بمػػػػػػركر الػػػػػػزمف، كتػػػػػػأثر عمػػػػػػاؿ الػػػػػػديكاف الػػػػػػذيف 
كاجيػػػكا مشػػػكمة حقيقيػػػة فيمػػػا لػػػك انضػػػمكا الػػػى احػػػد الطػػػرفيف، كىػػػذا االمػػػر اسػػػيـ الػػػى حػػػد كبيػػػػر 

كمػػػػػػع ذلػػػػػػؾ  لػػػػػػـ ،فػػػػػػي اضػػػػػػطراب اعمػػػػػػاؿ الػػػػػػديكاف،كتجاذب الطرفػػػػػػاف اطػػػػػػراؼ الصػػػػػػراع بينيمػػػػػػا 
ف اكثػػػػػػػر اتفاقػػػػػػػا ممػػػػػػػا كانػػػػػػػا  عميػػػػػػػو فػػػػػػػي العيػػػػػػػد السػػػػػػػابؽ، كالتنػػػػػػػافس الناشػػػػػػػ  مػػػػػػػف يكػػػػػػػف الػػػػػػػكزيرا

تسػػػػاكييما فػػػػي المرتبػػػػة ادل الػػػػى نشػػػػكب خالفػػػػات مسػػػػتمرة بينيمػػػػا، فحػػػػرص رشػػػػيد الػػػػديف الػػػػذم  
تربطػػػػػػو بػػػػػػاالمير جكبػػػػػػاف صػػػػػػداقة متينة،كاسػػػػػػتمر بػػػػػػالتكدد اليػػػػػػو كمراضػػػػػػاتو كارسػػػػػػاؿ اليػػػػػػدايا لػػػػػػو 

شػػػػاه بػػػػذلؾ شػػػػعر بالضػػػػرر الػػػػذم سػػػػكؼ يمحػػػػؽ بػػػػو حتػػػػى كسػػػػب جانبػػػػو نيائيػػػػا، كلمػػػػا عمػػػػـ عمػػػػي 
و صػػػػػػالحيات مطمقػػػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػف جػػػػػػراء ذلػػػػػػؾخ الف االميػػػػػػر جكبػػػػػػاف مقػػػػػػرب جػػػػػػدا مػػػػػػف االيمخاف،كل

فبػػػػدأ بالبحػػػػث عػػػػف تيمػػػػة يكجييػػػػا الػػػػى رشػػػػيد الػػػػديف لمحػػػػط مػػػػف شػػػػأنو، كلكػػػػف محاكالتػػػػو جميعيػػػػا ،
سػػػػخطو عمػػػػى رجػػػػاؿ  ذىبػػػػت عبثػػػػا، كازدادت حػػػػدة الخػػػػالؼ بينيمػػػػا، كاصػػػػبح كػػػػؿ منيمػػػػا يظيػػػػر

فػػػػذىب ضػػػػياء الممػػػػؾ، كعػػػػز الػػػػديف الككىػػػػدم ،كعػػػػالء الػػػػديف محمػػػػد الػػػػى رشػػػػيد الػػػػديف،  ،الديكاف
رحيـ ىػػػػػذا تػػػػػغيػػػػػر انػػػػػو رفػػػػػض مق،كاعمنػػػػكا لػػػػػو اسػػػػػتعدادىـ لمحاربػػػػػة عمػػػػػي شػػػػػاه ككشػػػػػؼ حقيقتػػػػػو  

ضػػػػػده ،ككعػػػػػدىـ اف عمػػػػػي شػػػػػاه شخصػػػػػية ميمػػػػػة، كال يميػػػػػؽ اف تقػػػػػدمكا ضػػػػػده شػػػػػككل كاكػػػػػد ليػػػػػـ 
 هكلـ يكػػػػػد ىػػػػػؤالء الثالثػػػػػة يخرجػػػػػكف مػػػػػف عنػػػػػدعػػػػػو كيقنعػػػػػو بػػػػػالعفك عػػػػػنيـ،بأنػػػػػو سػػػػػكؼ يتحػػػػػدث م

،كيحػػػػاكلكا كسػػػػب  التكجػػػػو الػػػػى عمػػػػي شػػػػاه قبمػػػػو حتػػػػى عقػػػػدكا مجمسػػػػا فيمػػػػا بيػػػػنيـ كاتفقػػػػكا عمػػػػى 
بفضػػػػػؿ اليػػػػػدايا، فصػػػػػمـ ابػػػػػك بكػػػػػر اغػػػػػا سػػػػػاعد  جكبػػػػػاف  ىػػػػػـكسػػػػػب كد،ف اليػػػػػوانضػػػػػمكا رضػػػػػاه ،ك 
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بػػػػو لػػػػدل االميػػػػر كيحػػػػاكؿ اف يتيمػػػػو كػػػػؿ  االيمػػػػف، عمػػػػى االيقػػػػاع برشػػػػيد الػػػػديف ، كلػػػػـ يفتػػػػأ يشػػػػي
يػػػػػػكـ بػػػػػػتيـ جديػػػػػػدة، كنجحػػػػػػت ىػػػػػػذه المحػػػػػػاكالت ، كُعػػػػػػزؿ رشػػػػػػيد الػػػػػػديف مػػػػػػف منصػػػػػػبو فػػػػػػي شػػػػػػير 

تػػػػػػػرؾ مدينػػػػػػػة السػػػػػػػمطانية كذىػػػػػػػب الػػػػػػػى تبريػػػػػػػز، كلػػػػػػػـ يػػػػػػػرض ،ك ـ7171ىػػػػػػػػ / 171رجػػػػػػػب سػػػػػػػنة 
االميػػػػر سػػػػكنم عػػػػف ىػػػػذا االجػػػػراء، كعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف مرضػػػػو، عػػػػـز عمػػػػى اقناعػػػػو بػػػػالعكدة الػػػػى 

د اف يسػػػػػتعيد صػػػػػػحتو، كفػػػػػػي اثنػػػػػاء ذلػػػػػػؾ عقػػػػػد االيمخػػػػػػاف ابػػػػػػك سػػػػػعيد العػػػػػػـز عمػػػػػػى منصػػػػػبو  بعػػػػػػ
الػػػػذىاب الػػػػى بغػػػػداد لقضػػػػاء الشػػػػتاء فييػػػػا، كغادرىػػػػا عنػػػػدما حػػػػؿ فصػػػػؿ الربيػػػػع عائػػػػدا الػػػػى مدينػػػػة 

 .(10) السمطانية 

كلمػػػػا اقتػػػػرب مػػػػف تبريػػػػز، بعػػػػث االميػػػػر جكبػػػػاف الػػػػى رشػػػػيد الػػػػديف اقناعػػػػو بػػػػالعكدة الػػػػى  
منػػػػو بسػػػػبب كبػػػػر سػػػػنو كرغبتػػػػو فػػػػي البقػػػػاء فػػػػي خمكتػػػػو كالسػػػػيما بعػػػػد غيػػػػر انػػػػو اعتػػػػذر ،منصػػػػبو 

اصػػػػػػر عميػػػػػػو بػػػػػػالعكدة الػػػػػػى منصػػػػػػبو،  وغيػػػػػػر انػػػػػػ، اف تسػػػػػػنـ ابنػػػػػػاؤه مناصػػػػػػب ميمػػػػػػة فػػػػػػي الدكلػػػػػػة
)  فاسػػػػػتجاب لطمبػػػػػو، كحضػػػػػر اليػػػػػو فاسػػػػػتقبمو بابتيػػػػػاج عظيمػػػػػيف كغمػػػػػره بايػػػػػات التكػػػػػريـ كالتقػػػػػدير

طاقػػػػػػة لػػػػػػو لمكاجيػػػػػػة مػػػػػػؤامرات الػػػػػػكزير كارل اف اليمػػػػػػذاني شػػػػػػعر بمصػػػػػػيره المػػػػػػؤلـ ،كبػػػػػػأف ال ،(17
عمػػػػي شػػػػاه ،كربمػػػػا اف االميػػػػر جكبػػػػاف اراد مػػػػف اليمػػػػذاني العػػػػكدة الػػػػى منصػػػػبو ليكاجػػػػو بػػػػو عمػػػػي 

 شاه كيحد مف صالحياتو.

كعنػػػػدما عمػػػػػـ عمػػػػػي شػػػػػاه كاتباعػػػػػو بعكدتػػػػػو الػػػػى منصػػػػػب الػػػػػكزارة اصػػػػػابيـ اليمػػػػػع، كبػػػػػدأكا  
ء باليػػػػدايا الفػػػػاخرة، كالسػػػػيما ابػػػػك يحيكػػػػكف لػػػػو الدسػػػػائس، كعممػػػػكا عمػػػػى اسػػػػتمالة معػػػػاكني االمػػػػرا

بكػػػػر ىقػػػػا مكضػػػػع ثقػػػػة االميػػػػر جكباف،كقػػػػد انصػػػػاع ليػػػػـ بسػػػػيكلة، كتعيػػػػد بحرمػػػػاف رشػػػػيد الػػػػديف 
كاخبػػػػػػركا االيمخػػػػػػاف انػػػػػػو عنػػػػػػدما مػػػػػػرض  ،مػػػػػػف حمايػػػػػػة االميػػػػػػر، كبتقػػػػػػديـ اتيػػػػػػاـ رسػػػػػػمي ضػػػػػػده 

االيمخػػػػػػاف اكليجػػػػػػاتك ، نصػػػػػػحو رشػػػػػػيد الػػػػػػديف عمػػػػػػدا باحتسػػػػػػاء شػػػػػػراب معػػػػػػيف سػػػػػػبب مكتػػػػػػو، كاف 
راىيـ ابػػػػف الػػػػكزير كسػػػػاقي الممػػػػؾ ىػػػػك الػػػػذم قػػػػدـ لػػػػو ىػػػػذا الشػػػػراب باالتفػػػػاؽ مػػػػع ابيػػػػو، كاخػػػػذ ابػػػػ

زنبػػػػكرم عمػػػػى عاتقػػػػو ميمػػػػة التبميػػػػغ، فُصػػػػدـ االيمخػػػػاف ابػػػػك سػػػػعيد امػػػػاـ مػػػػف عنػػػػدما سػػػػمع ذلػػػػؾ، 
كاسػػػػػػتدعى رشػػػػػػيد الػػػػػػديف الػػػػػػى قصػػػػػػره فػػػػػػكرا، كالتحقيػػػػػػؽ معػػػػػػو، كشػػػػػػيد االميػػػػػػراف تػػػػػػاجمؽ كحػػػػػػاجي 

ج  ،ك عمػػػػػى اعػػػػػداـ رشػػػػػيد الػػػػػديف كابنػػػػػو اف ثبػػػػػت الجػػػػػـر بحقيمػػػػػا دلقنػػػػػدم بػػػػػذلؾ، كعػػػػػـز االيمخػػػػػاف
برشػػػػػػيد الػػػػػػديف الػػػػػػى مدينػػػػػػة السػػػػػػمطانية عمػػػػػػى خيػػػػػػؿ البريػػػػػػد، كلمػػػػػػا مثػػػػػػؿ امػػػػػػاـ االميػػػػػػر جكبػػػػػػاف، 

،كقػػػػػد حػػػػػاكؿ رشػػػػػيد الػػػػػديف الػػػػػدفاع عػػػػػف نفسػػػػػو جايتكيكجيػػػػػت اليػػػػػو تيمػػػػػة دس السػػػػػـ لاليمخػػػػػاف ال
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لػػػـ يػػػػنس كػػػـر االيمخػػػاف كاخيػػػو لػػػػو المػػػذيف كانػػػا السػػػػبب  فيػػػككبأنػػػو ال يمكنػػػو القيػػػاـ بيػػػػذا الجػػػـر ،
فػػػػػي ارتقائػػػػػو اىػػػػػـ مناصػػػػػب الدكلػػػػػة ،كانػػػػػو بفضػػػػػميما اصػػػػػبح غنيػػػػػا كيمتمػػػػػؾ العقػػػػػارات كالجػػػػػكاىر 

 .(15) كالثركات  

كاسػػػػػتدعى جػػػػػالؿ الػػػػػديف بػػػػػف حػػػػػراف طبيػػػػػب االيمخػػػػػاف اكليجػػػػػاتك كُحقػػػػػؽ معػػػػػو  عػػػػػف  السػػػػػبب 
، كاجػػػػػػاب عمػػػػػػى ىػػػػػػذا (11) و  دس السػػػػػػـ لػػػػػػو الػػػػػػرئيس لكفاتػػػػػػو ،فأكػػػػػػد اتيامػػػػػػو  لرشػػػػػػيد الػػػػػػديف كانػػػػػػ

النحػػػػػػػك قػػػػػػػائالت )اصػػػػػػػيب السػػػػػػػمطاف بعسػػػػػػػر ىضػػػػػػػـ شػػػػػػػديد  مصػػػػػػػحكب باسػػػػػػػياؿ غريػػػػػػػب كقػػػػػػػ  
متالحػػػػػؽ. كلمػػػػػا دعيػػػػػت كاستشػػػػػرت فػػػػػي العػػػػػالج الػػػػػذم يقتضػػػػػيو الحػػػػػاؿ، قػػػػػررت، باالتفػػػػػاؽ مػػػػػع 

قابضػػػػا لتقكيػػػػة المعػػػػدة كاالمعػػػػاء. ككػػػػاف رشػػػػيد الػػػػديف  بػػػػاء االخػػػػريف، اعطػػػػاء السػػػػمطاف دكاءاالط
ده عمػػػػػى عكػػػػػس ىػػػػػذا الػػػػػرأمخ اذ ادعػػػػػى اف ىػػػػػذا التعػػػػػب ناشػػػػػ  عػػػػػف تخمػػػػػة كانػػػػػو البػػػػػد مػػػػػف كحػػػػػ

(    مكاصػػػػػػمة التفريغ،فاعطينػػػػػػا السػػػػػػمطاف دكاء ممينػػػػػػا زاد االسػػػػػػياؿ كادل بػػػػػػالمريض الػػػػػػى القبػػػػػػر 
كاعتػػػػػػرؼ رشػػػػػػيد الػػػػػػديف بيػػػػػػذه الحقيقػػػػػػة، فقػػػػػػرر جكبػػػػػػاف انػػػػػػو مسػػػػػػؤكؿ عػػػػػػف مػػػػػػكت االيمخػػػػػػاف ،(11) 

كحكػػػػػـ عميػػػػػو بػػػػػالمكت، كاقتيػػػػػد ىػػػػػك كابنػػػػػو الػػػػػى مكػػػػػاف االعػػػػػداـ، كبػػػػػدأ باعػػػػػداـ ابػػػػػراىيـ الػػػػػذم لػػػػػـ 
يكػػػػػف تجػػػػػاكز السادسػػػػػة عشػػػػػرة مػػػػػف عمػػػػػره، كجمػػػػػع بػػػػػيف جمػػػػػاؿ الشػػػػػكؿ كطيػػػػػارة  الػػػػػنفس كنبػػػػػؿ 

 (.15) االخالؽ 

ديف مػػػػكت كلػػػػده كمػػػػؼ احػػػػد الحاضػػػػريف اف يقػػػػكؿ لعمػػػػي شػػػػاهت كبعػػػػد اف شػػػػاىد رشػػػػيد الػػػػ 
)ىػػػػا انػػػػػذا امػػػػكت بريئػػػػػا ضػػػػػحية التياماتػػػػؾ الكاذبػػػػػة كسػػػػياتي يػػػػػـك تطالبػػػػػؾ فيػػػػو العنايػػػػػة بحسػػػػػاب 

كلػػػػػـ يكػػػػػد ينتػػػػػو مػػػػػف ىػػػػػذه الكممػػػػػات حتػػػػػى قػػػػػاـ حػػػػػاجي دلقنػػػػػدم بشػػػػػطر جسػػػػػمو  ، (11) اعػػػػػدامي(
 .(11)كبذلؾ استقؿ عمي شاه بمنصب الكزارة ،شطريف 

 

 

 

 

 



12 
 

 تمةالخا

 تمخضت عف ىذه الدراسة جممة مف النتائم الميمة مف اىميات     

اف اعتماد االيمخانات المغكؿ عمى مبدأ الشراكة في منصب الكزارة كاف اليدؼ منو تسييؿ -7
ادارة الدكلة كمؤسساتيا كعدـ انفراد كزير كاحد بمياـ عدة لمحيمكلة دكف ارباكو اك اجياده في 

 ا.ادارتيا اك استقاللو بي

بمشاكؿ عدة اثرت بشكؿ مباشر عمى ادارتو  اتاف الشراكة بمنصب الكزير اكقع االيمخان -5
في عقد الصمح  اكقاتيـ معظـ  ضكالمياـ الدكلة االخرل ق كفلمؤسساتيا فبدال مف اف يتفرغ

 بينيما ،فضال عف كثرة الكشايات كالمؤامرات التي دبرت ليما مف اطراؼ طامعة بالمنصب.

جعمو يقسـ  بيف اليمذاني كعمي شاه التبريزماف عجز االيمخاف اكليجايتك عف عقد الصمح  -1
ادارة الدكلة بينيما كىذا االمر انعكس سمبا عمى صالحياتو كمكانتو ،كمما زاد االمر سكءا عدـ 

 كمكانتو اك احتراـ قراراتو. هاىتماميما بمركز 

نتجت عف كثرة النزاعات حكؿ منصب الكزارة نظرا لمتداعيات السياسية كاالدارية التي -1
اصبح ىذا المنصب ضعيفا كبدأ عدد مف الكزراء يتكلكف المنصب كىـ ال يمتمككف المؤىالت ،

 المطمكبة ،كىذا بالتاكيد انعكس بشكؿ سمبي عمى كاقع االيمخانية كسبب في انييارىا فيما بعد.
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ا*هواخشاال دثاوخصازل :

دراسة كترجمةت د. فؤاد عبد  جامع التكاريخ،غازاف،،ـ( 7178ىػ/178رشيد الديف فضؿ اهلل )ت اليمذاني ،-7
 ،ـ5000ىػ/ 7150، 7مية، القاىرة، طالمعطي الصياد، الدار الثقافية لمنشر، القاىرة، دار النصر لمطباعة االسال

ركضة اكلي االلباب في  ،ـ(7159ق/  110ابي الفضؿ محمد )ت ابك سميماف داكد بف  خ البناكتي،115ص
 7معرفة التكاريخ كاالنساب،ترجنة كتقديـ تمحمكد عبد الكريـ عمي،المركز القكمي لمترجمة ،القاىرة ،ط

ترجمة  دستكر الكزراء،،ـ(7515ىػ/915غياث الديف بف ىماـ الديف الحسني)ت خكاندمير ،خ 507،ص5001،
عطي الصياد، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، كتعميؽت د. حربي اميف سميماف، تقديـت د. فؤاد عبد الم

دراسة في دكرىـ السياسي  خالطائي،سعاد ىادم حسف ارحيـ ،اعالـ امراء البالط المغكلي118صـ،7980
 .717،ص5078، 7ـ(،دار قناديؿ لمنشر كالتكزيع،بغداد،ط71-71ق/8-1)القرف كاالدارم

في ممالؾ مسالؾ االبصار ،ـ(7118ق/  119حيى)ديف احمد بف يشياب الابف فضؿ اهلل العمرم،   -5
،دار الكتب االمصار،اشرؼ عمى تحقيؽ المكسكعة تكامؿ سمماف الجبكرم ،تحقيؽتميدم النجـ

ـ( 7115ىػ/111عماد الديف أبك الفدا اسماعيؿ بف عمر )ت خابف كثير،115،ص51،جالعممية،بيركت،بال.ت 
،  7ث العربي ، بيركت ، طرم، مطبعة دار احياء الترا، تحقيؽت عمي شي،في التاريخالبداية كالنياية ،

شمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف  ،خ الذىبي 750،ص71ج ،ىػ7108
ككفيات المشاىير كااعالـ، تحقيؽت د.عمر عبد السالـ تدمرم، دار الكتاب تاريخ االسالـ ،ـ(7111ىػ/118)ت

ىػ ، 190 -187المبناني، بيركت، طبعة  الناشرت دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، كحكادث ككفيات السنكات، 
دـ خ الذىبي، دكؿ اإلسالـ، حققو كعمؽ عميوت حسف اسماعيؿ مركة ،قرأه كق511ص،ـ 5000ىػ/  7157، 7ط

خالحنبمي،شياب الديف ابي 515،ص5ـ، ج5001ىػ/7151، 5لوتمحمكد االرناؤكط، دار صادر بيركت، ط
ـ(،شذرات الذىب في اخبار مف ذىب ،اشرؼ عمى 7118ق/7089الفالح عبد الحي بف احمد بف محمد)ت

 -ثير ،دمشؽدار ابف ك ، محمكد االرناؤكط تحقيقو كخرج احاديثو عبد القادر االرناؤكط،حققو كعمؽ عميوت
 المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد خ771،ص8ـ،ج7995ق/7171، 7بيركت،ط
 .717ص،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم السياسي دكرىـ في دراسة

 505بعد االسالـ مف بداية الدكلة الطاىرية حتى نياية الدكلة القاجارية  اقباؿ،عباس ، تاريخ ايراف-1
ـ، نقمو عف الفارسية كقدـ لو كعمؽ عميوت د. محمد عالء الديف منصكر، راجعوت 7955ىػ /  7111ـ850ىػ/

تاريخ  خ العزاكم،عباس،185، صـ7989كالنشر كالتكزيع، القاىرة، أ.د. السباعي محمد السباعي، دار الثقافة 
ـ 7915ىػ/7151، 7ـ، مطبعة بغداد، ط7118-7558ىػ/ 118-151حككمة المغكؿ  –العراؽ بيف احتالليف 

رشيد الديف فضؿ اهلل  خ  الصياد ، د. فؤاد عبد المعطي ، مؤرخ المغكؿ الكبير197ك ص 110، ص7، ج
 خ751-751، ص ـ7911ىػ/ 7181، 7اليمذاني ، دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر، القاىرة ، ط
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-1 القرف)كاالدارم السياسي دكرىـ في دراسة المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد
 717ص،(ـ71-71/ق8

منذ حممة جنكيزخاف حتى قياـ الدكلة التيمكرية ،ترجمة دتعبد الكىاب عمكب،  اقباؿ،عباس ، تاريخ المغكؿ-1
 حسف ىادم الطائي،سعاد خ179، صـ 5000ىػ/ 7150العربية المتحدة، المجمع الثقافي، ابك ظبي، االمارات 

 717ص،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم السياسي دكرىـ في دراسة المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ

 -157ـ( ، ) 7110-7501ىػ/ 115-105العظاـ كااليمخانييف )  طقكش، د.محمد سييؿ ، تاريخ المغكؿ-5
ـ 5001ىػ/ 7158، 7لبناف ، ط –ـ(، دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت 7155 -7551ىػ(/ 151
 السياسي دكرىـ في دراسة المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد خ101، ص
 .711ص،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم

عطي ، مؤرخ المغكؿ الكبير ، فؤاد عبد المالصياد ، د.  خ117، ص7كم،عباس،تاريخ العراؽ ، جالعزا-1
 السياسي دكرىـ في دراسة المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد خ711كص751ص

 .711ص-711ص،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم

ـ( 7115-7171ق/111-171)ابك سعيد بيادر بف السمطاف محمد اكليجاتك بف ارغكف بف اباقا بف ىكالكك  -1
ـ في ارجاف ،امو حاجى خاتكف بنت سكال ميش بف تنكيز ككركاف مف قبيمة  7101ق/   101كلد سنة 

سنكات حاكما عمى خراساف كاختار االمير  9االكيرات، عيف اكليجاتك ابنو ككلي عيده ابك سعيد البالغ مف العمر 
سنة ،كاتخذ جكباف اميرا لالمراء  71ـ،كعمره 7178ق/ 178سنة  سكنغ مرافقا لو كاتابكا لو ، تكلى االيمخانية في

كعيد اليو لالشراؼ عمى معظـ امكر االيمخانية ،ككخصص لكؿ كالية اميرا يدير امكرىا ،عقد تحالؼ مع 
ـ عمى اثر 7115ىػ/111المماليؾ ،كتميز عيده باليدكء مف حيث عالقاتو مع اكربا كالمماليؾ،تكفى في عاـ 

ض كدفف في مدينة السمطانية تحت القبة التي اقاميا بالقرب مف ىذه المدينة كبالقرب مف قبر ابيو اصابتو بالمر 
شياب الديف عبد  خ الحافظ ابرك،501كص505سنة.ينظرتالبناكتي،تاريخ،ص 15كلـ يتجاكز عمره حيف تكفى 

دم،بامقدمو كحكاشي رشي ذيؿ جامع التكاريخ،ـ (7159ق/ 811اهلل بف لطؼ اهلل بف عبد الرشيد الخكافي) 
-80كص11ص-10،ص7171كتعميقات تدكتر خانبا بايناني ،شركت تضامني عممي ،تيراف ،

 .117ص-171كما بعدىاخ طقكش،د.محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ،ص711ص-751كص779-777كص709

، ترجمةت محمد صادؽ نشأت، محمد مكسى ىنداكم كفؤاد عبد المعطي الصياد اليمذاني، جامع التكاريخ ،-8
خ 15كص 17،ص7،ج5ممراجعو كقدـ لوت يحيى الخشاب ، دار أحياء الكتب العربية، القاىرة، بال.ت، 

الصياد ، د. فؤاد  خ 157لمغكؿ ،صخ اقباؿ، عباس، تاريخ ا181ص -185اقباؿ،عباس ، تاريخ ايراف، ص
 المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد خ711عطي ، مؤرخ المغكؿ الكبير ، صعبد الم
 715ص،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم السياسي دكرىـ في دراسة
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خ الصياد ، د. فؤاد عبد 157خ اقباؿ،عباس،تاريخ المغكؿ ،ص15،ص7،ج5اليمذاني، جامع التكاريخ ،مم-9
في عيد القزاز،محمد صالح داكد،الحياة السياسية في العراؽ  خ715كص711معطي ، مؤرخ المغكؿ الكبير ،صال

ـ ، 7910ىػ/ 7190السيطرة المغكلية، مطبعة القضاء، النجؼ، ساعدت جامعة بغداد عمى طبعو، بغداد، 
 .575ص

خ 189خ اقباؿ، عباس ، تاريخ ايراف، ص11ص-15، ص7،ج5اليمذاني، جامع التكاريخ ، مم-70
لكبير ، عطي ، مؤرخ المغكؿ اخ الصياد ، د. فؤاد عبد الم157اقباؿ،عباس،تاريخ المغكؿ ،ص

 السياسي دكرىـ في دراسة المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد خ711كص711ص
 711ص،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم

طي ، مؤرخ المغكؿ الكبير ، خالصياد ، د. فؤاد عبد المع 111كص 115خكاندمير، دستكر الكزراء، ص-77
 السياسي دكرىـ في دراسة المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد خ715ص

 .711ص-711ص،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم

العراؽ العجميت المقصكد بو ىك اقميـ الجباؿ، فالسالجقة بعد سيطرتيـ عمى بالد ما بيف النيريف مركز -75
الخالفة العباسية نالكا لقب سمطاف العراقيف بأمر الخميفة العباسي، كاتفؽ اسـ عراؽ العجـ مع كضعيـ ىذا، 

سمطاف السمجكقي يقضي معظـ كقتو فيو، كسرعاف ما اصبح ثاني ىذيف العراقيف يراد بو اقميـ الجباؿ، ككاف ال
كيشتمؿ ىذا االقميـ عمى المنطقة الكاقعة حاليان جنكبي غربي طيراف كما زاؿ ُيعرؼ بأسـ كالية عراؽ، يشتمؿ اقميـ 

، ىمذاف، الرم، اصفياف، يحيط بعراؽ العجـ مف جية -أم كرمنشاه  –الجباؿ عمى مدف عدة ىي قرميسيف 
الجنكب شيء مف بالد العراؽ كخكزستاف كيحيط بيا مف جية الشرؽ مفازة خراساف الغرب اذربيجاف، كمف جية 

عماد الديف اسماعيؿ بف كفارس، كمف الشماؿ بالد الديمـ كقزكيف كالرم. لمزيد مف التفاصيؿ ينظرت ابك الفدا، 
اركف ماؾ تقكيـ البمداف، اعتنى بتصحيحو كطبعوترينكد كالب ،ـ( 7117ىػ/115الممؾ اافضؿ نكر الديف)ت

خ خ لسترنم، كي، بمداف 171ص -108ـ، ص7810كككيف ديسػػػالف، دار الطباعة السمطانية ، باريس ، 
نقمو إلى العربية، كأضاؼ أليو تعميقات بمدانية كتاريخية كأثرية ككضع فيارسوت بشير فرنسيس الخالفة الشرقية، 

 .511 -550ص،ـ 7951ىػ/7111ة الرابطة، بغداد، كككركيس عكاد، مطبع

خكزستاف تكىي ككرة كبيرة قاعدة بالدىا االحكاز لكف اكثرىا خرابان كتتكسط ىذه الخرائب قمعة شكشاف ، -71
يخترؽ المدينة نير اكالم الذم ُيسمى اليـك  نير الكاركف فيشطرىا الى شطريف يكصؿ بينيما جسر، كُذكر اف 

، كتستر اكبر انيارىا ىك نير تستر ، لغة اىميا الفارسية كالعربية  كغيرىا، مف مدنيا االحكاز، كعسكر مكـر
،كالسكس، كراـ ىرمز كغيرىا ، ُيكثر فييا القصب  كالحبكب كالرطب كاالترنم كالرماف كالعنب كغيرىا . لمزيد مف 

بريؿ، ليدف، دار  صكرة االرض ، ،ـ( 911ىػ/111أبك القاسـ النصيبي )ت التفاصيؿ ينظر ت ابف حكقؿ ،
شمس الديف أبي عبد اهلل محمد  خ المقدسي ،559ص -550، ص5ج ،ـ 7918، 5صادر، بيركت، ط

، 5، ج 7901في معرفة ااقاليـ، بريؿ ، ليدف ، دار صادر ، بيركت ، احسف التقاسيـ  ،ـ( 985ىػ/115)ت
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دار معجـ البمداف ،  ،ـ(7558ىػ/151عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل )ت أبك خ الحمكم ،101ص -105ص
 .181ك ص 105،ص5ج،.ت صادر، بيركت، بال

بالد المكر، اك ر المررت ُذكر اف بالد المكر كانت مف اعماؿ خكزستاف فُحكلت الى الجباؿ التصالو بيا ، كىي -71
ككرة كاسعة تقع بيف مدينتي خكزستاف كاصفياف ، كىي بالد خصبة الغالب عمييا الجباؿ ، كليا بادية ، كمعظـ 

خ   551ص -519، ص5اصيؿ ينظر ت ابف حكقؿ ، صكرة االرض ، جسكانيا مف االكراد. لمزيد مف التف
 . 171ص -175خ ابك الفدا ، تقكيـ البمداف ، ص 55ك ص71، ص5ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج

كرمافت كىي كالية مشيكرة كناحية كبيرة كمعمكرة ليا قرل عدة شرقيا مكراف كغربيا فارس كشماليا خراساف -75
ُتنسب الى كرماف بف طيمكرث، كىي مدينة منيعة جميمة، مدينتيا العظمى السيرجاف، ُيكثر  كجنكبيا بحر فارس،

فييا النخيؿ، كالجكز، كالزرع كالمكاشي، كىي متجر يسار، مف اىـ مدنيات الشيرجاف، أك ر السيرجافر، جيرفت، 
، ىرمكز، السكقاف، جيركقاف، مرزقاف كغيرىا. ينظرت ابف حكقؿ، صكرة االرض، ُـّ خ 175ص -108، ص5ج ِب

 .155ص -151، ص1خ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج111ص -159، ص5المقدسي، احسف التقاسيـ، ج

، اك ر الرافرت يقع ىدا االقميـ نحك الثمث مف االقميـ في مثؿ جزيرة بيف البحيرة كنير الرس ، كنير الكر  اراف-71
ناحية السرير ، كمف الغرب بالد الرـك كمف الشماؿ بحر  يخترقيا طكالن ، يحد ىذا االقميـ مف الشرؽ كالجنكب

الكرز كبنجاؾ الخزر، قصبة االقميـ ىي بردعة ، كتكثر الخيرات في ىذا االقميـ كمعدف الذىب االبيض كالفضي 
كمعادف اخرل ، كيضـ ىذا االقميـ الؼ قرية كمدف عدة منيا شمككر ،كشركاف ، باب االبكاب ، كمالذكرد كغيرىا 

خ المقدسي ، 115كص111كص111، ص5يد مف التفاصيؿ ينظر ت ابف حكقؿ ، صكرة االرض ، ج. لمز 
خ لسترنم ، 119كص717كص711، ص7خ ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج111، ص5احسف التقاسيـ ، ج

 .571ص -577كي ، بمداف الخالفة الشرقية ، ص

خ اقباؿ،عباس،تاريخ المغكؿ 189ريخ ايراف، صخ اقباؿ،عباس ، تا1،ص7،ج5اليمذاني، جامع التكاريخ ،مم-71
 ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد خ711عطي ، مؤرخ المغكؿ الكبير ، صخ الصياد ، د. فؤاد عبد الم157، ص

 .718كص711ص،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم السياسي دكرىـ في دراسة المغكلي البالط امراء اعالـ ،

شيكه شرك تاريخ ركضة الصفا، ،ـ( 7198ىػ/901مير محمد بف سيد برىاف الديف خكاكندشاه )تميرخكاند، -78
 خ111، ص1ـ،ىػ 7119كتابفركشييام ، تيراف ،  نكارش كـ نظير دراد بيات فارسي درسده نيـ ىجرم ،

-1 القرف)كاالدارم السياسي دكرىـ في دراسة المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد
 .719كص718ص،(ـ71-71/ق8

عطي ، مؤرخ المغكؿ الكبير ، خ الصياد ، د. فؤاد عبد الم11،ص7،ج5اليمذاني، جامع التكاريخ ،مم-79
 السياسي دكرىـ في دراسة المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد خ711ص

 .719ص،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم
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 دراسة المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد خ157تاريخ المغكؿ، ص اس ،اقباؿ،عب-50
 719ص،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم السياسي دكرىـ في

الصياد ، د. فؤاد عبد  181خ اقباؿ،عباس ، تاريخ ايراف، ص11،ص7،ج5اليمذاني، جامع التكاريخ ،مم-57
 حسف ىادم الطائي،سعاد خ157خ اقباؿ،عباس،تاريخ المغكؿ ،ص711،صالمعطي ، مؤرخ المغكؿ الكبير 

-71/ق8-1 القرف)كاالدارم السياسي دكرىـ في دراسة المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ
 .710كص719ص،(ـ71

خ الصياد ، د. فؤاد عبد المعطي ، مؤرخ المغكؿ الكبير ، 11،ص7،ج5اليمذاني، جامع التكاريخ ،مم-55
 المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد خ151اقباؿ،عباس،تاريخ المغكؿ ،صخ 718ص

 .710ص ،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم السياسي دكرىـ في دراسة

خ الصياد ، د. فؤاد عبد المعطي ، مؤرخ المغكؿ الكبير ، 11،ص7،ج5اليمذاني، جامع التكاريخ ،مم-51
 المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد خ151اقباؿ،عباس،تاريخ المغكؿ ،صخ 718ص

 .717ص-710ص،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم السياسي دكرىـ في دراسة

خ الصياد ، د. فؤاد عبد المعطي ، مؤرخ المغكؿ الكبير ، 11،ص7،ج5اليمذاني، جامع التكاريخ ،مم-51
 المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد خ155اقباؿ،عباس،تاريخ المغكؿ ،صخ 718ص

 .717ص،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم السياسي دكرىـ في دراسة

خ الصياد ، د. فؤاد عبد المعطي ، مؤرخ المغكؿ الكبير 15ص،7،ج5اليمذاني، جامع التكاريخ ،مم-55
 خ195، ص7م،عباس،تاريخ العراؽ ،  جالعزاك  خ155اقباؿ،عباس،تاريخ المغكؿ ،صخ 719ص ك718ص،

-1 القرف)كاالدارم السياسي دكرىـ في دراسة المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد
 715كص717ص،(ـ71-71/ق8

ـ( ، 7118ىػ/119مظفر )تخ ابف الكردم، زيف الديف عمر بف 11،ص7،ج5اليمذاني، جامع التكاريخ ،مم-51
ـ 7919ىػ/ 7189، 5تتمة تاريخ المختصر في أخبار البشر،المطبعة الحيدرية،النجؼ، ط

في تاريخ سالطيف ىؿ شرفنامة ،ـ( 7101ق/ 7075شرؼ خاف بف شمس الديف )ت  خالبدليسي،551،ص5،ج
لوتيحيى الخشاب، دار الزماف عثماف كمعاصرييـ مف حكاـ ايراف كتكراف،ترجمةتمحمد عمي عكني،راجعو كقدـ 

اقباؿ،عباس،تاريخ  خ181ص -191خ اقباؿ،عباس ، تاريخ ايراف، ص  10،ص5،ج 5001، 5،ط ،دمشؽ
 السياسي دكرىـ في دراسة المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد خ151المغكؿ ،ص

 .711ص،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم

 دراسة المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد خ151تاريخ المغكؿ، صاقباؿ،عباس ، -51
 711ص،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم السياسي دكرىـ في
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 امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد خ510ص ك571، ص7كم،عباس،تاريخ العراؽ ، جالعزا-58
 711ص،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم السياسي دكرىـ في دراسة المغكلي البالط

 .178طقكش، د.محمد ، تاريخ المغكؿ،، ص خ181اقباؿ،عباس ، تاريخ ايراف، ص-59

خ 111خخكاندمير،دستكر الكزراء،ص57كص 50كص 18صك  11ص،7،ج5اليمذاني، جامع التكاريخ ،مم-10
الصياد ، د. فؤاد عبد المعطي ،  خ181اقباؿ،عباس ، تاريخ ايراف، ص خ155اقباؿ،عباس ،تاريخ المغكؿ،ص

التركيبة الدينية كالسياسية،ترجمو عف الفارسية  خ بياني،شيريف،المغكؿ711كص 715مؤرخ المغكؿ الكبير ، ص
تسيؼ عمي،راجعو كقدـ لوت د.نصير الكعبي، شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر ،الناشر المركز االكاديمي 

قكش،د.محمد ، خ ط515ك ص510، ص7،عباس،تاريخ العراؽ ، جالعزاكم خ117،ص5071لالبحاث،بيركت ،
 دكرىـ في دراسة المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد خ150تاريخ المغكؿ، ص

 .711ص-715ص،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم السياسي

 111خ خكاندمير،دستكر الكزراء،ص55كص 57،ص7،ج5اليمذاني، جامع التكاريخ ،مم-17
مؤرخ المغكؿ الكبير  خ الصياد ، د. فؤاد عبد المعطي ،151ص– 155خاقباؿ،عباس ،تاريخ المغكؿ،ص111ص

 السياسي دكرىـ في دراسة المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد خ718ص-711، ص
 .718كص711ص،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم

خاقباؿ،عباس ،  111خ خكاندمير،دستكر الكزراء،ص51كص 51،ص7،ج5اليمذاني، جامع التكاريخ ،مم-15
الصياد ، د.  خ188اقباؿ،عباس ، تاريخ ايراف، ص خ151خاقباؿ،عباس ،تاريخ المغكؿ،ص188تاريخ ايراف، ص

-150ص المغكؿ،،طقكش،د.محمد ، تاريخ  خ785كص 718فؤاد عبد المعطي ، مؤرخ المغكؿ الكبير ، ص
 السياسي دكرىـ في دراسة المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد خ157ص

 .718ص،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم

يمي،د.عبد السالـ عبد العزيز،تاريخ الدكلة فخ 51،ص7، ج5اليمذاني، جامع التكاريخ ، مم-11
 السياسي دكرىـ في دراسة المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد خ557المغكلية،ص

 .719ص،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم

 .51، ص7،ج5اليمذاني، جامع التكاريخ ، مم-11

خفيمي،د.عبد السالـ عبد العزيز،تاريخ الدكلة 51،ص7، ج5اليمذاني، جامع التكاريخ ، مم-15
 السياسي دكرىـ في دراسة المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد خ557المغكلية،ص

 750ص،(ـ71-71/ق8-1 القرف)كاالدارم
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خ الصياد ، د. 151اقباؿ،عباس ، تاريخ المغكؿ، ص خ55-51، ص7،ج5جامع التكاريخ ، مم اليمذاني،-11
 .781فؤاد عبد المعطي ، مؤرخ المغكؿ الكبير ، ص

خ العزاكم،عباس،تاريخ 151اقباؿ،عباس ،تاريخ المغكؿ،صخ55ص، 7،ج5ني، جامع التكاريخ ، مماليمذا -11
 الطائي،سعاد خ781طي ، مؤرخ المغكؿ الكبير ، صخ الصياد ، د. فؤاد عبد المع515ك ص 510العراؽ ، ص

-71/ق8-1 القرف)كاالدارم السياسي دكرىـ في دراسة المغكلي البالط امراء اعالـ ، ارحيـ حسف ىادم
 .750ص،(ـ71
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اقائخةاالخصازلوالخلاجعااااااااااااااااااااااااااااااااا

االخصازلااألصولة:ااوال:*

نزىػػة المشػػتاؽ فػػي اختػػراؽ اافػػاؽ ، عػػالـ  ،ـ( 7711ىػػػ/510محمػػد بػػف عبػػداهلل )تاادريسػػي، ابػػك عبػػد اهلل  -7
 ـ .7989، 7الكتب ، بيركت ، ط

شػػرفنامة ،فػػي تػػاريخ سػػالطيف ىؿ عثمػػػاف ،ـ( 7101ق/  7075بػػف شػػمس الػػػديف )ت البدليسي،شػػرؼ خػػاف -5
كمعاصػػػػرييـ مػػػػف حكػػػػاـ ايػػػػراف كتكراف،ترجمةتمحمػػػػد عمػػػػي عكني،راجعػػػػو كقػػػػدـ لػػػػوتيحيى الخشػػػػاب، دار الزمػػػػاف 

 .5001، 5،دمشؽ،ط

ركضػػة اكلػػي االلبػػاب فػػي معرفػػة ،ـ(7159ق/  110ابػػي الفضػػؿ محمػػد )ت البنػػاكتي،ابك سػػميماف داكد بػػف -1
 .5001، 7جنة كتقديـ تمحمكد عبد الكريـ عمي،المركز القكمي لمترجمة ،القاىرة ،طالتكاريخ كاالنساب،تر 

معجػػػـ البمػػػداف ، دار صػػػادر ، بيػػػركت ،  ،ـ( 7558ىػػػػ/151قكت بػػػف عبػػػد اهلل )تعبػػػد اهلل يػػػا الحمػػػكم، أبػػػك-1
 بال.ت.

الػذىب فػي شػذرات ،ـ( 7118ق/ 7089الحنبمي،شػياب الػديف ابػي الفػالح عبػد الحػي بػف احمػد بػف محمػد)ت-5
اخبػػػػػار مػػػػػف ذىػػػػػب ،اشػػػػػرؼ عمػػػػػى تحقيقػػػػػو كخػػػػػرج احاديثػػػػػو عبػػػػػد القػػػػػادر االرناؤكط،حققػػػػػو كعمػػػػػؽ عميػػػػػوتمحمكد 

 ـ.7995ق/7171، 7بيركت،ط -االرناؤكط،دار ابف كثير ،دمشؽ

 ـ 7918، 5صكرة اارض،بريؿ،ليدف،دار صادر،بيركت،ط،ـ(911ىػ/111ك القاسـ النصيبي)تابف حكقؿ،أب-1

دستكر الكزراء، تأليؼ كترجمة كتعميؽت د. ،ـ(7515ىػ/915يف بف ىماـ الديف الحسني)تخكاندمير،غياث الد-1
 ـ،7980حربي اميف سميماف، تقديـت د. فؤاد عبد المعطي الصياد، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، 

ـ ككفيػات تاريخ اإلسال  ،ـ( 7111ىػ/118ف أحمد بف عثماف )تالذىبي، شمس الديف أبي عبد اهلل محمد ب-8 
المشػػػاىير كااعػػػالـ، تحقيػػػؽت د.عمػػػر عبػػػد السػػػالـ تػػػدمرم، دار الكتػػػاب المبنػػػاني، بيػػػركت، طبعػػػة  الناشػػػرت دار 

 ـ.5000ىػ/  7157، 7ىػ ، ط190 -187الكتاب العربي، بيركت، لبناف، كحكادث ككفيات السنكات، 

دكؿ االسػػالـ، حققػػو كعمػػؽ عميػػوت حسػػف اسػػماعيؿ مػػركة ،قػػرأه كقػػدـ لػػوتمحمكد االرنػػاؤكط ،دار صػػادر  ....، -9
 ـ.5001ىػ/7151، 5بيركت،ط

تقػػكيـ البمػػداف، اعتنػػى  ،ـ( 7117ىػػػ/115اافضػػؿ نػػكر الػػديف)تابػػك الفػػدا،عماد الػػديف اسػػماعيؿ بػػف الممػػؾ -70
 ـ.7810دار الطباعة السمطانية ، باريس ، بتصحيحو كطبعوترينكد كالباركف ماؾ كككيف ديسػػػالف، 
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مسػػػػالؾ االبصػػػػار فػػػػي ممالػػػػؾ ،ـ(7118ق/  119ابػػػػف فضػػػػؿ اهلل العمرم،شػػػػياب الػػػػديف احمػػػػد بػػػػف يحيػػػػى)-77
االمصار،اشػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػؽ المكسػػػػػػػػكعة تكامػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػمماف الجبػػػػػػػػكرم ،تحقيؽتميػػػػػػػػدم الػػػػػػػػنجـ،دار الكتػػػػػػػػب 

 العممية،بيركت،بال.ت .

البدايػػة كالنيايػػة فػػي التػػاريخ،   ،ـ( 7115ىػػػ/111اسػػماعيؿ بػػف عمػػر )ت داابػػف كثيػػر، عمػػاد الػػديف أبػػك الفػػ-75
 ىػ. 7108،  7تحقيؽت عمي شيرم، مطبعة دار احياء التراث العربي ، بيركت ، ط

احسػف التقاسػيـ فػي معرفػة ااقػاليـ، بريػؿ ،  ،ـ(985ىػػ/115بػي عبػد اهلل محمػد )تالمقدسي، شمس الديف أ-71
 . 7901 ليدف ، دار صادر ، بيركت ،

جامع التكاريخ، ترجمةت محمد صادؽ نشأت، محمد  ،ـ(7178ىػ/178الديف فضؿ اهلل )ت اليمذاني، رشيد -71
مكسى ىنداكم كفؤاد عبد المعطي الصياد، راجعو كقدـ لػوت يحيػى الخشػاب ، دار أحيػاء الكتػب العربيػة، القػاىرة، 
بال.ت، كالجزء الخاص بتاريخ غازاف خاف، دراسة كترجمػةت د. فػؤاد عبػد المعطػي الصػياد، الػدار الثقافيػة لمنشػر، 

 ـ.5000ىػ/ 7150، 7ر النصر لمطباعة االسالمية، القاىرة، طالقاىرة، دا

تتمػػة تػػاريخ المختصػػر فػػي أخبػػار البشػػر،  ،ـ( 7118ىػػػ/119ديف عمػػر بػػف مظفػػر )تابػػف الػػكردم زيػػف الػػ -75
 ـ.7919ىػ/ 7189،  5المطبعة الحيدرية ، النجؼ، ط

االخصازلاالفال وةااألصولةاغولاالخ ل ة:اثا وا:

ـ (،ذيػػؿ جػػامع 7159ق/ 811يف عبػػد اهلل بػػف لطػػؼ اهلل بػػف عبػػد الرشػػيد الخػػكافي) حػػافظ ابرك،شػػياب الػػد-71
 .7171التكاريخ رشيدم،بامقدمو كحكاشي كتعميقات تدكتر خانبا بايناني ،شركت تضامني عممي ،تيراف ،

تػػاريخ ركضػة الصػفا، شػػيكه  ،ـ( 7198ىػػ/901الػػديف خكاكندشػاه )تميرخكانػد، ميػر محمػد بػػف سػيد برىػاف  -71
 ىػ .7119نكارش كـ نظير دراد بيات فارسي درسده نيـ ىجرم ، كتابفركشييام ، تيراف ،  شرك

االخلاجعاالدزوثة:ا*ثالثا:

تػػػاريخ المغػػػكؿ منػػػذ حممػػػة جنكيزخػػػاف حتػػػى قيػػػاـ الدكلػػػة التيمكريػػػة ،ترجمػػػة دتعبػػػد الكىػػػاب  ،اقبػػػاؿ، عبػػػاس  -78
 ـ .5000ىػ/ 7150عمكب، المجمع الثقافي، ابك ظبي، االمارات العربية المتحدة، 

 7111ـ850ىػػ/ 505تاريخ ايراف بعد االسالـ مف بدايػة الدكلػة الطاىريػة حتػى نيايػة الدكلػة القاجاريػة  .....79
ـ، نقمػػو عػػف الفارسػػية كقػػدـ لػػو كعمػػؽ عميػػوت د. محمػػد عػػالء الػػديف منصػػكر، راجعػػوت أ.د. السػػباعي 7955ىػػػ / 

 ـ.7989محمد السباعي، دار الثقافة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، 

التركيبة الدينية كالسياسية،ترجمو عف الفارسية تسيؼ عمي،راجعو كقدـ لػوت د.نصػير  المغكؿ،بياني،د.شيريف-50
 5071شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر ،الناشر المركز االكاديمي لالبحاث،بيركت ،الكعبي، 
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مؤرخ المغػكؿ الكبيػر رشػيد الػديف فضػؿ اهلل اليمػذاني ، دار الكتػاب العربػي  ،الصياد، د. فؤاد عبد المعطي -57
 ـ.7911ىػ/ 7181، 7لمطباعة كالنشر، القاىرة ، ط

 لمنشػر قناديػؿ ،دار(ـ71-71/ق8-1 القػرف)المغكلي البالط امراء ،اعالـ ارحيـ حسف ىادم الطائي،سعاد -55
 .5078 ،7كالتكزيع،بغداد،ط

 -157ـ( ، ) 7110-7501ىػ/ 115-105تاريخ المغكؿ العظاـ كااليمخانييف )  ،طقكش، د.محمد سييؿ-51
 ـ.5001ىػ/ 7158، 7لبناف، ط –ـ(،دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 7155 -7551ىػ/ 151

ـ، مطبعػة 7118-7558ىػػ/ 118-151حككمػة المغػكؿ  –تاريخ العراؽ بيف احتالليف  ،العزاكم، عباس  -51
 ـ.7915ىػ/7151، 7بغداد، ط

 ـ.7987تاريخ الدكلة المغكلية في ايراف، دار المعارؼ، القاىرة،  ،فيمي، د. عبد السالـ عبد العزيز-55

الحيػػاة السياسػػية فػػي العػػراؽ فػػي عيػػد السػػيطرة المغكليػػة، مطبعػػة القضػػاء،  ،داكدالقػػزاز، د. محمػػد صػػالح  -51
 ـ.7910ىػ/ 7190النجؼ، ساعدت جامعة بغداد عمى طبعو، بغداد، 

بمػػداف الخالفػػة الشػػرقية، نقمػػو إلػػى العربيػػة، كأضػػاؼ أليػػو تعميقػػات بمدانيػػة كتاريخيػػة كأثريػػة  ،لسػػترنم، كػػي  -51
 ـ .7951ىػ/7111عكاد، مطبعة الرابطة، بغداد،  ككضع فيارسوت بشير فرنسيس كككركيس


