
     5 

 

 

 لفصل األولا   

 مير باتك خافالدكر العسكرم كالسياسي لأل
 ( ـٕٙ٘ٔ-ٕٕٚٔق/ٗ٘ٙ-ٕٗٙ)

 
كربا أالذاتية كدكره العسكرم في  مير باتك خافاألسيرة :المبحث األول

 .(ـٕٔٗٔ-ٕٕٚٔق/ٜٖٙ-ٕٗٙالشرقية )
 
 

-ٕٙٙ)السياسػػػػػػي بػػػػػػاتك خػػػػػػافاألميػػػػػػر دكر :المبحثثثثثثث ال ثثثثثث   
 ـ(.ٕٙ٘ٔ-ٕٕٛٔق/ٗ٘ٙ
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 لالمبحث األو    
مير باتك خاف الذاتية كدكره العسكرم في اكربا األسيرة 

 ـ(ٕٔٗٔ-ٕٕٚٔق/ٜٖٙ-ٕٗٙالشرقية )
 مير باتك خاف.نبذة تاريخية عف حياة األأكالن:*

 ديانة األمير باتك خاف كمكقفو مف االسالـ كالمسمميف كغيرىـ.ثانيان: *

 تكلي األمير باتك خاف حكـ القبيمة الذىبية.ثالثان:*

-ٖٖٙالعسػػػكرم فػػػي اكربػػػا الشػػػرقية ) ر االميػػػر بػػػاتك خػػػافدك رابعػػػان:*
 ـ(.ٕٔٗٔ-ٖٕ٘ٔق/ٜٖٙ
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   كدكره العسكرم في أكربا الشرقية الذاتية مير باتك خاف األسيرة 
  (ـٕٔٗٔ -ٕٕٚٔىػ / ٜٖٙ-ٕٗٙ)

 إنجػػػألزاتي سيألسػػػية لظيمػػػة تػػػيس ت كنػػػو حفيػػػد  (ٔ)خػػػألف حفػػػؿ يػػػألرير الميػػػر اتم ػػػكت   ػػػأليك
كتفػػػرض سػػػاطيو لاػػػ   ،جن يزخػػػألف  ػػػؿ تمػػػأل حًًػػػو تصايػػػألن مػػػف انيدػػػألرات  ػػػألىرة لاػػػ   لدا ػػػو

 يف االمراء اتم ػكؿ نظػران حألزىأل ت شألسصة مف ات الد ، كتام ألنة اتميميزة كاتميمة اتي  مسألحأل
 تًكة شخدييو كلاك شأنو  ينيـ. 

اػ  ذ ػر ن ػذة لػرج ل اف ، ال د مف  كاتسيألس  صس رمات ؿ اتخكض ت  يفألديؿ دكره قك 
 لف ديألنيو.تراد  سريو ،كاىـ االتًألب اتي  ياًب  يأل، تضالن  ىـ  لف سيريو اتذايية ،ك 

 خاف: باتك أكالن: نبذة تاريخية عف حياة األمير *
 نسبو ككالدتو : -ٔ

. كاتديػػػو  (3) (ـ7227ىػػػػ / 624 ت) خػػػألف (2 )االميػػػر  أليكخػػػألف ىػػػك اال ػػػف ات ػػػألن  تجػػػكج 
تػ  ، كتػد  (6) اتم كتيػة (5)مػف ق ياػة قػكنًرات (4)ا نػة يياجػ  نكيػألف خاتكف قكجيف آركيفُيدل  
 .(7)ـ 7205ىػ / 602لألـ 
 مكاصفاتو ، كالقابو ، كشمائمو: -ٕ

ىػـ اتمكادػفألت اتجسػدية تالميػر  ػأليك خػألف ،  أنػو  ػألف جسػيمألن  ات   اتمؤرخيفحد   شألر 
 (8)كمأل ؿ ات  اتحمرة . ، سـيم ، ككجيو 
كتػػػؽ مػػػأل يًيضػػػيو لاػػػ  ياًػػػب االميػػػر  ػػػأليك خػػػألف  أتًػػػألبي لػػػدة خػػػالؿ مراحػػػؿ حيأليػػػو كقػػػد 

 لألدرىأل. اتظركؼ كاالحداث اتسيألسية اتي  

 المبحث األول
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، كىػك تًػب  (9)ًب تسصة ات الد اتي  ترض سيطريو لاييأل  اًب خألف اتً ياة اتذى يػةتُ تًد 
، تيػػذا ُلػػدم اتمؤسػػس اتحًيًػػ  تيػػذهو اتً ياػػة ك دػػ   ُيصػػألدؿ تػػ  كشػػرقيأل (70)ت ػػرب  ػػالد اتًفجػػألؽ

 .(72)ـ(7259-7257ىػ/658-649) (77)اتصظمة كاتساطألف اتخألف اللظـ من ك
 " صػػػػائف "، ك  " صػػػػاييف  "،  ك  " سػػػػاييف "أليكخػػػػألف  اًػػػػبي  خػػػػر ىػػػػك كُتًػػػػب الميػػػػر  

، كتيػػذا  "المحتػػـر "، ك "الرجػػؿ الطيػػب "، ك "الرجػػؿ المتميػػز " ، اك "الممػػؾ المجيػػد"كمصنػػأله ،
 .   (73)ُ طاؽ لا  اسـ اتشص ة اتي  ير سيأل ت  ح ـ اتً ياة اتذى ية اسـ اتشص ة اتسأليينية

الممػؾ  "م  "،صػايف خػاف" طاػؽ لايػو تًػب  ىػك مػف  ف جن يػز خػألف  كذ ر اترمزم،ـ،ـ
 . (74) "الممؾ المغير "كردا خألف  م   ر ال خيو لا   "آقيف خاف" طاؽ تًب  .  ،ك "المجيد

"  م ، "صامر خػاف" شألر ا ف خادكف ات   فم المير  أليكخألف ُتًب  اًبي  خر ىك   ينمأل 
 .(75)"الُمغير الممؾ

اًب  يأل االمير  أليك خألف تيذا يدؿ لاػ  مػأل  ػألف ييميػ   ػو كميمأل اخيافت االتًألب اتي  ي
 رادة كلزيمة   يرة.مأل  ألف يميا و مف قكة يمف ساطة كنفكذ   يريف، كت

، كاشػػيير  رقػػة اتصألطفػػة، كلذك ػػة (76) ػػألف االميػػر  ػػأليك خػػألف رتيػػ  اتمنزتػػة، كاسػػ  اتنفػػكذ
 ػألف ذا ك .(78)كاتسػخألء،صػدؿ كات،خكيػو  ألتشػيألمة  لػف  ًيػة كاميػألز . (77)اتحديث، كشػدة اتيصًػؿ

 (  79)ذا خدلة كدىألء ، كشجأللألن ت  اتحركب. ك دراية كشدة ، مجر ألن تالمكر ،
 و:ػػػػػػػػػػػػػػسرتأ-ٖ
 خكتو:أ-أ

 ػػألف تػػدل االميػػر  ػػأليك خػػألف  ال ػػة لشػػر  خػػألن مػػف  ب كاحػػد ىػػك جػػكج  خػػألف  ػػف جن يػػز 
 "شػيبقناف "أك،، كشػيباف  "بركجػار "أك ،كبركة جار  ،ك بركة، "ىردك "ك،أاكرده خألف كىػـ  
 "شػينقكر "أك  ،، كجيالكقػكف، كشػينكقكر "بػكاؿ "أك ،، كبككاؿ "تانكقكت "أك ،، كتانكفكت 
،  "بكقا تيمكر "أك ،، كتكقاتيمكر  "اكدكز" ك ،أ،كمحمد، كاكدكر "جمبال" أك ،، كجميتال 
 .(20) "سينككـ "أك  ،كشينكككـ



     00 

 

خػػػكة كىػػػـ   سػػػية اف تالميػػػر  ػػأليك خػػػألف  تػػ  حػػػيف كرد تػػػ  لػػػدد مػػف اتمدػػػألدر اتيألريخيػػػة
 .(27)كشيبقاف، كتنككت، كبركة، كبركجار، كبكقاتيمكر،  "ىردك " ك  ،اكرده
 زكجاتو، كابنائو كاحفاده: -ب

، كال يػػػػػذ ر اتمدػػػػػألدر (22) ػػػػػألف تالميػػػػػر  ػػػػػأليك خػػػػػألف زكجػػػػػألتي   يػػػػػراتي كمحظيػػػػػألتي لػػػػػدة 
خػػػرل  ،كزكجػػػة  (23)نسػػػأل و   ػػػر كىػػػ   "خػػػاتكف بػػػراقجيف" اتيألريخيػػػة اسػػػمألءىف جميصػػػألن سػػػكل 

 .(24)"بيكى "ُيدل 
حفػألده   مػأل  .(25)كشػينكككـ، كاكبكػاف، كتكقكقػاف، سػرتاؽر صػة كىػـ   كالده تصػددىـ  مأل  

ف تديػػػو كتػػػدان كاحػػػدان ُيػػػدل   خػػػر  .كُذ ػػػر تػػػ  مكضػػػ  (26) نػػػألء  تأل نػػػو سػػػريألؽ تػػػـ ي ػػػف تديػػػو 
 .(27) "اكالقجي " ك  ،اكالغجي

، تيمػكر كمكنككػا، تػارتكت ػألف لػددىـ خمسػة كىػـ  ػألالي    حفألده مف ا نو يكقكخألف مأل  
 . (28)كاكالقجي، كتكقكنقا، مكنككا كتكدا
، كاحمػد، كدقكقػا، كتكطػكج، كبػكالد، تػاراؽسػ صة كىػـ  ػألالي    ابككػافحفألده مػف ا نػو  ك 
 .(29)كدكنككز، كسابير
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   كغيرىـ ديانة االمير باتك خاف كمكقفو مف االسالـ كالمسمميف :ثانيان *
ىنػػأل درج  ُ ميػػر  ػػأليك خػػألف كسػػكؼ اػػؽ  ديألنػة اليضػألر ت  راء لػػدد مػػف اتمػػؤرخيف تيمػػأل ييص

 مير  أليك خألف خالؿ مراحؿ حيأليو.ر اتمنيج اتسيألس  اتذم انييجو الىميأل ل رىأل ت  ي يي 
 ر اف المير  أليك خػألف  ػألف ينظػر اتػ  جميػ  االديػألف اتمنيشػرة تػ  مصظػـ االقػألتيـ تًد ذُ 
 (30)ة تساطة اتم كؿ نظرة اسيخفألؼ كلدـ اتم ألالة.اتخألضص

كقػػػػػػػػػػػػػػػد كرد تػػ  احػػػػػػػػػػػد اتمدػػألدر اتيألريخيػػة اف الميػػػػػػػػػػػػػر  أليػػػػػػػػػػػػػػك خػػألف الينػػػػػػػػػػؽ االسػػالـ 
 ك  ،ميػػر  ػػأليك خػػألف تػػـ ي ػػف مسػػامألن  ػػؿ  ػػألف  ػػألتران، كتػػـ ي ػػف مصينًػػألن اف ال ػػر كذُ ، (37). سػػران 

، (33) ك مػذىب، ك يي ػ   يػة ماػة  ،، كتـ ي ػف يميػؿ(32) ك مصألديألن لم ديف  ك لًيدة، ألن ميصد
، تػػ  حػػيف ذ ػػر اتجػػكين  (34)غيػػر انػػو  ػػألف ال يصػػرؼ اسػػاك ألن سػػكل ل ػػألدة اى سػػ حألنو كيصػػألت 

 .(35)انو  ألف ال يؤمف  كجكد اى س حألنو كيصألت 
أليك خػػألف  ػػألف يميػػؿ اتػػ  اتمسػػيحية حػػد اتمدػػألدر اتيألريخيػػة اف االميػػر  ػػ يضػػألن تػػ   ككرد 

.تػ  حػيف (36)لف  ات نأل س مف اتضرا ب، غيػر انػو تػـ يصينػؽ اتمسػيحية  كاتمسيحييف، كتيذا 
 .  (37)ذ ر اتشيرازم انو  ألف ندرانيألن 

خػػألف  ( 38)مميػػر  ػػأليك خػػألف  ػػألف م ػػؿ جػػده جن يػػز خػػألف كلمػػو اك يػػأل ػػر اف الأل ذُ ػػػػػػػػػػػػػػ ينم
( تػػـ ي ػػف يميػػؿ اتػػ   يػػة ديألنػػة مػػف اتػػديألنألت اتمنيشػػرة تػػ  ـ7247-7228ىػػػ/  626-639)

اتيػ  ( 39)جػداده كديػألنييـ كىػ  اتديألنػة اتشػألمألنية ام راطكرية اتم كؿ، كانمأل  ألف مايزمألن  صًيػدة 
ييص دكف تييأل آلتو كاحد، كت نيـ ت  اتكقت ذايو  ػألنكا يصيًػدكف اف اتشػمس، كاتًمػر، كاالرض 

 .(40)ييكجيكف اتييأل  ألتداكات كيًدمكف تيأل االضألح ،كاتمألء  أل نألت مًدسة كسألمية ك 
ميػػر  ػػأليك خػػألف  صػػألدات اتم ػػكؿ تيمسػػؾ ال قػػرب اتػػ  اتدػػكاب نظػػران  م  رل اف ىػػذا اتػػر  ك 

 ايمألنألن منو  يأل.اتدينية  كمصيًداييـ كيًألتيدىـ
خيػػػو   ر ػػػة خػػػألف  مػػػره مصألرضػػػألن شػػػديدان اللينػػػألؽ  ميػػػر  ػػػأليك خػػػألف تػػػ   دايػػػة الاذ  ػػػألف 

، تًد منػ  اتسػفراء اتمسػاميف مػف اتمػركر تزيألريػو ، يذ  ػألنكا يسػا كف تػ  طػريًيـ  (47)االسالـ
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 ،(42)مػػر  نًػػؿ مصسػػ ره اتػػ  شػػرؽ اتفكت ػػأل  اتيػػو االراضػػ  اتيػػ   ألنػػت خألضػػصة تسػػاطيو، تيػػذا 
 .(43)تاحياكتة دكف رؤيييـ كىـ يحماكف اتيدايأل تو "يؿ ي "ك  

ؿ االسالـ كاتمساميف قد ي يرت  مػركر ت ألر االمير  أليك خألف ككجية نظره حيأل اف كارل 
حيػػراـ اتمسػػاميف تػػو ييجأل يػػألن  صػػد اف  ػػألف سػػا يألن،كخير دتيػػؿ لاػػ  ذتػػؾ يدػػ   مكقفػػو  اتكقػػت، ك 

 ممف  ألنكا يس نكف ت  ات الد اتخألضصة تساطيو.
ميػػػر  ػػػأليك خػػػألف  ػػػألنكا مػػػف اتمسػػػاميف السػػػيمأل مػػػف تمصظػػػـ سػػػ ألف اتػػػ الد اتيػػػ  ح ميػػػأل ال

خػرل، تيػذا تًػد ال ا يش اكف نس ةن   يرة مًألرنةن م  غيرىـ مف اتديألنألتاتًفجألؽ كات ا ألر ك ألنك 
 .(44)دارية اتميمة ت  ات الدقاد لددان مف اتمساميف ت  اتكظأل ؼ اإل

لت ألره اتطمكحػة كتيصزيػز قػدرات دكتيػو  ػألف  حألجػة اتػ  لػدد   يػر مػف اتمف ػريف  تنظران  
 اطػؼ كاحيػراـ كيًػدير    اتمسػاميف لألمػةن كاتيجألر السيمأل مف اتفرس اتمساميف ،تيذا يصألمػؿ مػ

 (45)  ير.
 تػػػو ، ك ًػػػ  تػػػ  خدميػػػو سػػػنكاتي  مسػػػأللدان  (46)د ايخػػػذ مػػػف شػػػرؼ اتػػػديف اتخػػػكارزم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً
 ييمي   و مف  فألءة كخ رة ادارية   يرة . ألف تمأل  . نظران (47)طكاؿ 
كاتػ الد اتخألضػصة تػو كمن  اتحرية اتمطاًة تامساميف ممف  ألنكا يسيًركف ضػمف خألنييػو  

تػػ  سػرلة انيشػػألر االسػػالـ ضػػمف  راضػػ   تػ  ممألرسػػة طًكسػػيـ اتدينيػػة ،كقػد  ػػألف ذتػػؾ سػػ  ألن 
 (48)اتً ياة اتذى ية.

تيػيم ف اتمسػامكف  ؛نشػأ اتمسػألجد تػ  مصسػ ره كذ ر اتجكزجألن  اف االمير  أليك خػألف قػد 
اتمسػػػاميف تػػػ   داء طًكسػػػيـ اتدينيػػػة تييػػػأل  حريػػػة ،تضػػػالن لػػػف كجػػػكد لػػػدد مػػػف اال مػػػة مػػػف 

 .(49)مصس ره
مير  ػأليك خػألف ف اتمساميف قد ينخرطكا ت  جيش الكمف اتجدير  ألتذ ر اف لددان   يران م

كىػػػذا مػػػأل سػػػكؼ  كضػػػحو .(50)كشػػألر كا مصػػػو تػػػ   صػػػض حماليػػػو اتصسػػػ رية لاػػػ  شػػػرؽ اكر ػػػأل 
 .الحًألن 
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تػ الد شألر اتجكزجػألن  اتػ  لداتػة االميػر  ػأليك خػألف مػ  اتمسػاميف ممػف لألشػكا تػ  ا كقد 
منػػو،ك ألف   يػػران مػػأل ي ػػؽ  اتخألضػػصة تسػػاطيو،تًد  ػػألنكا مػػرتييف تػػ  ليػػده ،كينصمػػكف  حمألييػػو ك 

 .(57) يـ
كلف لداتيو كاندألتو مػ  اتمسػاميف كغيػرىـ كرد تػ   صػض اتمدػألدر اتيألريخيػة اف ح ػـ 

ه ؤ كجػكده كسػخأل ه  ػال حسػألب،ؤ ك ػألف لطػأل ،جميصيأل االمير  أليك خألف  ألف نألتذان لا  اتممألتؾ
ميػر مػف االطػراؼ  ػألف يػزكره ،  حدكد،  ألف ييب اتًألد  كاتدان  لاػ  حػد سػكاء، ت ػؿ  ال 

 ك  م شخص يم ؿ  يف يديػو يًػدـ تػو اتيػدايأل، ك ػؿ مػف  ػألف يدػؿ تخدميػو كيًػدـ تػو اتيػدايأل 
مف ذخأل ر اتزمألف  ألف يًـك  يكزيصيػأل منألدػفةن  ػيف اتم ػكؿ كاتمسػاميف ُّ ات مينة اتي   ألنت ُيصد

ا حألضريف ت  مجاسو ق ؿ اف يكدليأل ت   ألب اتخػزا ف، تضػالن لػف مػأل  ػألف ال سيمأل اف  ألنك 
نػػػكاع االميصػػػة تخدميػػػو ؛ يذ  ػػػألف ُيصطػػػييـ  يجا ػػػو اتيػػػو اتيجػػػألر مػػػف  ألتػػػة اتػػػ الد مػػػف ىػػػدايأل ك 

حػد  ضصألؼ قيمييػأل ي رامػأل تيػـ، ك ػألف يػنصـ لاػ  سػالطيف اتػرـك كاتشػألـ كغيػرىـ، كتػـ يرجػ   
 .   (52)مف لنده خأل  ألن 

ميػػر  ػػأليك خػػألف كلداتيػػو تػػ  يكزيػػ  ات نػػأل ـ تػػ  سيألسػػة الدد مػػف اتمػػؤرخيف كقػػد كدػػؼ لػػ
)....... قػد جػرت بػو العػادة مػف حمػؿ مػا مصظـ اتػ الد اتيػ  تػرض سػيطريو لاييػأل مػف انػو 

فػت  مػف الػبالد ككانػت العػادة اف يجمػ  ممػا كػاف يُ  –أم باتك  –حمؿ الى بيت باتكا كاف يُ 
قسـ خمسة يُ  كيستكلكف عمييا مف نير جيحكف مغربان ما يتحصؿ في البالد التي يممككنيا 

كىػػك الممػػؾ االعظػػـ كقسػػماف لمعسػػكر كقسػػـ لبيػػت  -ام الخػػاف  –اقسػػاـ ، قسػػماف لمقػػاف 
 .(53).....(-ام باتك  –باتكا 

اتيػ   ألنػت يخضػ   دارة اتػ الدفكذه كسيألسػيو اتح يمػة تػ  اتح ػـ كا  كىذا يدؿ لا  سصة ن
 .تساطيو
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) كؿ كالية في ايراف كانت تحت سيطرة المغػكؿ يضألن قأل الن   كذ ر اتجكزجألن  لف ذتؾ 
لػػو نصػػيب معػػيف منيػػا، امػػا مختاريػػو فػػي تمػػؾ الػػبالد فكػػاف ليػػـ نصػػيب اي ػػان ككػػذلؾ كػػاف 

 .(54)تجار كجيكش المغكؿ الذيف كانكا تحت قيادتو (
تألؽ يييألتيكف تادخكؿ ت  خدميو مػف كا ت  النططراؼ كغيرىـ ممف قتيذا  ألف ماكؾ ال

 (55)نكاع اتيدايأل تو ت سب رضأله.  خالؿ يًديميـ 

 حكـ القبيمة الذىبية: االمير باتك خاف تكلي: ثالثان *
كتكيػة   يػرة كاتسػ ب  تًد  ألف تادفألت كاتشمأل ؿ اتي  ييدؼ  يأل االمير  ػأليك خػألف ذات 

 اتحًيً . يألمؤسسكتي كف  اتر يس تيرشيحو تي كف حأل مألن تاً ياة اتذى ية ،
غيػػر اف االميػػر  ػػأليك   ػػوكرده خػػألف  ػػف جػػكج  خػػألف  ػػألف ا  ػػر ا نأل ف اف تصاػػ  اتػػرغـ مػػ

كالن كق ػػؿ اسػػـ  ػػأليك خػػألف تػػ   كرده خػػألف  ػػألف ُيػػذ ر دا مػػألن  اسػػـ ك  ػػأله تػػ  اتح ػػـ،  خػػألف خاػػؼ 
مصظػـ اتمراسػػيـ كاالكامػػر اتيػ   ػػألف يدػػدرىأل من كخػألف السػػيمأل اتيػػ  يخػص االح ػػألـ كاتًػػكانيف 

 .  (56)اتميمة
خػػأله االميػػر  ػػػأليك خػػألف لاػػ   رسػػػ   جاػػػس  كرده خػػػألف ىػػك مػػف   تضػػالن لػػف اف االميػػر

طأللػو مصظػـ  قػكل اخكيو،تيػذا   ييمػأل، ك ػألف راضػيألن لػف ح مػو، ت كنػو  ػألف  اتح ـ  صد كتألة 
 .(57)اخكيو كانًألدكا اتيو كإلكامره

رسػؿ جن يػز خػألف   ـ7227ق/624ت  سنة   ر انو لندمأل يكت  جكج  خألفت  حيف ذُ 
كردا خػػػػألف    ػػػػر خػػػػكه ال ك ػػػػألف تػػػػ  مًػػػػدمييـ االميػػػػر  ػػػػأليك خػػػػألف ك  حفػػػػألده رسػػػػاو لسػػػػيدلألء 

لطػػ   تاحضػػكر اتيػػو ، تا يػػأل دلػػكة جػػدىمأل ، كاميػػ ال  ػػيف يديػػو ، تصزاىمػػأل كطيػػب خألطرىمػػأل ،ك 
 . (59) يض  كردا خر أله  خيو زرؽ، كل  ( 58)تالمير  أليك خألف خر أله 

مػأل ندػيب االميػر  ػأليك كىذا يصن  اف نديب االميػر اكردا  ػألف يضػـ اتجألنػب اتشػرق  ،ا
  (60).خألف تًد  ألف يشيمؿ لا  اتجألنب ات ر   اتذم يفكؽ اتجألنب اتشرق  مسألحةن 
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،كىػك ازرؽ  "االيمػف الجنػاح"ك "،  اكردا ككؾ"  ألنت خر أله االمير  أليك خألف ُيسػم  تًد 
،كىػػك  "االيسػػر الجنػػاح"ك   "، آؽ اكردا" كردا خػػألف ُيسػػم   و يػػخ ،  ينمػػأل  ألنػػت خر ػػأله اتاػػكف

 (62)لا   الىمأل . (67) "آلتكف اكردا" طاؽ اسـ  ُ ك ،ا يض اتاكف
، كتػػػػـ ُيشػػػػر اتمدػػػػألدر ( 63)يسػػػػر .  ػػػػر اىميػػػػةن مػػػػف اتجنػػػػألح ال ك ػػػػألف اتجنػػػػألح االيمػػػػف 

رل اف  يسػر،ك ىمية لاػ  اتجنػألج اليمف ت  الاتيألريخية ات  اتس ب اتر يس تيفكؽ اتجنألح ال
 مة  ألتنس ة تام كؿ . ألف يضـ منألطؽ ك الد مينو لاتس ب ت  ذتؾ 
خيػػألر   ػػد مػػف خالتيػػأل اف جن يػػز خػػألف ىػػك مػػف  حػػد اتمػػؤرخيف راكيػػةن يألريخيػػة  كقػػد ذ ػػر 

 صػػد كتػػألة ا نػػو جػػكج  خػػألف ،  (64) حفيػػده االميػػر  أليكخػػألف تييػػكت  ح ػػـ خألنيػػة دشػػت اتًفجػػألؽ
ألحػة  ػر اف سػ ب اخييػألره تػو ترزانيػو ،كرج.كقػد ذُ ( 65) جاسو لاػ   رسػيو كلينو خألنألن لاييأل، ك 

 (66) لًاو ،ك  رة تضاو، كقكيو .
دػدر  ف اخيألر جن يز خألف االمير  أليك خػألف تييػكت  ح ػـ خألنيػة دشػت اتًفجػألؽ  ك صد  

خػػأله  كردا خػػألف اتػػ   الدىمػػأل ،ك صػػث مصيمػػأل  خيػػو  كامػػره  يكجػػو  ػػؿ مػػف االميػػر  ػػأليك خػػألف ك  
أل  ػألف جػكج  مػر  أمضػألء مػ  يو جكج  خػألف ، ك  كيجي يف الجالس االمير  أليك خألف م ألف  

 (  67)يألمو  شف حماليو اتصس رية لا   الد اتركس . كاخر  خألف قد خطط تو ت  
را يػػـ لاػػ  مػػف  ػػألف تػػو دكر   يػػر تػػ  يكتيػػة  كلاػػ  اتػػرغـ مػػف اخػػيالؼ  اتمػػؤرخيف تػػ   

ـ جن يزخػػألف ت ػػؿ كاحػػد  كردا خػػألف  االميػػر  ػػأليك خػػألف اتح ػػـ تألتنييجػػة كاحػػدة ، كسػػكاء  ػػألف 
 ت  يحًيؽ ذتؾ. سيـ منيمأل قد  كاحد اخييألره ، كاف  ؿت   منيمأل  ألف دأل  ألن 

كردا خػػػألف  قػػػد كر ػػػأل مػػػأل  ػػػألف    ػػػر ه الألخػػػ كمػػػف اتجػػػدير  ألتػػػذ ر اف االميػػػر  ػػػأليك خػػػألف ك 
كرده خػألف ،  مػرة  ُ ل ييمأل مف مصس رات ، كتيذا تًد  ألنت ندؼ جيكش جػكج  خػألف يحػت 

 .(68)مير  أليك خألفخر يحت  مرة  خيو الكاتندؼ اآل
لػػدة منيػػأل    ألر اتشػػيرازم اتػػ  انػػو  ػػألف تػػػجكج  خػػألف  ػػف جن يػػز خػػألف مصسػػ راتي شػػ كقػػد 

دػػػ حت  الؼ جنػػػدم ، قػػػد   ػػػؿ كاحػػػد منيػػػأل يضػػػـ لشػػػرة  ػػػألف ، ك الغػػػكل، ازؾ، آرات، كػػػرؾ
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ميػػر دػػ حت مػػف ندػػيب ال .كمػػأل ي ًػػ  منيػػأل (69)كرده  صػػد كتأليػػو  مصظميػػأل مػػف ندػػيب ا نػػو 
 .(70)اح  نير اتفكت أل  أليك خألف، كقد  ألف مصس ره اتر يس يً  ت  نك 

تخػػألف اتً ياػػة  تًػػد  ػػألف مصظػػـ اتخألنػػألت اتمنحػػدريف مػػف اسػػرة جػػكج  خػػألف يػػأل صيف نظريػػألن 
اتذى يػػة ،لف مصظػػـ اتخألنػػألت اتصظػػألـ تػػـ يصيرتػػكا  خػػألف اتً ياػػة اتذى يػػة  ػػزليـ لسػػرة جػػكج  

 (77)خألف ،ك ألف ىذا اتشرؼ مف نديب اكردا كاسريو.
 ييمػػأل جػػكج   و  ػػأليك خػػألف اتح ػػـ  صػػد كتػػألة يػػخػػألف كاخكرده  منػػذ  دايػػة يسػػاـ  ػػر انػػو كذُ 

كرده خألف ممف حاكا محاػو تػ  اتح ػـ  صػد  خألف، تـ ييدألدؼ مطاًألن اف يذىب  حد مف اسرة 
كتأليو ات  اتخألنألت مف اسرة  أليك خألف ت صد  ؿ منيـ لف اآلخر، كاسيًالتيـ  ح ػـ منػألطًيـ، 

االميػر  ػأليك خػألف  ػألتح ـ  صػد كتأليػو،  غير اف اتصألدة جرت لاػ   ف ُيًػركا  ألتُماػؾ تمػف يخاػؼ
 .(72)  كي ي كا اسمألءىـ ت  مًدمة االكامر كاتمراسيـ

،  (ـ7227ىػػػػػػ/624ت )جػػػػػكج  خػػػػػألف   – نػػػػػألء جن يػػػػػز خػػػػػألف االر صػػػػػة  كلنػػػػػدمأل يػػػػػكت  
،  (ـ7247ىػػػػػػػػػ/ 639ت )ك يػػػػػػػػألم خػػػػػػػػألف  ، ك (ـ7239ىػػػػػػػػػ/ 637ت ) خػػػػػػػػألف  (73)كج يػػػػػػػػألم
حفػػػػػػػػألده لميػػػػػػػر  ػػػػػػػػأليك خػػػػػػػػألف شػػػػػػػػيخألن دػػػػػػػػ   اال  (ـ7232ىػػػػػػػػػ/630ت )خػػػػػػػػألف   (74)كيكتػػػػػػػكم
،كُيسػػيصألف  ػػو تػػ  يصيػػيف االمػػراء كيندػػي يـ، ت ػػألف  يػػنيـ لظػػيـ اتميأل ػػة كاتػػر االحيػػراـ، جميصألن 

كامػره،  ػؿ  ػألف مصظػـ  مراء اتم كؿ ييجر  لا  اتيجػألكز لايػو  ك مخألتفػة حد مف ال كتـ ي ف 
 .(75)مراء ُمطيصيف كُمنًألديف توال

 762-624 يػة كح مػت سػالتيو مػف  صػده خػالؿ اتسػنكات )ح ـ ىػذا الميػر اتً ياػة اتذى
القبيمػػة "ـ(، كقػػد ضػػمت سػػاطيو  ػػالد اتًفجػػألؽ ات ر ػػ  اتػػذم ُلػػرؼ  ألسػػـ 7360-7227ىػػػ/

 .- مأل ذ رنأل سأل ًألن  -. (76) "ككؾ اكردك"  ك "،الجناح األيمف  " ك "،الزرقاء
  يػػو جػػكج  مػػالؾ الميػػر  ػػأليك خػػألف يضػػـ مصظػػـ الراضػػ  اتيػػ  كر يػػأل لػػف   ألنػػت تًػػد 

 (78)يضػألن الراضػ  اتمجػألكرة تخػكارـز ،كضػمت  (77)خألف كالراض  اتكاقصة غػرب نيػر اريػش
 . (79)أل محيطة  ألتشألطئ اليسر تنير اتفكتكاالقألتيـ اتفألرسية ات
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ميػػر  ػػأليك خػػألف ُيرسػػؿ اتصسػػأل ر اتػػ  االطػػراؼ كاتمنػػألطؽ اتمجػػألكرة تػػ الده حسػػب ك ػػألف ال
مػؿ لاػ  ينظػيـ اتماػؾ ، كينسػيؽ االمػكر، كيصميػر اتػ الد ، كل( 80) ُمًيض  اتكقػت كاتحألجػة .

 (87)  راحة اتص ألد .يرتية اترلية ، كيأميف اتطرؽ ، كا  ك 
تًد اخيألر االمير  أليك خألف كنظران تحألتة رلأليػأله اتػذيف  ػألف مصظميػـ مػف ات ػدك، اتسػيكب 

ف ات حػػر دنػػ ، كاتسػػيكب اتمميػػدة اتػػ  اتشػػمألؿ مػػكسػػط كالاتخدػػ ة تػػ  كادم نيػػر اتفكت ػػأل ال
كر ػػأل اتشػػػرقية، يذ ييػػكاتر تييػػػأل اتمرالػػ  ات ألتيػػػة  االسػػكد، تي ػػكف م ألنػػػألن السػػيًرار اتم ػػػكؿ تػػ  

أل كىػػ  مدينػػة  ػػنيػػت  كؿ لألدػػمة تدكتػػة م ػػكؿ اتفكت، كىنػػألؾ  ُ (82)تخيػػكتيـ كتمػػف ييػػألجر اتػػييـ
 .(84)اتًديمة (83)اتسرام

شػييد مدينة قبؿ قميؿ مف تُ يدت ىذه ال:)شُ كيشير د.شيريف  يألن  ات  مدينة اتسرام قأل اةن 
أك بػػالتزامف معيػػا ،امػػا اسػػميا ففارسػػي عمػػى غػػرار  (٘ٛ)عاصػػمة المغػػكؿ االكليػػة قراقػػكـر 

 (86).لالقكاـ الرحؿ ( المدف االيرانية كباتت مسكنان 
لاػ   ميمػألن  اخييألر مدينػة اتسػرام ذات االىميػة اتسيألسػية كاالقيدػألدية اتميميػزة دتػيالن  ُّصديُ 

 (87) ية اتيكسصية كمنألتسييأل تنظـ اتح ـ اتمر زية .سيألسة اتً ياة اتذى
ات طػػػراز حضػػػألرم كلمرانػػػ  مشػػػأل يألن اتػػػ  حػػػد مػػػأل تمدينػػػة اتخػػػألف ذ ألنػػػت مدينػػػة اتسػػػرام 

اال  ػػػر تػػػ  من كتيػػػأل كىػػػ  مدينػػػة قراقػػػكـر ، كقػػػد ايخػػػذ االميػػػر  ػػػأليك خػػػألف منيػػػأل م ألنػػػألن القألميػػػو 
نػألء قدػكر   ػألر اتسػألدة كاتحألشػية ، اتشيكية، تًد قألـ   نألء قدػكره االكتػ  تييػأل، تضػالن لػف  

كادػػر اتدػػػداقة  ػػػيف  اتنػػكاة االكتػػػ  تيصميػػػؽ ُّ ك ػػألف السػػػيًرار اتم ػػكؿ تػػػ  ىػػػذه اتمنػػألطؽ ُيصػػػد
دػػ حت مدينػػة اتسػػرام مر ػػزان  . يذ (88)م ػػكؿ ركسػػيأل كاتحضػػألرة االسػػالمية تػػ  اتشػػرؽ االدنػػ 

 .(89)يجألريألن لألتميألن يصج  خايط مف اتس ألف اتم كؿ ،كاتيرؾ، كاتركس
تًػػػد زاد مػػػف اىميييػػػأل االقيدػػػألدية مكقصيػػػأل اتج راتػػػ  حػػػكؿ نيػػػر اتفكت ػػػأل ال سػػػيمأل لنػػػدمأل 

 حيػػرة مػػف نيػػر اتفكت ػػأل ،تأدػػ حت مػػف اىػػـ اتطػػرؽ اتمركريػػة اتيػػ  يػػر ط  ػػيف  حكتيػػأل فػػرتحُ 
مػػف ات ػػرب كيرغػػب يػػأي   ػػؿ يػػألجر  ك رحألتػػة  ػػألف اتطػػرؽ اتمميػػدة مػػف ات ػػرب اتػػ  اتشػػرؽ ،ت



     09 

 

ًػػيـ تييػػأل  صػػػد حدػػكتو لاػػػ  االذف  ألتمكاتًػػة مػػػف مػػػف اف يُ  د تػػوتايكجػػو اتػػ  من كتيػػػأل  ػػألف ال ػػػ
 (90)االمير  أليك خألف .

تيذا  ألف ال د مف االىيمألـ  ألمألر ىذه اتمدينػة تي يػر اتزا ػريف اتييػأل مػف ات اػداف اتشػرقية 
،كتيػػذا تًػػد  شػػألد  يػػأل ك ركنًيػػأل  ػػؿ مػػف زارىػػأل مػػف اتسػػفراء كاتيي ػػألت اتدينيػػة جميصيػػأل كات ر يػػة 
   (97)كاترحألتة.

ك يذا اتش ؿ ي كف االمير  أليك خألف قد اسيًؿ  ح ـ  ؿ مػأل  ػألف يحػت نفػكذه،لا  اتػرغـ 
مػػف اتنألحيػػة اتنظريػػة تسػػاطة اتم ػػكؿ اتصظػػألـ تػػ  من كتيػػأل السػػيمأل  صػػد اف  مػػف انػػو  ػػألف يأل صػػألن 

أل دكتة كنكاييػػػػػػػػػػػػػػػألـ اتػػػػػػػػػػػػػػػػػمًكمػػػألت قياىػػػـ مػػػف  ُّصػػػديُ اتيػػػ  ادػػػ حت تػػػو ارض كشػػػصب كلألدػػػمة 
 (92)االكت  .
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ىػػ / ٜٖٙ - ٖٖٙ) الشػرقية كربػاأفي العسكرم ألمير باتك خاف ا: دكر  رابعان *
 :(ـٕٔٗٔ -ٖٕ٘ٔ

مػػػف    حًًيػػػأل الميػػر اتم ػػػكت   أليكخػػألفدراسػػػة  ىػػـ اتمالمػػػ  اتر يسػػة تتنجػػػألزات اتيػػ ُّصػػديُ 
دارسػػيف كاتمػػؤرخيف نظػػران اتدراسػػألت اتيألريخيػػة اتيػػ  نألتػػت  ىميػػةن   يػػرةن تػػدل مصظػػـ ات ػػألح يف كات

 لىميييأل ت   شؼ ات  ير مف اتحًأل ؽ اتيألريخية اتميمة.
ىـ مميزات اتدكر اتصس رم اتذم مألرسُو االمير  ػأليك خػألف تػ   ذ ر لا   لرج ق ؿ اف ك 

 ذ ر ينجألزات اتم كؿ اتصس رية ت  ىذه ات الد منذ ليد جن يز خألف. كر أل، ال د اف  
شػير  رسػؿ  كر ػأل منػذ ليػد جن يػز خػألف اتػذم  طرة لاػ  تًد  د  طمػكح اتم ػكؿ تػ  اتسػي

تػػػ  حماػػػة لسػػػ رية ت ػػػرض  "كيألم سػػػ " ك ،كسػػػ يألم  "،نكيػػػألف "ك   ،قألديػػػو كىمػػػأل ج ػػػو نػػػكيف
كات حر االسػكد  م  ػالد اتًفجػألؽ كركسػيأل،  (93)اتسيطرة لا  اتمنألطؽ اتكاقصة  يف  حر قزكيف

 .(94)اتصس رية لاييأل  مألؿ حمالييـاتظركؼ اتسيألسية تـ يسصفيمأل ت  ي افغير 
ف ييكجيػػكا اتػػ   ػػالد اتًفجػػألؽ يكجيػػكا  تمدػػألدر اتيألريخيػػة اف اتم ػػكؿ ق ػػؿ كقػػد كرد تػػ  ا

كمػػف تػػ  ذتػؾ اتدػػً  مػػف االمػػـ اتمخيافػػة، ( 96)، كاتػػالف(95)تفػرض سػػيطرييـ لاػػ   ػػالد اتا ػز
ض اآلخػر تسيطركا  كالن لا   الد اتا ز كقياػكا لػددان   يػران مػنيـ  صضػيـ مػف اتمسػاميف كاتػ ص

 .(97)كني كا خيراييـ،ان   يران منيـ دىؿ ياؾ ات الد، كقياكا لد كقصكا  مف لداىـ مف   فألر ك 
كمف  ـ سألركا ات  اتًفجػألؽ كىػـ  منػكف ميفرقػكف، تػأكق  اتم ػكؿ  يػـ، كترضػكا سػيطرييـ 

ضػصألؼ مػأل حماػكا اتػييـ مػف اتمػألؿ كات يػألب،  خذكا منيـ  لا   الدىـ كقياكا لدد   ير منيـ ك 
خػر مػنيـ تػ  اتيػرب اتػ  ات يػألض ك صضػيـ تجػأ اتػ  اتج ػألؿ ك صضػيـ تجػأ   ينمأل نجػ  لػدد 

 620، مػػف  ػالد اتًفجػػألؽ حيػ  سػػنة (98)اتػ   ػالد اتػػركس، كاسػيًر اتم ػػكؿ تػ  مدينػػة سػكداؽ
 .(99)رضيأل كطي ة ىكا يأل كخدك ة  ،ـ، يذ اسيطي كا خيراييأل7223ىػ/ 

مػػألـ اتم ػػكؿ كتػػرار   صػػد ىزيمػػة اتًفجػػألؽ نػػو  خػػرل  تػػ  حػػيف ُذ ػػر تػػ  مدػػألدر يألريخيػػة  
لنػػػد يػػػكجييـ لػػػدد   يػػػر مػػػنيـ اتػػػ   ػػػالد اتػػػركس، ايفػػػؽ  اتػػػركس مصيػػػـ لاػػػ  قيػػػألؿ اتم ػػػكؿ 
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،كلنػػدمأل كدػػات االن ػػألء ـ، سػػألر اتم ػػكؿ اتػػ   ػػالد اتركس7223ىػػػ /620تًيػػألتيـ، كتػػ  سػػنة 
كب نيػػر اتػػدني ر جنػػ تًيػػألتيـ، تسػػألركا اتػػ  اسػػيصدكا اتػػ  اتػػركس كاتًفجػػألؽ  يًػػدـ اتم ػػكؿ اتػػييـ 

كردت االن ػػألء اتػػييـ ف يدػػؿ اتم ػػكؿ اتػػ   الدىػػـ  ات سندركتسػػؾ اتحألتيػػة، كق ػػؿ  ػػألتًرب مػػف 
، تًػػػرركا االنسػػػحألب كاتصػػػكدة اتػػػ  ادراجيػػػـ، ك ػػػذتؾ  مػػػدل اسػػػيصداداييـ اتصسػػػ رية تمػػػكاجيييـ 

ىـ  مػػف اتًفجػػألؽ ءاف اتػػركس كحافػػألغيػػر انييػػت اتحمػػالت اتصسػػ رية االكتػػ  تدػػألت  اتػػركس، 
غيػر يكمألن، ظألنيف انيػـ انسػح كا خكتػألن مػنيـ كتصجػزىـ لػف قيػألتيـ،  72كا تمالحًييـ تمدة سألر 

ف اتم ػػػكؿ  ػػػألنكا تػػػ  اتحًيًػػػة يصػػػدكف  مينػػػألن مح مػػػألن تيػػػـ، كسػػػرلألف مػػػأل شػػػف اتم ػػػكؿ ىجكمػػػألن  
 ،لػػدة لسػػ ريألن لاػػييـ لاػػ  حػػيف غػػرة كاشػػي  كا مصيػػـ  ألتًيػػألؿ، كاسػػيمرت اتمصػػألرؾ  يػػنيـ ليػػألـي 

مػػنيـ كتػػـ يػػنج مػػنيـ اال اتًايػػؿ  ان   يػػر  ان كقياػػكا لػػدد ،اتيزيمػػة  ػػألتركس كاتًفجػػألؽتحػػؽ اتم ػػكؿ  ك 
 –مػػف اتمػػدف اتركسػػية اتكاقصػػة لاػػ  اتحػػدكد اتركسػػية  لػػددان كدمػػركا  ،كني ػػكا جميػػ  مػػأل مصيػػـ،

 . (700)اتًفجألقية
  يػػػرة  ا يسػػػ ت ىػػػذه اتحمػػػالت اتصسػػػ رية اتيػػػ  قػػػألـ  يػػػأل اتم ػػػكؿ لاػػػ  ىػػػذه اتػػػ الد اىميػػػةن 

تيػػـ ،اذ  ألنػػت  م أل ػػة غػػزكات اسػػيطاللية ا يسػػب مػػف خالتيػػأل اتًػػألدة اتم ػػكؿ خ ػػرات  ألتنسػػ ة 
لػػػف مػػػأل خافيػػػو مػػػف رلػػػب   يػػػر  ػػػيف  قيألتيػػػة جيػػػدة ،كمصرتػػػة  ج راتيػػػة ياػػػؾ اتمنػػػألطؽ ،تضػػػالن 

 . (707)س ألنيأل
ـ قػرر لًػد 7235ىػػ/633ك يػألم خػألف لػرش االم راطكريػة اتم كتيػة سػنة  كلنػدمأل يسػاـ 

تامػرة ات ألنيػة، اذ يشػألكر خالتػو مػ  االمػراء اتم ػكؿ لػف  "اتًكريايػألم" راالجيمألع اترسم  ات  ي
ضركرة اسي دألؿ اتط ألة كقم   ًأليألىـ، كا مألؿ حماليػو اتصسػ رية تػ  ىػذه اتمنػألطؽ، السػيمأل 

ـ  يجييػػػز جػػػيش   يػػػر قكامػػػو 7235ىػػػػ/ 633 صػػػد اف لػػػألد مػػػف اتدػػػيف ظػػػألتران، تػػػأمر سػػػنة  
ف اتًيػألدة اتفصايػة   ،غيػرمير  أليكخألف  ف جػكج  خػألف سند قيألديو اتصايأل تال اتؼ مًأليؿ  750

 ألنت  يد اتًأل د اتم كت  س كيألم، ك ألف اتيدؼ مػف ىػذه اتحماػة اتصسػ رية ىػك اتسػيطرة لاػ  
ك ػػػػػالد ، (703)كااليػػػػػرؾ اتشػػػػػر س ،، ك ػػػػػالد اتػػػػػركس(702)ك الس،كاتػػػػػالف  ، ًيػػػػػة  ػػػػػالد اتًفجػػػػػألؽ
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ألـ االميػر  ػأليك خػألف  مسػأللدييـ لسػ ريألن كر أل اتشػرقية، مػ  اتيأ يػد لاػ  ضػركرة قيػ ك  ،ات ا ألر
 . (704)مف  الده

كمف اتجدير  ألتذ ر  ف المير  أليكخألف  ألف قد دحب مصػو تػ  اتحمػالت اتصسػ رية تػ  
كلػددان مػف  كالد ج يػألم خػألف،  ،ك خيو  كجؾ ،كر أل   الن مف االمير من كخألف  ف يكتكم خألف 

ك يػألم خػألف كغيػرىـ،   ميـ  كت ػألف اخػك خر مف امراء اتم ػكؿ مػن ك أليدار كلدد ،منيـ  كرم 
ف  خكيػػو مػػنيـ ىػػردك ، مػػ ان ىػػذه اتحمػػالت اتصسػػ رية  يضػػألن لػػددكشػػألرؾ الميػػر  أليكخػػألف تػػ  

 . (705) "شي ًألف" ك، كشي ألف  "،ين رت "ك ، كين ًكت 
خػػكه قػػداف  ك  ك يػػألم خػػألف  ػػف خػػألف   (706)يضػػأل  يػػكؾ كدػػحب االميػػر  ػػأليك خػػألف مصػػو 

رالػػ  الميػػر  أليكخػػألف كازدادت  ًيػػو  ػػو ت كنػػو قػػد دػػحب مصػػو  ك يػػألم خػػألف قػػد ف إكتيػػذا تػػ،
ي نو  يكؾ خألف ت  لدد مػف ىػذهو اتحمػالت اتصسػ رية تػ  اتمجػر لاػ  اتػرغـ مػف قيػألـ  يػكؾ 

 . (707)خألف  يمرد ضد االمير  أليكخألف خالؿ حمايو لا  ركسيأل 
أل  ػػألف اتسػػ ب كتػػـ ُيشػػر اتمدػػألدر اتيألريخيػػة اتػػ  االسػػ ألب اتر يسػػة تيػػذا اتيمػػرد، ت ػػف ر مػػ

لاػػػ  تاجػػػيش اتم ػػػكت   ػػػدالن مػػػف االميػػػر ف ي ػػػكف ىػػػك اتًأل ػػػد ال ىػػػك رغ ػػػة  يػػػكؾ خػػػألف تػػػ  
 .  أليكخألف 

خمسػػػيف  تػػػؼ مػػػف اتجنػػػػد مػػػػف  يًري ػػػألن  ػػػر اف جػػػيش االميػػػر  أليكخػػػػألف  ػػػألف ييػػػأتؼ كقػػػد ذُ 
مػف اتيػرؾ اتػذيف جنػدىـ االميػر  أليكخػألف تػ  جيشػو كمصظميػـ  لف س صيف اتفػألن  اتم كؿ،تضالن 

 (708)ألطؽ اتي  ترض سيطريو لاييأل ت  جنكب ركسيأل ت   داية اتحماة.مف اتمن
ىػػ/ 634اسييؿ اتم كؿ حمالييـ اتصس رية تاسيطرة لاػ  كاليػة اآلس ك ػالد ات ا ػألر سػنة 

ـ، تًد خرج  ؿ كاحد منيـ مف مصس ره يًكد جيكشو اتمنظمػة تػ  مطاػ  تدػؿ اتر يػ  7236
د حي  ضألقت االرض  مأل حماػت، كامػي  ـ ، كاخذت جمكليـ ييكات7236ىػ/ 634مف سنة 
ك مػػر اتًأل ػػد  ،صييػػألاػػ   ػػالد ات ا ػػألر لاػػ  اتػػرغـ مػػف من، تفرضػػكا سػػيطرييـ ل ػػألتيرجاتفضػػألء 

س كيألم  يدمير لألدمييـ كىػ  اتمدينػة اتيجألريػة اتكاقصػة  ػألتًرب مػف نيػر اتفكت ػأل كقياػكا لػدد 
 .(709)خر منيـ  ان سركا لدد ك ،  ير مف اتس ألف 
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تصمايػػػألييـ  نطًػػػة جنػػػك   نيػػػر اتفكت ػػػأل مر ػػػزان  ػػػكؿ ارادكا اف ييخػػػذكا مػػػف ماف اتمكاتكاضػػػ  
 (770)اتصس رية ت  ركسيأل ،اك اتمنألطؽ اتميألخمة تيأل.

يالن كيشػريدان ك صد سيطرة اتًأل د سػ كيألم لاػ  اتصألدػمة ات ا ألريػة ا يسػ  اتمػدف االخػرل قػ
 .(777)لسيسالـات  اات ا ألر شصب حي  اضطر 

ف اتم ػكؿ  غيػر ات ا ألر ت   فألحيـ ضد اتم كؿ ك ػألركا ضػدىـ شصب ك صد لألـ اسيمر  
 . (772)مصنكا ت  اتًيؿ كاتيدمير قضكا لا   كرييـ ك 

سػػػيـ االميػػػر  ػػػأليك خػػػألف   نػػػألء جػػػكج  خػػػألف كلاػػػ  ر  ـ سػػػألر  7236ىػػػػ/ 634كتػػػ  سػػػنة 
كغيرىـ، ك ألف  دح ييمأل  يكؾ خألف، تضػالن لػف  (773)كردكه، ك ر ة تًيألؿ ات رطألس كاخكيو 

خألف  ف يكتكم خألف، ك كرم حفيػد ج يػألم خػألف، ك كت ػألف  ػف جن يػز خػألف، كنجحػكا تػ  من ك 
 .(774)اتًضألء لاييـ

لًػد ىػؤالء االمػراء اجيمأللػألن تيمػأل  يػنيـ كلاػ  ر سػيـ  ـ7236ىػػ/ 634كت  خريؼ سػنة 
كتػ  مدينػة ريػألزاف، االمير  أليك خألف، كسألركا ميضألمنيف تحرب اتركس ، ك ألنػت محطػييـ ال

ميرىػػأل تيسػػايـ  يػػألـ، ك صػػث االميػػر  ػػأليك خػػألف انػػذاران اتػػ   دػػألر لاييػػأل تمػػدة  ال ػػة تفرضػػكا اتح
ميػر مدينػة  لػد جيشػو تًيػألؿ اتم ػكؿ، ك صػث اتػ   مير اتمدينة رتض ذتؾ ك  ف غير  اتمدينة، 

اتمسػأللدة  طألت ألن  حد تركع نير اتفكت أل كات  اتشمألؿ مف مدينة ريألزاف تالديمير اتي  يً  لا  
حػػد  خ ػػألر ذتػػؾ اتػػ  اتم ػػكؿ، تألسػػرلكا  ميألجمػػة اتمدينػػة كحػػألكؿ  كقػػد كدػػات ، اتصسػػ رية منػػو

تػ  اتمصر ة ،تيم ف اتم كؿ  انو ُقيؿ خالؿغير اتدتألع لنيأل  "أكرماف "مراء اتمدينة اتمدلك  
ك ػألف  لداد   يرة مف سػ ألنيأل اتنيألية مف ترض سيطرييـ لا  اتمدينة كقألمكا  يدميرىأل كقياكا 

كتػػـ ي ػػؽ احػػد مػػنيـ لاػػ  قيػػد اتحيػػألة تيػػذرؼ اتػػدم  لاػػ  اتًياػػ  ،اك ، حأل ميػػأل يػػكرم مػػف  يػػنيـ
ك صػػدىأل يكجػػو اتم ػػكؿ لحػػيالؿ اتمػػدف اتمجػػألكرة تجػػرح  كت ػػألف  ػػف  يػػركم خ ػػر ىػػذه ات ألر ػػة،

 .(775)أ ران  جراحويم  سرلألف مأل يكتك جن يز خألف خالؿ ىذه اتمصألرؾ  
ادػ حت اتًػكات اتم كتيػة  كقد ذ ر د.سييؿ محمد طًكش ركاية اخرل مفألدىأل انو لندمأل

 ألتيسػػايـ ،تأسػػيجألب تيػػـ  لاػػ  مًر ػػة مػػف اتمدينػػة ارسػػاكا اتػػ  اميرىػػأل جػػكرج، اك" يػػكرم" انػػذاران 
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كارسؿ ا نو تيكدكر م  اتيدايأل، تً ايأل االمير  أليك خألف ،كامر االمراء اتركس  أف يرسػاكا اتيػو 
دل  جػػػػػة جمياػػػػػة يُػػػػػاخػػػػػكاييـ ك نػػػػػألييـ تيػػػػػراىـ، ك ػػػػػألف قػػػػػد سػػػػػم   ػػػػػأف االميػػػػػر تيػػػػػكدكر تػػػػػو زك 

ترؤيييػػأل ،ت ػػف تيػػكدكر رتػػض طا ػػو ىػػذا  حجػػة انػػو تػػيس مػػف  يكتراسػػيأل،تطاب حضػػكرىأل ايضػػألن 
 (776)ظيركا زكجألييـ ت ير ندران .لألدات االمراء اتندألرل اف يُ 

لاػػػ  خػػػألف كقػػد يطػػػكر االمػػػر نحػػػك االسػػك  لنػػػدمأل لامػػػت يكتراسػػػيأل  أدػػرار االميػػػر  ػػػأليك 
سط   نيسة اتًديس نيًكال كمصيأل ا نيأل ،تأيخػذ االميػر رؤيييأل،تأنيحرت  رم  نفسيأل مف لا  

 (777)مف ىذا اتيدرؼ اتنأل   مف اترتض ترؤييو ذريصة تشف اتحرب.خألف  أليك 
حماليػػو اتصسػػ رية لاػػ  ىػػذه اتمنطًػػة كتػػرض اتحدػػألر لاػػ    االميػػر  ػػأليك خػػألفكادػػؿ ك 

ظيػػر  لاييػػأل، ك  يم نػػكا مػػف تػػرض سػػيطرييـحيػػ  يػػألـ  ات  يػػرة تمػػدة  مألنيػػة  (778)مدينػػة يػػكر  
 .(779)خالتيأل من كخألف شجأللة تأل ًة

نج  االميػر  ػأليك خػألف مػ  مػف  ػألف مصػو مػف االمػراء اتم ػكؿ مػف تػرض سػيطريو لاػ  ك 
ميرىػػػأل اتمػػػدلك  يػػػألـ، تفػػػر  مدينػػػة قيػػػرنًال اتمدينػػػة اتر يسػػػة تػػػ  كاليػػػة  كزيػػػرالك، خػػػالؿ خمسػػػة 

 . (720)كقياكهاف اتم كؿ  تًكا اتً ض لايو غير يكر ك ات  منطًة ات أل ألت 
ـ شػػف اتم ػػكؿ حمالييػػـ اتصسػػ رية مػػف جديػػد لاػػ  اتيػػرؾ 7237ىػػػ/635كتػػ  ر يػػ  لػػألـ 

اتػػك نييف اتمسػػيًريف تػػ  ات ػػرارم اتركسػػية كىػػـ اتًفجػػألؽ ك تحًػػكا  يػػـ اتيزيمػػة، تػػألاف اتًفجػػألؽ 
 . (727)اتكالء كاتطأللة تام كؿ

لػػػػػألـ  خػػػػػرل  ًيػػػػػألدة االميػػػػػر  ر ػػػػػة خػػػػػألف  ػػػػػف جػػػػػكج  خػػػػػألف كيكجيػػػػػت حماػػػػػة لسػػػػػ رية 
اذ  ػػػألف زلػػػيميـ  ،ماػػػت اتصمايػػػألت اتصسػػػ رية الخضػػػألع اتًفجػػػألؽي  ك ػػػذتؾ ـ ، 7238ىػػػػ/636

، ميكجيػػألن اتػػ   ػػالد اتمجػػر كالينػػؽ ىنػػألؾ  ىػػرب مػػ  لػػدد   يػػر مػف اي أللػػو اتمػدلك  كيػػألف قػػد
 . (722)كقيراف،مألس كت  مًدمييـ ىـ قألديو  اتمسيحية، تً ض االمير  ر ة خألف لا  

ب تًػػد كدػػؿ اتػػ  اتمجػػر حيػػث مػػنحيـ ما يػػأل  ػػيال اترا ػػ  حػػؽ امػػأل مػػف نجػػ  مػػنيـ  ػػألتير 
االسيًرار كاتحمألية مًأل ؿ الينػألقيـ اتندػرانية ،كشػ ؿ ىػؤالء اتيجػرة االكتػ  اتػ  ياػؾ اتػ الد ، 

 (723)ك ألنت اتس ب اتر يس اتذم شج  اتم كؿ لا  اتيكجو ات  مما ييـ.
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الييػـ اتصسػ رية  مػؿ اتم ػكؿ حم ـ (، 7240 -7239ىػػ/638-637كت  شيألء لػألـ)  
اتيػػ   "منًػألص" ك ، لاػػ  مدينػة م ػػألص  اسػيكتكااذ ،الخضػألع ات ػرارم اتكاقصػػة جنػكب ركسػػيأل 

 .  (724) ألنت ت  ذتؾ اتكقت حألضرة اتالف 
 635رجػػػػػؿ سػػػػػيطريو سػػػػػنة   تػػػػػؼ750 لػػػػػدده ك صػػػػػد اف تػػػػػرض اتجػػػػػيش اتم ػػػػػكت  ات ػػػػػألت 

 ػػػألف اتيػػػ  رة اتًػػػـر لاػػػ  مصظػػػـ اتمنػػػألطؽ اتكاقصػػػة  ػػػيف ج ػػػألؿ االكراؿ كشػػػ و جزيػػػ ـ7237/ىػػػػ
مألمػػو اتػػ   ػػالد اتػػركس، تًػػد كجيػػت اتحمػػالت  كات ا ػػألر اتيُػػي  اتطريػػؽ  (725)ات ألشػػ رد أليسػػ ني

 ػيف االمػػراء كاتدػراع نًسػػألمألت الاتصسػ رية تًيػألؿ االمػػألرات اتركسػية كاتيػ   ألنػػت يصػألن  مػف ا
 .(726) سيكتة  مر قد سيؿ لا  اتم كؿ ترض سيطرييـ لاييألاتركس كىذا ال

ألف تيجز ة االراض   يف االمراء اتركس قد اضصفت مػف مًػألكمييـ ،تًػد ح ػـ يػكرم كقد  
كركمػألف اي ػكرتييش امػألرييف ميجػألكرييف ،تػأنفرد االكؿ  ح ػـ امػألرة ريػألزاف ،كح ػـ ات ػألن  امػألرة 

 (727) كتكمنأل.
ميرىػػأل يػػكرم مدػػرلو خػػالؿ ذتػػؾ  مػػألرة ريضػػألف  يػػد اتم ػػكؿ كتًػػ   سػػرلألف مػػأل سػػًطت ت

ـ، كلاػػ  اتػػرغـ مػػف اف يػػكرم ات ػػألن  دكؽ  7237ىػػػ/ 635امألريػػو سػػنة  كىاػػؾ مصظػػـ سػػ ألف،
مػراء اتػركس قػد  صػث االمػدادات اتصسػ رية اتػ   كتكمنػأل قػكل ال مػف ُّ سكزداؿ كاتذم  ألف ُيصد

مير ريضألف، يصرض تيزيمػة سػألحًة كتًػ  مدػرلو خػالؿ  ميرىأل ركمألف اخك يكرل  اف غير 
   . (728)سًطت امألريو  يد اتمػػ كؿ تذتؾ، 

اف اتػػػػػ  نألحيػػػػػة دميػػػػػر قػػػػػـ يكجػػػػػو من ػػػػػك خػػػػػألف كال 7237ىػػػػػػ/  635سػػػػػنة خريػػػػػؼ كتػػػػػ  
خػػػك  مػػػراء شػػػي ألف كقياػػػكا ما يػػػأل، تػػػ  حػػػيف يكجػػػو تػػػ  اتكقػػػت ذايػػػو ال ، ك" اتشػػػر س"اتجػػػر س

ميػػػر  ػػػأليك خػػػألف ك دػػػح يو  كجػػػؾ كيػػػكرم اتػػػ  احػػػدل اتكاليػػػألت اتًري ػػػة مػػػف ىػػػذه اتمنػػػألطؽ ال
 .(729)يألكُيدل  كالية مريـ كترضكا سيطرييـ لاي

ـ يصرضػػت مكسػػ ك تانيػػب كاتيػػدمير كتػػـ يػػيم ف يػػكرم ات ػػألن  7238ىػػػ/636كتػػ  سػػنة  
كيألركسػالؼ كغيرىػأل ،كمػكرـك ،مف من  اتًكات اتم كتية مف يدمير مػديني  سػكزداؿ كتالديمير

مػأل مدينػة تالديميػر  لألت  اتفكت أل، اذ اشػيصات اتنيػراف تػ  سػكزداؿ،  مألرات اتكاقصة ت  مف ال
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 شػ  اتمنػألظر ا نػألء سػًكطيأل  يػد اتم ػكؿ  يألـ شػيدت  ت صد محألدرييأل تمدة سية كيألركسالؼ 
ىايػػػأل اتػػػ  ات نيسػػػة كسػػػط تييػػػب   شػػػ  اتمػػػذا    ػػػيف سػػػ ألنيأل تألتيجػػػأ مصظػػػـ  كا ػػػػػػػػػػػػػػػػاتػػػذيف اري  

 .   (730)اتنألر
كقد  ديب اتدكؽ اال  ر يكرم ات ألن   ألتذلر كاالضطراب لندمأل اتيفت اتًكات اتم كتيػة 

تػو لاػ  نيػر سػييأل ،اك " سػيي  "  ؿ جنألح مدينة تالديمير ،تيػرب اتػ  اتشػمألؿ كايخػذ مًػران حك 
اذ  ػػػألف يأمػػػؿ اف يدػػػاو اتمسػػػأللدات مػػػف اتمنػػػألطؽ اتشػػػمألتية ،تيػػػرؾ مدينػػػة تالديميػػػر يكاجػػػو 
مدػػيرىأل اتمحيػػـك تفػػرض اتم ػػكؿ اتحدػػألر لاييػػأل كاقيحمكىػػأل  صػػد سػػية ايػػألـ كقياػػكا لػػدد   يػػر 

   (737)مف س ألنيأل.
مػف  "سػيي " ك ، ـ، لا  نيػر سػييأل 7238ىػ/ 636اتمصر ة اتنيأل ية تًد حد ت سنة  مأل 

اتػػذم  حػػأل ـ مدينػػة سػػكزداؿ ات ػػألن م مير يػػكر تحػػؽ اتم ػػكؿ اتيزيمػػة  ػػألل ركاتػػد نيػػر مكتكقػػأل، ك 
 . (732)تً  حيفو خالؿ ذتػػػؾ

تًػػػد  ألنػػػت اقػػػرب اتػػػ  االسيسػػػالـ ال سػػػيمأل  صػػػد "  "Novgorod،مػػػأل مدينػػػة نكتجػػػكركد  
سػػيطأللة سػػ ألنيأل إتيػػدمير اتشػػألمؿ اتػػذم يصرضػػت تػػو اتمػػدف االخػػرل اتمجػػألكرة تيػػأل ،كتػػـ ي ػػف  ا

 (  733)سكل اتدلألء كاتيضرع ى س حألنو كيصألت  ؛تينًذىـ مف خطر اتم كؿ.
  ػػػر حظػػػألن مػػػف غيرىػػػأل اذ اف ذك ػػػألف   ألنػػػت غيػػػر اف اتم ػػػكؿ سػػػرلألف مػػػأل ا يصػػػدكا لنيػػػأل ك 

 . (734)يصذر لا  اتم كؿ اجييألحيأل اتجايد تييأل كمأل س  و مف مسينًصألت  حيث
اذ يحكتػػت ارضػػيأل اتػػ  مسػػينًصألت   يػػرة  ػػألف مػػف اتدػػصب لاػػييـ اجييألزىػػأل ،تيػػذا يكجػػو 
اتجػػيش اتم ػػكت  اتػػ  حكضػػ  نيػػرم اتػػدكف كاتفكت ػػأل تاراحػػة ىنػػألؾ ق ػػؿ اف يسػػيأنفكا ىجمػػألييـ 

اػيـ  ألتكجػأل ، سػي نألء  كزياسػألؾ تػ  اقإلا   ًية اتمدف االخرل ،كقد يجػألكزكا اتمػدف االخػرل  
،ك يػػذا اتشػػ ؿ انييػػت اتمرحاػػة االكتػػ  مػػف كيم نػػكا مػػف االسػػييالء لاييػػأل كقيػػؿ سػػ ألنيأل جميصألن 

   (735)اتحماة اتم كتية لا  ركسيأل.
يًصػػػػػألف لاػػػػػ  نيػػػػػر اتػػػػػدين ر ىمػػػػػأل ميميػػػػػيف  ػػػػـ تػػػػػرض اتم ػػػػػكؿ سػػػػػيطرييـ لاػػػػػ  مػػػػػدينييف 

تيًػػػدـ لاػػ  اىػػذا كقػػد شػػجصيـ "،Pereyaslav ،"ك ريألسػػالؼ، "Chernigov ،"يشػػرني كؼ
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، ك ص ػػػكا رسػػػايـ اتػػػ  حػػػأل ـ اتمدينػػػة " ككيابػػػو ، ك"(736)فػػػرض سػػػيطرييـ لاػػػ  مدينػػػة  ييػػػؼت
قيػؿ رسػؿ ك انو رتض ذتػؾ غير يطألت كنو تييأل تيسايـ اتمدينة ميدديف ييأله  إتحألؽ اتدمألر  يأل، 

 .(737)اتم كؿ
ء لاػ  ك رانيػأل تالسػييال ميػر  ػأليك خػألف اتػ  ـ، يكجو ال7240ىػ/  638كم  نيألية لألـ 

ينو لجز لػف تػرض سػيطريو غير ـ اتمدا ف اتركسية، كحألدرىأل تمدة شيريف،   مدينة  ييؼ
يػػػألـ،  ػػػـ قػػػألـ اتم ػػػكؿ  نيػػػب  خػػػالؿ  ال ػػػة تػػػ   دايػػػة االمػػػر حيػػػ  يم ػػػف مػػػف اقيحألميػػػأل  لاييػػػأل

مػػػأل اتػػػدكؽ ات  يػػػر ميشػػػيؿ يشػػػيرني كؼ تًػػػد يم ػػػف مػػػف  اتمدينػػػة كاسػػػيًركا تػػػ   يػػػكت سػػػ ألنيأل، 
ميػػػر  ػػػأليك خػػػألف  ألإل ًػػػألء لاػػػ  حيػػػألة قأل ػػػد حألميػػػة اتمدينػػػة اتمػػػدلك ر المػػػ اتيػػػرب، تػػػ  حػػػيف 

مػػراء اتًفجػػألؽ سػػرع ال ديميػػرم نظػػران تشػػجألليو تػػ  اتػػدتألع لػػف اتمدينػػة، ك صػػد سػػًكط اتمدينػػة 
أل اتركسػػية ػػػػػػػػػػلػػة تام ػػكؿ، السػػيمأل  صػػد احػػيالؿ اتم ػػكؿ ت ألتيسيأليًػػديـ تػػركض اتػػكالء كاتطاتػػ  

أل  أ مايػػػػػأل  يػػػػػد اتم ػػػػػكؿ، ػػػػػػػػػػػػػػػػنيػػػػػألؿ اتػػػػػ  اتمجػػػػػر، ك ػػػػػذتؾ سػػػػػًطت ركسيرىأل داػػػػػػػػػػػػػػمي كىػػػػػركب 
ىػػػػػ/  886 -637) ؼكندػػػػػػػػػػػػف يـ تمػػػػدة قرنيػػػػػػػػػػػػؽ يحػػػػت سيطريػػػػػػػػػػألطػػػػػػػػػػػػرت ياػػػػؾ اتمنػػػػػػػػػػػػكاسيم
 .(738)ـ( 7487 -7239

يًػػديـ ك ػػألف مػػف اىػػـ نيػػأل ج سػػًكط مدينػػة  ييػػؼ  يػػد اتم ػػكؿ اف اسػػرع امػػراء اك رانيػػأل اتػػ  
تركض اتكالء كاتطأللة تاًألدة اتم كؿ ، كيصيدكا  يًػديـ مػأل يفرضػو لاػييـ اتًيػألدة اتم كتيػة مػف 

  (739)غذاء تاًكات كلاؼ تدكا يـ ،ك ذتؾ اضح  اتم كؿ لا  مشألرؼ حدكد اكر أل اتشرقية.
 7239ىػػ/ 637مير  أليك خألف ت  حماليػو اتصسػ رية لاػ  ركسػيأل لػألـ ك ألف  دح ة ال

مػػراء اتم ػػكؿ مػػنيـ  كجػػؾ تضػػالن لػػف يػػكرم خػػر مػػف ال يػػو، تضػػالن لػػف لػػدد ـ لػػدد مػػف اخك 
 (740).افدكق

مير  أليك خألف  ألف قد  صث ا نو سريألؽ خألف م  لددي مف اتجنػكد كقد ذ ر اترمزم اف ال
تمحألر ػػة اتػػركس، تألسػػيً او ح ػػألـ اتػػركس  ػػألتخ ز كاتماػػ  كىػػ  لالمػػة مػػف لالمػػألت الالنيػػـ 

دػػألتحيـ كق ػػؿ ىػػدايألىـ تػػو، كنػػزؿ مػػ  لسػػأل ره منػػزالن تأدػػدر اتطأللػػة تػػو، تيػػرؾ محػػألر ييـ ك 
 ألن يػػث ي ػػكف مػػألؤه كىػػكاؤه كمكقصػػو دػػألتحكامػػره تػػ  اف يخيػػألركا مكضػػصألن دػػألتحأل  تازرالػػة،  ح 
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لمايػة جمػ  اتخػراج مػنيـ لايػو سػيؿ يد اتػركس تتس ف اتماػكؾ، لاػ  اف ي ػكف قري ػألن مػف  ػال
  يػػر ألسػػيمرار،ك ألف ىػػذا اتمكضػػ  يصػػج   نظػػألرىـ كتمػػراق ييـ  كتي كنػػكا يحػػت ندػػب اليػػنيـ ك 

 مػػر  ػػـ ، جال يػػأل كطػػرد مصظميػػأل إ مػػر، تػػأمر مػػف ات صػػأل يف كاتحشػػرات كاتسػػ ألع تػػ   دايػػة ال
، اجيمػ  (747)قػزافاتما ية ك طاؽ لاييأل اسـ   نألء مدينة ت  ىذا اتمكض  كانشأ تييأل اتًدكر 

كمصظميػػـ ا ػػألر كغيػػرىـ كات ،كات رطػػألس ،اتم ػػكؿ تييػػأل خاػػؽ   يػػر مػػف سػػأل ر االجنػػألس مػػنيـ 
 (742)  ألنكا مف اتمساميف.

كمػػػف  ػػػـ  ػػػد ت اتحمػػػالت اتصسػػػ رية تام ػػػكؿ لاػػػ  مصظػػػـ مػػػدف اكر ػػػأل اتشػػػرقية محًًػػػيف 
 انيدألرات   يرة خالؿ مصألر يـ ت  اراضييأل.

تًد  ألنت اتمجر اتيدؼ اتيألت   صد مدينػة  ييػؼ حيػث اتسػيكؿ اتكاسػصة ات نيػة  ػألتمرال  
كاتشػرؽ  ج ػألؿ ات ر ػألت كاتيػ  يشػ ؿ قأللػدة لسػ رية ميمػة تانفػألذ كاتمحمية مف جيػة اتشػمألؿ 

 (743)ات  كسط اكر أل كغر يأل .
ألؽ ُمسػػ ؽ  ػػيف االميػػر  ػػأليك خػػألف كاالميػػر  أليػػدار ت ػػزك  ػػالد اتمجػػر  كجػػكد ايفػػ ػػر كقػػد ذُ 
 .(744)ًكه مف انيدألرات ت   كتنداً صدمأل ح

االميػر  أليػدار تػ  اتحمػالت لا  اترغـ مف اف اتمدألدر اتيألريخية تـ ُيشػر اتػ  مشػألر ة 
 .فشألرت ات  مشألر ة االمير قدا اتصس رية لا   الد اتمجر كانمأل 

ـ قكايػػػو تػػػ  منطًػػػة الم ػػػرغ تػػػ  7247ق/638تيػػػذا حشػػػد االميػػػر  ػػػأليك خػػػألف تػػػ  سػػػنة 
تشػػػؽ  غألتيسيأل،كلسػػػ ر تػػػ  اتمنطًػػػة اتكاقصػػػة  ػػػيف نيػػػر اتفيسػػػيكال ك اػػػدة ىألتي س،كذتػػػؾ يمييػػػدان 

ات ر ػػألت تاكدػػكؿ اتػػ  اتصألدػػمة  كدا سػػت ،ت ػػف  ػػألف لايػػو اف طريػػؽ تػػو ل ػػر حػػألجز ج ػػألؿ 
يػػؤمف اتحمأليػػة تاجنػػألح االيمػػف تجيشػػو كدػػد ام خطػػر محيمػػؿ قػػألدـ مػػف ات كتنػػدييف كاالتمػػألف 
اتػػػػذيف  ػػػػألنكا لاػػػػ  اسػػػػيصداد دا ػػػػـ تايدػػػػدم تام ػػػػكؿ ،مػػػػ  ضػػػػركرة االحيػػػػراس مػػػػف ام يػػػػدخؿ 

 (745)نمسألكم اك  كىيم  محيمؿ .
يسػػػالؼ ات ألتػػػث قػػػد قسػػػـ  ػػػالده لاػػػ  اكالده االر صػػػة تػػػ  لػػػألـ ك ػػػألف اتماػػػؾ ات كتنػػػدم  كت

لم حػػػػػرب اىايػػػػػة  ألنػػػػػػت محيماػػػػػة،غير انػػػػػو يػػػػػرؾ كراءه خالتػػػػػػألت  ـ يجن ػػػػػألن 7739ق/ 533
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كدرالألت داخاية  ػيف االخػكة اتمينػألزليف ،تيػذا لنػدمأل شػف اتم ػكؿ حمالييػـ اتصسػ رية لاػ  
ؿ ،تيذا تـ ي ػف ىنػألؾ ح كمػة مسيً  الدىـ  ألف ىنألؾ يسصة امراء يح مكف اتمًألطصألت  ش ؿي 

مر زية قكية تيكحيد اتجيكد امألـ اتم كؿ ،كتػـ ي ػف تاماػؾ  كتيسػالؼ ات ألتػث اتػذم  ػألف يح ػـ 
 (746) را كؼ كسألندكمير اال سيطرة اسمية.

كقػػد اسػػي ؿ االميػػر  ػػأليك خػػألف ىػػذا اتضػػصؼ  ػػيف االمػػراء كاحيػػداـ اتدػػرالألت تيمػػأل  يػػنيـ 
 تيحًيؽ اىداتو اتيكسصية.

كات ػػألن  يكجػػو اتػػ  ،كؿ يكجػػو اتػػ   كتنػػدا مت اتجيػػكش اتم كتيػػة اتػػ  قسػػميف الانًسػػتًػػد 
كؿ ات ػػألت  لػػدده مأل ػػة اتػػؼ مًأليػػؿ اتميكجػػو اتػػ   كتنػػدا  ػػألف  ًيػػألدة اتًسػػـ ال  ػػالد اتمجػػر تأمػػأل

، كادؿ ىذا اتجيش زحفػو تػ  شػيألء  Kaidu" " (747)،ك يدك "،  Beidar ،"اتًأل ديف  يدار
ـ ( ، ُمجيػػألزان  نيػػر اتفسػػيكال، اتػػذم يجمػػدت ميألىػػو 7247 -7240/ىػػػ  639 -638لػػألـ  )
 Lubin ،"ـ كترضػػػػػػػػػػػػػػػػكا سػػػػػػػػػػػػػػػػيطرييـ لاػػػػػػػػػػػػػػػػ  مدينػػػػػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػػػػػك يف7247ىػػػػػػػػػػػػػػػػػ/639سػػػػػػػػػػػػػػػػنة 

  "،Cracow،"، ككادػػػػػاكا زحفيػػػػػـ حيػػػػػ  كدػػػػػاكا مدينػػػػػة  را ػػػػػألك"Sandomir،"كسػػػػػألندكمير"
ميرىػػػأل ات كتنػػػدم  كسػػػالس اترا ػػػ  اتػػػ  مكراتيػػػأل كىػػػرب مصظػػػـ سػػػ ألنيأل تألشػػػصؿ اتم ػػػكؿ  تيػػػرب 

 . (748)اتنيراف تييأل
سػػرلكا  اًػػألء اتػػدكؽ ات كتنػػدم  كدر ك  ػػـ كدػػؿ ىػػذا اتجػػيش اتػػ  سػػيايزيأل ُمجيػػألزان  نيػػر ال

 ،تػػػػؼ مًأليػػػػؿ مػػػػف ات كتػػػػكنييف  30لػػػػد جيشػػػػألن قكامػػػػو  ىنػػػػرم ات ػػػػألن  دػػػػألحب سػػػػيايزيأل اتػػػػذم 
دػػػػػػػػػيب  يزيمػػػػػػػػة سػػػػػػػػػألحًة سػػػػػػػػػنة  ُ اف ىػػػػػػػػػذا اتجػػػػػػػػيش غيػػػػػػػػػر كترسػػػػػػػػػألف اتيييػػػػػػػػكف،  ،االتمػػػػػػػػألفك 

" كتًػػ   قأل ػػد اتجػػيش اتػػدكؽ ىنػػرم  Shmielnik"  ،كقصػػة شػػػميانؾـ، تػػ  م7247ىػػػ/639
" تػػػ  سػػػيايزيأل، اذ حدػػػات ىنػػػألؾ مصر ػػػة تػػػ   Liegnitz" ،ات ػػألن  حيفػػػو لنػػػد مدينػػػة تيجنػػػت

يػأل كلػأل كا تييػأل اتفسػألد، سيؿ تألىاشيألت، ك صد ىػذا االنيدػألر كادػؿ اتم ػكؿ زحفيػـ اتػ  مكرات
رات مكراتيػأل كترضػكا حدػألرىـ لاػ  مدينػة يجأله جنكب غر   يالؿ سيايزيأل ل ػر ممػكسألركا  إ
ىػذا اتجػيش مػ  جػيش اشػي ؾ  ػـ  ، ـ نجحكا ت  تػرض سػيطرييـ لاييػأل " كتميز، ك" اكتمكيز 

 .  (749)االمير  أليك خألف
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تًػػػد قػػػألـ اتًأل ػػػداف  أليػػػدار كقأليػػػدك  يخريػػػب سػػػيايزيأل كمكراتيػػػأل كمنصػػػأل اتجػػػيش اتنمسػػػألكم مػػػف 
ًًأل اىداتيمأل ايجيأل نحك اتجنكب تالنضمألـ اتػ  يًديـ اتمسأللدات اتصس رية تامجر،ك صد اف ح

اتجيش اتم كت  اتر يس  ًيألدة االمير  أليك خػألف اتزاحػؼ نحػك اتمجػر ،كقػد دمػرا تػ  طريًيمػأل 
مصظػػـ اتمػػدف اتدػػ يرة كاالديػػرة اتمجػػألكرة تػػ  اقاػػيـ  كىيميػػأل ،كتػػر مصظػػـ سػػ ألنيأل اتػػ  ات يػػكؼ 

مدينػػػة تيجنيػػػز؛ لػػػف  ؾ كنسػػػالس  صيػػدان ،اذ  ػػػألف اتجػػػيش ات ػػكىيم   ًيػػػألدة اتماػػػ(750)كات أل ػػألت .
ليًػػألده تيػػذا تػػـ يشػػيرؾ تػػ  اتمصر ػػة ،كلنػػدمأل لاػػـ  نييجييػػأل قػػرر ميألجمػػة اتجػػيش اتم ػػكت  إل

 فصػػؿ اتيػػنًالت اتسػػريصة كاتسػػير اتميكادػػؿ كاتًيػػألؿ ،كتػػـ   أنػػو ال  ػػد تػػو مػػف اف ي ػػكف مني ػػألن 
ج ػػألره لاػػ   أاتم ػػكؿ  يػػيم ف مػػف اتاحػػألؽ  خيألتػػة اتم ػػكؿ اتسػػريص  اتحر ػػة ،تيػػذا نجػػ  خيألتػػة

قألمييػػػأل لاػػػ  طػػػكؿ إيًػػػألليـ  ألتفخػػػألخ اتيػػػ  قػػػألـ  يأله  التػػػس ،كتشػػػؿ تػػػ  ػػػػػػػػػػػيجإ  اتسػػػير شػػػمألالن 
 (757)اتطريؽ .

كقػػد ظيػػرت تػػ  ىػػذه اتمصر ػػة اتص ًريػػة اتحر يػػة تػػدل اتم ػػكؿ كاتمدلمػػة  ػػألتخ رة اتدػػينية 
اشػػػصؿ اتم ػػػكؿ اتيػػػ  دػػػًاييأل خكضػػػيـ تاصديػػػد مػػػف اتمصػػػألرؾ كضػػػد   يػػػر مػػػف اتشػػػصكب ،تًػػػد 

اتنيػػراف تػػ  ات أل ػػألت اتمحيطػػة  ميػػداف اتًيػػألؿ مػػ  اسػػيخداميـ ت ػػرات اتػػنفط اتحألرقػػة ،ك ػػرزت 
 (752) رالييـ ت  يطكيؽ االلداء كاالتيفألؼ حكتيـ .

-639يضػألن لاػ  مصظػـ  كتنػده خػالؿ اتسػنكات )  كترض ىذا اتجيش اتم كت  سيطريو 
ضػػػػكا سػػػػيطرييـ لاػػػػ  اتمألنيػػػػأل ك ا ػػػػكا ـ(، كاشػػػػصاكا اتنيػػػػراف تييػػػػأل كتر 7242-7247ىػػػػػ/ 640
 .   (754)تحًكا اتيزيمة  دكؽ  ركسيأل . ك (753)كتينأل،كىن ألريأل  ، رتيف
ك صػػػػد ىػػػػذه االنيدػػػػألرات ينضػػػػـ ىػػػػذا اتجػػػػيش اتػػػػ  اتًسػػػػـ ات ػػػػألن  مػػػػف اتجػػػػيش اتم ػػػػكت    

ميػػر  أليكخػػألف كاتًأل ػػد سػػ كيألم كقػػد يكغػػؿ اتميكجيػػة إلحػػيالؿ  ػػالد اتمجػػر اتػػذم  ػػألف  ًيػػألدة ال
كؿ تػػػ   ػػػالد اتمجػػػر، اذ اجيألحػػػت  ال ػػػة جيػػػكش م كتيػػػة  ػػػالد اتمجػػػر،  ػػػألف اتجػػػيش ال   يػػػران 

م ، خػػػألف يكغػػػؿ اتييػػػأل مػػػف جيػػػة اتشػػػمألؿ  ميػػػر  ػػػأليكال  خػػػ  ًيػػػألدة شػػػي ألف  ػػػف جػػػكج  خػػػألف 
ميػر  أليكخػألف ييجػو مأل اتجيش ات ألن  تًد  ألف  ًيألدة ال اتمنألطؽ اتكاقصة  يف  كتكنيأل كمكراتيأل، 

ـ ا نػألء 7247ىػػ/639تػ  لػألـ  تحؽ ىزيمػة سػألحًة   كنػت  اليػيف يأل ك اتييـ مف مدينة غألتيس
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مأل اتجيش ات ألتث تًد  ػألف  ًيػألدة اتًأل ػد قػداف اذ  محألكتيو اتدتألع لف ممرات ج ألؿ ات ر ألت ، 
تحؽ  يمػأل اتػدمألر كقيػؿ  كزانألد ، ك  ،يًدـ اتييأل مف جية مكتداتيأل كاسيكت  لا  مديني  تألراديف

 . (755)مصظـ س ألنيأل
كق  اتماؾ  يال اترا   اف ي زك اتم كؿ  الده  س ب ايكا و اتصنألدػر اتيػ  ىر ػت مػف تًد ي

اتمنألطؽ اتركسػية ،تأيخػذ االجػراءات اتضػركرية تدػدىـ ، ك سػ ب تًػر  اػده كقاػة االم ألنيػألت 
تييأل تًد اليمد لا  ىػؤالء اتميػألجريف مػف جيػة ،كحدػف ممػرات ج ػألؿ ات ر ػألت تصرقاػة يًػدـ 

كدلػػأل اتػػ  لًػػد اجيمػػألع   يػػر تػػ  مدينػػة  ػػكدا كىػػ  اتشػػطر ات ر ػػ  اتم ػػكؿ مػػف جيػػة اخػػرل ،
مػف اتصألدػمة تمنألقشػة االمػر مػػ    ػألر رجػألؿ اتػديف كاتنػ الء كاتًػػألدة اتصسػ ريكف ،غيػر انػو تػػـ 

ك ػػػيف اتنػػػ الء اتػػػذيف طػػػألت كا  ألسػػػـ  سسػػػب ي ػػػأليف كجيػػػألت اتنظػػػر  ينػػػوييكدػػػؿ اتػػػ  ام قػػػرار ح
لػػف  تضػػالن  حػػرميـ منيػػأل كاتػػده انػػدرك ات ػػألن  ، ألػػألدة االمييػػألزات اتيػػ   ألنػػت ممنكحػػة تيػػـ ك 

 (756)قيألمو  طرد اتًفجألؽ اتذيف  ألنكا اتس ب اتر يس كاتم ألشر ت زك اتم كؿ ت الدىـ .
تًػػ ض لاػػ   ،ات ػػألن طاػػ يـ تًػػد رتػػض اتماػػؾ اتمجػػرم طاػػب اتنػػ الء االكؿ ككاتػػؽ لاػػ  

يػر اف يدػرتو ىػذا لدد مف اتًألدة اتًفجألؽ كتػ  مًػدمييـ زلػيميـ  كيػألف كاكدليػـ اتسػجف ،غ
تييػػػأل ،تأنيشػػػرت  ادل اتػػػ  نيػػػأل ج كخيمػػػة لاػػػ   ػػػالده ،اذ  ػػػألر اتًفجػػػألؽ ضػػػده، كلػػػأل كا تسػػػألدان 

اتفكضػػ  تػػ  مصظػػـ ارجػػألء اتمما ػػة ،كىػػذا االمػػر قػػد الطػػ  اتم ػػكؿ اتفردػػة تشػػف ىجمػػألييـ 
ـ 7247ق/ 638تيًػػدمكا ل ػػػر ممػػرات ج ػػػألؿ ات ر ػػػألت ككدػػاكا اتػػػ  اتمجػػػر تػػ  حػػػدكد سػػػنة 

 يال اترا   كجيشو ات ألت  لدده  مأل ة اتؼ مًأليؿ، تأضطر اتماؾ اتمجػرم اتػ   تيكاجيكا اتماؾ
 (757)اتفرار ات  اتنمسأل .

كقد اليمد اتم كؿ لا  م د  اتمنألكرة لخييألر زمػألف اتمصر ػة كم ألنيػأل تيراجصػكا ل ػر نيػر 
لػػف  اتػػدانكب  أيجػػأله اتشػػرؽ ممػػأل  غػػرل اتجػػيش اتمجػػرم اتػػ  ل ػػكر اتنيػػر تمطػػألردييـ ميخايػػألن 

 (758)اتحمألية اتط يصية اتي   ألف يؤمنيأل اتنير تيـ.
سػػػػػنة تػػػػػ  اتمجػػػػػر  Pesth"،"ات ال ػػػػػة تػػػػػ  مدينػػػػػة  شػػػػػيو اتم ػػػػػكؿ يجمصػػػػػت جيػػػػػكشتًػػػػػد  
تمػكاجيييـ ،تػيم ف اتجػيش اتم ػكت  ـ، اذ حشد ماؾ اتمجر  ػيال اترا ػ  جيشػو 7247ىػ/639
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 ػألتًرب مػف قريػة مف اتكدكؿ ات  نير سألجك احد تركع نير اتدانكب تص ركه تكؽ جسػر يًػ  
مػػكى ، كلسػػ ركا لاػػ  اتمريفصػػألت اتيػػ  يفدػػايأل لػػف اتنيػػر ارض مكحاػػة ،كغطػػكا مصسػػ رىـ 
 أغدػػألف االشػػػجألر كاكراقيػػأل منيظػػػريف كدػػػكؿ اتجػػيش اتمجػػػرم تمكاجييو،كلنػػد كدػػػكتو  قػػػألـ 

اتنير يفدػؿ  ينػو ك ػيف اتجػيش اتم ػكت  ،كندػ كا  مصس ره لا  اتضفة ات ر ية اتمًأل اة يألر ألن 
تيػػـ  شػػ ؿ لأل ًػػألن ضػػحت ح ألتيػػأل يُ لم ىجػػـك م ألغػػت ك  يالدػػًة مػػ   صضػػيأل يحسػػ ألن خيػػألميـ م

مػػػف    يػػػران  لاػػػ  اتيحػػػرؾ  حريػػػة، كقػػػد الحػػػظ االميػػػر  ػػػأليك خػػػألف ىػػػذا االمػػػر ،تألسػػػيًطب لػػػددان 
حػػػرز سػػػ كيألم   ك اتًفجػػألؽ ممػػػف  ػػػألنكا يًػػػألياكف تػػػ  اتجػػػيش اتمجػػػرم ممػػػأل اضػػػصؼ مػػػف قكيػػػو ، 

كيم ػف اتم ػكؿ مػف  Theiss"،"  لا  نير ييػيسندره لا  اتًكات اتمجرية ت  جنكب مكى
مػػأل اتماػػؾ  ػػيال اترا ػػ   كاحرقكىػػأل كيصػػرض مصظػػـ سػػ ألنيأل تاًيػػؿ، ،تػػرض سػػيطرييـ لاػػ   شػػيو 

ىألر ػػػألن ميكجيػػػألن اتػػػ  سػػػألحؿ  حػػػر االدريألييػػػؾ، ك ػػػذتؾ خضػػػصت مصظػػػـ اتػػػ الد اتمميػػػدة   تًػػػد تػػػر
تيػ   ًيػت يًػألـك اتم ػكؿ سػي نألء  صػض اتًػالع اتدػ يرة اإحي  نير اتدانكب تسػيطرة اتم ػكؿ  

غيػػر اتيػػ   ألنػػت  م أل ػػة اتصألدػػمة اتركحيػػة تامجػػر ،كاقاػػيـ يرانسػػافألنيأل ، Gran" ،"م ػػؿ جػػراف
ف يجيػػػػػألز نيػػػػػر اتػػػػػدانكب سػػػػػنة  ميػػػػػر  أليكخػػػػػألف  صػػػػػد ف خضػػػػػصت تسػػػػػيطرة ال ينيػػػػػأل تػػػػػـ يا ػػػػػث 

كتػػػػرض سػػػػيطريو  صػػػػدىأل لاػػػػ  مدينػػػػة غػػػػزاف سػػػػنة   ،ـ، اتػػػػذم يجمػػػػدت ميألىػػػػو7247ىػػػػػ/639
 . (759)ـ 7247ىػ/639

كقػػد اسػػيمر اتًأل ػػد قػػداف تػػ  ُمالحًػػة ماػػؾ اتمجػػر  ػػيال اترا ػػ  اتػػذم تجػػأ اتػػ   ركاييػػأل سػػنة 
رخ يػؿ اتداتمألشػ  لنػدمأل لاػـ  كدػكؿ اتًػكات اتم كتيػة ـ ،  ـ غألدرىأل ات  ال7242ىػ/ 640

 ألفػػػػػػػػػػػػاتكاقصي تحػػؽ اتًأل ػػد قػػداف اتػػدمألر كاتخػػراب تػػ  مػػديني  سػػ ألاليك ك يػػألرك كقػػد ،تمالحًيػػو 
جزيػػرة يػػراك اتكاقصػػة تػػ  خاػػيج  ألسػػيااك امػػألـ أل اتػػ  ػػػػػػػػػألدر  صدىػلاػػ   حػػر االدريألييػػؾ ،  ػػـ غػػ

سػػكاحؿ ات ألنيػػأل تيصً ػػو اتًأل ػػد قػػداف غيػػر انػػو تشػػؿ تػػ  اتنيػػؿ منػػو ،تيػػألجـ مدينػػة  يػػألرك اتكاقصػػة 
رب  يف راجكزة كدكرازك تًيؿ لدد   ير مف س ألنيأل كاشػصؿ اتنيػراف تييمػأل،  ػـ دخػؿ ات ألنيػأل كخػ

 .   (760) دكيفألؾ،كدريفألسيك ك ألنت ىذه ا صد نًطة ت  اتجنكب كدات اتييأل اتًكات اتم كتية 
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تًػػد نػػيج لػػف مصر ػػة قريػػة مػػكى  كقػػكع اتمجػػر تػػ  ايػػدم اتم ػػكؿ ،كقػػد نظػػـ االميػػر  ػػأليك 
خػػألف االدارة اتمحايػػة تييػػأل ،كتصاػػو اراد مػػف خػػالؿ ذتػػؾ اف يضػػـ ىػػذه اتػػ الد اتػػ  االم راطكريػػة 

سػػػػػػرلألف مػػػػػػأل ىػػػػػػد ت االكضػػػػػػألع تييػػػػػػأل كاقينػػػػػػ  اتسػػػػػػ ألف  ألتح ػػػػػػألـ اتم ػػػػػػكؿ اتجػػػػػػدد اتم كتيػػػػػػة ،ك 
 (767)ت الدىـ.

خػػػكه االدػػػ ر شػػػي ألف تػػػ  حماليػػػو اتصسػػػ رية لاػػػ   ػػػالد    ػػػداىأل  كنظػػػرا تاشػػػجأللة اتيػػػ  
كىػػك تًػػب اسػػم  تًػػط  " ممػػؾ المجػػر" اتمجر،تػػأف االميػػر  ػػأليك خػػألف  راد ي ريمػػو تمنحػػو تًػػب 

  ػػػر خػػػكه ال ة اتيػػػ  يح ميػػػأل ػػػػػػػػػػألت  اتخألنيػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اتضػػػألر ة شمػػػػػػػػػػػػػػػػػلطػػػأله ُما يػػػة  صػػػض اتً أل  ،ك 
 .   (762)كردا  

كقػػػد  صػػػث االميػػػر  ػػػأليك خػػػألف حماػػػة اتػػػ  اتحػػػدكد اتنمسػػػألكية ،ك ألنػػػت ل ػػػألرة لػػػف حماػػػة 
لجييألح اتنمسأل ،غير انو اضطر ات  اتيكقؼ لندىأل ،كانسػحب مػف اتمجػر  اسي شألتية يمييدان 

 (763)ت  جنك   ركسيأل .كات اًألف ا
يضػػألن  ميػر  أليكخػػألف  ػألف تػػو دكر ميميػز كقػد كرد تػػ  لػدد مػػف اتمدػألدر اتيألريخيػػة يف ال

ميػػر  صػػدىأل اتجػػيش اتم ػػكت  كنجػػ  تػػ  تػػرض قػػألد ىػػذا ال ،اذخػػرل  تػػ  اتسػػيطرة لاػػ  مػػدف 
ىػػػػػ/  636سػػػػنة  ألن يكمػػػػ 75 صػػػػد محألدػػػػرييأل تمػػػػدة شػػػػير ك (764)سػػػػيطريو لاػػػػ  مدينػػػػة م ػػػػس

كسػػػصة غأل ألييػػػأل كيشػػػص يأل  ،  ألتػػػة سػػػ ألنيألو مػػػف ييميػػػز  ػػػتػػػرغـ مػػػف مػػػأل  ألنػػػت لاػػػ  اـ، 7238
، ك صػػػد اجمػػػألع اتػػػر م  ػػػيف  مػػػراء اتم ػػػكؿ كغػػػؿ تػػػ   راضػػػييأل ي،ت ػػػألف مػػػف اتدػػػصب لاػػػييـ ات

ف يًفكا لاػ  جػألن   ات أل ػألت، كيخيػألركا سػألحألت لريضػة يؤتفػكف تييػأل حاًػألت  قرركا  ييـكقألد
ث ي ػكف  ػؿ كاحػد مػنيـ مًػأل الن توخػر، ككضػصكا  حيػ جميصيػأل مي أللدة كاحألطييأل مف اتجيػألت

تػػرض سػػيطرييـ تػػ  كنجحػػكا  ألتفصػػؿ ،اتمنجنيًػػألت تػػ  اتكسػػط تييم نػػكا مػػف قػػذؼ اتسػػ ألف  يػػأل 
مػػراء مػػر ال اتيػػ  تػػـ ي ػػؽ منيػػأل سػػكل اسػػميأل كغنمػػكا منيػػأل غنػػأل ـ   يػػرة، ك ذه اتمدينػػة لاػػ  ىػػ

 270جم  ت ألف لػددىأل   ة كيُ ياكا خالؿ اتمصر ذف اتيمن  مف اتس ألف ممف قُ اتم كؿ  ًط  ال
 .(765)تؼ  
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مف سػ ألف مدينػة  ا  يد اتم كؿل رؾأليؿ ت  ىذه اتمصكىذا يدؿ لا  اتصدد ات  ير ممف قُ 
 م س . 

ميػػػر  كركتػػػدام يتػػػ  مدينػػػة و شػػػي ألف كاليػػػخ  ػػػـ يكجػػػو الميػػػر  أليكخػػػألف  صػػػدىأل ك دػػػح يو 
نكا لاػ  ايدػألؿ مػ  اتفرنجػة ك ػألف سػ ألنيأل مسػيحييف ك ػأل، كات ألش رد، (766) "ات كتك" ك  ، الر
ميػػر  ػػأليك خػػألف اتًضػػألء لاػػييـ، ك ػػألنكا قػػد لامػػكا  كدػػكؿ اتم ػػكؿ  تييػػأل تيييػػأكا راد ال تيػػذا 

تمكاجيييـ كمًألياييـ اذ  ألنكا ييميزكف    رة لددىـ كلدييـ، كيكجػو  ر صمأل ػة  تػؼ تػألرس مػف 
ألتمسػير مػ  لشػرة اآلؼ  مأل المير  أليكخألف تًػد  مػر  خيػو شػي ألف   ،مًألياييأل تمكاجية اتم كؿ

ك صد  س كع لػألد ك خ ػر الميػر ،رجؿ نحك مصس ر اتصدك تمصرتة  لدادىـ كمدل اسيصداداييـ 
شػػألكس، كتػػ    أليكخػػألف  ف لػػدد جيشػػيـ ضػػصؼ لػػدد  جيشػػو كاف رجػػألتيـ محػػألر كف شػػجصألف ك 

  ر ذتؾ  مػر اتمًػأليايف تػ  جيشػو  ف ييجمصػكا تػ  م ػألفي كاحػد،  مػأل ىػك تًػد يكجػو يتػ   لاػ  
 ػـ نػزؿ ،ة مكجكدة ىنألؾ ك ًػ  ىنػألؾ تمػدة يػكـي  ألمػؿ مػف دكف  ف ييحػدث يتػ   م شػخص يا

ك ػد   ،ف ي ػد كا  ألتػدلألء تػو  ألتندػرأر اتمساميف ممف  ػألنكا ضػمف جيشػو  ػمف  لا  اتياة ك م
 ػألف ُيشػػ ؿ ك ك مػر مًأليايػو  ص ػكر اتنيػر اتػذم  ػألف يفدػاو لػف  لدا ػو ، ألػداد كيص  ػة جيشػو 

ميػػر  ػػأليك خػػألف يم ػػف مػػف ل ػػكر ىػػذا اتنيػػر، كاشػػي ؾ اف الغيػػر  ،لػػدكهمألمػػو تًيػػألؿ  لألرضػػألن 
نو تـ ييحرؾ مف م ألنو، لنػدىأل شػف اتجػيش إت كتمأل  ألف جيش اتخدـ قكيألن ،شي ألف م  اتصدك 

 ًيػػألتيـ، ك ػػد  اتطرتػػألف  ك ػػد كا اتم ػػكت  ىجكمػػو لاػػ  جػػيش مدينػػة  ػػالر مػػف اتخاػػؼ كاالمػػألـ 
كيكجػػو الميػػر  أليكخػػألف  نفسػػو تمكاجيػػة  لدا ػػو ك ػػد   ييراشػػًألف اتسػػيألـ كاتخنػػألجر تيمػػأل  يػػنيـ،

كقػػػػألـ  حمػػػػالت  ، ًيػػػػألتيـ، كاسػػػػيمر شػػػػي ألف  خػػػػك الميػػػػر  أليكخػػػػألف  ًيػػػػألؿ جنػػػػكد مدينػػػػة  ػػػػالر
كىجمألت ُم ألغيػة كمييألتيػة مػ  اتجػيش اتم ػكت  لاػ  مصسػ راييـ  كخيػألميـ كدمػركا  ػؿ شػ ء 

 ما يػـ اتماًػبخيمػة كجيػكا اتػ  تشػف حماػة م ألغيػة مػ  اتجنػكد كيكتػدام ميػر  كر مأل ال  ،تييأل
يرب، سػرلكا  ػألتألػداء ت ألر ىذا اترلػب تػ  نفػكس الأكقطصكا اتح ألؿ  ألتسيكؼ ت"،كمر  اًب "

 . (767)منيـ ان   ير  ان تيصً كىـ كقياكا لدد
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نالحػػظ دكر اتمسػػاميف كمػػف خػػالؿ اسػػيصراض ىػػذه اتحمػػالت اتصسػػ رية تػػ  مدينػػة  ػػالر 
 .   يحكؿ   ير كميـ حيألتيـ صدُ ،كىذا يُ  و  يـكمسألندييـ تالمير  أليك خألف كمدل  ًي

 صػػػث ات أل ػػػأل غري ػػػكرم  اتشػػػرقية كر ػػػأل   ػػػر مػػػأل اقيرتػػػو اتم ػػػكؿ مػػػف دمػػػألر كقيػػػؿ تػػػ   تػػػ  ك 
مراء اتمسيحييف يح يـ لاػ  اتي ػأليؼ إللػالف حػرب دػاي ية ضػد اتم ػكؿ اتيألس  ُ ي ألن ات  ال

(768) . 
ميػػر الدتصػػت  ـ7247ىػػػ/639ة ك يػػألم خػػألف سػػن ك كرم اتيألسػػ   ػػريغاف كتػػألة ات أل ػػأل غيػػر 

ك ػذتؾ نجػأل اتًسػـ ،كر ػأل  كامره إليًألؼ اتحمالت اتصسػ رية لاػ   ػألق  مػدف   أليكخألف لددار 
ميػػر  أليكخػػألف اتصػػكدة اتػػ  من كتيػػأل كر ػػأل مػػف خطػػر يجييػػألح اتم ػػكؿ ، كاضػػطر ال ات ر ػػ  مػػف 

  اتحػػػكض تػػػلألدػػػميو اتسػػػرام تسػػػاؾ اتطريػػػؽ اتػػػ  ات حػػػر االسػػػكد ُمجيػػػألزان  ا ألريػػػأل حيػػػ   اػػػ  
 .  (769)ـ 7243ىػ/647سنة ت   دن  تنير اتفكت ألال

  ي صيييػػػأل تػػػو اسػػػميألن  كغػػػألدر االميػػػر  ػػػأليك خػػػألف االراضػػػ  اتمجريػػػة  صػػػد مػػػركر سػػػنة م يفيػػػألن 
،كيريػػب لاػػ  حماليػػو اتيػػ  نفػػذىأل اف اميػػد سػػاطألنو تػػ  غر ػػ  نيػػر اتفكت ػػأل ،كادػػ حت ىػػذه 

 (770) كؿ كقألنكنيـ تو كتخافأل و .رؼ اتماالمالؾ اتشألسصة مف اتنألحية اتشرلية ت  لُ 
 ر اف اتس ب اتر يس اتذم دت   ألالمير  أليكخألف تاصكدة ىػك اتخػالؼ اتػذم نشػب  ينػو كذُ 

ك ػػيف  يػػكؾ خػػألف ك ػػكرم حفيػػد ج يػػػػػػػػػػػػػػػػألم خػػالؿ حدػػألر مدينػػة  ييػػؼ ،كلػػكدة ىػػؤالء حػػألنًيف 
طػػػػػػػػػػػػػػػر تالنسػػحألب اتػػ  اتػػ  قراقػػكـر ،ك صػػد اف لاػػـ االميػػر  ػػأليك خػػألف  كتػػألة اك يػػألم خػػألف اض

مػػػػف يػػػػكت  احػػػػدىمأل اتح ػػػػـ ،كقػػػػػػػػػػػػػػػد يمنػػػػ  احػػػػدىمأل مػػػػف كدػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ  جنػػػػكب ركسيػػػػػػػػػػػػػػأل خشػػػػيةن 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػف ادرا ػػػػػػػػػػػػػػػػػو اف  االمػػػدادات اتصسػػػ رية مػػػف اتشػػػرؽ اتيػػػو كىػػػك تػػػ  كسػػػط اكر ػػػأل، تضػػػالن 

 ػػػػػػػب كتػػػػػػػػػػػػػػألة اتخػػألف كيػػكت  غيػػره اتح ػػـ ي ػػكف  م ػػػػػػػػػػػػػأل ة مرحاػػة س ػػػػػػػػػػػػػػألتي اتمػػػػػػػػػػرحاة اتيػػ  يصًػػػػػػػػ
لسػػػػ رم ،كتيػػػػذا خشػػػػ  مػػػػف ردة تصػػػػؿ تكريػػػػة، كم ألشػػػػرة مػػػػف ات ػػػػرب االكر ػػػػ   صػػػػد اتحمػػػػالت 

ػأل كقػػػػػػػػػػػػد يػؤدم ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا اتصسػ رية اتكاسصػػػػػػػػػػػػة اتيػػ  شنيػػػػػػػػػػػأل اتم ػكؿ تػػ  شػمألؿ اكر ػأل كشرقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (777) ات  اسينزاؼ قكيو اتصس رية.
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كر ػػػأل  اتحمػػػالت اتصسػػػ رية  تػػػ   اتػػػ  كقػػػؼ خػػػرل اتيػػػ  دتصػػػت اتم ػػػكؿسػػػ ألب الكمػػػف ال
 ،ف مدينػػػػػة تي نػػػػػيجػػػػػػػػػػػػػػػألت اتنمسػػػػػأل  ػػػػػألتًرب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىزيمػػػػػة   يػػػػػرة لاػػػػػ  يػػػػػد   يػػػػػر دكق ىـي  ػػػػػد

"Liegnitz"  (772)   . 
 ػػألف ىػػذا كلاػػ  اتػػرغـ مػػف ذتػػؾ تًػػد حًػػؽ اتم ػػكؿ انيدػػألرات   يػػرة تػػ  اكر ػػأل اتشػػرقية ،ك 

 اتنجألح ات  ير  س ب لكامؿ لدة.
مػ  ضػركرة اخييػألر  يف قكاييـ خالؿ خكضيـ تامصػألرؾ  تًد حرص اتم كؿ لا  اتينسيؽ

ك اتيجػـك ،اك اتًألدة اتميمرسيف ممف ييميصكف  خ رة   يرة ت  تف اتحركب تػ  حألتػة اتػدتألع، ا
لػػػف  اتحدػػػألر ،كاتيخطػػػيط اتمػػػدىش تينظػػػيـ كسػػػأل ؿ االمػػػدادات كاتيمػػػكيف كااليدػػػألؿ ،تضػػػالن 

اسيخداميـ لسرل خدميـ السيمأل القكيألء مػنيـ تػ   كقػألت اتحدػألر،  ك اتًيػألؿ ،كيزكيػدىـ 
 مصاكمػػألت   يػػرة لػػنيـ ،كممػػأل الشػػؾ تيػػو  ف اتجنػػدم اتم ػػكت   ػػألف ييميػػ   ميػػألرة   يػػرة كشػػدة 

مػػػف اتمصػػػألرؾ ، ينمػػػأل نجػػػد تػػػ  اتمًأل ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ازديػػػألد خ ريػػػو اتصسػػػ رية تخكضػػػو   يػػػران  ػػػأس مػػػ  
كلػدد مػف مػدف اك ػأل اتشػرقية ،كمأل  ألنت يصألنيػو اتمػدف اتركسػية ضصؼ اتطرؼ االخر لس ريألن 

 (773)مف ضصؼ كيف ؾ .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     27 

 

 

 المبحث ال       
 مير باتك خافالدكر السياسي لأل

 ـ(ٕٙ٘ٔ-ٕٕٛٔق/ٗ٘ٙ-ٕٙٙ)
-ٕٙٙميػػر بػػاتك خػػاف السياسػػي فػػي عيػػد اككتػػام خػػاف )دكر األأكالن:*

 ـ(.ٕٔٗٔ-ٕٕٛٔق/ٜٖٙ

-ٗٗٙاف السياسػػي فػػي عيػػد كيػػكؾ خػػاف )ميػػر بػػاتك خػػاأل دكرثانيػػان: *
 ـ(.ٜٕٗٔ-ٕٙٗٔق/ٚٗٙ

-ٜٗٙميػػػػر بػػػػاتك خػػػػاف السياسػػػػي فػػػػي عيػػػػد منككخػػػػاف)دكر األثالثػػػػان:*
 (.ـٜٕ٘ٔ-ٕٔ٘ٔق/ٛ٘ٙ
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 مراء الركس.عالقة األمير باتك خاف م  األرابعان:*

ـ كتػػكلي ابنائػػو ٕٙ٘ٔق/ٗ٘ٙميػػر بػػاتك خػػاف سػػنة كفػػاة األ:ان ػخامسػػ*
 .الحكـ مف بعده
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 ـ(ٕٙ٘ٔ-ٕٕٛٔىػ/ ٗ٘ٙ-ٕٙٙ)السياسي ألمير باتػػػكخافادكر    

ميػػر  ػػأليك خػػألف دكران سيألسػػيألن ماحكظػػألن ل ػػر اتمراحػػؿ اتيألريخيػػة اتميصألق ػػة تح مػػو مػػألرس ال
ينػألكؿ  يػألرير االم راطكريػة اتم كتيػة . كسػكؼ تػ   ػر   يػر  تاً ياة اتذى يػة ،ك ػألف تػدكره ىػذا 

 كمكقفيـ حيألتو .  جميصيـ ىنأل دكره اتسيألس  ك ش ؿي مفدؿ كت  ليد خألنألت اتم كؿ

 -ٕٙٙالسياسػػػػي فػػػػي عيػػػػد اككتػػػػام خػػػػاف)  ميػػػػر بػػػػاتك خػػػػافاأل دكر :أكالن *
 ـ(:ٕٔٗٔ -ٕٕٛٔىػ/ٜٖٙ

 ػػػػػألف الميػػػػػر  أليكخػػػػػألف حريدػػػػػألن جػػػػػدان لاػػػػػ  اتمشػػػػػألر ة اتفصألتػػػػػة تػػػػػ  مصظػػػػػـ اتمنألسػػػػػ ألت 
 كاالجيمأللألت اتسيألسية اتي   ألف المراء اتم كؿ يصًدكنيأل .

د جػده تػ  ـ يكجػو االميػر  ػأليك خػألف اتػ   ػال7226ىػػ / 624ت صد كتألة جن يز خألف سػنة
خػػػرل ييصاػػػؽ  يمػػػألـ مدػػػألت  خكيػػػو تيًػػػديـ اتيصزيػػػة ، كإل مػػػف  من كتيػػػأل ،كادػػػطحب مصػػػو لػػػددان 

 (774)د ر كاتمدلك يكقألييمكر .خكه ال نألب لنو ت  ادارة  الده  اؾ ، ك  ألتمُ 
،  اكرد ميػػػر  ػػػأليك خػػػألف تػػػ  مًدمػػػة اتحألضػػػريف مػػػ  لػػػدد مػػػف يخكيػػػو مػػػنيـ تيػػػذا  ػػػألف ال

اتػػذم لًػػده اتم ػػكؿ  – م االجيمػػألع  –ر جػػألر، تػػ  اتًكرتيػػألم كين ػػكت، ك ر ػػة، ك  ،شػػي ألفك 
جيمػألع ىػذا ال ـ،إلنيخألب مػف يخاػؼ جن يزخػألف تػ  اتح ػـ، كقػد حضػر7228ىػ/ 626سنة 

 نأل ػػػو،  ك يػػػألم خػػػألف مػػػ   حفػػػألد، كحضػػػر  نػػػألء كال يضػػػألن لميػػػـ ج يػػػألم خػػػألف مػػػ  مصظػػػـ ال
قػػد انييػػ  ىػػذا اإلجيمػػألع كيكتػػكم خػػألف ، تضػػالن لػػف لػػدد   يػػر مػػف امػػراء ات يػػت اتم ػػكت ، ك 

 .  (775) ألنيخألب  ك يألم خألف تييكت  اتح ـ

 المبحث ال         
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ميػػر  ػأليك خػألف جيػػدة كخيػر دتيػؿ لاػػ  ذتػؾ ىػك ي ايفػػو ك يػػألم خػألف مػ  ال  ألنػت لالقػة 
 ػػػػألت  ير مػػػػػف اتميػػػػألـ اإلداريػػػػػة نظػػػػران ت ًيػػػػػو  ػػػػو ،ك ًدرايػػػػػو اإلداريػػػػة، كاتسيألسػػػػػية، تيػػػػذا منحػػػػػو 

 .ألسية كاتصس ريةاتسي دالحيألت كاسصة يًيضييأل ظركؼ ات الد
كامػػره  ميػػر  ػػأليك خػػألف قػػألتيـ،يذ  دػػدر المػػراء لاػػ  الكمػػف ىػػذه اتدػػالحيألت يصيػػيف ال

مػػػػػػره  ك  (777)ميػػػػػػران لاػػػػػػ  خراسػػػػػػألف  ـ(7239-7235ىػػػػػػػ/637-633)  (776) يكتيػػػػػػة نكسػػػػػػألؿ
   (778) ألتم ألشرة  أدارييأل.

جميصيػأل اتممألتػؾ نحػألء اتػ الد ك  تػ    - تايػاف مػاه -كلندمأل ُ قيمت دكر تا ريد كاتُمسػمألة 
 ػػألف اتيػػدؼ مػػف ينشػػأل يأل يسػػييؿ ميمػػة ك يػػألم خػػألف، ك  اتخألضػػصة تسػػيطرة اتم ػػكؿ تػػ  ليػػد 

ك يػألم، كإلنجػألز اتمدػألت  كا  ػراـ  يردد اترسؿ  يف االمراء اتم كؿ كغيػرىـ اتػ  حضػرة اتخػألف 
اتميػػألـ اتضػػركرية  أسػػرع كقػػت مم ػػف، كت ػػرض اإلشػػراؼ لاػػ  ياػػؾ اتػػدكر يػػـ يصيػػيف اترسػػؿ 

ميػػر  ػػأليك خػػألف حػػظ كاتػػر تػػ  ذتػػؾ مػػف خػػالؿ يدػػداره مػػراء، ك ػػألف ت لػػدد مػػف المػػف   ػػأمري 
 .(779)حد ىذه اتدكر تي كف مسؤكالن لف  ممير سكقك مكتجيألكامر  يصييف الال

ك يألم خألف تـ ي ػف لاػ  لالقػألت كديػة  مػ   كزير  (780)"جينًألم  "ك  ،غير اف جين ألم
ؿ ُمجريػألت اتيحًيػػؽ اتػػذم خضػ  تػػو اد ػػك مػر مػػف خػػالميػر  ػػأليك خػػألف، كقػد ييضػػ  ىػػذا الال

اتذم يػكت  كاليػة  (782)مير  كر كزمير  أليك خألف  س ب نزالو م  الي ألع ال  حد (787)ييمكر
ك صػػد كتػػألة االميػػر نكسػػألؿ سػػنة   ـ(7243-7239ىػػػ/ 647-637خراسػػألف خػػالؿ اتسػػنكات) 

 (783)ـ.7239ىػ/ 637

: ) ألنػػؾ مػػف اتبػػاع بػػاتك، يػػألم خػػألفك  د ػػك ييمػػكر قػػألؿ تػػو  كلنػػدمأل   يػػت اتييمػػة لاػػ  
 .(784)سأبعث اليو باعترافاتؾ ليرل رأيو فيؾ(

:)يقػػكؿ ادكػػك تيمػػكر اف ك يػػألم خػػألف قػػألؿ تػػو شػػألر اتجػػكين  اتػػ  اف جين ػػألم كزيػػر  كقػػد 
 (785).حاكـ باتك ىك القاآف ،....اف دكلة الممؾ حاكـ االرض القاآف يعمـ ماىك الالـز (
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)اف القاآف ىك الحاكـ عمػى بػاتك، كمػف ير جين ألم قألؿ تو   ينمأل ذ ر اتيمذان  اف اتكز 
ىك ىذا .... الذم يحتاج الممكؾ الى التشػاكر بشػأنو !!!!!...... اف القػاآف كحػده يعػرؼ 

 (.786)الجزاء(

د ػػػػك ييمػػػػكر كلًػػػػد اتدػػػػا   ػػػػيف  ك يػػػػألم خػػػػألف لفػػػػأل لػػػػف  كلاػػػػ  اتػػػػرغـ مػػػػف ذتػػػػؾ تػػػػإف 
حيرامػألن  تصؿ ذتػؾ د ك يألم خألف ق ف   . كمف اتمؤ د(787)اتمينألزليف ي رامػألن تالميػر  ػأليك خػألف كا 
 حد اي أللو. تو ت كنو 

ىػػ/ ٚٗٙ -ٗٗٙالسياسي في عيػد كيػكؾ خػاف)  االمير باتك خاف دكر :ثانيان *
 ـ(:ٜٕٗٔ -ٕٙٗٔ

ميػػر  ػػأليك خػػألف تػػ  ليػػد  يػػكؾ خػػألف نيجػػألن سيألسػػيألن جديػػدان لاػػ  اتػػرغـ مػػف   ػػرة  ينػػييج ال
 حداث ت  ليده كيشص يأل.ال

لمير  أليكخألف ك صض يخكيػو ا يصػدكا قػدر اإلم ػألف لػف اتنشػألط اتسيألسػ  كالسػيمأل يذ  ف ا
ـ، يذ نشػػب اتدػػراع  ػػيف المػػراء اتم ػػكؿ 7247ىػػػ/639 صػػد كتػػألة لميػػـ  ك يػػألم خػػألف سػػنة 

كنػػت تػػ  ذتػػؾ اتكقػػت ُيشػػير تػػيمف يسػػيحؽ  ف ي ػػكف  ػػديالن لنػػو ، تألتحكتيػػألت اتم كتيػػة اتيػػ  دُ 
اء اتم ػػػػكؿ لاػػػػ  يػػػكت   يػػػػكؾ خػػػػألف اتح ػػػػـ ،  ك  م مػػػػر  كضػػػكح يتػػػػ  يليػػػػراض لػػػػدد مػػػف ال

سرة  ك يألم خألف ، ت  حيف  يدكا يسنألد اتح ـ ل نألء يكتكم  ػف جن يزخػألف  شخص  خر مف 
 .(788)، ك ألف    رىـ سنألن ىك من ك خألف

جن يزخػألف  ألنػأل  ألخػ ميػر  أليكخػألف كييمكجيػو ت  حػيف ذ ػر د. اتسػيد ات ػألز اتصرينػ  اف ال
سػػ ألب اتنػػزاع اتػػذم  حػػد  ُّ مػػر ُيصػػد، كتصػػؿ ىػػذا ال(789)خػػألف لاػػ  اتح ػػـ قػػكل ُمنألتسػػيف ت يػػكؾ 

يحػػدث لنػػو الحًػػألن تػػ  كؼ  ميػػر  أليكخػػألف تيمػػأل  صػػد ، كىػػذا مػػأل سػػنشػػب  ػػيف  يػػكؾ خػػألف كال
 دفحألت اتًألدمة . ات

كخػػػػالؿ ىػػػػذه اتمػػػػدة اتيػػػػ  نشػػػػب خالتيػػػػأل اتدػػػػراع  ػػػػيف اتم ػػػػكؿ  دػػػػ حت اإلم راطكريػػػػة 
كالده اتح ػـ  ـ  رماػة  ك يػألم خػألف ك   (790)يكتت يكار ينأل خػأليكفاتم كتية خألتيةن مف  م حأل ـ ت
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ـ( ،كقػػد اشػػييرت  ػػدىأل يأل ،ك فألءييػػأل ،كميألرييػػأل تػػ  يدارة 7246 – 7247ىػػػ/644 – 639)
جيمػػألع  ػػيف  مػػراء اتم ػػكؿ إلنيخػػألب مػػف يجػػدكه منألسػػ ألن تاح ػػـ، إلصًػػد ااتح ػػـ يتػػ   ف يُ امػػكر 

 ؿ ىذهو اتمدة اتي  يكتت تييػأل يكار ينػأل خػأليكف فألء اتًدر، كخال كيسأللدىأل ت  ذتؾ لدد مف 
زمػػألـ اتح ػػـ،  ػػذتت  ػػؿ جيكدىػػأل إلقنػػألع المػػراء اتم ػػكؿ إلنيخػػألب ا نيػػأل  يػػكؾ خػػألف كتي ػػكف 
حأل مألن تيػـ ،ككجيػت اتػدلكة تمصظػـ اتسػالطيف شػرقألن كغر ػألن كتمصظػـ المػراء اتم ػكؿ تحضػكر 

 . (797) كؿخالتو مف سييكت  ح ـ اتم نيخبجيمألع اترسم  اتذم سيُ اإل
ك يػألم  را يـ تيمف ييكت  اتح ـ قد نػيج نظػران تًيػألـ  مراء اتم كؿ ت  تًد  ألف يخيالؼ ال

كتيػػػػألن تاصيػػػػد ، غيػػػػر اف زكجيػػػػو  -سػػػػيرامكف – ك  ،خػػػػألف ق ػػػػؿ كتأليػػػػو  يصيػػػػيف حفيػػػػده شػػػػيرامكف
ُمصااػػيف ذتػػؾ  أحًيػػة  يػػكؾ  ،(792)مػػراء اتم ػػكؿ تػػـ يرضػػكا  ػػذتؾيكار ينػػأل خػػأليكف كلػػددان مػػف ال

ميػػر  ػػأليك خػػألف إلجالسػػو لاػػ    ػػر سػػنألن منػػو ، تيػػذا طػػألت كا  حضػػكر ال ألف  ػػألتصرش إلنػػو خػػ
 .(793)ىذا اتنزاع كتيحسـ  ،مراء سنألن   ر ال اتصرش ت كنو 

رماػػػة   (794)   ي ػػػ ميػػػر  ػػػأليك خػػػألف كسػػػيكرقكقييييكقػػػد ذ ػػػر اتمػػػؤرخ ل ػػػألس اق ػػػألؿ اف ال
 .(795)خر مران  أل يد راف مصألن يضألن، ك ألن يكتكم خألف قد رتضأل يكت  شيرامكف اتح ـ 

ك يػػألم خػػألف لػػف يػػكت  اتصػػرش  شػػ ؿي  ميػػر  ػػأليك خػػألف يرغػػب  ينحيػػة اسػػرة ألف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذ  
 (797).السيمأل كانو  ألف غير راضي لف يكت   يكؾ خألف اتصرش  ش ؿي خألص .(796)لألـ 

كؾ خػػػألف تًػػػد  شػػػألر شػػػ كتر اتػػػ   ف اتسػػػ ب اتػػػر يس تػػػرتض االميػػػر  ػػػأليك خػػػألف تيػػػكت   يػػػ
اتصػػرش يصػػػكد لسػػ ألب دينيػػػة ك ًألتيػػػة ،نظػػرا تصػػػدـ م ألاليػػو اتػػػ  جميػػػ  االديػػألف اتسػػػمألكية اتيػػػ  

 (798) ألنت منيشرة  يف اتم كؿ ت  ذتؾ اتكقت،ليمألنو كاخالدو تاديألنة اتشألمألنية.
كذ ػػػر شػػػ كتر اف االميػػػر  ػػػأليك خػػػألف قػػػد كقػػػؼ  كجػػػو يكار ينػػػأل خػػػأليكف كاتػػػدة  يػػػكؾ خػػػألف 

ألف يرغػػػب تػػػ  يػػػكت  اتصػػػرش ت كنػػػو احػػػؽ منػػػو تيػػػك ا  ػػػر اكالد ا نػػػألء كقألكميػػػأل  شػػػدة لنػػػو  ػػػ
 (799)جن يزخألف كىك جكج  خألف.

ك يفمػػأل  ػػػألف اتحػػألؿ تػػػألف اتدػػراع كاتخػػػالؼ  ػػيف المػػػراء اتم ػػكؿ اتػػػذم نشػػب  صػػػد كتػػػألة  
 ك يػػألم خػػألف قػػد ينييػػ  مػػف دكف اتاجػػكء يتػػ  يراقػػة اتػػدمألء ، تًػػد ُلًػػد اإلجيمػػألع  ػػيف اتم ػػكؿ 
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،كقد حضػره لػدد مػف  مػراء كماػكؾ اتػ الد اإلسػالمية م ػؿ  ميػر حاػب،  ـ7246ىػ/644سنة 
 640كاتمكدؿ ،كاذر يجألف، ك ػالد تػألرس كغيػرىـ، ك صػث اتخايفػة اتص ألسػ  اتمسيصدػـ  ػألى )

مػػػػراء ـ(، ُممػػػػ الن لنػػػػو، كحضػػػػر االجيمػػػػألع  يضػػػػألن لػػػػدد مػػػػف ال7258 – 7242ىػػػػػ/656 –
يػدار ،كييسػألنيكقو كمصظػـ   نػألء يكتػكم خػألف اتم كؿ منيـ قراىك ػك، كييسػكدكن  أل، ك ػكرم، ك أل

ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػرىـ، كتػػـ يحضػػر الميػػػػػػػػػػػػ نػػألء اخكيػػو كغي كمصيػػـ كاتػػدييـ ،كمصظػػـ   نػػألء ج يػػألم خػػألف ك 
 .(200)صد اتمسألتة و اتدحية كت ُ ػػػػػػػػػػػو ُمصاالن ذتؾ تسكء حألتيػػػػػػػػألف اإلجيمألع  نفسػػػػػػ أليكخ

لػػف لػػدـ قدريػػو تحضػػكر ىػػذا اإلجيمػػألع ،  يك خػػألف اليػػذر تيػػـ ُمسػػ ًألن ميػػر  ػػألكُذ ػػر اف ال
 .(202)ُمم الن لنو (207)تأرسؿ  حد خألنألت ركسيأل كاتذم  ألف ُيدل  يألركسالؼ 

رسػؿ لػددان مػف يخكيػو نيأل ػةن لنػو  مير  ػأليك خػألف خرل ُذ ر اف ال كت  مدألدر يألريخية 
 ر ػػػػػة جػػػػػألر، كين ًػػػػػكت، كيكقػػػػػأل ىػػػػػذا اإلجيمػػػػػألع كمػػػػػنيـ  اكرده، شػػػػػي ألف، ك ر ػػػػػة، ك  تحضػػػػػكر

 .(203)ييمكر
تػ  حػيف كرد تػػ  مدػألدر يألريخيػة  خػػرل  فم مصظػـ   نػػألء جػكج  خػألف  ػػألنكا قػد اليػػذركا 
لف حضػكر ىػذا اإلجيمػألع، لنيػـ تػـ ي كنػكا راضػيف لػف يكتيػة  يػكؾ خػألف  ػف  ك يػألم خػألف 

 . (204)اتح ـ
ميػر  ػأليك خػألف  ػألف ُميأتمػألن خرل مفألدىأل انو لا  اتػرغـ مػف اف ال كذ ر اتيمذان  ركايةن 

ضػطر تػ  نيأليػة  ك يألم خألف، ك ألف ييكجس اتخيفة مػنيـ لسػ ألب لػدة، غيػر انػو  مف اسرة 
، كت ػػف ق ػػؿ كدػػكتو اتػػ  ىنػػألؾ قػػرر لػػدد مػػف  سػػرة تػػراد ال اتمطػػألؼ اتػػ  اتيكجػػو اتػػييـ  يػػأفي

 .(205)لي ألرخذ ر يو  نظر اإل اتم كتية يكتية  يكؾ خألف اتح ـ  ُمسي ديف  ر ييـ  ذتؾ،كدكف 
ميػػر  ػػأليك خػػألف تػػ  لػػدـ حضػػكر راء اتمػػؤرخيف تػػ  اتسػػ ب اتػػذم دتػػ  ال كمػػ  اخػػيالؼ 

مػػراء اتم ػػكؿ تػػ  يرشػػي   يػػكؾ خػػألف نيـ ايفًػػكا لاػػ  لػػدـ مشػػألر يو مػػ   ال،تػػإىػػذا اإلجيمػػألع 
 تيكت  اتح ـ. 
راد اإلنيًػػػػألـ مػػػػف ا ػػػػف لمػػػػو الميػػػػر  أليكخػػػػألف  ف يسػػػػاـ   يػػػػكؾ خػػػػألف اتح ػػػػـ   صػػػػد كتيػػػػذا 

خضػػػ أللو  سػػػ ب مكقفػػػو اتػػػراتض تيكتيػػػو اتح ػػػـ  شػػػ ؿي خػػػألصي ،كتمكقفػػػو اتصػػػدا   مػػػف ُ سػػػرة كا 
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ديـ اتييػػػألن  ػػػػػػػػػػػػالن لػػػف  نػػػو تػػػـ يحضػػػر حفػػػؿ ييكيجػػػو كتيًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ك يػػػألم خػػػألف  شػػػ ؿي لػػػألـ ، تض
 . (206)تو

كقػػد كرد تػػ  لػػدد مػػف اتمدػػألدر اتيألريخيػػة اف اتسػػ ب اتػػر يس تاخػػالؼ اتػػذم نشػػب  ػػيف 
خػػألف كا  ػػف لمػػو الميػػر  أليكخػػألف قػػد  ػػد  منػػذ قيػػألـ  يػػكؾ خػػألف  يمػػردي لاػػ  قيػػألدة الميػػر  يػػكؾ 

 .  (207)ـ  7247ىػ/ 639 أليكخألف تاجيش اتم كت  اتميكجو تاسيطرة لا  ركسيأل سنة 
مير  أليك خألف تـ يخؼ رتضو  يكت   يػكؾ خػألف شألر اترمزم ،ـ ،ـ ات  اف ال ت  حيف 

رش ،كجػػألىر  مصدػييو تػػو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلاػف ك  ػػؿ دػراحة لػػف لزتػو لػػف اتص د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتح ػـ  ػػؿ ينػو ق
 مر قد زاد مف حًد  يكؾ خألف تو ت د  يخطط تالطألحة  و..كىذا ال (208)

لاػف انػو مػريض  مػرض مػزمف  ميػر  ػأليك خػألف، ك تيذا اسيصد  يػكؾ خػألف تتنيًػألـ مػف ال
) اف منػػػاخ ، قػػػأل الن   (270)م ػػػكث ىنػػػألؾ تاراحػػػة. كات(209)ك حألجػػػة تايكجػػػو اتػػػ  ييميػػػؿ قػػػكجيف

 .(277)المكطف القديـ الذم منحني إياه أبي مناسب لي(
ميػػر  ػػأليك خػػألف خػػرل يؤ ػػد لاػػ  انػػو  ػػألف يضػػمر شػػران ت  كىنػػألؾ ركايػػألت يألريخيػػة      

 ك ألف يسيصد تمكاجيو لس ريألن .
نكيػػألف اتػػ   (272) اف  يػػكؾ خػػألف قػػد  صػػث ترقػػة لسػػ رية  ًيػػألدة اتجي يػػألم ػػر ذُ تًػػد       

ميػػر  ػػأليك خػػألف كنكا ػػو ، ، ك ػػألف تييػػأل تػػ  ذتػػؾ اتكقػػت لمػػألؿ ال (273)طػػرؼ اذر يجػػألف ك راف  
رسألتيـ اتيو ُمًيديف ، كاإلسييالء لا  أت  (274)طراؼ  الده.  مرىـ  إتًألء اتً ض لاييـ كا 

ميػػر  ػػأليك خػػألف اتػػذيف يفألجػػأكا  حػػدكث ذتػػؾ ، خ ػػألر ذتػػؾ اتػػ  نػػكاب ال كلنػػدمأل كدػػات 
ميػػػر  ػػػأليك خػػػألف كامػػػر  يػػػكؾ خػػػألف يجػػػب اف يُنفػػػذ ،ت ص ػػػكا اتػػػ  ال ضػػػالن لػػػف يدرا يػػػـ  ػػػأف ت

ر اف اتًأل ػػػد اتجي يػػػألم  ػػػألف قػػػد كدػػػؿ اتػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػُيصامكنػػػو  مػػػأل حػػػدث كيسيشػػػيركنو تػػػ  ذتؾ،غي
ض لاػييـ ك مػر  يًييػػدىـ ػػػػػػػػػػألف، تً ػػػػػػػػػػر  ػأليك خػػػػػػػػػػػػػػميكاب الػػػػػػػػػػػألؾ ق ػؿ اف يدػؿ اتػييـ جػػػػػػػػػػػىن

 (275.)لرسألتيـ ات   يكؾ خألف 
مير  أليك خألف اتػ  نكا ػو يػأمرىـ  إتًػألء اتًػ ض لاػ  كامر ال كخالؿ ذتؾ اتكقت كدات 

رسألتيـ اتيو، تسألرع لدد مف  ميػر  ػأليك خػألف ي ألع نػكاب ال اتًأل د اتيجي ألم نكيألف كمف مصو كا 
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د اتيجي ػألم كمػف مصػو كقيػدكىـ ك ص ػكا  يػـ اتػ  تًكا اتً ض لا  اتًأل ػ  إطالؽ سراح لمألتو ،ك 
    (276)مير  أليك خألف ، تأمر  ًيؿ اتًأل د اتيجي ألم .ال

 تػػؼ  600مػػر لايػػو كلظػػـ ، تجمػػ خ ػػألر ذتػػؾ اتػػ   يػػكؾ خػػألف لػػز ال كلنػػدمأل كدػػات 
ميػػر  ػػأليك خػػألف تجمػػ  ميػػر  ػػأليك خػػألف ، كتػػ  اتمًأل ػػؿ اسػػيصد التػػألرس كقػػألدىـ قألدػػدان  ػػالط ال

ييػػو ،كلنػػدمأل يقيػػرب اتطرتػػألف كتػػـ ي ػػؽ  ينيمػػأل سػػكل مسػػألتة قاياػػة يػػكت   يػػكؾ لسػػأل ره تمجأل 
 (277)ـ . 7249ىػ/ 647خألف سنة 

م ألشػرةن  ض مف اتمؤرخيف كى  يف  يػكؾ خػألف قػد سػألرصشألر اتييأل   خرل   كىنألؾ ركايةن 
ميػر  ػأليك خػألف ميػر  ػأليك خػألف، كلنػدمأل يقيػرب الم  جيشو ات  نكاح  ييميؿ قكجيف تًيألؿ ال

 .(278)ىذا اتم ألف، شصر  ألتًاؽ مف نية  يكؾ خألف مف
، كنظػػران تادػػداقة اتحميمػػة اتيػػ   ة يكتػػكم خػػألف اتمػػدلكة سػػيكرقكقيييي   ي ػػف ارماػػ غيػػر 

 ألنػػت ُمميػػدة كمكطػػدة منػػذ ليػػد جن يػػز خػػألف  ػػيف جػػكج  خػػألف كيكتػػكم خػػألف كاسػػريييمأل تًػػد 
ان رسػػألتة اتيػػو قأل اػػةن تػػو ت ص ػػت سػػر  .(279)ميػػر  ػػأليك خػػألف مػػف نيػػة  يػػكؾ خػػألف كغػػدرهلحػػذرت ا
 .  (220)) إف مجيء كيكؾ خاف الى تمؾ النكاحي، ال يخمك مف خدعة(تييأل  

:) كػػف مسػػتعدان، ألف كيػػكؾ خػػاف متجػػو كذ ػػر اتيمػػذان  انيػػأل قألتػػت تػػو تػػ  ىػػذه اترسػػألتة
مير  أليك خألف   يران لا  منييأل ىػذه كمكقفيػأل . تش رىأل ال(227)بجيش جرار الى تمؾ الجيات(

 .(222)حيألتو اإليجأل  
مير  أليك خألف يزداد قاًألن كيخكتألن مػف ذتػؾ، كدػألر ييرقػب كدػكؿ  يػكؾ خػألف غير اف ال

حييػػػألط   يػػػر كاسػػػيصد تًيألتػػػو يػػػيم ف مػػػف تػػػـ .غيػػػر اف  يػػػكؾ خػػػألف (223)اتيػػػو تػػػ  حػػػذري شػػػديد كا 
 .(224)ـ 7249ىػ/ 647جؿ سنة كاتأله المحألر يو اذ 

 صػث رسػؿ لػدة مػف جييػو تخدمػة  يػكؾ  مير  أليك خألف  ػألف قػدكقد ذ ر اتشيرازم اف ال
" ، يذ Qayalig" (225)خػػػألف غيػػػػر انيػػػـ يكقفػػػػكا تػػػػ  طػػػريًيـ اتيػػػػو لنػػػػد حػػػدكد مدينػػػػة قيػػػػألتيؽ

ميػػػر تنػػػأل محألكتػػػة اليكضػػػ  .كىػػػذا (226)غاًػػػت اتطػػػرؽ امػػػألميـ لنػػػد كدػػػكؿ ن ػػػأ كتأليػػػو اتػػػييـ  ُ 
  أليكخألف ت سب كد  يكؾ خألف لا  اترغـ ممأل  ألف يضمره تو مف حًدي   ير.
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ىػػ/ ٛ٘ٙ -ٜٗٙالسياسػي فػي عيػد منكػك خػاف)  االميػر بػاتك خػاف دكر :الثان ث*
 ـ(:ٜٕ٘ٔ -ٕٔ٘ٔ

سط  نجـ االمير  أليك خألف سيألسيألن  ش ؿي كاض  اتمصألتـ ت  ليد من ك خػألف  سػب دكره 
 ات  ير اتذم مألرسو ت  اتحفألظ لا  كحدة ات يت اتم كت  كيصألضده.

تنػػػزاع  ػػػيف المػػػراء اتم ػػػكؿ تػػػيمف ـ، يجػػػدد ا7249ىػػػػ/647ت صػػػد كتػػػألة  يػػػكؾ خػػػألف سػػػنة 
 ف ىذا اتنزاع تـ يسيمر طكيالن ، تصندمأل كدؿ خ ر كتألة  يػكؾ خػألف يتػ   ييكت  اتح ـ، غير

الميػػػػر  أليكخػػػػألف لاػػػػ    ػػػػر كدػػػػكؿ رسػػػػكؿي  رسػػػػايو يتيػػػػو ارمايػػػػو اتيػػػػ   ألنػػػػت يُػػػػدل  اكغػػػػكؿ 
( 228)ة اآلقمػػألؽػػػػػػػػػػػػ  مدينك تػػ  حينيػػأل تػػػػػػػػػػػألف ىػػػػػػػػػ"ك  Oghul Gaimish" (227)أليميشػػػػػػػػػػػغ

"Ala – Qamaq  دػأل يو تػ  قدمػو، إل نظػران  ة ػكال يسػيطي  اتحر  ، ك ػألف ال يػزاؿ مريضػألن
. ك صػث رسػاو ايضػألن لرماػة (229)يمػألـ مراسػيـ دتنػو  ػؿ مػأل ياػـز إلتألرسؿ ات  ات الط اتم كت  

 .(230) يكؾ خألف تيصزيييأل، كتمكاسألييأل ت  مدأل يأل
كخألف  راد مػف خػالؿ ذتػؾ  ف يفػرض  راديػو كشخدػييو  شػ ؿي كاضػ  المير  أليك رل اف 

لا  المراء اتم كؿ  صػد كتػألة  يػكؾ خػألف؛ يدرا ػألن منػو تحػألجييـ تشػخصي قػكم ينيػ  اتدػراع 
 اتدا ر  ينيـ كيض  حدان تاطألمصيف  ألتح ـ .

كنظران القيدار الميػر  أليكخػألف كشػجألليو كقػكة  راديػو كحزمػو تضػالن لػف  كنػو  ػألف    ػر 
  نػػألء السػػرة اتم كتيػػة سػػنألن، تيػػذا  صػػث رسػػاو اتػػ  جميػػ  االمػػراء كاتًػػألدة اتم ػػكؿ مػػف االقػػألرب 

سػػػػػيدليألن ايػػػػػألىـ تالمي ػػػػػألؿ  ػػػػػيف يديػػػػػو تصًػػػػػد االجيمػػػػػألع نظػػػػػران تصػػػػػدـ قدريػػػػػو لاػػػػػ  كاتصشػػػػػأل ر مُ 
 .  (237)اتحر ة

ف :) ُنجمس عمى العرش ممران ميمألن تيـ مف خالؿ رساو قػأل الن  مير  أليك خألف  د ال كقد 
 .(232)يككف جديران بو، كنرل فيو الصالحية لتكلي ىذا المنصب(
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مدينػة قراقػكـر نيأل ػةن دارة يمير منًكيًألم نكيػألف اتػذم  ػألف ييػكت  ك نألءن لا  ذتؾ  رسؿ ال
مػره  لف  يكؾ خألف رسألتةن  خط يده ات  االمير  أليك خػألف يخكتػو تييػأل اتح ػـ كاتيػد ير، ك ػأف 

 .(233)نألتذ لا  اتجمي 
لطينػو  ك يػألم خػألف  صػ ف  ميػر قراقػكـر ممػ الن لػنيف ك  ذ ر اتشيرازم اف نسألء  ت  حيف

تيػػف مكاتًػػألت  مدػػي ألن ميػػر  ػػأليك خػػألف ىػػك اتحػػأل ـ كاتسػػيد لاػػييـ ك ػػؿ مػػأل يػػراه اتحجػػة  ػػأف ال
 .(234)لايو

ك صػػث شػػيرامكف ك ػػألق   حفػػألد كخػػكاييف  يػػكؾ خػػألف مػػف يمػػ ايـ كىػػك قكنًكريًػػألن  ك ي ػػكا 
تػػو تييػػأل  نػػو قػػأل ـ مًػػألميـ ، كحماػػكه  يأل ػػألن يؤ ػػدكف تيػػو تػػو،اف الميػػر  رسػػألتةن  خطيػػـ يؤ ػػدكف

ك لاػ  ر س االمػراء اتم كؿ،تيػك اتحػأل ـ كىػـ ػػػػػ أليكخألف ىك ال  ػر سػنألن  ػيف  مػراء اتم ػكؿ كى
 . (235)ر كدكف  م لديألفػف طيب خألطػػنفذ لراضكف  مأل يرضأله كمأل يأمر  و سكؼ يُ 
رماػة  ألف  ف يفكض  مػكر اتدكتػة خػالؿ ىػذهو اتمػدة يتػ  ك نألءن لا  ذتؾ  مر المير  أليكخ

 يػػػكؾ خػػػألف اكغػػػكؿ غػػػأليميش ، يذ  صػػػث تيػػػأل رسػػػكالن حػػػألمالن مصػػػو رسػػػألتةن اتييػػػأل يػػػأذف تيػػػأل تييػػػأل 
 ألالجمػألع لاػ  اخييػألر اتشػخص اتمنألسػب  ييفًػكا  ألتيدرؼ تػ  ُ مػكر اتممألتػؾ اتم كتيػة حيػ  

 . (236)م كزير اك يألم خألف مسأللدان تيأل الدارة دتة اتح ـ ألػػػػػػػػػػػؿ  جين ػػػػػػػػػػػتييكت  اتح ـ، كجص
) انػو ينبغػػي مػػراء اتم ػكؿ يؤ ػد تيػـ تييػػأل  ميػر  ػأليك خػػألف رسػألتةن اتػ  مصظػـ الك صػث ال

بتصػػريؼ شػػئكف الممػػؾ  -كالمعتػػاد سػػابقان  –أف تقػػكـ اكغػػكؿ قػػيمش أك " أكغػػؿ غػػايميش"
اذ انػػو ال يمكننػػي الحركػػة. كانػػتـ  بمشػػكرة جينقػػام كاركػػاف الدكلػػة، كال تيمػػؿ ذلػػؾ مطمقػػان،

 .(237)ىنالؾ اخكة، كتقكمكف جميعان بما يمـز لذلؾ(
،  ص ػػػػت جميصيػػػػأل نحػػػػألء اتػػػػ الد كتمػػػػأل  ػػػػألف ن ػػػػأ مػػػػرض االميػػػػر  ػػػػأليك خػػػػألف قػػػػد شػػػػألع تػػػػ  

)مػػا داـ . قأل اػػةن تػػو  (238)رماػػة يكتػػكم خػػألف ا نيػػأل من ػػك خػػألف اتيػػو تصيألديػػو    ي ػػ  سػيكرقكقيييي
ى باتك، كىك سػيد الجميػ  كمػريض، بػادر انػت بالػذىاب اليػو بحجػة االخركف لف يذىبكا ال

 .(239)عيادتو(



     38 

 

 (240)ميػر  ػأليك خػألفكذ ر اتمؤرخ ل ألس اق ألؿ انيأل  كدت مصظـ ا نأل يػأل  ألتيكجػو اتػ  ال
: ) اف باتك ىػك االخ االكبػر لكػؿ االمػراء كطاعتػو كاجبػة عمػييـ جميعػان كال يجػكز قأل اةن تيـ
 .(247)مخالفتو(

تيػػػػو مػػػػألع اتػػػػذم دلػػػػأل يذ من ػػػػك خػػػػألف كدػػػػيييأل، يذ ذىػػػػب  نفسػػػػو تحضػػػػكر االجيكقػػػػد نفػػػػ 
 ػػؿ مػػػأل  مػػره  ػػػو، كتيػػذا  ػػألف محػػػط يلجأل ػػو، تػػػ  حػػيف خػػألتؼ لػػػدد مػػف المػػػراء كاسػػيجألب ت،

ك يألم خألف، كج يألم خألف ، ك يكؾ خألف ر م المير  أليكخألف ت   مػر  اتم كؿ السيمأل ا نألء 
، يذ  دػركا لاػ  ينصًػألده تػ  مدينػة قراقػكـر تػ  صًد تيػو اإلجيمػألعيحديد اتم ألف اتذم سكؼ يُ 

ميػػػر  أليكخػػػألف دػػػا  تجن يػػػز خػػػألف جريػػػألن لاػػػ  اتصػػػألدة اتُمي صػػػة ،غيػػػر اف المن كتيػػػأل اتمًػػػر ال
ليذر تيـ لف لدـ قدريو لا  اتسفر ات  مدينة قراقكـر تسكء حألتيو اتدحية ، تأدػر لاػ  ا

لػػف اتػػذىألب اتييػػأل ، كا يفػػكا  أرسػػألؿ مػػراء ينصًػػألده تػػ  مدينػػة اآلقمػػألؽ ، تيػػذا امينػػ  ىػػؤالء ال
 . (242)لدد مف اتمندك يف لنيـ 

مػػػراء اتم ػػػكؿ كتػػػ  مًػػػدمييـ خكاجػػػو، كنػػػألقك، كقكنًكرييػػػألل نػػػأل كا لػػػنيـ لػػػددان مػػػف ال يذ 
ميػر  ػأليك خػألف تػ   ػالد اتًفجػألؽ تيًػدمكا ك يًػةن نكيألف، كييمكر نكيألف، ك ص كا  يػـ اتػ  مًػر ال

ميػر  ػأليك خػألف كلاػ  حػد ف ال  . ُمؤ ػديف تييػأل(243)اتم ػكؿ تو ييضمف مأل ييفؽ لايػو االمػراء
) ىك االخ االكبر لكافة االمراء، كأمره نافذ عمى الجمي . كاننا لف نحيد بأم كجػو يص يػرىـ  

 .  (244)عما يراه صكابان(
دينػػة  مػػأل المػػراء اتم ػػكؿ ممػػف ايفًػػكا مػػ  ر م الميػػر  أليكخػػألف تػػ  ينصًػػألد اإلجيمػػألع تػػ  م

ـ ، كحضػػػر اإلجيمػػػألع  يضػػػألن   نػػػألء 7250ىػػػػ/648تييػػػأل سػػػنة يكجيػػػكا جمػػػيصيـ ياآلقمػػػألؽ تًػػػد 
مػػػراء اتمصألرضػػػيف تصًػػػد اتاػػػذيف  ألنػػػأل نكا ػػػألن لػػػف  صػػػض ال - يػػػكؾ خػػػألف كىمػػػأل خكاجػػػو كنػػػألقك 

ك مػػر االميػػر  ػػأليك خػػألف  صػػدـ ضػػركرة قػػدـك  - مػػأل ذ رنػػأل سػػأل ًألن  -االجيمػػألع تػػ  ىػػذه اتمدينػػة 
ؾ خػػػألف كمر يػػػو ، غيػػػر ينيمػػػأل تػػػـ ي ًيػػػأل تػػػ  مدينػػػة مصيمػػػأل اتػػػذم   ػػػألف قسػػػيس  يػػػك  (245)قػػػداؽ

اآلقمألؽ سكل يكميف كذتؾ  سب مأل ددر لف قداؽ مف حمألقألت كاقكاؿ تصاك منزتيو كم ألنيػو 
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خػػػكه نػػػألقك كاميمػػػأل كاسػػػينأل كا لنيمػػػأل  حػػػد اتنػػػ الء اتػػػذم  ػػػألف ُيػػػدل   ، تيػػػذا نفػػػر منػػػو خكاجػػػو ك 
سػػميمأل لاػػ   م قػػرار ألكاتيكقيػػ    ييمػػكر نكيػػألف، ُمفكضػػيف يتيػػو اتحػػؽ تػػ  يم يايمػػأل كاتمكاتًػػة

 . (246)ُيجم  لايو  مراء ات يت اتم كت 
غػكؿ، كلػدد   نػألء  يػكؾ خػألف مػف  يػنيـ قػدغألف  خػر مػف  جيمػألع ايضػألن لػدد كحضر ال

حفػػػألد ج يػػػألم خػػػألف كتػػػ  مًػػدمييـ مػػػكج  ،كقراىكال ػػػك  ػػػف مأليي ػػػألف  ػػػف ج يػػػألم،   نػػػألء ك  مػػف 
حفػػألد االميػػر  لػػف لػػدد مػػف  يسػػك  كقػػأل ،تضػػالن كاخػػكة من ػػك خػػألف كىػػـ اريػػ   ك ػػأل، كمك ػػأل ، كي

 . (247)مراء اتم كؿ االخريف أليك خألف كا نألء ال
تضػػؿ ينيخػػألب مػػف يماػػؾ قػػيـ حفػػؿ   يػػر كامضػػكا  يألمػػألن لػػدة مصػػألن، ككجػػدكا انػػو مػػف ال ُ ك 

اتمكادػػفألت اتمنألسػػ ة تييػػكت  ح ػػـ اتم ػػكؿ، ممػػف خ ػػر اتحيػػألة  حاكىػػأل كمرىػػأل كخيرىػػأل كشػػرىأل 
يقدػػػألىأل اتػػػ  يقدػػػػألىأل ،كمػػػألرس دكر اتمشػػػألكرة ،كممػػػف لمػػػؿ مػػػف يجػػػػؿ ،كجػػػألب اتػػػ الد مػػػف 

كاتف ػػػر ات ألقػػػب، كممػػػف حفػػػظ اتمدػػػيب مدػػػاحة اتجميػػػ  تػػػيالن كنيػػػألران ،كممػػػف ييدػػػؼ  ػػػألتر م 
اتمسألتؾ كض ط اتممألتػؾ ،كنظػران تػذتؾ قػرر اتحألضػركف جميصػألن  ضػركرة انيخػألب االميػر  ػأليك 

خػػػػر منألسػػػػ ألن  يػػػػنيـ،  يخيػػػػألر شخدػػػػألن ف  ك  تي ػػػػكف خألنػػػػألن لاػػػػييـ ، ؛خػػػػألف كىػػػػك االسػػػػف مػػػػنيـ
حػػد،  ػػـ انييػػ  ىػػذا  كيصألىػػدكا لاػػ  يكقيػػ  اتصيػػد  ػػذتؾ دكف اف يحيػػد لنػػو اك يصيػػرض لايػػو 

 .  (248)اإلجيمألع
مػػػراء اتم ػػػكؿ لرضػػػكا لاػػػ  كقػػػد كرد تػػػ   صػػػض مػػػف اتمدػػػألدر اتيألريخيػػػة اف مصظػػػـ ال

لظػػـ   كنػػو  ػػألف يػػكت  اتصػػرش ؛ ت - نػػألء لمػػو ج يػػألم خػػألف  مػػأل لػػدا  -ميػػر  ػػأليك خػػألف ال
 .(249)تيًدمو ت  اتسفتمرضو ك شخص  صد جده جن يزخألف، غير انو رتض ذتؾ ؛ 

مػػراء ممػػف رشػػحكه تيػػكت  اتصػػرش جػػألب ىػػؤالء ال ميػػر  ػػأليك خػػألف كذ ػػر اتجكزجػػألن  اف ال
:) ... لقد تكفي عمنا تكلي كىك االبف االصغر لجنكيز خاف كلػـ يتمتػ  بالمممكػة قأل الن تيـ 

 .(250)مكة لالبف كلُنجمس ابنو االصغر منكك خاف عمى العرش....(لذلؾ لتعطى المم
مير  أليك خألف  ألف ُمحًػألن تػ  رتضػو تيػكت  اتح ػـ  صػد كتػألة  يػكؾ خػألف تػيس ف ال رل  ك 

م  غيػر مػف  جمػيصيـ لظػـ لاػ  اتم ػكؿ تًط ت  ره ت  اتسف،  ؿ إلنو  ألف يرل نفسػو خألنػألن 
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خػػرل  م  ػالد  ـ تػػ   اء تػ   ػػالد اتًفجػألؽ ك يرشػػي  ،تسػصة سػػاطيو كدػالحيأليو سػػك  انيخػألب 
يأل صة تالم راطكرية اتم كتية، تضالن لف يدرا و كيكقصو تمػأل سػكؼ ينػيج مػف مشػأل ؿ جمػة تػ  
حألتة يكتيو تاح ـ،نظران تحدة اتنػزاع كاتينػألتس  ػيف االمػراء اتم ػكؿ لاػ  اتسػاطة ، تضػالن لػف 

  نأل و مف  صده.رغ يو ت  اإلسيًالؿ ت  اتح ـ ،ك نألء دكتة مسيًاة تو كال
ميػر  ػأليك خػألف تيرشػي  من ػك خػألف سػ أل ألن ر يسػة دتصػت ال كمف اتجػدير  ألتػذ ر اف ىنػألؾ 

 نو سص  جألىدان لجالسو لا  اتصرش . ؿ يتيكت  اتح ـ ، 
مػػراء اتم ػػػكؿ اف لاػػ  ين  ػػػ  لاػػ  مصظػػػـ ال  مػػػ الن  ُّصػػدتًػػد  ػػػألف من ػػك خػػػألف  تػػ  ر يػػػو يُ 

تم كؿ كاتيزامو  يأل، تضالن لف انو ا ف يكتػكم خػألف ك قػرب حيرامو تًكانيف اإل يحيذكا  و ،نظران 
كالده  تيو ت  حيأليو، كمف اتُمسي صد جدان  ف ي كف المير  أليكخألف قد اخيألر من ك خػألف لاػ   

 سألس اللػراؼ كاتيًألتيػد اتم كتيػة كاتيػ   ألنػت يًيضػ   ػأف يػرث  دػ ر ال نػألء م ألنػة الب 
مػػػػف ميػػػػألع ،ك مػػػػكاؿ ،   اث  م مػػػػأل يخافػػػػو اتميػػػػكتيخػػػػص اتميػػػػر  اتسيألسػػػػية؛ إلف ىػػػػذهو اتًأللػػػػدة

كمميا ألت كتـ ي ف اتمراد  يأل  رث اتكض  كاتم ألنة اتسيألسية ت ب، كحي  يف  ػألف اتمًدػكد 
 ػػو ىػػك يرث اتكضػػ  اتسيألسػػ  تػػ ب، تػػألف اتحػػؽ تػػ  كرا ػػة اتصػػرش تػػـ ي ػػف تيػػؤكؿ يتػػ  من ػػك 

 .(257)اري   كغأل خألف  ؿ يت   خيو الد ر اتمدلك 
 ػػألف ت ميػػر  أليكخػػألف دكر ميػػـ تػػ  نًػػؿ اتخألنيػػة مػػف  يػػت لمػػو  ك يػػألم خػػألف  كتيػػذا تًػػد 

سػػيًألمة كاتنزاىػػة ألف مػػف االػػػػػػػػػػػػػػػػػت  يكتػػكل خػػػػػػػػ ػػو  ياميػػألز و يكتػػكم خػػألف تمػػأل ػػػػػػػػػػػػػػػيتػػ   يػػت لم
 . (252)كاإلمألنة 

كره اتميميػز تضالن لف ذتؾ تألف اليالء من ك خألف اتح ـ يصػكد  يضػألن تشػيريو اتذاييػة كتػد
اتذم يكض  مف خالؿ مشألر يو مػ  االميػر  أليكخػألف تػ  حماليػو اتصسػ رية لاػ  شػرؽ  كر ػأل 
ػػو  ػػو كاتػػده يكتػػكم خػػألف، تضػػالن لػػف يأييػػد لػػدد مػػف اتً أل ػػؿ اتم كتيػػة  تػػ  اتُماػػؾ اتػػذم خدم ،كا 

 .   (253)كمكاتًييأل تو
تكلػكم خػاف، ) فػنف سػبب ايصػاؿ القاآنيػة الػى اسػرة كذ ر اتيمذان  لػف ذتػؾ  ًكتػو   

كاقػػرار الحػػؽ فػػي نصػػابو، إنمػػا يرجػػ  الػػى كفػػاءة سػػيكرقكقيتيتي بيكػػي ككياسػػتيا، كالػػى 
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مساعدة باتك كمعاكنتو بسبب صداقتو ليذه االسرة. كقد استمرت اسػس االتحػاد، كاكاصػر 
الصداقة بيف اسرتي تكلكم خاف كباتك في حياتو كبعد مماتو في عيػد سػرتاؽ كاكالغجػي، 

 .(254)كاكثر عيد بركة(
كقػػد ذ ػػر اتمػػؤرخ ل ػػألس اق ػػألؿ مؤ ػػدان اف االميػػر  ػػأليك خػػألف  ػػألف قػػد لًػػد ييفألقػػألن مػػ  من ػػك 

كر ػػأل اتشػػرقية،  لاػػ  ركسػػيأل ك  خػػألف تيرشػػيحو تاح ػػـ لنػػدمأل  ألنػػأل مصػػألن تػػ  اتحمػػالت اتصسػػ رية
ك يػػػػألم خػػػػألف منػػػػذ ذتػػػػؾ  دػػػػران لاػػػػ  اإلطألحػػػػة  أسػػػػرة ميػػػػر  ػػػػأليك خػػػػألف  ػػػػألف مُ السػػػػيمأل كاف ال

 .(255)اتكقت
اف ىذا اتػر م  صيػد لػف اتدػحة، تمػف غيػر اتمصًػكؿ اف يخطػط  االميػر  ػأليك خػألف  رل ك 

مألنػػػة، كاتشػػػجأللة، كاتيمسػػػؾ  ًػػػكانيف اتم ػػػكؿ كالػػػراتيـ رؼ لنػػػو مػػػف التمػػػأل ُلػػػ  تػػػذتؾ ،نظػػػران 
نشػػػ ألتو  حماليػػػو ،كال،كتحردػػو لاػػػ  لػػػدـ ا ػػػألره ىػػذه اتمشػػػأل ؿ تػػػ  ظػػػؿ م ػػؿ ىػػػذه اتظػػػركؼ 

 كر أل. اتصس رية ت  
ميػر  ػأليك كؿ اتذم رش  تيػو الذ ر انو ت  اتيـك ات ألن  مف اإلجيمألع ال كمف اتميـ اف 

خػر ، ت ػرر االميػر  ػأليك خػألف  المػو  مػراء اتم ػكؿ يجيمأللػأُل خألف من ك خػألف اتح ػـ، لًػد ال
لاػ   المػو   ءم ش اتذم يحدث  و ت  اإلجيمألع اتمألض  حي  ال يسم  لم احد اضألتة 

  .(256) صد اف ُيصاف قراره اتنيأل  
:) اف المممكة بحاجػة الػى ممػؾ عظػيـ مير  أليك خألف قأل الن لاف ال ك نألءن لا  مأل س ؽ 

، يتمكف مف تسيير دفة االمكر بمطؼ، كيتقصى حؿ الداخؿ كالمخارج بناءن عمػى  القػانكف 
دركيا تمامػان، كيحظػى بقصػب  السػبؽ فػي الجنكزم كالرسكـ الخانية التي يجب اف يككف مُ 

كلػػة، كيفػػكز عمػػى االكفػػاء كاالقػػراف كيباشػػر بنفسػػو االعمػػاؿ الخطيػػرة، حمبػػات البنػػكة كالرج
 .(257)كيككف اىالن لعظائـ االمكر، يذلؿ الصعاب كيذؿ الرقاب (
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) كمنكػػػك خػػػاف خيػػػر خمػػػؼ لجنكيػػػز خػػػاف بدىائػػػو كشػػػيامتو كذكائػػػو ضػػػألؼ قػػػأل الن   ك 
ـ مصػمحة قػيسػف رأيػو العػالمي، كيُ حسػف عمػؿ الخانيػة بحُ كصرامتو كشػيرتو، كىػك الػذم يُ 

 .(258)مف كالعزيمة كحؿ المع الت (الكالية كالرعية باليُ 
:) كلكؿ عمؿ رجاؿ، ككؿ ميسر لما خمػؽ لػو عنػاف ، كاننػي ا ػ  ىػذه ضألؼ ايضألن  ك 

الميمػػة فػػي كفػػة الكافيػػة، كاحمػػي انممػػو العازمػػة بخػػاتـ الممػػؾ ، حتػػى يػػذلؿ كحػػش الزمػػاف 
ة الجميػػػكر كحمايػػػة الثغػػػكر بعزيمتػػػو و، كيسػػػؿ سػػػيؼ رعايػػػػػػػػػػػػػػػػػػبسػػػاؽ سياسػػػتو كصرامت

 .(259)كشيامتو (
) اف لمنكػك قػاآف مػف بػيف االمػراء ميػر  ػأليك خػألف مألدحػألن من ػك خػألف  ًكتػو  ضألؼ ال ك 

االنجػػاؿ االسػػتعداد كاألىميػػة لمخانيػػة، ألنػػو رال الػػدىر خيػػره كشػػره، كذاؽ كػػؿ عمػػؿ حمػػكه 
عمػػػى الجميػػػ  بعقمػػػو  كمػػػره، كقػػػاد الجيػػػكش عػػػدة مػػػرات الػػػى االطػػػراؼ. كمػػػا انػػػو يمتػػػاز

 .(260)ككفاءتو(
مراء اتم كؿ  دكر من ك خألف ت  اتحمػالت اتصسػ رية ذ ران المير  أليك خألف مُ ضألؼ ال ك 
) كاف مػا لػو مػف كقػار كاحتػراـ فػي نظػر أككتػام، كبقيػة كر أل كغيرىأل مػف اتػ الد قػأل الن   ت  

د ارسػمو القػاآف كمػا ارسػؿ االمراء االنجاؿ كاالمراء كالجنكد كاف كال يزاؿ عمى اتـ كجو. كقػ
شقيقو ككلكاف كابنو كيػكؾ معػي انػا بػاتك كمػ  اكرده كاسػرة جػكجي كمنػا دفعػة كاحػدة الػى 

كالممالػؾ الكاقعػة فػي تمػؾ المنػاطؽ لكػي نسػتكلي عمييػا.  -القفجػاؽ –أك  ،كالية القبجػاؽ
 كقػبض منكػك قػاآف عمػى باجمػاف. فاخ   منكك قاآف قبائؿ ... القبجاؽ ...... كالجركس

س، قائػػػد القبجػػػاؽ، كعمػػػى بكمفػػػاس قائػػػد قبائػػػؿ الجػػػركس، كعمػػػى أجػػػيس قائػػػد قبائػػػؿ اآ
 .(262)، كاعمؿ فييا القتؿ كالنيب حتى اخ عيا((ٕٔٙ)كاستكلى عمى مدينة كرماف

المكافػؽ   -عاـ الثػكر -: ) كفي أكط ييؿ أممير  أليك خألف  ألت الـ ُمضيفألن كاسيرسؿ ال
بعػػػكدة االمػػػراء االنجػػػاؿ  (ٖٕٙ)قػػػاآف يرليغػػػاـ ، اصػػػدر الٕٔٗٔ-ٕٓٗٔىػػػػ/ ٖٛٙسػػػنة  

كلكنيـ لـ يكادكا يصمكف حتى تكفي القاآف. ككاف اليرليغ ينص في جممتو عمػى اف يكػكف 
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حفيده شيرامكف كليان لمعيد. كلكف تكاركينا خاتكف بدلت فرماف القاآف الراحؿ، كلـ تسػتجب 
ىػك الجػدير كالالئػؽ  لػو، كأجمسػت كيػكؾ خػاف عمػى عػرش الخانيػة. امػا االف فمنكػك قػاآف

لمممػؾ. كأم ابػػف آخػػر مػف اسػػرة جنكيػػز خػاف يسػػتطي  اف ي ػػبط الممالػؾ كالجيػػكش بفكػػر 
ثاقػػب كرأم صػػائب، غيػػر منكػػك قػػاآف ابػػف عمػػي الصػػال  تكلػػكم خػػاف الػػذم كػػاف االبػػف 
االصغر لجنكيز خاف، كيشرؼ عمى مكطنو االكبر !!... كمف المعمـك انو بمقت ػى الياسػا 

كرسػػكـ المغػػكؿ، يحتػػؿ االبػػف االصػػغر مكػػاف ابيػػو. كبنػػاءان عمػػى ىػػذه  (ٕٗٙ) -اليسػػاؽ  -،
 .(265)المقدمات يككف الممؾ لمنكك قاآف(

اف منكػػك  :(حًيػػة من كخػػألف تيػػكت  اتح ػػـ  ًكتػػو ميػػر  ػػأليك خػػألف مؤ ػػدان تيػػـ ضػػألؼ ال ك 
قاآف ىك االبف االكبر لتكلكم خاف الذم كاف االبف االصػغر لجنكيػز خػاف، كيعػرؼ مكطنػو 

يـ كمنزلػػو االصػػمي. كىػػذا االبػػف فػػي غايػػة الكفػػاءة كالف ػػؿ كاالسػػتعداد لمحكػػـ. كمػػ  القػػد
كجكده كيؼ يككف القاآف شخصان غيػره !!..... السػيما كاف ابنػاء اككتػام قػاآف لػـ يمكنػكا 
لشيرامكف في الحكػـ، كخػالفكا بػذلؾ قػكؿ ابػييـ، كخرجػكا عمػى القػانكف كالدسػتكر القػديـ. 

ابنػػة جنكيػػز خػػاف  –مشػػكرة كبػػار االمػػراء مػػف افػػراد االسػػرة  بغيػػر ذنػػب، كدكف –كقتمػػكا 
الصػػغرل التػػي كانػػت أحػػب ابنائػػو اليػػو. ككػػاف زكجيػػا يمقػػب بمقػػب  جػػاكرد سػػاجاف، كليػػذه 

 .(266)االسباب لف يتقمدكا منصب القاآنية(
)إفَّ مثؿ ىذا الخطب الخطير لػيس فينػا مػف يفػي مير  أليك خألف  المو  ًكتو  ني  ال ك 

 . (267)(-منكك –،بو غير مكنككا بحؽ القياـ
يًنكا اف ىػػذا  ،ك االميػػر  ػػأليك خػػألفدرؾ اتحألضػػركف اتم ػػزل مػػف  ػػؿ مػػأل قألتػػو  ذتػػؾ  ك صػػد

جمػػ  ال سػػيمأل اتمكاتًػػكف مػػنيـ لاػػ  قػػراره  يصيػػيف  حًػػؽ لأل ػػدات جمػػة  تاصػػألتـ مػػر سػػكؼ يُ ال
 .   (268)مير من ك خألف خألنألن لاييـال

مألمػػألن لاػػ  يرشػػي  من ػػك خػػألف لاػػ  اتصػػرش،  صػػث ميػػر  ػػأليك خػػألف يكلنػػدمأل اسػػيًر ر م ال
ك يػػألم  اترسػؿ اتػ   ػؿ مػف تػـ يحضػر ىػذا اإلجيمػألع كمػنيـ زكجػألت جن يػز خػألف، كزكجػألت 
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مػػػراء  مػػػراء اتم ػػػكؿ ك رماػػػة يكتػػػكم خػػػألف، كمصظػػػـ ال    ي ػػػ   نأل ػػػو كاتػػػ  سػػػيكرقكقيييي خػػػألف ك 
 .(269)اتميمنة كاتميسرة، يصاميـ  يرشيحو تمن ك خألف

اف منكك قاآف ىك مف بيف االمػراء االنجػاؿ قػد رأل بعينيػو قػكانيف جنكيػز  )قأل الن تيػـ  
كالجػػػيش كالرعيػػػة،  (ٕٓٚ)خػػػاف كمراسػػػيمو، كسػػػمعيا باذنيػػػو، كاذف فػػػاف مصػػػمحة االلػػػكس

 .(277)كمصمحتنا نحف االمراء االنجاؿ تقت ي بأف نجمسو عمى عرش القاآنية(
جمػيصيـ سػرة جػكج  خػألف  تػراد  ضػـ مصظػـ يخكيػو اجيمألع يمير  أليك خألف  صًد مر ال ك 

كرده، كشػػي ألف، ك ر ػػة، تضػػالن لػػف ا نػػألء ج يػػألم خػػألف كمػػنيـ قراىكال ػػك، كاحػػد امػػراء  مػػنيـ  
 .(272)اتميمنة،  ـ اقألمكا اتمآدب ليألـ لدة، ك صد ذتؾ ايفًكا لا  يجالس من ك خألف اتصرش

لاػ  اتم ػكؿ،   ػ  اف ينفػذ قػرار يصيينػو خألنػألن  مير من ك خألف تػـ يػرض  ػذتؾ ك غير اف ال
راتضػػألن ق ػػكؿ ىػػذه اتك يًػػة اتجسػػيمة ،اذ انػػو تػػـ يف ػػر تػػ  ذتػػؾ مطاًػػألن، ك امػػأل  تحػػكا لايػػو  ػػألف 

 "كغػكؿ مك ػألم  " ك  ،غػكؿ حػد يخكيػو كىػك مك ػأل   ػألر رتضػو ىػذا غضػب    ر، كقد  يمألن  
عمنػػا فػػي ىػػذا أ:) لقػػد كقعنػػا جميعػػان ك مػػألـ اتجميػػ  قػػأل الن  ممػػأل دتصػػو تاكقػػكؼ كيحػػدث ،(273)

 ألمر باتك خاف ، كاال نبدؿ مػف إشػارتو ، كاال نزيػد عمػا يريػد . كر أالمحفؿ اال نخرج عف 
م االخ الكبيػػر حتػػى ال يسػػارع االخػػركف أيعػػدؿ عػػف ر  منككخػػاف االف اف مػػف المصػػمحة اال

 .(274)الى مخالفتو كذلؾ(
، -االجتمػػاع  - ) لقػػد تعيػػدنا كمنػػا فػػي ىػػذه الجمعيػػةكغػػكؿ قػػألؿ   كُذ ػػر اف مك ػػألم 

، فكيؼ يعدؿ منكك قػاآف عػف رأيػو  -صايف خاف  -قررنا كتابة أال يحيد عف أكامر باتك ك 
 .   (275)الصائب!!....(

لاػػف لػػػف  شػػألد  ػػػو ك  كغػػػكؿ كاسيحسػػنو ك  ميػػػر من ػػك خػػألف  مػػػأل قألتػػو مك ػػألم كقػػد يػػأ ر ال
ميػر  ػأليك خػألف مكاتًيو  مأل ايفؽ لايو اتجمي ، كت  ي نألء ذتؾ كحسب يًألتيد اتم كؿ نيض ال

كا قالنسػػػيـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػاحػػػزمييـ كرتص جميصػػػألن  مػػػراء نػػػألء اتماػػػكؾ كحػػػؿ ال مػػػراء ك يػػػدم ال كشػػػد لاػػػ  
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 ػػذتؾ كخػػدمكه جػػأل ميف لاػػ  ر ػػ يـ  مػػأل ىػػك ُمصيػػألد تػػدل  جمػػيصيـ قػػر تػػو اتحألضػػريف ، ك (276)
 .(277)اتم كؿ لند ينديب خألف جديد تيـ 

من ك خػألف ييًػدميـ جػيش   يػر خكيو  ر ة خألف كيكقألييمكر م   مير  أليك خألف ك صث ال
لػػالف إلمػراء اتم ػكؿ  ألتػة ؛ ت ػرض لًػد مجاػس كاجيمػألع جديػد يحضػره ال (278)اتػ   اػكراف

 (279)يكتية من ك خألف اتح ـ  ش ؿي نيأل  . 
خأله  ر ة خألف كا نو سريألؽ خألف مػ  جػيش   يػر  يضألن اف االمير  أليك خألف  صث  كُذ ر 

خػػػألف ؛ ت ػػػ  يجاسػػػكه لاػػػ  سػػػرير اتخألنيػػػة ، تػػػؼ جنػػػدم  دػػػح ة من ػػػك  مؤتػػػؼ مػػػف  ال ػػػكف 
دػا  تجن يػز خػألف، ك يػذا يجن ػكا شػر ات ػدر اتػذم  ػألف كمسند اتماؾ ت  قراقكـر اتمكطف ال

 .(280) نألء اك يألم خألف كغيرىـ مف اتمصألرضيف تح مو ي ييو تو 
 ي ػأليصكف كيصانػكف اتي صيػة ، كقػرركا اف ُيًيمػكا جمػيصيـ مػراء اتم ػكؿق ؿ ال  ر ذتؾ  كت  

نحػػألء اتػػ الد كياطفػػت  خ ػػألر ذتػػؾ تػػ  جميػػ   يحيفػػألالن لظيمػػألن تػػ  اتسػػنة اتجديػػدة ، كانيشػػرت 
، كاسػػػيمألتت  ألسػػػألتيب اترتػػػؽ كاتػػػذ ألء مصظػػػـ   ايػػػـ جألنػػػبكاتػػػدة من ػػػك خػػػألف مػػػ  اتضػػػيكؼ ال

 . (287)قألرب ات  جألن يأل اتصشأل ر كال
صيػػـ لاػػ  ذتػػؾ ك صػد اف كاتػػؽ اتجميػػ  لاػػ  يصيػػيف من ػػك خػػألف اتح ػػـ كقػػ  ييمػػكر نكيػػألف م

رماػػػة  يػػػكؾ خػػػألف ككتػػػدييأل خكاجػػػو كنػػػألقك ،حيػػػ  لًػػػد اإلجيمػػػألع  مػػػ  ُمرالػػػألة  ًػػػألء اتح ػػػـ  يػػػد 
 . (282)اترسم  اتصألـ

 نػػػألء اتماػػػكؾ اتػػػ   الدىػػػـ  صػػػد ايفػػػألقيـ لاػػػ  مكلػػػد  مػػػراء اتم ػػػكؿ ك كمػػػف ىنػػػألؾ لػػػألد ال
تيػػػػذا االجيمػػػألع اترسػػػػم  اتصػػػػألـ، كلنػػػػدمأل لػػػألد ييمػػػػكر نكيػػػػألف اتػػػػذم  ػػػألف ممػػػػ الن تػػػػ  حضػػػػكره 

يفػألؽ االمػراء اتم ػكؿ  إ لاميػـ كالدىأل مكادالن خدميػو تيػـ ك  رماة  يكؾ خألف ك   لف اإلجيمألع
سػميـ، غيػر اف االخػكيف خكاجػو كنػألقك أللا  يصييف من ػك خػألف اتح ػـ ك أنػو كقػ  لاػ  ذتػؾ  

تػػو تانيػػؿ منػػو، غيػػر اف  لػػدكا  مينػػألن  خططػػأل تا ػػدر  من ػػك خػػألف كاتصمػػؿ لاػػ  اإلطألحػػة  ػػو ،ك 
   (283).لألف مأل ُ شؼ، لندىأل يمينصأل لف مكاداة مسأللييمأل ت  ذتؾمخططيمأل سر 
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ىػػأل ييكتػػكف زمػػألـ اتح ػػـ، تًػػد  ألنػػت يميػػؿ ؤ  نأل كغػػكؿ غػػأليميش ك  كخػػالؿ ىػػذه اتمػػدة  ألنػػت 
اتػػ  قضػػألء مصظػػـ كقييػػأل مػػ  رجػػألؿ اتػػديف، ك ألنػػت لاػػ  خػػالؼ دا ػػـ مػػ  كتػػدييأل اتاػػذيف  ألنػػأل 

ؿ يح مػػػػكف كييدػػػػرتكف لاػػػػ  ىػػػػكاىـ، مػػػػراء اتم ػػػػك ىكا يمػػػػأل، تيػػػػذا  ػػػػألف ال ييدػػػػرتألف كتػػػػؽ 
مأل كجيألء اتًـك تًد  ػألنكا  حد منيـ،  حرركف اترسأل ؿ مف غير يسيشألرة كامر كيُ كيددركف ال

كتػػؽ مػػأل يمايػػو لاػػييـ مدػػألتحيـ، تيػػذا ازدادت  لاػػ  مػػراء ممػػف يمياػػكف اتػػييـيمياػػكف نحػػك ال
 يف  يػنيـ، تأل يصػدكا لػف ددقألء كاتمًر ـ ككتدييأل السيمأل  صد يدخؿ  صض مف الرقة  يف الاتفُ 

دػ   ىنػألؾ  ال ػة ح ػػألـ تػ  كقػتي كاحػد، كتشػؿ اتػكزير جين ػألم اتػػذم  جػألدة اتدػكاب  حيػث 
دػ   حػأل ران   ألف مسأللدان تيـ ت  اتح ـ ت  اإلدالح  ينيـ كرتضيـ تسمألع ندأل حو تيػـ، ك 

ىػؿ اتػر م  ميمأل لػف  ت   يفية يدريفو تالمكر، اذ اسي د اال نألء  أرا يمأل اتخألط ة، كا يصدت 
 . (284)كاتدكاب
خػػكيف خكاجػػو كنػػألقك كاميمػػأل قػػد اسػػيمركا لاػػ  ر ييػػـ تػػ  رتػػض يصيػػيف من ػػك اف الك رل 

كىذا مأل ايضػ  تيمػأل  صػد مػف خػالؿ يدػرتألييـ كاترسػأل ؿ اتيػ   ص ػكا  يػأل تالميػر  ،خألف اتصرش
 ك خألف كغيره .  ػػػػػػػػ ألي

رارىـ لا  رتض يكت   من ك خػألف يداتيو  دكا ت  كاحدةي مف رسأل ايـ اتي   ص كىأل  تًد 
ك يػألم   نػألء  حػد  اتح ـ، كانو ي كف  ذتؾ قد خألتؼ قػكانيف جن يػز خػألف، كطا ػكا منػو يرشػي  

) اف تثبيػػت خػػػانية منككخػػػاف ال .ك ػػألف نػػص رسػػػألتييـ ىػػػذه (285)تييػػكت  ح ػػـ اتم ػػكؿ ؛خػػألف 
 .  (286)شؾ سيعكد خيرىا عميؾ (

 ػف ج يػألم اتػذم  ػألف   يػران مػأل ي يػب تيػـ اترسػأل ؿ ميػر ييسػك ك ص كا ىذه اترسأل ؿ ات  ال
ميػر  ػأليك خػألف يسػص  يح يـ تييػأل لاػ  اتمدػألتألة كاتيكاتػؽ كاإلشػفألؽ لاػ  كاتػدييمأل، ك ػألف ال

 .(287)يضألن  يسداء اتندأل   تيمأل ات   ألسيمرار 
مػػر ت كنيمػػأل  ألنػػأل ينظػػراف اتػػ  خػػكيف خكاجػػو كنػػألقك تيػػذا التًػػد  ػػألف سػػ ب لػػدـ يفيػػـ ال

منظػػألر ات طػػر كاتدػػ يألنية ، اذ تػػـ يصظيمػػأل يجػػألرب اتحيػػألة كتػػـ يؤد يمػػأل ،تيػػذا يدػػرا االمػػكر  
خػكيف  ػألف ييػدتألف مػف ذتػؾ ىػك ي  ػيط اتيمػـ، كاتحياكتػة لا  ر ييمأل، كممأل ال شؾ تيػو اف ال



     47 

 

دكف لًػػػد االجيمػػػألع اترسػػػم  اتصػػػألـ تػػػ  كقيػػػو اتمحػػػدد، محػػػألكتيف يأجياػػػو قػػػدر اسػػػيطأللييمأل ، 
 .(288)مراء اتم كؿ  شأف لًد ىذا اإلجيمألعع  يف الكاتصمؿ لا  ي ألرة اتنزا

ميمأل اتمصألرضيف اتكحيػديف تيرشػي  من ػك خػألف اتصػرش  خكاف خكاجو كنألقك ك كتـ ي ف ال 
مػػراء اتم ػػكؿ، ممػػف  ػػألنكا يرغ ػػكف  يصيػػيف شػػيرامكف  ػػف يػػدىـ تػػ  ذتػػؾ لػػدد  خػػر مػػف ال  ػػؿ 

 يػػأل من ػػك خػػألف تػػ  خػػب نيُ  ُ اتيػػ  لانػػكا يسػػين ألرىـ تاطريًػػة  ك يػػألم خػػألف اتح ػػـ، ك   كجػػك  ػػف 
 ػػؿ اف   صضػػيـ  ػػألف يظيػػر اميصألضػػو كاليراضػػو لاػػ  يصيػػيف من ػػك خػػألف ، (289)كتػػ اتمػػرة ال

اتح ـ  ش ؿي لان ، كيسص  ات  اطألتة اتمفألكضة  طرا ػؽ شػي  مػف اتم ػر كاتخديصػة، كيؤتػؼ 
ارسػاكا ك يػألم خػألف ك يػكؾ خػألف، ك  اتًدص كاتركايألت  حجة ضػركرة  ًػألء اتخألنيػة تػ  اسػرة 

 . (290)مير  أليك خألف كشرحكا تو رغ ييـ ت  ذتؾاترسؿ ات  ال
:)اننا مخالفكف ليػذا االتفػاؽ ىـ اترسأل ؿ اتي   ص كىأل تو ُمصانيف تو ت  مضمكنيأل  كمف 

: ) اف الممؾ يصػؿ الينػا بػاالرث، فكيػؼ ضألتكا قأل ايف . ك (297)، معر كف عف ىذا الميثاؽ(
 .(292)نعطيو شخصان اخر !!...(

) نحػػػف قررنػػػا ىػػػذه ىػػػـ مػػػأل جػػػألء تػػػ  مضػػػمكنيأل   ميػػػر  ػػػأليك خػػػألف رسػػػألتةن تيػػػـ  صػػػث الت
المصمحة باالشتراؾ م  االخكة الكبار كالصغار، كانتيى االمر كال يمكف فسخ االتفاؽ. كاذا 
لـ تسػيركا معنػا عميػو، كرشػحتـ شخصػان اخػر غيػر منكػك خػاف انحػؿ عقػد االمػكر، كاختػؿ 

تالفي امر اخر محاؿ. كاف انتـ امعنتـ الفكػر فػي ىػذا العمػؿ قانكف المممكة كامر الرعية، ف
مؾ الػذم ادركتـ في النياية اف ىذا االمر راعى جانب ابناء خاف كاحفاده. الف مثؿ ىذا المُ 

اؿ، لقمػة ػػػػػػػػػػػػػػسػمـ الػى االطفرب ال يجػكز اف يُ ػػػػػػػػػػػبمغ مف مبتدأ المشػرؽ الػى منتيػى المغ
 .(293)معرفتيـ (
خػػر مػػف غيػػر اف ُيجػػدم  ت اتمراسػػالت  ػػيف اتطػػرتيف مػػدة سػػنة ، كانيدػػؼ لػػألـ كاسػػيمر 

مػػو سػػيرقكقيييي   ي ػػ  ُيراسػػالف اتجمأللػػألت اتمصألرضػػة  اتمحألد ػػألت نفصػػألن، ك ػػألف من ػػك خػػألف ك 
النيخأل ػػو كيسػػيراف مصيػػـ تػػ  طريػػؽ اتمرالػػألة ،كاتمػػكاالة، كاتميألدنػػة ،كاتمنألدػػحة،غير اف ذتػػؾ 
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اكب اتاطػػػؼ ،كاتيشػػػديد، كاتي اػػػؼ، كاتييديػػػد محػػػألكتيف اقنػػػألليـ تػػػـ يجػػػد نفصػػػألن ، تيػػػذا اي صػػػأل اسػػػ
 . (294) ألتحجج كات راىيف تصايـ يًينصكف كييصظكف  يف يرىـ

: ) لقػد م ػى عامػاف، مير  أليك خألف قأل الن تػو تييػألخيو ال كارسؿ  ر ة خألف رسألتةن ات  
ككيػػكؾ  بنػػاء اككتػام قػاآفأكنحػف نريػد اجػالس منكػػك قػاآف عمػى العػػرش، كسػبب ذلػؾ اف 

 .(295)خاف كييسكمكنككا بف جغتام لـ يح ركا(
: ) اجمسػػػو انػػػت عمػػػى العػػػرش، ككػػػؿ شػػػخص يخػػػالؼ ميػػػر  ػػػأليك خػػػألف قػػػأل الن تأجأل ػػػو ال

 .(296)طاح برأسو(الياسا، يُ 
مػراء اتم ػكؿ ممػف ايفًػػكا لاػ  انيخػألب من ػػك كتػ  ي نػألء ذتػؾ ييجػػو اتػ  قراقػكـر مصظػػـ ال

ك خػألف يخكيػو  ر ػة خػألف ،كيًػألييمكر نيأل ػةن لنػو، كيكجػو مير  أليرسؿ ال خألف حأل مألن لاييـ، ك 
ف مػػػػف مصسػػػػ ر ػػػػػػػػػػػمػػػػراء اتم ػػػػكؿ اتًألدمير مػػػػف الػػػػػػػػػػػخ دد ػػػػػػػػػػػيضػػػػألن اتػػػػ  ىنػػػػألؾ قراىكال ػػػػك كل 

 .(297)جن يزخألف  
جيمػألع  ىرقسػكف، كي ألرجػألر، كمػف امػراء مراء اتم ػكؿ ممػف حضػركا ىػذا الىـ ال كمف 

ك يػػػػػألم خػػػػػألف، كاريػػػػػؽ  ك ػػػػػأل  اياجييػػػػػألم  ػػػػػف قػػػػػألجيكف، كقػػػػػداف  ػػػػػف اتميسػػػػػرة  ي كييسػػػػػكن  و، ك 
 .(298)كغيرىـ

:) اذا لػـ تبػادر ك صث امراء اتم كؿ رسألتةن ات  نألقك  ف  يػكؾ خػألف كقػد  ػألف مضػمكنيأل 
 .(299)الى االجتماع فأننا سنعيف منككخاف(

تػػ  اتمكلػػد لػػف رغ ػػييـ تػػ  اتكدػػكؿ  كاػػػػػػػػػػػػلان يًنػػكا انػػو ُيمػػألطايـ تيػػدؼ مصػػيف  كحػػيف  
كتصػالن يحر ػكا  صسػأل رىـ ك يػأل  يـ كمػرا  يـ كترسػألنيـ يػراتًيـ اتجمػألؿ اتمحماػة  ،(300) اتمحدد

 .  (307) ألتمؤف كاتيدايأل تحضكر اإلجيمألع 
ميػر اتم ػكت  شػيرامكف مػراء اتم ػكؿ قػرركا يرسػألؿ رسػألتةن  يػد الك صد اف يجمػ  مصظػـ ال

يف تيػػػػػـ تييػػػػػأل  ضػػػػػركرة حضػػػػػكر ىػػػػػذا كغػػػػػكؿ غػػػػػأليميش ككتػػػػػدييأل خكاجػػػػػو كنػػػػػألقك مؤ ػػػػػد اتػػػػػ  
لقػد تجمػ  اغمػب نسػؿ جنكيػز خػاف ، كعمػؿ  ) ألف مضمكف ىذه اترسألتة   ،ك (302)اإلجيمألع
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حتى قدكمكـ، كال نقبؿ أم عذر مػنكـ. فػأف كنػتـ تطمحػكف الػى  القكريمتام سيبقى مستمران 
ائب زيػػؿ النقػػاب عػػف الشػػك عيػػد دراسػػة مصػػال  المممكػػة، كنُ االن ػػماـ فعمػػيكـ الح ػػكر، لنُ 

 .  (303)كنمحك النفاؽ عف كجو الكفاؽ (
) لقد اجتم  اكثر افراد اسػرة جنكيػز خػاف، خر تيذه اترسألتة ىػك   كذ ر اتيمذان  ندألن 

كلـ ينعقد القكريمتام حتى االف بسبب تخمفكـ. كليس ثمة مجاؿ لالعتذار كالمماطمة. كاذا 
بػـر مصػال  لشكرل حتػى تُ كنتـ تفكركف في الكفاؽ كاالتحاد، فينبغي اف تح ركا مجمس ا

 .(304)الممؾ بت امننا(
ىػػداتيـ السػػيمأل  صػػد اف كتػػدت اترسػػؿ   نألؤىػػأل تػػ  يحًيػػؽ  كغػػكؿ غػػأليميش ك  كتيػػذا تشػػات 

مػػراء تحضػػكر اإلجيمػػألع، كحػػيف لامػػكا اف ال منػػألص  نػػألء اتماػػكؾ كال مفألجػػأةن ييػػألىـ  كدػػكؿ 
مػراء اتم ػكؿ خػر مػف ال  جيمػألع سػألر نػألقك، كقػداؽ نكيػألف كلػددمف يا ية اتػدلكة تحضػكر ال

كىػػك حفيػػد ج يػػألم  "ييسػػكقو نيكقػػو اكقػػكؿ " ك ،مػػف  يػػت  يػػكؾ خػػألف، ككدػػؿ يسػػ كقو اغػػكؿ 
خكاجػػو تًػػد  مػػأل خػػك قراىكال ػػك اتػػ  شػػيرامكف ، كى ػػذا كدػػؿ ات ال ػػة اتػػ  م ػػألف كاحػػد،  خػػألف ك 

يأجيػؿ مػر كمحػألكالن يمألع لا  اترغـ مػف انػو  ػألف ميػرددان   يػران تػ   دايػة الجقرر حضكر اإل
ذتػػؾ  يكقصػػو  صػػدـ لًػػد ىػػذا اإلجيمػػألع ،كتػػ  لػػدـ ايفػػألقيـ، محػػألكالن  سػػفره يكمػػألن  صػػد اخػػر ُمصاػػالن 

 .(305)ييجألد س ب مًن  ت  لدـ ذىأل و ات  ىنألؾ 

ـ لًػػػد المػػػراء اتم ػػػكؿ ىػػػذا اإلجيمػػػألع، كحضػػػره مصظػػػـ   نػػػألء 7257ىػػػػ/649كتػػػ  سػػػنة 
ألف كمػنيـ  ر ػة خػألف، ك  ػألييمكر خػألف السرة اتم كتية اتحأل مة ك ألف ت  مًدمييـ  خكة  أليكخػ

مػػػػراء ك يػػػألم خػػػألف، كغيػػػرىـ مػػػف ال كي ػػػيف، ك كيػػػػألف  ػػػف   نػػػألء  كلميػػػـ اياجييػػػألم ات  يػػػر، ك 
اتم ػػػكؿ كاتميمػػػيف مػػػف مصسػػػ ر جن يزخػػػألف ، تضػػػالن لػػػف لػػػدد مػػػف اتًػػػألدة ات  ألر،كادػػػطؼ 

تػػػػؼ مصظميػػػػـ مػػػػف اتم ػػػػألرزيف    ػػػػر مػػػػف  مػػػػراء كاتجنػػػػكد خػػػػألرج اتمصسػػػػ ر ك ػػػػألف لػػػػددىـ ال
ميػػػر  ػػػأليك خػػػألف، يذ  شػػػفكا رؤكسػػػيـ كرمػػػػكا تمشػػػيكريف، ك ػػػأليصكا من ػػػك خػػػألف ك يأييػػػد مػػػف الا
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لا    يألتيـ كرتصكا من ك خألف لا  سػرير اتمما ػة ، كج ػكا لاػ  ر ػ يـ يسػ   (306)منألطًيـ 
 (307)مرات .

خيػػو ماػػػؾ   نػػألء  غػػػكؿ ،ك  كتػػ  ا نػػألء اإلحيفػػألؿ  يصيػػػيف من ػػك خػػألف اتح ػػػـ كدػػؿ قػػدغألف 
ًػػدميف اتييػػألن  كاتطأللػػة تمن ػػك خػػألف، كقػػد اسػػيً اكا    يػػر مػػف اإلحيػػراـ  ػػك مُ غػػكؿ ،كقراىكال 

 (308).كاتيًدير
ق/   650تػػػػػ  لػػػػػدد مػػػػػف اتمدػػػػػألدر اتيألريخيػػػػػة مفألدىػػػػػأل انػػػػػو تػػػػػ  سػػػػػنة  كقػػػػػد كردت ركايػػػػػةن 

ـ يكجيت  كغكؿ غأليميش كمؤيدييأل م  لسأل رىـ نحك مصس ر من كخألف ك ػألف اتمًػدـ 7252
 يألم خألف ،كنألقك  ف  يكؾ خػألف ، كقػد دػألدتيـ تػ  اتطريػؽ لا  جيكشيـ شيرامكف حفيد  ك 

لػػػػف احػػػػد االسػػػػكد  مػػػػف مصسػػػػ ر من كخػػػػألف ممػػػػف ير ػػػػكف االسػػػػكد ، اذ خػػػػرج ىػػػػذا  ح ػػػػألن  رجػػػػالن 
اتضػػأل صة ، كلنػػدمأل اقيػػرب مػػف مصسػػ ر شػػيرامكف اتيًػػ   أحػػد اتدػػ يألف اتػػذم ان سػػرت لجايػػو 

سػكد كجػكد اسػاحة مخ ػأة تطاب منو اتمسأللدة تػ  ادػالحيأل ، كخػالؿ ذتػؾ ا يشػؼ مر ػك اال
:)مػػا اغفمػػؾ كأنػػؾ لسػػت منػػا كيػػؼ لػػـ ،تأجأل ػػو اتدػػ  (309)تػػ  داخػػؿ اتصجاػػة ،تسػػأتو لنيػػأل 

 (370).تعرؼ اف كؿ العجؿ التي معنا كيذه مشحكنة بآالت الحرب(
تػ    كىنألؾ ركاية اخرل ذ رىأل لدد مف اتمػؤرخيف تػ  ىػذا اتدػدد كىػ  ال يخياػؼ   يػران 

ميػر من ػك  ؿ مف شيرامكف كنألقك ضػد اليأمر ،كى   رنألىأل  نفألن مضمكنيأل لف اتركاية اتي  ذ
حػػد اتدػػيألديف كاتمػػدلك  شػػؾ،  لاػػ  يػػد شػػفت غيػػر اف مؤامرييمػػأل ىػػذه سػػرلألف مػػأل  ُ خػػألف، 

ينػػػو  ضػػػألع جماػػػو تػػػ   ميػػػر  ػػػأليك خػػػألف، غيػػػرك ػػػألف ىػػػذا قألدمػػػألن مػػػف مصسػػػ ر من ػػػك خػػػألف كال
ل لر ػػألت   يػػرة  ف كنػػألقك كر اتطريػػؽ ،كلنػػدمأل  ػػد  ات حػػث لنػػو كجػػد نفسػػو  ػػيف جػػيش شػػيرامك 

مػػرىـ ك ػػد  يسػػأؿ احػػد اتفييػػألف اتمسػػألتريف،  يحمػػؿ اال ًػػألؿ كاتمػػأ كالت كاتمشػػرك ألت، تشػػؾ تػػ  
كلندمأل ي يشػؼ كجػكد لػدد   يػر مػف االسػاحة كاتمصػدات اتحر يػة مخ ػأة  تػ  اتصر ػألت، يدرؾ 

 (377) تمن ك خألف ، كييحينكف اتفردة تتنًضألض لا  اتمحيفايف. سكءاتانيـ يضمركف 
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تأسػػرع  شػػؾ اتػػ  مصسػػ ر من كخػػألف ُمحػػذران ييػػأله مػػف غػػدرىـ ، غيػػر انػػو تػػـ ُيصػػر يىيمألمػػألن 
مراء كاتماكؾ مف م  ػة ذتػؾ ، كندػحكه  ضػركرة  نألء ال مراء اتم كؿ ك   يران تو، كقد حذره ال
 (372.) االسيصداد تمكاجيييـ

كج منػػػػػو ،  ك اتخػػػػر  مي ػػػػؿ من ػػػػك خػػػػألف تندػػػػأل حيـ تػػػػػأمر  صػػػػدـ اتػػػػدخكؿ تامصسػػػػ ر اكقػػػػد 
حيجػألز لػػدد مػػف االمػراء اتم ػػكؿ مػػنيـ يياجيػػألم نكيػألف، كيكنألتكيأليػػأل ريف، كجن ػػ ، كقايػػألم، ألك 

مػػراء اتم ػػكؿ ممػػف ي ػػؽ  يػػـ مػػر لػػدد مػػف ال كسػػرغألف، كيكنػػألؿ اتدػػ ير ،كط ػػألف، كيسػػكر، ك 
مر ك ػألف تػ  مًػدمييـ يرغػكج  ات  يػر، كمن سػألر نكيػألف كغيػرىـ ك ر ييـ  ألتيحًيؽ ت  ىذا ال

ؼ تػألرس ُمين ػريف تف   ك  ال ػة اآل مراء كاتصظمألء كاتًضألة، ك صث م  من سألر نكيألف مف ال
مػػراء اتم ػػكؿ اتمخػػألتفيف تػػو ُمػػد ران م يػػدةن تيػػـ، ك صػػد  شػػؼ مػػؤامرييـ قحميػػـ تػػ  مصسػػ ر ال ك ،
يػػألـ ، كتػػ  اتيػػـك اترا ػػ   ػػد   ػػألتيحًيؽ  سػػرلكا تمًأل اػػة من كخػػألف اتػػذم جصايػػـ ينيظػػركف  ال ػػة  

مػػرىـ طا ػػكا اتصفػػك منػػو كل ػػركا تػػو  حًيًػػة يضػػحت ي يـ اتمكجيػػة اتػػييـ، ك صػػد افتػػيُ مصيػػـ تػػ  ا
مػػػػػراء ندػػػػػحكه  نػػػػػألء اتماػػػػػكؾ كال لػػػػف نػػػػػدميـ، ك ػػػػػألد من ػػػػػك خػػػػػألف اف يصفػػػػػكا لػػػػنيـ غيػػػػػر اف 

تً  اتً ض لا  شػيرامكف ،كنػألقك،  ُ كامره  ألداميـ ، كمف  ـ   مصألق ييـ، تأددر من ك خألف 
 (  373.) مف اتمصألرضيفكخكاجو، كقداؽ نكيألف كغيرىـ 

ك ص ػػػػكا رسػػػػألتةن اتػػػػ  اكغػػػػكؿ غػػػػأليميش اتيػػػػ  يػػػػأخرت تػػػػ  اتًػػػػدـك تيين ػػػػة من كخػػػػألف ك ػػػػألف 
:) اذا لـ يكف لؾ عالقة بيذا االمر، كلـ تفكرم بمشاركتيـ اك مساعدتيـ مضمكف اترسػألتة 

 (374).، فسعادتؾ مؤمنة ، كعالمتيا المبادرة نحك الخاف بأقصى سرعة(
) انكـ معشػر االمػراء االنجػاؿ قػد تعيػدتـ ؿ رسألتةن قأل اةن تيـ تييػأل  ت ص ت م  ىذا اترسك 

كقػػدمتـ كثيقػػة خطيػػة بػػأف يظػػؿ الحكػػـ دائمػػان فػػي اسػػرة اككتػػام قػػاآف، كأال تخػػالفكا اكالده، 
غضػب   ػألرت ىػذه اترسػألتةأ، ت(375). كلكنكـ االف قد نق تـ العيػد، كلػـ تنفػذكا ىػذا الكػالـ(

 (377) صد اف االنييألء مف اتيحًيؽ مصيأل..(376)  ات حرمن ك خألف تأمر  ًيايأل كقذتيأل ت
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ميػػػػػػػر  ػػػػػػػأليك خػػػػػػػأل ف  رسػػػػػػػاكا اتػػػػػػػ  ال ُ ميػػػػػػػر ييسػػػػػػػك  ػػػػػػػف ج يػػػػػػػألم ، ك ػػػػػػػكرم تًػػػػػػػد مػػػػػػػأل ال 
ميػػر  ػػكرم  ػػف ، تًػػد  ػػألف دػػألرمألن كشػػديدان مصيمػػأل ، كلنػػدمأل كرده خ ػػر قيػػألـ ال(378)تمحػػأل مييـ

كء لنػػػدمأل  ػػػألف  مػػػالن ، مكايك ػػػألف  ػػػف ج يػػػألم خػػػألف  ػػػف جن يػػػز خػػػألف  شػػػيمو كات ػػػالـ لنػػػو  سػػػ
مػػػير  ػػأليك خػػألف ميػػر  ػػأليك خػػألف، تًػػد  مػػر الكنظػػران تاصػػداكة كسػػكء اتنيػػة اتيػػ   ػػألف يضػػمرىأل ت 

ت كنػػػو  ػػػألف مػػػف ضػػػمف ك  - ألسػػػيدلأل و، تحماػػػو من سػػػألر نكيػػػألف اتيػػػو ك ػػػأمري مػػػف من ػػػك خػػػألف 
يػرب كحػألكؿ غػدقألف غػكرج  ات ،(379)ميػر  ػأليك خػألف جػزاءن تػذتؾ، تًياو ال -مريف ضده آاتمي

مػػػره  تًػػػكا اتًػػػ ض لايػػػو مػػػ  لػػػدد مػػػف خكادػػػو كانييػػػ   ميػػػر  ػػػأليك خػػػألف غيػػػر اف حػػػرس ال
    (320)ىنألؾ

خ ػػألر اتػػ  من ػػك خػػألف خػػرل مفألدىػػأل انػػو  صػػد اف كدػػات ال كقػػد ذ ػػر اتجكزجػػألن  ركايػػةن 
ميػػػػػر  ػػػػػأليك خػػػػػألف  يجػػػػػـك اتميمػػػػػرديف لاػػػػػ  مصسػػػػػ راييمأل، يكجيػػػػػأل مػػػػػ  جيشػػػػػيمأل تالطألحػػػػػة كال

 (322)رىـ جيش من كخألف ،ك ألف لا  راس اتفرقة اتصس رية ىكال ك.تحألد.(327) ألتميمرديف
ميػػػر  ػػػأليك خػػألف مػػػ  جػػػيش شػػػي ألؾ جػػيش من ػػػك خػػألف كالاانػػو  صػػػد ضػػألؼ اتجكزجػػػألن   ك  

  ػر  يػؿ اتميمرديف ت  قيألؿ لنيؼ، يم ف خالتيأل اتجيشألف مػف يتحػألؽ اتيزيمػة  ػألتميمرديف كقُ 
 .(323) نألء ج يألم خألف ؼ مف قألدة جيش اللشرة  مف 

خػأله  ر ػة خػألف قأل ػدان  جصػؿ قػد  ميػر  ػأليك خػألفككرد ت   صض اتمدػألدر اتيألريخيػة اف ال
 .  (324)مره  ألتًضألء لا  اتميمرديف تيذا اتجيش ت ًيو  و ك ًدرايو ك 

راء اتم ػػػكؿ ك يفيػػػة اتًضػػػألء  مػػػكميمػػػأل اخيافػػػت اتمدػػػألدر اتيألريخيػػػة تػػػ  سػػػ ب مصألرضػػػة 
راديػو  دػكرة مر يؤ د تنأل حرص المير لاييـ  تأف ىذا ال  أليكخػألف لاػ  ي  ػألت شخدػييو كا 

شػػرلية مػػف خػػالؿ يأ يػػده لاػػ  دػػحة اتًػػرار اتػػذم  يخػػذه  ألالجمػػألع مػػ  المػػراء اتم ػػكؿ تػػ  
انيخػػألب من ػػك خػػػألف تي ػػكف حأل مػػػألن تام ػػكؿ، كتحردػػو لاػػػ  اتًضػػألء لاػػػ   م يمػػردي سيألسػػػ  

تخألضػػصة يحػػت يحػدث داخػػؿ ات يػػت اتم ػكت  اتحػػأل ـ حفألظػػألن منػو لاػػ  اسػػيًرار مصظػـ اتػػدكؿ ا
 ساطة اتم كؿ كتالسيصداد تضرب  لدا و ك ؿ مف يصألرضو .
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ميػر خييمأل الاخكه يًأل ييمكر اتصكدة ات   ميراف  ر ة خألف ك ك صد اسيًرار اتكض  قرر ال
 ػػأليك خػػألف، كتمػػأل  ألنػػت اتمسػػألتة اتيػػ  سػػكؼ يًطصألنيػػأل طكياػػة، تًػػد دلألىمػػأل من ػػك خػػألف اتيػػو 

نكالػػألن نػألدرة مػف اتيحػػؼ كاتيػدايأل ي ريمػػألن  كقػدـ تيمػأل  نصػػألـ،نكاع شػي  مػف الأكلطػؼ لاييمػأل  ػػ
 .(325)تيمأل

مػػكر سيألسػػية كلسػػ رية لػػدة تصنػػدمأل  ميػػر  ػػأليك خػػألف تػػ  كقػػد اليمػػد من ػػك خػػألف لاػػ  ال
سػػػنة  ػػػالد تػػػألرس تػػػ  حػػػدكد مػػػر من ػػػك خػػػألف  خػػػأله ىكال ػػػك  ألتيكجػػػو تفػػػرض سػػػيطريو لاػػػ   

ميػػػر تاػػػذىألب مػػػ  ىكال ػػػك،  ألر ا نػػػيف مػػػف  ػػػؿ لشػػػرة مػػػف جنػػػكد  ػػػؿ يػػػاخي  ـ7255ىػػػػ/ 653
ؼ   ػر قػكت  مػ  لشػرة اآلتي كنأل لكنػألن كمػددان تػو، ت صػث اكرده خػألف  ػف جػكج  خػألف ا نػو ال

 ، ػف شػػي ألف  ػػف جػكج  خػػألف، كقكيػػألر - ا ػػألم – ك ،ميػر  ػػأليك خػػألف  ألالقػألفجنػدم، ك صػػث ال
 ػػػف مين ًػػػدكر  ػػػف  كقػػػألؿ  ػػػف جػػػكج ، كارسػػػؿ ج يػػػألم ي ػػػكدار  ػػػف مػػػكج   ػػػف  -يكيػػػألر – ك 

م، كاغػػكؿ  ػػف مػػكج   ػػف ج يػػألم، ك ص ػػت جيجػػألف  ي ػػ   نػػت جن يػػز خػػألف ا نيػػأل  كقػػأل ج يػػأل
 .(326)مراء  اتيحًكا م  جيش ىكال كييمكر  ف يكراتج   كر ألف، كلدد  خر مف ال

تـ ي ف اتدكر اتسيألس  ات  ير اتذم مألرسو المير  أليكخػألف داخػؿ ات يػت اتم ػكت  تحػؿ   
   ػػر  حفػػألد جن يزخػػألف سػػنألن تحسػػب  ػػؿ ت كنػػو دػػألحب  اتمنألزلػػألت  يػػنيـ نأل صػػألن مػػف  كنػػو  ػػألف

م راطكريػػػػة   رىػػػػأل ، ك   رىػػػػأل ُ صػػػػدان لػػػػف لألدػػػػمة ال  كسػػػػ   قطػػػػألر اإلم راطكريػػػػة اتم كتيػػػػة ك 
، كتيذا اتس ب  ػألف نػكاب اتخػألف من ػك ال ييميصػكف  نفػكذ   يػر تػ  داخػؿ  اتم كتية ت  قراقكـر

كخػػألف ييميصػػكف  نفػػكذي كاحيػػراـ   يػػريف  مػػالؾ الميػػر  أليكخػػألف، تػػ  حػػيف  ػػألف نػػكاب الميػػر  ألي
 .   (327)ت  مصظـ  راض  من كخألف

 مػػر  ػػر تًػػد  ألنػػت اتمما ػػة تػػ  حًيًػػة التصاػػ  اتػػرغـ مػػف اف من ػػك خػػألف  ػػألف اتخػػألف ال
م راطكريػة اتم كتيػة  ألنػت ف مصظػـ المير  أليك خػألف ،  ػؿ يم ػف اتًػكؿ يُمًسمة  ينو ك يف ال

 (328)ألييو.ىيمألـ االمير  أليك خألف كرلإيحظ   
 ر اف من كخألف  ألف يسيشير االمير  أليكحألف كيسيم  تندػأل حو تػ  مصظػـ االمػكر كقد ذُ 

مػػأل لػػدا اتمسػػأل ؿ اتمألتيػػة ،تصاػػ  اتػػرغـ مػػف  ًيػػو  ػػو ،كاحيرامػػو تػػو  ػػألف ال ػػد تػػو مػػف االحيفػػألظ 
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تمػأل ييدػؼ  ػو مػف ذ ػألء   حًكقو  كنو اتخألف االلظـ كاتيمي   دالحيأليو اتمسػيًاة لنػو،نظران 
 (329)كشخدية قكية كساطة تـ ييخؿ لف مًكمألييأل ت  ام يـك الم شخص.   ير

ك رل اف ىنألؾ امكر اخرل ميمة  ألف االميػر  ػأليك خػألف يػرل ضػركرة اف ينفػرد من كخػألف 
 ت  اددار قراره حيألتيأل.

 ر اف اتراىب اترحألتة اتم شر كتيـ رك ركؽ قد كدؿ ات  حضرة االمير  ػأليك خػألف تًد ذُ 
) لف ينػاؿ مغفػرة تو    ،كخألط و قأل الن (330)ؽ اتصألدات كاتمراسيـ اتم كتية كر   امألمو لا  كت

، كقد اريصد مصظػـ االمػراء كاتًػألدة اتم ػكؿ ممػف  ػألنكا (337).( السماء دكف اف يككف مسيحيان 
 سػػت انفألسػػو  سػػ ب حدي ػػو  يػػذه اتايجػػة تػػ  حضػػرة االميػػر  ػػأليك خػػألف ،كاريصػػش اتميػػرجـ كحُ 

خػألف تػـ يسػػيط  اف ييخػذ اتًػرار اتحألسػـ تػػ  ذتػؾ ك مفػرده ت صػػث مصػو  ،غيػر اف االميػر  ػػأليك 
 (332)اترى ألف ات  من كخألف ت  قراقكـر تا ت ت  امرىـ .

 :عالقة االمير باتك خاف م  االمراء الركس:رابعان *

مػػف اتجػػدير  ألتػػذ ر انػػو لنػػدمأل نجػػ  االميػػر  ػػأليك خػػألف تػػ  تػػرض سػػيطريو لاػػ  مصظػػـ 
 أل.ركسيأل اي   سيألسة حألزمة م  ح ألمي

تًػػد اسػػيدل  االميػػر  ػػأليك خػػألف االمػػراء اتػػركس اتػػ  لألدػػميو ؛تيًػػدمكا تػػو تػػركض اتػػكالء 
 سػػ ب   رىػػألن كاتطأللػػة ك ػػألف مػػف  يػػنيـ يألركسػػالؼ اميػػر نكتجػػكركد ك ييػػؼ ،كقػػد ذىػػب اتيػػو مُ 

شصكره  ألتخكؼ، تًدـ تالمير  أليك خألف اتكالء كاتطأللػة ،تػألنصـ لايػو  اًػب اميػر االمػراء ،اك " 
" ،كامره  ألتيكجو ات  اتصألدمة اتم كتية قراقكـر تيًدـ اتطأللة تاخألف االلظـ تػ  االمير ات  ير

حينيػأل  يػكؾ خػألف ،تأسػيجألب تطا ػو ىػذا ،ك ػر  نفسػو امػألـ اتخػألف مػف االييألمػألت اتيػ  كجيػػت 
 (333) اتيو  مًألكمة اتم كؿ .

مػؿ ج مألنػو اتػ  مدينػة تالديميػر ـ ،كحُ 7246ق/644غير انو سرلألف مأل يكت  تػ  لػألـ 
لاػػػػ  مدينػػػػة سػػػػكزداؿ  تػػػػف تييػػػػأل ،كقػػػػد خاػػػػؼ كتػػػػديف ىمػػػػأل انػػػػدرك ات ألن ،ك ػػػػألف حأل مػػػػألن يػػػػث دُ ح

 (334)،كات سندر االكؿ اتذم  ألف يح ـ امألرة نكتجكركد.
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رؼ تيمػػأل  صػػد  ألسػػـ ات سػػندر نيفسػػ    ألتيصًػػؿ ،تًػػد كقػػد ايدػػؼ ات سػػندر االكؿ اتػػذم ُلػػ
فصػؿ يفػألكت اتًػكة  ينيمػأل ،كاف دمر ركسػيأل  ادرؾ اف مًألكمة اتم كؿ ت   الده مػف شػأنيأل اف يُػ

جنػػػػب  ػػػػالده اتخػػػػراب زار اتًػػػػكات اتم كتيػػػػة  كسػػػػصيأل اف يجيػػػػألح امألريػػػػو تػػػػ  ام كقػػػػت،كحي  يُ 
االميػػر  أليكخػػألف تػػ  لألدػػميو اتسػػرام تيًػػدـ تػػو اتػػكالء كاتطأللػػة ،كادػػطحب مصػػو اخػػأله انػػدرك 

اتػػػكالء  ،تأسػػػيً ايمأل االميػػػر  ػػػأليك خػػػألف  ألتيرحػػػألب ، ك صػػػث  يمػػػأل اتػػػ  قراقػػػكـر تيًػػػدمأل تػػػركض
كاتطأللػػػػة تاخػػػػألف االلظػػػػـ م امػػػػأل تصػػػػؿ كاتػػػػدىمأل ،تػػػػأنصـ اتخػػػػألف  يػػػػكؾ لاػػػػ  ات سػػػػندر  كاليػػػػة 

لػػػػػف ركسػػػػػيأل اتجنك يػػػػػة حيػػػػػ  مدينػػػػػة  ييػػػػػؼ ،كمػػػػػن  اخػػػػػأله اندريػػػػػو كاليػػػػػة  نكتجػػػػػكركد تضػػػػػالن 
 (335)تالديمير.

كاسيدل  دانيألؿ امير غألتيسيأل اتػ   ػالط االميػر  ػأليك خػألف ،تيكجػو اتيػو كقػدـ تػو تػركض 
كاتطأللػػػة ،كقػػػد اسػػػيمد ىػػػذا اتًػػػكة مػػػف خػػػالؿ كال ػػػو تام ػػػكؿ تيأل ػػػو مصظػػػـ جيرانػػػو كتػػػ  اتػػػكالء 

مًػػدمييـ  ػػيال اترا ػػ  ماػػؾ اتمجػػر ،كحيػػ  ييجنػػب االدػػطداـ  ػػو يحػػألتؼ مصػػو كيػػزكج تيػػكف  ػػف 
 (336)دانيألؿ مف  كنسيألنس ا نة  يال اترا  .

مػف  ـ كتػكلي ابنائػو الحكػـٕٙ٘ٔىػ/ٗ٘ٙخاف سنة  ان: كفاة األمير باتكمساخ*
 بعده  :

 صػػث الميػػر  أليكخػػألف رسػػاو يتػػ  ا نػػو سػػريألؽ خػػألف يػػدلكه تحضػػكر اتًكريايػػألم اتػػذم دلػػأل 
إلنصًػػألده من كخػػألف، تيكجػػو سػػريألؽ خػػألف يتػػ  مًػػر اتخػػألف كق ػػؿ كدػػكتو اتيػػو كدػػاو خ ػػر كتػػألة 

 .(337)ـ 7256ىػ/654كاتده المير  أليكخألف سنة 
 48ـ ك ػػػػألف لمػػػػره 7252ىػػػػػ/ 650ميػػػػر  ػػػػأليك خػػػػألف يػػػػكت  سػػػػنة  ػػػػر اف التػػػػ  حػػػػيف ذُ 

 (339)ـ.7255ىػ/ 653شألر اترمزم ات  اف كتأليو  ألنت سنة  .ك (338)سنة
ـ  7256ىػػػػ/ 654شػػػألرت اتيػػػو اتمدػػػألدر اتيألريخيػػػة كىػػػك  كؿ اتػػػذم جػػػد اف اتيػػػألرير ال ك 

  قرب ات  اتدحة الجمألع اتمدألدر اتيألريخية لايو.
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اتً ياػػة اتذى يػػة  صػػد كتػػألة كىػػذا يصنػػ  اف مػػدة سػػاطيو  ألنػػت  ال ػػيف سػػنة ، تًػػد يػػكت  ح ػػـ 
 (340)ـ.7227ىػ /  624ا يو جكج  خألف سنة 

رض كدػػ  ق ػػؿ كتأليػػو  دتنػػو تػػ  حفػػرة يحػػت ال ميػػر  ػػأليك خػػألف كذ ػػر اتجكزجػػألن  اف ال
مػكاؿ كاتسػالح ك ػؿ كانػ  كالف يزينػكا ىػذا اتم ػألف  ألالترشػة كال ف ي كف  حجـ ات يت ك  لا  

 طػػكا ىػػذا اتم ػػألف كي نػػكا شػػخص اتػػ  قا ػػو،  ػػـ يُ حػػب  دتف مصػػو  صػػض نسػػأل و ك مػػأل يخدػػو، كُيػػ
 .(347)تكقو ق ة 

ميػر  ػأليك خػألف ىػ  ينفػراد من ػك خػألف ىػـ نيػأل ج كتػألة ال شػألرة اتيػو اف مػف كممأل يجػدر ال
 (342)رجألء االم راطكرية اتم كتية.   ألتح ـ ت  مصظـ 

ري ػألن تمػأل  ػألف مير  أليك خألف كدالحيأليو  ألنػت مسػألكيةن يًمر يؤ د تنأل اف نفكذ الكىذا ال
 ييمي   و من ك خألف كىك خألف اتم كؿ االلظـ .

 ػألف مػف اىػـ مسػألنديو ،تحػألكؿ اتيًػرب ا  ػر مػف اخيػو  ميمػألن  سيألسػيألن  غير انو تًد لضكان 
 (343)ىكال ك كااليفألؽ كاتيفألىـ مصو .

ميػػر سػػريألؽ خػػألف كادػػؿ مسػػيريو اتػػ  مًػػر من ػػك خػػألف ىنػػأل اف ال ذ ػػراكمػػف اتميػػـ اف  
كتػػػألة كاتػػػده،ممأل زاد مػػػف احيػػػراـ من ػػػك خػػػألف كيًػػػديره تػػػو، كمنحػػػو اتصطػػػؼ  صػػػد سػػػمأللو خ ػػػر 

كاإللزاز، يذ اقػره لاػ  مصظػـ  مػالؾ   يػو كلاػ  قيػألدة اتجيػكش، ك لطػأله اتحػؽ تػ  اف يػدلك 
كاله  لػػػػزه ك   رمػػػػو ك  دػػػػدر اتًػػػػرارات اتما يػػػػة، ك تنفسػػػػو  ألترجػػػػؿ ات ػػػػألن  تػػػػ  اتدكتػػػػة، كتػػػػ  اف يُ 

 (344)مكاؿ ك مأل يايؽ  ألتماكؾ. ف ال ألترلألية اال كية، كمنحو   يران م
تًد  راد المير  أليكخألف  ف يرث ا نو مف  صده  ؿ مأل  ألف ييميػ   ػو مػف نفػكذ   يػر كىػذا 
مأل حدث  ألتفصؿ ، تألتنفكذ ات  ير اتذم  ألف ييمي   ػو الميػر سػريألؽ خػألف تػ  ليػد   يػو ك صػد 

 ػألف يًػػ   ػيف نيػرم اتػػدكف  كتأليػو قػد دتػ   صػػدد مػف المػراء اتػػركس تزيألريػو تػ  مصسػػ ره اتػذم
 .(345)ًدميف تو تركض اتكالء كاتطأللةكاتفكت أل مُ 
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كقد كرد ت   حد اتمدألدر اتيألريخية  ف المير سريألؽ خػألف  ػألف مسػيحيألن ، ك نػو قػد دلػأل 
لػػدد مػػف   نػػألء قكمػػو كلػػدد مػػف الجألنػػب اتكاتػػديف اتػػ   ػػالده اللينػػألؽ اتمسػػيحية ، كتيػػذا تًػػد 

 .(346) ر ة خألف اتذم  لينؽ اإلسالـصألديألن تصمو المير  ألف مُ 
رك ػػركؽ اتػػذم زار مصسػػ ر الميػػر سػػريألؽ خػػألف سػػنة  اتم شػػر اترحألتػػة كقػػد ذ ػػر اتراىػػب

ـ، ق ػػؿ اف ييػػكت  اتح ػػـ  ف الميػػر سػػريألؽ خػػألف  تػػـ ي ػػف مسػػيحيألن كت نػػو  ػػألف 7253ىػػػ/657
 .(347)يصطؼ لا  اتمسيحييف ت   الده

ق يػؿ رجكلػو مػف مًػر اتخػألف من ػك   ه الجػؿسرلألف مػأل كاتػأل المير سريألؽ خألف غير  ف
، كاف كتأليػو (349)، كقد ذ ر  ألريكتد  نو مألت مسمكمألن لا  يد  حػد  قألر ػو(348)يت  نير اتفكت أل

ـ  أشػيري 7256ىػ/654مير  أليكخألف ام سنة  ألنت ت  اتسنة نفسيأل اتي  يكت  تييأل كاتده ال
 .  (350)ير ش قاياة، كىذا يصن  انو تـ ي ؽ ت  اتح ـ سكل  ضصة 

. تػ  حػيف (357)لرشػو  صػد كتأليػو  ف نػألءن ير ػك  ميػر سػريألؽ خػألف كقد ُذ ر انػو تػـ ي ػف ت 
 نأل ػو  مير سريألؽ خألف  صث من ك خألف رساو اتػ  زكجأليػو ك ذ ر اتيمذان  انو لندمأل يكت  ال

 و  ػػألف.كىػػذا يصنػػ  انػػ(352)كاخكيػػو مؤ ػػدان تيػػـ لطفػػو كرلألييػػو تيػػـ، كتيخفػػؼ لػػنيـ اآلـ تراقػػو
  نألء. ديو ت

.  ينمػػػػأل (353)كالغجػػػ   ػػػألف ا ػػػػف سػػػريألؽ خػػػػرل اف  تػػػ  حػػػيف كرد تػػػػ  مدػػػألدر يألريخيػػػة 
ميػػػر  ػػػأليك خػػػألف مػػػف ا نػػػو يكقػػػك كالغجػػػ  ىػػػك حفيػػػد ال حػػػد اتمدػػػألدر اتيألريخيػػػة اف  شػػػألرت  

 .(355)مير  أليك خألفكالغج  ىك ا ف ال خرل ات  اف  شألرت مدألدر يألريخية  . ك (354)قألف
 ميػػر  ػػأليك خػػألفا ػػف الىػػك  كالغجػػ  ت االحػػداث اتيألريخيػػة اف ارل مػػف خػػالؿ مسػػيجداك 

   اتد يػػػػػػػػػػػر .
دػػدر من ػػك خػػألف   ػػر كتػػألة االميػػر سػػريألؽ خػػألف خيػػر دتيػػؿ لاػػ  ذتػػؾ  ىػػك انػػو لاػػ   ك 

  ر نسأل و  راقجيف خأليكف حأل مة لا  اتػ الد ككدػيةن  كامره  يصييف ارماة االمير  أليك خألف ك  
شيد لكده حؿ محايألكالغج  اتذم  ألف قألدر  لا    .(356)ان تد ر سنو حي  اذا ُ  ر كا 



     58 

 

كتػػػػ  ليػػػػد ىػػػػذا الميػػػػر اسػػػػيمر المػػػػراء اتػػػػركس ييكاتػػػػدكف لاػػػػ  مًػػػػره حيػػػػ  لػػػػػألـ     
كالغجػػ  يػػكت   ميػػر . غيػػر اف ال(357)ـ، ُمًػػدميف تػػو تػػركض اتػػكالء كاتطأللػػة7257ىػػػ/655

 .   (358)ت  اتسنة ذاييأل
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ضػػػػػ  االسػػػػػرة اتم كتيػػػػػة كاىػػػػػـ خألنألييػػػػػأل كىػػػػػك جػػػػػألم  تاً أل ػػػػػؿ اتم كتيػػػػػة ىػػػػػذا اتمخطػػػػػط يك 
 (359).ك طكنيأل

 ُسكال بيادرك ي                                
 جنكيز خان

 

 

 

 اوكتاي                                          جىجي                               جغتاي                                                           تىنىي

                                                                                                   خاواث ما وراء انىهز                         خاقاواث مىغىنستان            

 و(0259 – 0115هـ(/)770 – 513)

 

 

 قىبيالي                                               هىالكى

 بالد انصيه ب انايهخاواث فارص         اسزة يى

 هـ(/770 – 535)    هـ(/ 734 – 534)

 و(          0259 – 0138)  و( 0233 – 0137 

 أوردا )انقبيهت انبيضاء(        باتىسيه              تغاتيمىر                          تىال         ضيبان                                                              

 انقفجاق انطزقي            )انقبيهت انشرقاء(               )وىكاي وسيبيزيا(      )خاواث  )ماوراء انىهز(                                                     

 غزبي      انقفجاق انبهغاريا انكبزي(                                                                                                            

 هـ(/820 – 512)      هـ(/751 -510)                                                                                                                             

 و(0317 – 0115) و(   0248 – 0113)                                                                                                                           

 االمبزاطىريت بعذ اوكماش                       

 رقعتها في قزاقىرو                        

 هـ(/874 – 770)                        

 و(0371 – 0259)                       

                           

                           

 انقاساق         دونت انقفجاق            خاواث قاسان     خاواث قاسمىن     خاواث انقزو            انقبائم انمىقسمت   خاواث تيىمه                             

 األواخز انتي                                                                                     هـ(/559–510)     هـ(/874-0132)                          
  هـ(0103–820)    أسسها تقاتمص          هـ(/949-830)    هـ(/  0189–843)    هـ(/ 0097–812)  و(         0171-0113)    و(0522–0371)                              

                               و(0799–0317و(                          )0440 – 0327)     و( 0578–0341)  و(   0781–0311)                                                                                          

                                                      

                                                                                                                                              

 خاناخاواث استز                                                                                                                                             

 هـ(/950 – 781)                                                                                                                                            

 و( 0442 – 0354)                                                                                                                                           

  

 

 خاواث خيىة                     خاواث بخاري                                                

 هـ تقزيباً(/0113 – 915هـ(/          )910-0191)                                            

 و(0819-0411و(              )0404-0872)                                            

 انقبيهت انذهبيت
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جػػػكج  خػػػألف كا نأل ػػػو كاحفػػػألده ممػػػف ح مػػػكا تػػػ  اتً ياػػػة  سػػػرةتيكضػػػ  اىػػػذا اتمخطػػػط امػػػأل     
 (360)اتذى ية.
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 ىػػذا اتجػػدكؿ يكضػػ   سػػػمألء  مػػراء اتً ياػػة اتذى يػػػة ممػػف ح مػػكا تػػػ  شػػص ة  أليكخػػألف  ػػػفك 
 (367)".اتًفجألؽ ات ر  "،  ك" اتً ياة اتزرقألء  كؾ اكردك"جكج  خألف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ7224ىػ/627 أليكسيف خألف  ف جكج   -7
 ـ7255ىػ/653 سريألؽ  ف  أليك   -2
 ـ7256ىػ/654  كالغج   ف  أليك ، )يحت كدألية  مة  رقجيف خأليكف( -3
 ـ7257ىػ/655  ر و  ف جكج   -4
 ـ7265ىػ/664 من كييمكر -5
 ـ7280ىػ/679 ـ(7287ىػ/686يكدا من ك ، )اليزؿ اتح ـ سنة  -6
 ـ7287ىػ/686 يكال كغأل -7
ًْيك )اكيك خيك غك( غيألث اتديف -8  ـ7290ىػ/689 ُي
 ـ7372ىػ/772 اكز ؾ ، غيألث اتديف محمد -9

 ـ7340ىػ/747 يين   ؾ  -70
 ـ7340ىػ/747 جألن   ؾ جالؿ اتديف محمكد -77
 ـ7356ىػ/758  ْردل  ؾ ، محمد....  -72
 قا أل( ....... )    ك،قكتنأل  -73

 
 ـ7358ىػ/760

 ـ7358ىػ/760 .نكركز  ؾ محمد ..... .. -74
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 ىػػذا اتجػػدكؿ يكضػػ   سػػمألء  مػػراء اتً ياػػة اتذى يػػة ممػػف ح مػػكا تػػ  شػػص ة اكرداخػػألف  ػػفك 
 (362)".  ؿ  كردا"، ك "اتًفجألؽ اتشرق "، ك " ؽ اكردك"  ، كاتً ياة ات يضألء،جكج  خألف

 
 ـ7226ىػ/ 623  كردا  -7
 ـ 7280ىػ/679 قكج  -2
 ـ7307ىػ/707  أليألف -3
 ـ7309ىػ/709 سألس   كقأل -4
 ـ7375ىػ/775 ي سألف -5
 ـ7320ىػ/720 م ألرؾ خكاجو -6
 ـ7344ىػ/745 ُجميألل -7
 ـ7360ىػ/762 كس كر  -8
 ـ7375ىػ/777 يكقيأل  ية -9

 ـ7376ىػ/777 ييمكر ماؾ  -70
 ـ7376ىػ/799 (ـ7376ىػ/799غيألث اتديف يًيألميش ، حي  سنة )  -77
 ـ7378ىػ/780 ايحألد اتً ياة اتزرقألء كات يضألء  -72
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 :كمصادره ىكامش الفصؿ االكؿ*
 شػيكخ عمػى طمػؽيُ  كػاف تركػي لقػب انػو كػذلؾكػر كذُ  السػمطاف، الفارسػية بالمغػة اهمعن افكر ذُ : " القاف " أك خاف، -ٔ

 الػكالة عمػى ذلػؾ بعػد المقػب ىذا طمؽأُ  ثـ الرئيس، كمعناه ـ، ٛ/ ىػ ٕك ـ ٚ/ ىػ ٔ القرف منذ الترؾ قبائؿ في االمراء
 أك، الخاقػػاف عميػوطمػؽ أُ  لػػذما االعظػـ االسػرة لسػػيد اسػمية كانػت انيػا كلػػك بتبعيػة يعترفػكف كػػانكا الػذيف المغػكؿ مػف

 التفاصػيؿ مػف لمزيػد.كالعػراؽ فػارس بػالد فػي المغػكؿ ممػكؾ عنػد السػمطنة لقػب كػاف خػاف لقػب اف كر أي ػان كذُ  القاف،
،راجعػػػو كعمػػػؽ حكاشػػػيو االسػػػتاذ: محمػػػد كمػػػاؿ الػػػديف :ينظػػػر الخكارزمي،ابػػػك عبػػػد ا  محمػػػد بػػػف احمػػػد،مفاتي  العمـك

ـ،بريػؿ ٜ٘ٛٔاف خميؿ ،طب  عمى النسخة التي قاـ بطبعيا ج.فاف فمػكتف سػنة االدىمي،طبعو كصححو كرقمو : عثم
نقمػػو الػى العربيػػة: د.  التػكاريخ، جػام  ،رشػػيد الػديف ف ػػؿ ا   ،اليمػذاني ؛ٚٚـ، صٖٜٓٔق/ٜٖٗٔ، ٔ،ليػدف، ط

، ٔركت، طفؤاد عبد المعطػي الصػياد، راجعػو كقػـك لػو: د. يحيػى الخشػاب، دار الني ػة العربيػة لمطباعػة كالنشػر، بيػ
 ،،ــ الرمػزم، ؛ٗٔص ىػامش ،مف اككتام قػاآف الػى تيمػكر قػاآف خاف جنكيز خمفاء بتاريخ الخاص الجزء،ـ ٖٜٛٔ

، ٔتمفيػػؽ االخبػػار كتمقػػي  اآثػػار فػػي كقػػائ  قػػزاف كبمغػػار كممػػكؾ التتػػار، المطبعػػة الكريميػػة كالحسػػينية، أكرنبػػكرغ ، ط
سػػالمية فػػي التػػاريخ كالكثػػائؽ كاالثػػار، الػػدار الفنيػػة لمنشػػر االلقػػاب اال حسػػف،. د الباشػػا، ؛ٖٛ٘ص ،ٔج ،ـ ٜٛٓٔ

، المطبعػة الكاثكليكيػة المعربػة الفارسػية االلفػاظ أدم، السػيد شير، ؛ٕٗٚ،ص ـٜٜٛٔىػ/ ٜٓٗٔكالتكزي ، القاىرة، 
،فاسػػيمي فالديميػػركفتش ، تػػاريخ التػػرؾ فػػي آسػػيا الكسػػطى،  بارتكلػػد ؛ٛ٘ص ،ـٜٛٓٔلالبػػاء اليسػػكعييف، بيػػركت، 

 ؛ٕٜٔص ،مػػة : د.أحمػػد سػػعيد سػػميماف، راجعػػو : ابػػراىيـ صػػبرم ،مكتبػػة االنجمػػك المصػػرية ، مصػػر ، بػػال.ت ترج
ـ ، مطبعػػة ٖٖٛٔ – ٕٛ٘ٔىػػػ/ٖٛٚ – ٙ٘ٙ –حككمػػة المغػػكؿ  –تػػاريخ العػػراؽ بػػيف االحتاللػػيف  عبػػاس، العػػزاكم،

 فػػي المغػػكؿ المعطػػي، عبػػد فػػؤاد. د الصػػياد، ؛ٜٕٗص ىػػامش ،ٔج  ،ـ ٖٜ٘ٔىػػػ/ٖٖ٘ٔ،  ٔبغػػداد ، بغػػداد ، ط
؛المنجد،صػالح الػديف، المنجػد فػي المغػة كاالعػالـ، ٜٗص  ىػامش ،دار الني ة العربية ، بيركت ، بال. ت  التاريخ،

، الشػػرؽ االسػػالمي قبيػػؿ ؛حمػػدم، حػػافظ احمػػدٕٔٓ،صٕٔٓٓ، ٖٚدار الفقػػو لمطباعػػة كالنشػػر ،مطبعػػة ني ػػت ،ط
بالنت،ريتشػػػارد، النقػػػكد العربيػػػة  ؛ٖٛٔ،ىػػػامش صٜٓ٘ٔد، الغػػػزك المغػػػكلي، دار الفكػػػر العربػػػي، مطبعػػػة االعتمػػػا

؛  ٖٔٔ،صٜٜٗٔ، ٔط سػػػكريا، كاالسػػػالمية ،تعريػػػب : بسػػػاـ سػػػركج كابػػػراىيـ سػػػركج، منشػػػكرات شػػػركة السػػػائ  ،
سػػالمية مػػف العصػػر الراشػػدم حتػػى بػػدايات القػػرف ربػػاب السػػمطاف فػػي الػػدكؿ األأمعجػػـ القػػاب  قتيبػػة،. د الشػػيابي،

جنكيزخػػاف الكحشػػي النابغػػة  صػػفا، محمػػد اسػػد ا ،  ؛ٖٛص ،ـٜٜ٘ٔرة الثقافػػة، دمشػػؽ، العشػػريف، منشػػكرات كزا
؛الشػػػاعر،د. ٓٔص ،ٜٛٛٔق/ٛٓٗٔ، ٔـ، دار النفػػائس لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػ  ، بيػػػركت ، طٕٕٚٔ-ٚٙٔٔ

زغركت،د.فتحي،النػػكازؿ  ؛ ٕ٘ص بػػال.ت، محمػػد فتحي،مصػػر قػػاىرة المغػػكؿ فػػي عػػيف جػػالكت، دار المعارؼ،مصػػر،
 بارتكلػد، ؛ ٔٓٔـ،صٜٕٓٓق/ٖٓٗٔ،  ٔلكبرل في التاريخ االسالمي،االندلس الجديدة لمنشر كالتكزيػ  ،مصػر ،طا

بحػػػث منشػػػكر فػػػي دائػػػرة المعػػػارؼ االسػػػالمية، اعػػػداد كتحريػػػر: د. ابػػػراىيـ زكػػػي خكرشػػػيد،كد. عبػػػد الحميػػػد  خػػػاف،
 .ٕٗٗكصٖٕٗص خاف، مادة ،ٙٔ مج ،يكنس،كحسف عثماف، مطاب  دار الشعب، القاىرة، بال.ت

 كثيػر عػادالن  كػاف نقرات،قػك  قبيمػة مف نكياف دم ابنة تكجيفف بكرتو كالدتو ،أكالد جنكيزخاف اكبر ىك جكجي خاف: -ٕ
 انػو ،غيركال ػراء السػراء في لو كمعاكنان  كمالزمان  مصاحبان  كاف كبر كعندما كمسكنو، ممبسو في متكمؼ غير المرحمة
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 خػػاف تكلػػكم اخيػو مػػ  دائػػـ كفػاؽ عمػػى كػػاف بينمػا خػػاف، كاككتػام خػػاف مغتػػاج اخكيػو مػػ  كالخػػالؼ النػزاع دائػػـ كػاف
 مػا الكاقعػة كالمناطؽ الكاليات معظـ كحكـ القصكر كتنظيـ الصيد امكر عمى االشراؼ خاف جنكيز اليو فكض كاسرتو،

 كاسػتكلى ؽ،القفجا دشت عف ف الن  ، المناطؽ تمؾ في كالمشاتي المصايؼ كجمي  التام كجباؿ ارتشنير  حدكد بيف
 سػرعاف خػاف جنكيػز كالػده مػ  العالقات افغير  اخرل، مدف كفت  كخربيا قمعتيا كفت  اترار  مدينة عمى خاف جكجى

 بسػكء متعمالن  كغيرىا كالبمغار كالجركس الباشغرد بالد عمى السيطرة في اكامره تنفيذ عف امتناعو بعد السيما تكترت ما
 االخبػار كصػمت مػا سػرعاف انػوغيػر  منػو، النيػؿ فقػرر ذلػؾ، صػحة عدـ شؼاكت خاف جنكيز افغير  الصحية، حالتو
عالء الديف عطا ممؾ بف بياء الػديف محمػد  الجكيني،: نظري التفاصيؿ مف لمزيد.ـٕٕٙٔ/ ىػ ٕٗٙ سنة بكفاتو اليو

لمػػػػػػػػػػػػػػػػػالح بف محمد، تاريخ جيانكشام، نقميا عػف الفارسػية كقارنػو بالنسػخة االنكميزيػة : د. محمػد التػكنجي، دار ا
 ٜٚكص ٜٙكص ٜٔكص ٜٓكص ٖٚص -ٕٚص،  ٔج ،ٔـ ، ـٜ٘ٛٔىػػػػػػػػ/ ٘ٓٗٔ، ٔلمطباعػػػػػػة كالنشػػػػػػػر، ط

 جنكيػز خمفػاء بتاريخ الخاص الجزء التكاريخ، جام  اليمذاني، ؛ٕٗٗكص ٘ٚٔكص ٜٗٔكص ٗٗٔكصٕٖٔصك 
مبتدأ كالخبػر فػي العبر كديكاف ال ،عبد الرحمف بف محمد  ،خمدكف ابف ؛ٕٔٔص -ٜٔٔكص ٜٚص -ٜٙص خاف،

أياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف األكبر،  بط المتف كك   الحكاشػي كالفيػارس األسػتاذ : 
 ؛ٖٓٙكص ٕٓٙكص ٜ٘٘ص ،٘ج ،ـ ٜٛٛٔىػػ/ٛٓٗٔ،  ٕخميؿ شػحادة ، مراجعػة : سػييؿ زكػار، دار الفكػر، ط

 فػػػي المغػػػكؿ المعطػػػي، عبػػػد فػػػؤاد. د لصػػػياد،؛ا ٖٖٙكص ٕٖٙكص ٖٛ٘ص ،ٔج االخبػػػار، تمفيػػػؽ ـ،. ـ الرمػػػزم،
تػػاريخ المغػػكؿ منػػذ حممػػة جنكيػػز خػػاف حتػػى قيػػاـ الدكلػػة التيمكريػػة،  عبػػاس، اقبػػاؿ، ؛ٗٙٔص – ٖٙٔص التػػاريخ،

 ،ـٕٓٓٓىػػػ/  ٕٓٗٔترجمة:د.عبػػد الكىػػاب عّمكب،اصػػدارات المجمػػ  الثقػػافي، ابػػك ظبػػي، االمػػارات العربيػػة المتحػػدة،
شػػػبكلر، بيرتكلػػػد، العػػػالـ االسػػػالمي فػػػي العصػػػر  ؛ٗٓٔص -ٖٓٔكص ٕٛص -ٔٛكص ٕٚكص ٙٙكص ٔٙص

المغكلي، نقمو الى العربية االستاذ: خالػد اسػعد عيسػى، راجعػو كقػدـ لػو :د.سػييؿ زكػار،دار حسػاف لمطباعػة كالنشػر، 
؛ بكؿ،سػػػتانمي لػػػيف، طبقػػػات سػػػالطيف االسػػػالـ، الػػػدار العالميػػػة لمطباعػػػة كالنشػػػر  ٖٗـ،صٕٜٛٔق/ ٕٓٗٔ، ٔط

بيػػاني، د.شػػيريف، المغػػكؿ التركيبػػة الدينيػػة كالسياسػػية ،ترجمػػو عػػف ؛  ٕٗٓـ،صٜٙٛٔق/ٙٓٗٔ، ٔطكالتكزيػػ  ،
الفارسية :سيؼ عمي،راجعو كقدـ لو: د.نصير الكعبي، شركة المطبكعات لمتكزي  كالنشػر ،الناشػر: المركػز االكػاديمي 

مممكة عكا كالحمالت  -ة  تاريخ الحركب الصميبي ستيفف، رنسيماف،؛ ٜٖٗص -ٖٜٖ،صٖٕٔٓلالبحاث، بيركت، 
؛الصػػالبي، د.عمػػي ٜٕٗص ،ٖج ،ـٜٓٛٔ، ٕالصػػميبية المتػػأخرة : نقمػػو الػػى العربيػػة : د. السػػيد البػػاز العرينػػي ،ط

ق ٖٓٗٔ، ٔط بيػػػػػػػػػركت، دار المعرفػػػػػػػػػة، محمػػػػػػػػػد، دكلػػػػػػػػػة المغػػػػػػػػػكؿ كالتتػػػػػػػػػار بػػػػػػػػػيف االنتشػػػػػػػػػار كاالنكسػػػػػػػػػار،
كميػػـ ،ترجمػػة: بيػػاء الػػديف نكرم،مطبعػػة  المػػب ،ىاركلػػد،جنكيزخاف امبراطػػكر النػػاس ؛ٗٚٔكصٖٚٔـ،صٜٕٓٓ/

؛ السػػػاداتي،د.احمد محمػػػكد، تػػػاريخ ٕ٘ٔكصٛٓٔص-ٖٓٔكصٓٓٔ،صٜٙٗٔالسػػػكؾ الحديديػػػة العراقية،بغػػػداد،
؛ السػػاداتي،د.احمد ٜٙكصٛٙـ،صٜٚٛٔالػػدكؿ االسػػالمية بآسػػيا كح ػػارتيا ، مكتبػػة ني ػػة الشػػرؽ ، القػػاىرة ، 

باكسػتانية كح ػارتيـ ، مكتبػة ني ػة الشػرؽ لمنشػر، مطػاب  سػجؿ  محمكد، تاريخ المسمميف في شػبو القػارة الينػدك
؛ السػػػػػػػػػػػػػػػػػيد،د.محمكد،التتار كالمغكؿ،مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػػػػػػباب ٜٕٔالعػػػػػػػػػػػػػػػػػرب ، القػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة ، بػػػػػػػػػػػػػػػػػال.ت،ص

ىػػ/ ٕٚٚ-ٕٓٙد.محمد سييؿ،  تاريخ المغكؿ العظاـ كااليمخػانييف )  طقكش ، ؛ٜٛ،صٕٔٓٓالجامعة،االسكندرية،
 –ـ(، دار النفػػائس لمطباعػػػة كالنشػػر كالتكزيػػ  ، بيػػػركت ٖ٘٘ٔ -ٖٕ٘ٔىػػػ(/ ٙ٘ٚ -ٔ٘ٙـ( ، ) ٖٓٚٔ-ٕٙٓٔ

طقػػكش ،د. محمػػد، سػػييؿ ، تػػاريخ مغػػكؿ  ؛ٚٚص-ٙٚكصٓٙص-كصٛ٘ـ،صٕٚٓٓىػػػ/ ٕٛٗٔ، ٔلبنػػاف ، ط
 .٘ٔص،ـٕٚٓٓىػ/ ٕٛٗٔ، ٔلبناف، ط –، دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزي  ، بيركت القبيمة الذىبية كاليند 
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؛ اليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتاريخ خمفػاء جنكيػز ٕٗٗ، صٔ، جٔشام،  ـالجكيني، تاريخ جيانك-ٖ
؛ خكاند مير، غياث الديف بف ىماـ الػديف ، تػاريخ حبيػب السػير فػي أخبػار أفػراد بشػر، از انتشػارات ٛٓٔخاف ،  ص

، ٔالخبػػػار ، جـ. ـ، تمفيػػػؽ ا ؛ الرمػػػزم،ٗٚ، صٖىػػػػ، ـٖٖٖٔكتابخانػػػو خيػػػاـ ، خيابػػػاف ناصػػػر خسػػػرك، تيػػػراف ، 
 .ٖٗٙص
النكياف ،اك " نكييف " : ىي كممة مغكلية معناىػا رئػيس تكمػاف ام رئػيس فرقػة مككنػة مػف عشػرة االؼ رجػؿ ، اذ -ٗ

دعى اميػر تكمػاف ، اذ اف تكمػاف تعنػي ؼ كُيػالعشػرة االطبقات اعالىا نكيف ، كىك امير  اف االمراء عند المغكؿ ارب 
اميػػر مائػػة ثػػـ اميػػر عشػػرة ، لمزيػػد مػػف التفاصػػيؿ ينظػػر : اليمػػذاني ، جػػام   عنػػدىـ عشػػرة االؼ ، ثػػـ اميػػر الػػؼ ثػػـ

التكاريخ ، ترجمة : محمد صادؽ نشأت ، محمد مكسى ىنداكم كفؤاد عبد المعطي الصياد ، راجعػو كقػدـ لػو : يحيػى 
شػرؼ الػديف ؛ الشػيرازم، اديػب  ٕٗٔ، ىامش ص ٔ، جٕالخشاب ، دار أحياء الكتب العربية ، القاىرة ، بال.ت، مج

ىػػ  ٖٙٗٔعبد ا  بف ف ػؿ ا ، تػاريخ كصػاؼ الح ػرة، تحريػر: عبػد المحمػد آيتػي، انتشػارات بنيػاد فرىنػؾ ايػراف، 
؛ القمقشػػندم، أحمػػد بػػف عمػػي ، صػػب  االعشػػى فػػي صػػناعة االنشػػا ، طبعػػة دار الكتػػب المصػػرية ،  ٖٔٛ، صٗ،ج

اريخ الػػدكؿ االسػػالمية فػػي ،تفػػت  ا  البغػػدادم الغياثي،عبػػد ا  بػػف؛ ٖٕٗ،ص ٗـ، جٕٕٜٔىػػػ/ ٖٓٗٔالقػػاىرة ، 
الشػػرؽ )اسػػيا الكسػػطى ،ايػػراف ، العػػراؽ، بػػالد االنا ػػكؿ، بػػالد الشاـ(،دراسػػة كتحقيػػؽ : أ.د.طػػارؽ الحمػػداني ،دار 

؛ الرمػػػزم، ـ. ـ، تمفيػػػؽ  ٕٔٓ؛ بارتكلػػػد ، تػػػاريخ التػػػرؾ ، صٛٚ،ىػػػامش صٕٓٔٓ، ٔكمكتبػػػة اليػػػالؿ ،بيػػػركت،ط
اقبػاؿ ، عبػػاس ، تػاريخ ايػراف بعػػد االسػالـ مػف بدايػػة الدكلػة الطاىريػة حتػػى  نيايػة الدكلػػة ؛  ٗٔ، صٕاالخبػار ، ج
ـ، نقمػػو عػػف الفارسػػية كقػػدـ لػػو كعمػػؽ عميػػو: د. محمػػد عػػالء الػػديف ٕٜ٘ٔىػػػ/ ٖٖٗٔ -ـ ٕٓٛىػػػ/ ٕ٘ٓالقاجاريػػة 

صػفا،  ؛ٜٖٔ، صٜٜٛٔ منصكر، راجعػو : أ. د. السػباعي محمػد السػباعي، دار الثقافػة كالنشػر كالتكزيػ ، القػاىرة،
؛عكاشػػة،ثركت محمكد،جنكيزخػػاف االمبراطػػكر الػػدمكم، دار ٕٓٔكصٜٔٔكصٓٓٔمحمػػد اسػػد ا ،جنكيزخػػاف ،ص

؛ كاكيـ،سػػػػػػػػػػػميـ،امبراطكرية عمػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػيكات الجيػػػػػػػػػػػاد،دار الكتػػػػػػػػػػػاب ٜ٘الفكػػػػػػػػػػػر العربي،القػػػػػػػػػػػاىرة،بال.ت،ص
الطكائػػػؼ  ،ح الػػػديف محمػػػد نػػػكر،د. صػػػال؛ ٔٓٔ؛ زغركت،د.فتحي،النػػػكازؿ الكبػػػرل ،صٗٚالعربػػػي،بال.ـ،بال.ت،ص

المغكلية في مصر كتأثيراتيا العسكرية كالسياسية كاالجتماعية كالمغكية كالعمرانية في عصر دكلة المماليؾ البحريػة ) 
كىػػػػػػػػػامش ٕٙ،صـ(،الناشػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػأة المعػػػػػػػػػارؼ ، االسػػػػػػػػػكندرية ، بػػػػػػػػػال.تٖٔٛٔ-ٕٓٙٔىػػػػػػػػػػ/ٖٛٚ -ٛ٘ٙ
 .ٖٛ،صٕ٘ٓٓ، ٔر كالتكزي  ،سكريا، ط،االكائؿ لمنش؛اميف،د.محمد فتحي، الغزك المغكلي لديار االسالـٖٙص
قبيمة قكنقرات ،أك " منفكرات"، أك " منقكرات": كىي مف القبائؿ المغكلية القكية كالكبيرة العدد،ككانت مػف ابطػش   -٘

 لمػػدماء ،كانػػت تسػػتقر حػػكؿ نيػػرم أكرخػػكف كسػػيمينجا،كبالد االتػػراؾ القيرغيػػز شػػماالن  اقػػكاـ منغكليػػا كحشػػية كسػػفكان 
،كمنطقة التبت كمناطؽ استقرار اقكاـ  ،كمناطؽ استقرار االكيغكر غربان  ،كتحدىا بالد الخطا ام الصيف الشمالية شرقان 

،ككانكا يدفعكف الجزية الباطرة الصػيف الشػمالية مثػؿ التتػر ، ثػـ خ ػعت لسػمطة جنكيػز خػاف مػ  عػدد التنككت جنكبان 
البػػس مصػػنكعة مػػف جمػػكد بعػػض الحيكانػػات مثػػؿ الكػػالب كالجػػرذاف اخػػر مػػف القبائػػؿ المغكليػػة القكيػػة،كانكا يرتػػدكف م

فػي االمبراطكريػة المغكليػة ،فقػد كػاف  ميمػان  ،برز عدد كبير مف افرادىػا مارسػكا دكران ،ككاف طعاميـ مف لحكميما اي ان 
ر، تػاريخ مف بينيـ امراء كقادة. لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: مستكفي قزكيني ، حمد ا  بف أبي بكر بف أحمد بف نصػ

كزيدة ، باىتماـ كتصػميـ الحكاشػي كالفيػارس : دكتػر حسػيف نػكائي ، مؤسسػة طبػ  كمنشػكرات أميػر كبيػر، تيػراف ، 
؛ ابػػف كثيػػر، عمػػاد الػػديف ابػػك الفػػدا اسػػماعيؿ بػػف عمػػر، البدايػػة كالنيايػػة فػػي التػػاريخ، مكتبػػة ٛٙ٘ق،صٜٖٖٔ

؛ القمقشندم، صب  االعشػى، ٕٙ٘، ص٘ج ؛ ابف خمدكف، تاريخ ،ٖٛٔ، صٖٔ، جٜٚٚٔ، ٕالمعارؼ، بيركت، ط
 .ٕ٘كصٕٗ؛ بياني،د.شيريف، المغكؿ ،صٖٙٓ، صٗج
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ميػر، تػاريخ حبيػب السػير،  ؛ خكانػدٛٓٔاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتاريخ خمفػاء جنكيػز خػاف، ص-ٙ
 .ٗٚ، صٖـ

 .ٖٕٓتابفركشى ػ تيراف ، بال.ت ، صقزكيني ، احمد غفارم ، تاريخ جياف ارا ، ك  -ٚ

 .ٔٓٗ،صٔم ،ـ،ـ، تمفيؽ االخبار ، جالرمز -ٛ

القبيمة الذىبية : كىي أحدل أىـ القبائؿ المغكلية التي تأسست مالمحيػا األكلػى عمػى يػد جػكجي خػاف بػف جنكيػز -ٜ
لألنجػازات السياسػية  أبنو باتكخاف ىك المؤسس الحقيقي ليا بعػد كفػاة أبيػو نظػران  ُّعدخاف كأكالده كأحفاده مف بعده، كيُ 

العسكرية التي حققيا ىذا األمير ليذِه القبيمة ،  مت ىذه القبيمة أرا ي كمدف عدة منيا معظػـ الػبالد الكاقعػة بػيف ك 
سمى بالد القفجاؽ ، كخكارـز كبالد البمغػار، كالػ ف ،كاآس، كآراف نير أرتش كالسكاحؿ الجنكبية لبحر قزكيف كالتي تُ 
، كباشػغرد كبػالد الخطػا ، كسػرام ، كمعظػـ ركسػيا كسػيبيريا كغيرىػا، ، كىمذاف، كتبريز، كمراغة، كسرداؽ، كسقسيف

ميت بالقبيمػػة الذىبيػػة نسػػبة إلػػى لػػكف خيػػاميـ كلركعػػة معسػػكرىـ ، اعتنػػؽ سػػكانيا أديػػاف عػػدة منيػػا المسػػيحية ُسػػ
ة ،كالشػػامانية ،كانتشػػر االسػػالـ بيػػنيـ فيمػػا بعػػد كأصػػب  الػػديف الرسػػمي فػػي معظػػـ المنػػاطؽ الخا ػػعة لسػػمطة القبيمػػ

؛ الػذىبي  ٘ٛ٘ـ . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: مستكفي قزكينػي، تػاريخ كزيػدة ، صٕٗٔٔىػ/ٗٔٚالذىبية بعد سنة 
، شػػمس الػػديف أبػػي عبػػد ا  محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف ، تػػاريخ االسػػالـ ككفيػػات المشػػاىير كاالعػػالـ ، تحقيػػؽ : 

 – ٔٙٙـ ، حػكادث ككفيػػات السػػنكات ٕٕٓٓػ/ىػػٖٕٗٔد.عمػر عبػػد السػالـ تػػدمرم، دار الكتػاب المبنػػاني ، بيػركت ، 
؛ الػػذىبي ، العبػػر فػػي خبػػر مػػف غبػػر ، تحقيػػؽ: د. صػػالح الػػديف المنجػػد ، مطبعػػة  ٜٔٔص – ٜٓٔىػػػ ، صٓٔٚ

ك  ٕٓٙك ص ٜ٘٘، ص ٘بػػػف خمػػػدكف، تػػػاريخ،ج؛ ا ٕٓٛ، ص٘،  جٜٛٗٔ،  ٕلككيػػػت ، طحككمػػػة الككيػػػت ، ا
افػػة كاألرشػػاد القػػكمي ، المؤسسػػة المصػػرية لمتػػأليؼ ؛ القمقشػػندم ،صػػب  االعشػػى ، كزارة الثقٓٔٙص – ٗٓٙص

؛  ٚٚٗص – ٖٚٗ، ص ٗكالترجمػػػة كالطباعػػػة كالنشػػػر ، مطػػػاب  ككستاتسػػػكماس كشػػػركاه ، القػػػاىرة ، بػػػال. ت، ج
العبػاس أحمػد بػف عمػي، السػمكؾ لمعرفػة دكؿ الممػكؾ ، صػححو كك ػ  حكاشػيو : محمػد  المقريزم ، تقي الػديف أبػك
؛ ميرخكانػد، ميػر محمػد  ٜٖ٘، كىػامش ص ٜٖٗ، ص ٕ، ؽ ٔ، ج ٖٜٙٔ، القػاىرة ، مصطفى زيادة ، دار الكتػب

بػػف سػػيد برىػػاف الػػديف خكاكنػػد شػػاه، تػػاريخ رك ػػة الصػػفا ، شػػيكه شػػركنكارش كػػـ نظيػػر درادبيػػات فػػارس درسػػده نيػػـ 
،  ٖ؛ خكانػػػدمير ، تػػػاريخ حبيػػػب السػػػير ، ـ ٖٖٔك ص ٛٛ، ص ٘ىػػػػ ، ـٜٖٖٔىجػػػرم، كتابفركشػػػييام، تيػػػراف، 

؛ بارتكلػد ، تركسػتاف مػف الفػت  العربػي  ٖٕٙك ص ٚٚٔص – ٖٚٔ؛ بارتكلد، تاريخ الترؾ ، ص ٘ٚص – ٗٚص
حتى الغزك المغكلي، ترجمة : صالح الديف عثماف ىاشـ ، أشرؼ عمػى طبعػو قسػـ التػراث العربػي، المجمػس الػكطني 

.أ. االسػػػرات الحاكمػػػة فػػػي ؛ بػػػكزكرث، كميفػػػكردٔٙ٘ـ ، صٜٔٛٔىػػػػ/ٔٓٗٔلمثقافػػػة كالفنػػػكف كاآداب ، الككيػػػت ، 
التاريخ االسالمي، دراسة في التاريخ كاالنساب، ترجمة:حسيف عمي المبكدم ، مراجعة: د. سػميماف ابػراىيـ العسػكرم، 

، ٕمؤسسػػة الشػػراع العربػػي ، الككيػػت، باالشػػتراؾ مػػ  عػػيف لمدراسػػات كالبحػػكث االنسػػانية كاالجتماعيػػة ، مصػػر، ط
السيطرة المغكلية ، مطبعػة محمد صال  داكد ، الحياة السياسية في عيد ؛ القزاز ، د. ٕٚٔص -ٕٕٔ،  صٜٜ٘ٔ

،  ٖٗكىػامش ص ٕٗـ، ىػامش صٜٓٚٔىػػ/ٜٖٓٔالق اء ، النجؼ ، ساعدت جامعة بغداد عمى طبعػو ، بغػداد، 
، يصػدر عػف رابطػة العػالـ األسػالمي، مكػة  ؛ العبكدم، محمد بػف ناصػر، بػالد التتػار كالبمغػارٜٗٗص – ٛٗٗك ص
؛ طقكش ،د. محمد، سييؿ ، تاريخ مغػكؿ القبيمػة ٚ٘ٔكصٙ٘ٔ،كٕٔص-٘ٔ،كصٙكص٘،صىػٕٓٗٔ، المكرمة

 ؛ٗٔ،صالمغكلية؛ نكر،د. صالح الديف محمد ،الطكائؼ  ٖٛٔص-ٖٓكصٛٔص-ٖٔالذىبية كاليند ، ص
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Kafalı , Dr. Mustafa, Altın Orda Hanlıǧının Kuruluş ve Yükseliş Devirleri, Edebiyat 

Fakültesi Matbaası ,Istanbul, 1976,pp.14-62;                                                                     

Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,Yeni Türkiye Yayınları,Ankara,2002 

,pay5,s.75-96                  

، بحث منشكر في مجمػة العربػي ، تصػدر عػف كزارة -الكجو اآخر –مي ؛ قاسـ ، د. قاسـ عبدة،التتار كالعالـ االسال
؛ شػػبكلر، بيرتكلػػد، الجنكزيػػة، بحػػث منشػػكر فػػي ٕٓص -ٛٔ، ص ٜٛ٘ـ ،عٕٛٓٓىػػػ/ ٜٕٖٔاالعػػالـ ، الككيػػت ،

دائرة المعارؼ االسالمية ، اعداد كتحرير : أبراىيـ زكي خكرشيد، أحمد الشنتناكم ، د. عبد الحميد يػكنس ، الشػعب، 
؛ المكسكعة العربية الميسرة ، أشراؼ محمد شفيؽ غربػاؿ، دار  ٖٜٖ، مادة الجنكزية، ص ٕٔالقاىرة ، بال.ت ، مج

 . ٖٓٚٔ، صٕ، مادة القبيمة الذىبية ، مج ٜٓٛٔني ة لبناف لمطب  كالنشر ، بيركت ، 
ترحاؿ كالبػدك، اطمػؽ عمػييـ بالد القفجاؽ : نسبةن إلى القفجاؽ كىـ أتراؾ مساكنيـ في الصحراء ،كىـ اىؿ حؿ ك -ٓٔ

، ككانكا يسكنكف الجباؿ   Polovtzyالمجريكف كالبيزنطيكف اسـ الككماف ، اما الركس فأطمقكا عمييـ اسـ بكلفستي 
ف بػالد كالغياض مف كراء دربند شركاف مما يمي بحر الركس كليػـ عميػو مدينػة أسػميا سػرداؽ ، كػاف التجػار يقصػدك

مدينػة  ُّعػدا مف الثياب كغيرىا كلشراء الجكارم كالمماليػؾ كالقنػدس كالبرطػاس كغيرىػا ، تُ لييالقفجاؽ لبي  ما يجمبكنو ا
فرسػخان شػماؿ مدينػة اتػرار ، مػف أىػـ طكائػؼ القفجػاؽ : بركػكا ،  ٕٗسغناؽ قصبة بالد القفجاؽ كىي تق  عمػى بعػد 

أصػغر مػنيـ منيػا : طػغ، يشػقكط ،  طقسبا ، ايثبا ، ب ر ت، االرس ، برج اغمكا ، منككر اغمكا ، بمػؾ ، كفػييـ طكائػؼ
قمنكػػكا ، بزانكػػى ، بجنػػا ، قرابككمػػكا ، اكزجػػرطف كغيػػرىـ. لمزيػػد مػػف التفاصػػيؿ عػػنيـ كعػػف لغػػتيـ ينظػػر :الكاشػػغرم، 

 ٙ٘، صٕىػػػ، ج ٕٖٖٔمحمػػكد بػػف الحسػػيف بػػف محمػػد، ديػػكاف لغػػات التػػرؾ، دار الخالفػػة العميػػة، مطبعػػة عػػامرة، 
لربكة ، شمس الديف أبي عبد ا  محمد بف أبي طالب األنصػارم ؛ شيخ ا ٕٙ٘كص ٖٕ٘كص ٕٕٙكص ٕ٘ٔكص

، نخبة الدىر في عجائب البر كالبحر ، طب  بمطبعة المرحكـ فريف أحػد أع ػاء األكادميػة االمبراطكريػة ، بطربػكرغ، 
،  ٗ؛ القمقشػػػػندم، صػػػػب  األعشػػػػى ، ج ٖٛ٘، ص ٘؛ ابػػػػف خمػػػػدكف ، تػػػػاريخ ، ج ٕٗٙـ، ص٘ٙٛٔىػػػػػ/ٕٔٛٔ
؛ لسترنج ،  كػي ، بمػداف الخالفػة الشػرقية ، نقمػو ٕٙ، صٔالرمزم، ـ. ـ، تمفيؽ االخبار، ج ؛ ٛ٘ٗص – ٙ٘ٗص

إلى العربية كأ اؼ أليو تعميقات بمدانية كتاريخية كأثرية كك   فيارسو : بشير فرنسػيس ككػكركيس عػكاد ، مطبعػة 
ت الجػاحظ كمكػانتيـ فػي التػاريخ ؛ كتابجي ، زكريا ، الترؾ في مؤلفا ٜٕ٘ـ ، صٜٗ٘ٔىػ/ٖٖٚٔالرابطة ، بغداد ، 

؛ صفا ، دكتر ذبي  ا  ، تاريخ  ٖٙاالسالمي حتى اكاسط القرف الثالث اليجرم ، دار الثقافة ، بيركت، بال.ت ، ص
، ٕىػػ ، جٜٖٖٔأدبيات درايػراف ، ازميانػة قػرف بػنجـ تػا آغػاز قػرف ىفػتـ ىجػرل ، كتابفركشػى أبػف سػينا ، تيػراف ، 

،  ٜٙٛٔىػػ/ ٙٓٗٔيد الباز ، المغكؿ ، دار الني ػة العربيػة لمطباعػة كالنشػر، بيػركت ، ؛ العريني ، د. الس ٗٛص
؛ تركماني،د.اسامة احمد، جكلة سريعة في تاريخ االتراؾ كالتركماف ماقبؿ االسالـ كما بعػده ،دار ٔٛٔص -ٓٛٔص

كر،د. صػالح نػ؛ ٕ٘؛ السيد،د.محمكد،التتار كالمغكؿ،صٜ٘ٔكصٛٛٔكصٛٗ،صٕٚٓٓاالرشاد لمنشر ، سكريا، 
طقػكش ،د. محمػد، سػييؿ ، تػاريخ مغػكؿ القبيمػة  كىامشػيا؛ٗٔكصٖٔكصٗ،صالطكائػؼ المغكليػة  ،الديف محمػد 

إلمامػػػة تاريخيػػػة كجنسػػػية ، بحػػػث منشػػػكر فػػػي دائػػػرة المعػػػارؼ  –؛ بارتكلػػػد، التػػػرؾ  ٗٔكصٖٔ،صالذىبيػػػة كالينػػػد
ي كد.عبدالحميػػد يػػكنس ، يراجعيػػا مػػف قبػػؿ كزارة االسػػالمية، يصػػدرىا بالمغػػة العربيػػة : أحمػػد الشػػنتناكم كأبػػراىيـ زكػػ

 .  ٛ٘ك ص ٔ٘ص – ٜٗك ص ٚٗ، مادة الترؾ ، ص ٘المعارؼ : د. محمد ميدم عالـ ، مج
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ـ(:ىػػك االبػػف األكبػػر لتكلػػكم خػػاف بػػف جنكيزخػػاف ، كالدتػػو سػػيكرقك ٜٕ٘ٔ-ٕٓ٘ٔق/ٛ٘ٙ-ٜٗٙ) منككخػػاف-ٔٔ
اييػت ،كىػي زكجتػو الكبػرل ، كػاف لمنككخػاف زكجػة اسػميا قيتيتي بيكي ابنػة جػاكمبك أخػي أكنػؾ خػاف ممػؾ قبيمػة الكر 

 دعى بايػاكجيف مػف قبيمػة بايػاكت انجبػت لػو كلػدان عف محظيات عدة احداىف تُػ أكقكؿ قكيمش مف قبيمة أكيرات ،ف الن 
دعى ككم يبو أنجبت لو كلدأ اسمو اسكتام، تكلى منككخػاف العػرش بعػد اسمو شيركي ، أما المحظية الثانية فكانت تُ 

اة كيكؾ خاف ، كقد كاف لألمير باتك خاف زعيـ دكلة القبيمة الذىبية دكر كبير فػي تكليػو الحكػـ بعػد اف رفػض عػدد كف
مػػف األمػػراء المغػػكؿ مػػف أبنػػاء كأحفػػاد أككتػػام خػػاف تكليػػو العػػرش كحػػاكلكا األطاحػػة بػػو ،غيػػر انػػو نجػػ  فػػي كشػػؼ 

لغرب كديػار العػرب كالعجػـ ، ككلػى عمػى بػالد الشػرؽ مؤامرتيـ كمعاقبتيـ ، أمر بأرساؿ الجنكد الى أقاصي الشرؽ كا
الصاحب محمكد يمكاج ، ككلى عمى بالد ما النيػر كتركسػتاف كبػالد األكيغػكر، كفرغانػة، كخػكارـز ابنػو مسػعكد بيػؾ ، 
 كفكض حكـ اقاليـ خراساف، كمازندراف، كاذربيجاف، كأراف ،كالمكر، كالعراؽ، كبالد الركـ، كديار بكر، كالمكصػؿ ،كحمػب

لتخفيض نسبة ال رائب المفرك ة عمى عامة الناس ، كقد خػص المسػمميف  الى األمير آرغكف آغا، كأصدر مرسكمان 
ىػػ/ ٛ٘ٙبمزيد مف االحتػراـ كالتقػدير ، كاطمػؽ سػراح معظػـ المعتقمػيف فػي سػائر الممالػؾ ، تػكفي منككخػاف فػي سػنة 

-ٜٔٔ، صٖ،جٕتػػػاريخ جيانكشػػػام ، ـ ـ بعػػػد أصػػػابتو بػػػالمرض .لمزيػػػد مػػػف التفاصػػػيؿ ينظػػػر: الجػػػكيني،ٜٕ٘ٔ
كقػؼ عمػى طبعػو كك ػ  حكاشػيو األب انطػكف  ، تاريخ مختصػر الػدكؿ،غريغكريكس الممطي  ؛ابف العبرم، ٕٚٗص

؛اليمػػػػذاني، جػػػػام  ٕٕٙص-ٕٔٙ، صـ ٜٛ٘ٔ،  ٕصػػػػالحاني اليسػػػػكعي ، المطبعػػػػة الكاثكليكيػػػػة ، بيػػػػركت ، ط
-ٚٛ٘؛مسػػتكفي قزكينػػي، تػػاريخ كزيػػدة،ص  ٕٕ٘ص-ٜ٘ٔالتػػكاريخ، الجػػزء الخػػاص بتػػاريخ خمفػػاء جنكيزخػػاف،ص

قزكيني ، يحيى بف عبد المطيؼ ،لػب التػكاريخ ،   ؛ٜٗٔص-ٙٚٔ، ص٘؛ميرخكاند، تاريخ رك ة الصفا،جٛٛ٘ص
بخط محمد باقر بف اسماعيؿ بف اية ا  الحاج شيخ جعفػر، بسػفارش، داشػمند كرامػي  ػياء الػديف بػف محمػد كػاظـ 

اج شػػػيخ جعفػػػر الشكشػػػترم، نكبػػػت جػػػاب :اكؿ ، تػػػاريخ انتشػػػار : مػػػرداد مػػػاه ، بػػػف محمػػػد عمػػػي بػػػف ايػػػة ا  الحػػػ
؛اقبػػاؿ، عبػػاس، تػػاريخ المغػػكؿ، ٖٔٛكصٖٓٛ، صٔ؛ الرمػػزم، ـ،ـ، تمفيػػؽ االخبػػار، جٖٕٓ،صٖق،قسػػـ ٖٖٙٔ
؛ الصياد،د. فؤاد عبد المعطي، المغكؿ فػي التػاريخ، ص ٜٔٙص-ٕٛٙ؛ بارتكلد، تركستاف، صٔٛٔص-٘ٚٔص 
 ؛ٜٔٔص-ٕٔٔ؛بياني،د.شػػيريف،المغكؿ،صٕٓٓص-ٜٗٔنػػي،د. السػػيد البػػاز، المغػػكؿ،ص؛ العريٕٙٔص-ٕ٘ٓ

اليكسؼ،د.عبد القادر احمد،عالقات بيف الشػرؽ  ؛ٗ٘ٔص-ٖٕٔ،صطقكش ،د.محمد سييؿ،  تاريخ المغكؿ العظاـ
؛االميف،حسػف، الغػزك ٜٚٔص-ٜٙٔـ،صٜٜٙٔ، منشكرات المكتبة العصرية ،بيػركت،٘ٔكٔٔكالغرب بيف القرنيف 

 .ٓٛص-ٜٚـ،صٜٙٚٔق/ ٜٖٙٔكلي، دار التعارؼ لممطبكعات،بيركت، المغ
 .ٜٖ٘، ىامش ص ٕ، ؽٔيزم، السمكؾ، جلمزيد مف التفاصيؿ ينظر: المقر -ٕٔ
؛ الشػػيرازم ، تػػاريخ كصػػاؼ ، ٛٓٔاليمػػذاني، جػػام  التػػكاريخ، الجػػزء الخػػاص بتػػاريخ خمفػػاء جنكيػػز خػػاف ، ص-ٖٔ
الخالفػػة، تحقيػؽ: عبػػد السػتار أحمػػد فػراج، مطبعػػة حككمػة الككيػػت،  ؛ القمقشػندم، مػػآثر االنافػة فػػي معػالـٗ، صٔـ

؛ الرمػزم،ـ. ٗٚ، ص ٖ؛ خكانػدمير ، تػاريخ حبيػب السػير، ـ ٜٜ، ص ٕـ،جٜٗٙٔكزارة االرشاد كاالنباء، الككيت، 
؛ بكؿ ، ستانمي ليف، الػدكؿ االسػالمية، ترجمػة: محمػد صػبحي فػرزات، ٔ٘، صٕكجٖٗٙ، صٔـ، تمفيؽ االخبار،ج

؛ قزكينػي  ٕٗ٘كىامشػيا ك ص ٖٕ٘، صٕات: بارتكلد، خميؿ ادىـ، المكتبة االسالمية، دمشؽ، بال. ت، جتصحيح
 .ٖٕٓ، أحمد غفارم، تاريخ جياف آرا ، ص
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 .  ٖ٘ٙكصٖٗٙ، صٔتمفيؽ االخبار، ج-ٗٔ
 .ٖٓٙ، ص٘تاريخ، ج -٘ٔ
 .ٛٓٔاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ -ٙٔ
 .ٗٚٔالصالبي، د.عمي محمد، دكلة المغكؿ كالتتار،ص؛ ٛ٘ٔالعريني،د. السيد الباز، المغكؿ، ص -ٚٔ
 .ٖٖٔ، صٗالشيرازم، تاريخ كصاؼ، ـ -ٛٔ
 .ٔٓٗ، صٔم ،ـ،ـ، تمفيؽ االخبار، جالرمز -ٜٔ
ميػػر، تػػاريخ  ؛ خكانػدٛٔٔص -ٜٛاليمػذاني، جػػام  التػكاريخ، الجػػزء الخػاص بتػػاريخ خمفػػاء جنكيػز خػػاف، ص -ٕٓ

 .ٗٚ، صٖحبيب السير، ـ
ذكػػر اف جػػكجي  ٖٖٔ، صٗ؛ الشػػيرازم، تػػاريخ كصػػاؼ ، ـٕٗٗ، صٔ، جٔالجػػكيني، تػػاريخ جيانكشػػام، ـ -ٕٔ

 خاف كاف لو كلد آخر اسمو برستام.
 .ٜٓٔاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ-ٕٕ
؛ بارتكلػد، تركسػتاف، ٘ٛ٘؛ مسػتكفي قزكينػي، تػاريخ كزيػدة، ص٘ٗ، صٔ، جٔالجكيني، تاريخ جيانكشػام، ـ-ٖٕ
 .ٖٜٙص
 .ٗ، صٔالشيرازم، تاريخ كصاؼ، ـ-ٕٗ
 .ٜٓٔاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ-ٕ٘
 .ٜٓٔاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ-ٕٙ
 .ٕٗٔاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صالتكاريخ، الجزء الخاليمذاني، جام  -ٕٚ
 .ٔٔٔص -ٜٓٔتاريخ خمفاء جنكيزخاف،صلمزيد مف التفاصيؿ ينظر:اليمذاني،جام  التكاريخ،الجزء الخاص ب-ٕٛ
 .ٔٔٔاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ-ٜٕ
 .ٕٛ،صلقبيمة الذىبية كاليندطقكش ،د. محمد، سييؿ ، تاريخ مغكؿ ا - ٖٓ
 .ٜٛٔ،صاالميف،حسف، الغزك المغكلي- ٖٔ
؛ الذىبي، سير اعالـ النػبالء، تحقيػؽ: د. بشػار عػكاد معػركؼ ٕٗٗ، صٔ، جٔالجكيني، تاريخ جيانكشال، ـ-ٕٖ

؛ الشػيرازم، تػاريخ ٖٙٙ، صٖٕـ، جٜ٘ٛٔىػػ/ ٘ٓٗٔالديف ىالؿ السرحاف، مؤسسة الرسػالة، بيػركت،  يكد. محي
، ٖ؛ خكانػػد ميػػر، تػػاريخ حبيػػب السػػير، ـٖٗٔ، ص٘؛ ميػػر خكانػػد، تػػاريخ رك ػػة الصػػفا، ـٖٖٔ، صٗـ كصػػاؼ،

 .ٜٖٙ؛ بياني،د.شيريف، المغكؿ،صٕٓٗ،صٔ؛ الرمزم ،ـ،ـ، تمفيؽ االخبار ، ج٘ٚص

ميػر، تػػاريخ  ؛ خكانػدٖٗٔ، ص٘؛ ميػر خكانػد، تػاريخ رك ػة الصػفا، ـٖٖٔ، صٗالشػيرازم، تػاريخ كصػاؼ، ـ-ٖٖ
 .٘ٚ، صٖـ حبيب السير،

؛ الرمػزم ،ـ،ـ، ٘ٚ، صٖ؛ خكانػد ميػر، تػاريخ حبيػب السػير، ـٖٗٔ، ص٘مير خكاند، تاريخ رك ة الصفا، ـ -ٖٗ
 . ٕٓٗ، صٔتمفيؽ االخبار ، ج

 .ٕٗٗ، صٔ، جٔتاريخ جيانكشام، ـ -ٖ٘
ؿ، دار ؛ عبػػد الحمػيـ، د. رجػب محمػد، انتشػػار االسػالـ بػيف المغػػكٕٓٗ، صٔالرمػزم، ـ.ـ، تمفيػؽ االخبػار، ج -ٖٙ

 .ٔٔٔك ص ٛٚالني ة العربية لمطب  كالنشر كالتكزي ، بال. ت ، ص 
 .ٖٖٔ، صٗتاريخ كصاؼ، ـ-ٖٚ
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ـ(: ىػك األبػف الثالػث لجنكيزخػاف ،زكجتػو بكرتػو فػكجيف أك " بػكرا ٕٔٗٔ-ٕٕٛٔق/ٜٖٙ-ٕٙٙ) اككتام خاف-ٖٛ
ات، كمػػف أشػػير زكجاتػػو تكاركينػػا بنػػيف  كخمػػس بنػػ ةلخمسػػ قجػػيف"  مػػف قبيمػػة "قػػكنقرات" ،كانػػت أكبػػر الخػػكاتيف  كامػػان 

خاتكف مف قبيمة "أكىات مركييت" ،اشتير بالعقؿ كالكفاءة كسداد الرأم كالتػدبير كالثبػات كالكقػار كالفتػكة كالعػدؿ ،غيػر 
ما يؤنبو كيزجره، كاف نصيبو مف أمالؾ أبيو ينحصػر فػي منػاطؽ  لميك كالشراب ، فكاف جنكيزخاف كثيران  انو كاف مياالن 
ق/  ٕٙٙجام كأطراؼ بحيرة اآجػكؿ كحػكض نيػر ايميػؿ الػذم يصػب فػي تمػؾ البحيػرة، تػكلى العػرش سػنة جباؿ تاربا
ـ كأمر بتكزيػ  األمػكاؿ عمػى األقػارب ، كأعمػف عػف العفػك العػاـ عػف كػؿ مػف أسػاء كأخػؿ بالنظػاـ ،حػارب فػي  ٕٕٛٔ

دد لكػػؿ قائػػد كجيتػػو فعػػيف جبيػػات عػػدة منيػػا فػػي شػػماؿ الصػػيف، كبػػالد فػػارس ،كالكػػرج كآسػػيا الصػػغرل كأكربػػا ،كحػػ
لحممة متجية الى بالد القفجػاؽ كسقسػيف كالبمغػار يرافقػو ثالثػكف الػؼ جنػدم مػ  عػدد مػف األمػراء  جكرماغكف قائدان 

أخرل الى التبت ، كاتجو ىك الى بالد الخطا ،قاـ بأصالحات ادارية عدة فقد انشػأ مدينػة جديػدة  المغكؿ، كجيز حممةن 
كليا قرب جباؿ قراقكـر لتككف عاصمة" لو ، كبنى قصر شػامخ فييػا ، كاىػتـ بنظػاـ البريػد في "أكردك باليغ" شماؿ منغ

كانشأ العديد مف المحطات البريدية،كانت مف اىـ ميزاتو ىي اىتمامػو باالسػالـ ،اذ لػـ يكػف مػف بػيف ابنػاء جنكيزخػاف 
مػػ  بػػاقي  يمػػنحيـ االف ػػمية قياسػػان  لممسػػمميف مثممػػا كػػاف اككتػػام خػػاف،اذ اتبػػ  سياسػػة الػػكد كالكئػػاـ معيػػـ ككػػاف حبػان 

ألدمانػو عمػى الخمػر .لمزيػد مػف التفاصػيؿ  ـ نظػران ٕٔٗٔق/ٜٖٙالشعكب كاالقكاـ الخا عة لممغكؿ ،تػكفي فػي سػنة 
؛ابػػػػػػف العبػػػػػػرم، تػػػػػػاريخ مختصػػػػػػر الػػػػػػدكؿ، ٕٕٔص-ٕٚٔ، صٔ،جٔينظػػػػػػر: الجػػػػػػكيني، تػػػػػػاريخ جيانكشػػػػػػام ، ـ

؛ ٜٗص-ٚٔالخػػاص بتػػاريخ خمفػػاء جنكيزخػػاف،ص؛اليمػػذاني، جػػام  التػػكاريخ، الجػػزء ٕٙ٘كصٕٛٗكصٕٚٗص
؛ الرمػزم، ٙٙٔص-ٖٛٔ، ص٘؛ميرخكاند، تاريخ رك ػة الصػفا،جٗٛ٘كصٖٛ٘مستكفي قزكيني، تاريخ كزيدة،ص

؛ ٖٚٔكصٕٚٔكصٖٚٔ؛اقباؿ، عباس، تاريخ المغكؿ، صٖٛٚص-ٖ٘ٙكصٜٖ٘، صٔـ،ـ، تمفيؽ االخبار، ج
؛الصػياد،د. فػؤاد  ٖٗاالسػالمي فػي العصػر المغػكلي ،ص العػالـشبكلر، بيرتكلد،  ؛ٔٚٙص-ٜٗٙبارتكلد، تركستاف، 

؛ العرينػػػي،د. السػػػيد البػػػاز، المغػػػكؿ، ٜٗٔص-ٜٚٔكصٚٙٔص-٘ٙٔعبػػػد المعطػػػي، المغػػػكؿ فػػػي التػػػاريخ، ص
طقػػكش  ؛ٕٓٔصػػفا، محمػػد اسػػد ا ،جنكيزخػػاف،ص ؛ٓٓٔكص ٜٜ؛ بياني،د.شػػيريف،المغكؿ،صٛٛٔص-ٜ٘ٔص

طقكش ،د. محمػد، سػييؿ ، تػاريخ مغػكؿ القبيمػة الذىبيػة  ؛ٓٔٔص-ٚٚ،د.محمد سييؿ،  تاريخ المغكؿ العظاـ،ص
 .٘ٔ،صكاليند
الديانة الشامانية: شاماف تعني بالمغة التركية ) قاـ(، كشاماف تعني الساحر، اك الشاعر، أك الطبيب الركحػاني، -ٜٖ

 ُّعػدف االتراؾ كالمغػكؿ، كتُ كىذه الكممة كانت ُتطمؽ عمى كاىف الديف التركي القديـ، انتشرت ىذه الديانة بشكٍؿ كاس  بي
مف الديانات البدائية التي ال تقـك عمى إسس كمبادئ كقيـ اخالقية كدينيػة حقيقيػة، كانػت ىػذه الديانػة تعتػرؼ بااللػو 
العظيـ، غير انيا لـ تكف تؤٍد لو الصمكات، إذ كػانكا يعبػدكف االليػو المنحطػة، فكػاف المغػكؿ يعبػدكف اركاح اجػدادىـ، 

مػػداركيـ كيبػػث الرعػػب فػػي نفكسػػيـ،منيا آليػػة لمنيػػر كاالشػػجار كالجبػػؿ كالشػػمس كالقمػػر  ككػػؿ شػػيء يسػػمك عمػػى
 ٗٔكص ٔٔ؛ بارتكلػد، تػاريخ التػرؾ، صٜٖ، صٔكغيرىا.لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: الرمزم، ـ،ـ، تمفيؽ االخبػار،ج

مػو: حسػف ابػراىيـ ؛ ارنكلد، ك. سيرت، الدعكة الى االسالـ، بحث في نشر العقيدة االسالمية، ترجٖٕٙكص ٛٙكص
؛ ٜٔٔحسف كعبد المجيد عابديف كاسماعيؿ النحراكم، مكتبة الني ة المصرية،مطبعة السػبكي، مصػر، بػال. ت، ص

شبكلر، بيرتكلد، المغكؿ في التاريخ، ترجمو عف الفرنسية: يكسؼ  ؛ٕٗٓبكزكرث، كميفكرد.أ.، االسرات الحاكمة، ص
العػػػالـ ؛ شػػػبكلر، بيرتكلػػػد، ٖٛـ ، صٜٜٛٔ، ٔشػػػر، دمشػػػؽ، طشػػػمب الشػػػاـ، دار طػػػالس لمدراسػػػات كالترجمػػػة كالن

كىامشيا ؛ بارندر، جفرم ، المعتقدات الدينيػة عنػد الشػعكب ، ترجمػة ٕٔكصٕٓصاالسالمي في العصر المغكلي ، 
: د. اماـ عبد الفتاح اماـ،مراجعة: د . عبد الغفار مكاكم، عالـ المعرفػة ، المجمػس الػكطني لمثقافػة كالفنػكف كاالداب 
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حسػػػػف ، حسػػػػف ابػػػػراىيـ، تػػػػاريخ األسػػػػالـ السياسػػػػي كالػػػػديني كالثقػػػػافي ؛  ٖٕٙص -ٖٕٗ، صٖٜٜٔ، الككيػػػػت،
ـ( ، ٕٛ٘ٔ-٘٘ٓٔىػػ/ ٙ٘ٙ -ٚٗٗكاألجتماعي ، العصر العباسي الثاني في الشرؽ كمصػر كالمغػرب كاألنػدلس ) 

؛  ٕٛٔص -ٕٚٔ، صٗـ، جٜٜٙٔىػػػ/  ٙٔٗٔ، ٗٔدار الجيػػؿ، بيػػركت، مكتبػػة الني ػػة المصػػرية ، القػػاىرة، ط
؛فيمي، د. عبد السالـ عبد العزيز،تاريخ الدكلة المغكليػة ٗٙالساداتي،د. احمد محمكد، تاريخ الدكؿ االسالمية ، ص

تػاريخ المغػكؿ كسػقكط بغداد،مكتبػة ، بخيت،د.رجب محمػكد ؛٘ٔص-ٗٔـ، صٜٔٛٔفي ايراف،دار المعارؼ،القاىرة،
-ٙٙ،صصػػػفا، محمػػػد اسػػػد ا ،جنكيزخػػػاف ؛ٜٔ،صـٕٓٔٓق/ٖٔٗٔ، ٔجزيػػػرة الػػػكرد كمكتبػػػة االيماف،القػػػاىرة،ط

؛ السػػػػػػيد،د.محمكد،التتار ٓ٘كصٜٗ؛التكنجي،محمػػػػػػد،بالد الشػػػػػػاـ ابػػػػػػاف الغػػػػػػزك المغػػػػػػكلي،بال.ـ،بال.ت،صٚٙص
؛ الياد ، ميرسيا، تاريخ المعتقدات كاالفكػار الدينيػة ، ترجمػة : عبػد اليػادم عبػاس، مطػاب  الشػاـ، ٕ٘ٔكالمغكؿ،ص
؛ابراىيـ،عبد الرشيد، العالـ االسػالمي فػي اكائػؿ القػرف العشػريف ) ٕٙص -ٙٔص ـ،ٜٚٛٔ-ٜٙٛٔ، ٔدمشؽ ، ط

مسػػممكا تركسػػتاف كسػػيبيريا كمنغكليػػا كمنشػػكريا(، تقػػديـ كترجمػػة كتعميػػؽ: د. احمػػد فػػؤاد متػػكلي، كد. ىكيػػدا محمػػد 
، ؛الػػكلي، الشػػيخ طػػوٕٙٓكصٓ٘ٔكىامشػػيا،كصٜٗٔـ،صٜٜٛٔفيمػػي، المجمػػس االعمػػى لمثقافػػة ، اسػػتانبكؿ ، 

؛ بػػػدر، د. ٕٚ، بػػػال.ت،صٔصػػػفحات مػػػف تػػػاريخ االسػػػالـ كالمسػػػمميف فػػػي بػػػالد السػػػكفيات، دار الفكػػػر، بيػػػركت ، ط
مصطفى طو، محنة االسالـ الكبرل أك زكاؿ الخالفة العباسية مف بغداد عمى ايدم المغػكؿ ، الييئػة المصػرية العامػة 

–اصػكليـ التاريخيػة –،القراخػانيكف  ؛ الطائي،د.سػعاد ىػادم حسػفٗٛص -ٕٛ، صٜٜٜٔ، ٕلمكتاب ، مصػر ، ط
ـ(،مكتػب الكػرار ٕٓٔٔ-ٕٜٚق(/)ٚٓٙ-ٖ٘ٔعالقاتيـ السياسية كدكرىـ في الحركػة العمميػة فػي العصػر العباسػي)

 ؛ٚكصٙـ،صٕٙٓٓق/ٕٚٗٔ، ٔلمطباعة ،بغداد،ط
Baldick, Julian, Animal and Shaman Ancient Religions Of central Asia Printed and 

Bound in Ggreat Britain by WBCLTD, Bridgend, 2000,PP.31,35,39,43;                                                                                                

Bonnefoy,Yves,Asian Mythologies ,Translated under Directions:Wendy Doniger 

,Printed in the University of Chicago press,LTD, London, United States of 

America,1993,part 1 ,p.217,part 4,pp.278,316,322,323,326; 

Sultanova ,Razia, From Shamanism to Sufism (Women,Islam and Culture in Central 

Asia),Printed and Bound in Great Britain by CPI Antony 

Rowe,Chippenhom,2011,PP.2,17,18,19   ;            

Tang , Li , Asia Research Institute Working Paper Series , National University of 

Singapore  , 2005 , pp.12 -14;      

Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı  , Ürkiye Yayınevi,Üçüncü Baskı 3,1973.pay2,s. 

45,46,47.   
؛بياني،د.شػػػيريف، ٕٗٓ؛ بػػػكزكرث، كميفػػػكرد.أ.،  االسػػػرات الحاكمػػػة، ص  ٖٛ، المغػػػكؿ ، صشػػػبكلر، بيرتكلػػػد -ٓٗ

طقػكش ،د. محمػد، سػييؿ ، تػاريخ مغػكؿ القبيمػة ؛ٕٚٔ،صتػاريخ المغػكؿ ، بخيت،د.رجب محمػكد ؛ٜٖٙالمغكؿ،ص
 .ٕٛ،صالذىبية كاليند

 .ٕٜٙبارتكلد، تركستاف، ص -ٔٗ
"،كىػك مػف اطػكؿ انيػار  Idelعرؼ عنػد المغػكؿ" ،كيُ   Itil ،اك " ايتيؿ" ،  Atilنير الفكلغا،أك" اتؿ" ، أك "اتيؿ" -ٕٗ

اكربا كاعظميا ، يق  في مدينة إتؿ الذم يمر في كسطيا ، ينب  مف عيف في ذيؿ جبؿ قاقكنا ثـ يقتبػؿ نحػك الجنػكب 
ان انػو يصػب كػر اي ػمتجيان غربان في صحارل القفجاؽ عمى شمالي معادف الف ة حتى يصػب فػي بحػر طبرسػتاف ، كذُ 

كر أي ان أنو يأتي مف أقصى الشماؿ كالشػرؽ مػف حيػث التكجػد عمػارة ، كيمػر فػي في بحر الركس، اك" نيطش" ، كذُ 
كسط ناحية أتراؾ كيماؾ حتى يصؿ إلى قرية جكبيف كيمر في الحدكد الفاصمة بيف ناحية أتػراؾ غػكز كأتػراؾ كيمػاؾ ، 
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دعى بمجمف ، ثـ يجرم جنكبان حتػى ينعطػؼ كيجػرم إلػى كز إلى قرية تُ حتى يمر بالقرب مف بالد البمغار اككؾ ثـ يتجا
الشرؽ كالجنكب كيمر عمػى مدينػة السػرام مػف جنكبييػا كغربييػا، فػاف تجاكزىػا فأنػو سػكؼ يفتػرؽ قػرب بحػر الخػزر 
فيصب  ألؼ نير تصب معظميا في بحر الخزر مف جيتو الشمالية كيتجمد ىذا النير لمدة خمسة اشػير فػي الشػتاء 

يسير الناس عميو كعندما يذكب في الصيؼ يتخذه الناس طريقان ليػـ لمسػفر بالمراكػب الػى مدينػة ترمػذ لجمػب القمػ  ك 
كغيره  . لمزيد مف التفاصػيؿ ينظػر : ابػف ف ػالف ، أحمػد بػف العبػاس بػف راشػد بػف حمػاد ، رسػالة ابػف ف ػالف فػي 

ـ ، حققيػا كعمػؽ عمييػا كقػدـ ليػا : د. ٕٜٔىػػ/ٜٖٓكصؼ الرحمة إلى بػالد التػرؾ كالخػزر كالػركس كالصػقالبة سػنة 
 – ٕٙٔ، صٜٓٙٔسامي الدىاف ، مطبكعات المجم  العممػي العربػي فػي دمشػؽ ، المطبعػة الياشػمية ، دمشػؽ ، 

، ٕ؛ ابػػػف حكقػػػؿ ، ابػػػك القاسػػػـ بػػػف عمػػػي النصػػػيبي، صػػػكرة األرض، بريػػػؿ، ليػػػدف، دار صػػػادر، بيػػػركت، ط ٕٚٔص
ؿ ، حػػدكد العػػالـ مػػف المشػػرؽ الػػى المغػػرب ، ،محقػػؽ كمتػػرجـ ؛ مؤلػػؼ مجيػػكٖٜٖكص  ٜٖٛ، ص ٕ، جٖٜٛٔ

؛ المقدسػي، ابػك ٓٗق،صٖٕٗٔالكتاب عف الفارسية: السيد يكسؼ اليادم ،الناشر :الدار الثقافية لمنشر، القاىرة، 
،  ٕ،جٜٙٓٔعبػػد ا  محمػػد بػػف احمػػد، احسػػف التقاسػػيـ فػػي معرفػػة االقػػاليـ، بريػػؿ، ليػػدف، دار صػػادر، بيػػػركت، 

،  ٔالحمػػػكم، ابػػػك عبػػػد ا  يػػػاقكت بػػػف عبػػػد ا ، معجػػػـ البمػػػداف ، دار الفكػػػر ، بيػػػركت ، بػػػال. ت ، ج؛  ٖٓٙص
؛القزكيني،زكريػػا بػػف محمػػد بػػف محمكد،عجائػػب المخمكقػػات كغرائػػب المكجػػكدات ، مكتبػػة االيمػػاف،  ٛٛكص ٚٛص

ماعيؿ العربػي، ؛ابف سعيد المغربػي، عمػي بػف مكسػى،الجغرافيا، تحقيػؽ: اسػٕٗٔص-ٔٗٔـ،صٕٙٓٓ، ٕمصر، ط
؛ ابػك الفػدا ، عمػاد الػديف اسػماعيؿ ٜٛٔكصٜٚٔـ،صٜٓٚٔالمكتب التجارم لمطباعة كالنشر كالتكزيػ  ، بيػركت، 

بف الممؾ االف ؿ نكر الػديف، تقػكيـ البمػداف ، اعتنػى بتصػحيحو كطبعػو ، رينػكد كالبػاركف مػاؾ كػككيف ديسػالف، دار 
بف الكردم، زيف الديف عمر بف مظفر، خريدة العجائػب كفريػدة ؛ ا  ٗٙـ ، صٓٗٛٔالطباعة السمطانية ، باريس ، 

؛ ابػػف ف ػػؿ ا  العمػػرم ، شػػياب الػػديف أحمػػد بػػف   ٙٛالغرائػػب ، المكتبػػة الشػػعبية ، بيػػركت ، لبنػػاف ،بػػال.ت  ، ص
، يحيى ، مسالؾ االبصار في ممالؾ األمصػار، تحقيػؽ : االسػتاذ : احمػد زكػي باشػا ، دار الكتػب المصػرية ، القػاىرة 

؛ ابف بطكطة ، محمد ابك عبد ا  بػف ا  بػف محمػد ، تحفػة النظػار فػي  ٖٛك ص ٜ٘، ىامش ص ٔـ ، جٕٜٗٔ
،  ٗغرائػػػػب األمصػػػػار كعجائػػػػب األسػػػػفار ، تحقيػػػػؽ : د.عمػػػػي المنتصػػػػر الكتػػػػاني ، مؤسسػػػػة الرسػػػػالة ، بيػػػػركت، ط

مػد بػػف عبػػد ا  ؛ ابػػف عربشػاه، شػػياب الػػديف احمػد بػػف محٔٓٗكص ٜٖٚكص ٚ٘، ص ٔـ ، جٜ٘ٛٔىػػ/٘ٓٗٔ
؛ لكمبػػار ، مػػكريس ، ٛٗىػػػ، صٕٚ٘ٔالدمشػػقي االنصػػارم، عجائػػب المقػػدكر فػػي اخبػػار تيمػػكر، كمكتػػا ، الينػػد، 

االسالـ فػي عظمتػو األكلػى )مػف القػرف الثػامف حتػى القػرف الحػادم عشػر مػيالدم( ، ترجمػة : ياسػيف الحػافظ ، دار 
دنمػكب ، د.ـ ، تػاريخ ييػكد الخػزر ، نقمػو إلػى العربيػة ؛  ٗٗـ ، صٜٚٚٔ،  ٔالطبعة لمطباعػة كالنشػر ، بيػركت،ط

 ٖٛٔك ص ٖٚٔـ ، صٜٜٓٔىػػػ/ٓٔٗٔ، ٕكقػػدـ لػػو : د.سػػييؿ زكػػار ، دار حسػػاف لمطباعػػة كالنشػػر، دمشػػؽ، ط
؛ الداقكقي ، د. حسيف ، دكلة البمغار المسمميف في حكض البمغار ، دار الينابي  لمنشر كالتكزيػ ، عمػاف،  ٕٗٔكص

 . ٚٚص -٘ٚ، ص ٜٜٜٔ
 .ٛٚٔص -ٚٚٔ؛ بارتكلد، تاريخ الترؾ، صٕٜٙبارتكلد، تركستاف، ص -ٖٗ
 .ٛٚ. رجب محمد، انتشار االسالـ، صعبد الحميـ ، د-ٗٗ
 .ٜٖٙبياني،د.شيريف، المغكؿ،ص-٘ٗ

ـ( ٖٕ٘ٔ-ٕٖٕٔىػػ/ ٖٖٙ-ٖٓٙشرؼ الديف الخكازمي:كاف كزير كالي خراساف كمازندراف المدعك جنتيمكر)  -ٙٗ
حاجبػػة تكاركينػػا خػاتكف زكجػػة اككتػػام خػاف قػػد كسػبتو الػػى جانبيػػا ،غيػر اف االميػػر ككركػػكز) ، كانػت فاطمػػة خػاتكف 

ـ( الذم تكلى كالية خراساف فيما بعد قد تصدل لو كعزلو مػف منصػب الػكزارة كعػيف ٖٕٗٔ -ٜٖٕٔىػ/ ٔٗٙ-ٖٚٙ
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خؿ فيما بعػد فػي خدمػة بدالن عنو اصيؿ الركغدم، كمف ثـ قاـ االمير ككرككز بسجنو حتى أطمؽ المغكؿ سراحو، ثـ د
ـ( كالػػػػذم تػػػػكلى خراسػػػػاف كمازنػػػػدراف بعػػػػد اعػػػػداـ االميػػػػر ٕٙ٘ٔ-ٖٕٗٔىػػػػػ/ ٗ٘ٙ-ٔٗٙاالميػػػػر ارغػػػػكف آغػػػػا ) 

ـ،فعػيف االميػر ارغػكف آغػا بػدالن عنػو ٕٚٗٔىػػ/ ٚٗٙحػكالي سػنة  ككرككز،كبقي في منصػبو ىػذا حتػى كفاتػو تقريبػان 
 -ٕٓٔ، صٕ، جٕيؿ ينظر:الجكيني،تػاريخ جيانكشػام،ـالخكاجو فخر الديف بيشػتي كبيػر الكتاب.لمزيػد مػف التفاصػ

؛ ٓٛٔص -ٓٙٔكص  ٖٗٔك ص ٜٖٔكص  ٖٙٔص -ٖ٘ٔكص  ٕٖٔكص  ٕٙٔكص  ٕٔٔص
؛ميػػر خكانػػد، تػػاريخ ٜٔٔكص ٜٙكص  ٛٙاليمػػذاني،جام  التػػكاريخ،الجزء الخػػاص بتػػاريخ خمفػػاء جنكيػػز خػػاف، ص

؛اقباؿ،عباس،تػػاريخ المغػػكؿ ٜ٘،صٖ؛خكانػػد مير،تػػاريخ حبيػػب السػػير، ـٚٛٔص -ٗٛٔ، ص٘رك ػػة الصػػفا، ج
 .ٙٛٔ،ص
 .ٕٔٔص -ٕٓٔ، صٕ، جٕالجكيني، تاريخ جيانكشام، ـ-ٚٗ
 .ٜٖٙبياني،د.شيريف، المغكؿ،ص-ٛٗ

الجكزجػػاني ،صػػدر الػػديف ابػػك عمػػرك منيػػاج الػػديف عثمػػاف بػػف سػػراج الػػديف محمػػد،طبقات ناصػػرم، بتصػػحي :  -ٜٗ
الحػػي صػػاحباف، اىتمػػاـ: كيتػػاف لػػيس صػػاحب  كيتػػاف كلػػيـ ناسػػكليس صػػاحب كمكلػػكل خػػادـ حسػػيف كمكلػػكم عبػػد

 .ٙٓٗ، صٕـ، جٗٙٛٔطب  كرد، كمكتو، مكصكؼ، در كالج بريس 
؛ اليمػػذاني، جػػام  ٕٛٗكص ٕٚٗ، صٔ، جٔلمزيػػد مػػف التفاصػػيؿ ينظػػر: الجػػكيني، تػػاريخ جيانكشػػام، ـ -ٓ٘

 ؛ خكانػدٕٖٖ، صٗـ؛ الشيرازم، تاريخ كصػاؼ، ٙ٘كص ٘٘التكاريخ، الجزء الخاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، ص
 .٘ٚ، صٖمير، تاريخ حبيب السير، ـ

 .ٚٓٗص -ٙٓٗ، صٕبقات ناصرم، جط -ٔ٘
؛ الرمػػزم ٖٗٔ، ص٘؛ ميرخكانػػد ، تػػاريخ رك ػػة الصػػفا، ـٕ٘ٗ، ص ٔ،جٔالجػػكيني ، تػػاريخ جيانكشػػام ،ـ -ٕ٘

 .ٕٓٗ، صٔ،ـ،ـ، تمفيؽ االخبار ، ج

مػراة الزمػاف ، مطبعػة مجمػس دائػرة المعػارؼ العثمانيػة، اليكنيني، مكسى بف محمد بف عبد ا  البعمبكػي، ذيػؿ  -ٖ٘
؛ الػدكادارم ، ابػك بكػر بػف عبػد ا   ٜٛٗكص ٜٚٗ، ص ٔـ، جٜٗ٘ٔىػػ/  ٖٗٚٔ، ٔحيدر آباد الػدكف، الينػد، ط

بف ايبؾ ، كنز الػدرر كجػام  الغررػػ الػدرة الزكيػة فػي اخبػار الدكلػة الزكيػة ، تحقيػؽ : اكلػرخ ىامػاف ، مطبعػة عيسػى 
 ٖٔ؛ ابف كثير ، البداية كالنيايػة ، ج  ٖٜكص ٕٜ،ص ٛـ ، جٜٔٚٔىػ / ٜٖٔٔلحمبي كشركاه ،القاىرة ،البابي ا
؛ عاشكر ، د. فايد حماد ،العالقات السياسية بيف المماليؾ كالمغكؿ في الدكلة المممككية ، قدـ لو كراجعو ٖٕٗ، ص

لفتػػاح ، الظػػاىر بيبػػرس، المؤسسػػة ؛ عاشػػكر ، عبػػد ا ٙٚ،صٜ٘ٚٔ: د. جكزيػػؼ نسػػيـ ، دار المعػػارؼ ، مصػػر ،
لحيػػاة ؛ القػػزاز، د. محمػػد صػػال ، آٜالمصػػرية العامػػة لمتػػاليؼ كالنشػػر كالترجمػػة كالطباعػػة كالنشػػر ، بػػال .ت ، ص

 .ٓ٘ٗالسياسية في العراؽ ، ص
 .ٙٓٗ، صٕطبقات ناصرم، ج -ٗ٘
 .ٕٓٗ، صٔ،ـ،ـ ، تمفيؽ االخبار ،ج الرمزم-٘٘
 .ٜٜص -ٜٛتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صلجزء الخاص باليمذاني، جام  التكاريخ، ا -ٙ٘
 .ٕٔٔكصٜٜتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص ب -ٚ٘
خركػػاه : كانػػت ىػػذه الكممػػة تطمػػؽ عمكمػػان كفػػي البدايػػة عمػػى المحػػؿ الكاسػػ  ال سػػيما عمػػى الخيمػػة الكبيػػرة التػػي -ٛ٘

، ام -قػرة اك  –د كيسػمكنيا اماف مسكنان ليـ ، ككاف التركماف يصنعكنيا مف المبيتخدىا امراء االكراد كاالعراب كالترك
كُذكػر انيػا كانػت ُتطمػؽ عمػى المعسػكر ،طمقت ىذه الكممة فيما بعد عمى سػرداؽ الممػكؾ كالػكزراء أُ البيت االسكد ، ثـ 
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كبيػر، كاطمػؽ المغػكؿ عمػى  الكبير الذم  يككف فيو السمطاف اك نائبو ، ثـ اصبحت تطمػؽ فيمػا بعػد عمػى كػؿ معسػكر
اك الخيمػػة .  لمزيػػد مػػف  ،اك القصػػر ،اك المحمػػة،كممػػة خركػػاه اسػػـ اكردك ، كاكردك تعنػػي بالمغػػة التركيػػة المعسػػكر 

كىامشػػػيا؛ برككممػػػاف ، كػػػارؿ ، تػػػاريخ الشػػػعكب ٖٗٙ، صٔالتفاصػػػيؿ ينظػػػر : الرمػػػزم ، ـ، ـ، تمفيػػػؽ االخبػػػار ، ج
حالليػا، ترجمػة: نبيػو امػيف فػارس كمنيػر البعمبكػي، دار العمػـ لمماليػيف، بيػركت، االسػالمية كاالمبراطكريػة العربيػة كان

؛ شػػير، السػػيد إدم، االلفػػاظ الفارسػػية المعربػػة، المطبعػػة الكاثكليكيػػة لالبػػاء ٕٓٚ، ىػػامش ص ٕـ، جٜٔٙٔ، ٖط
طقػػػػػكش ،د. محمػػػػػد، سػػػػػييؿ ، تػػػػػاريخ مغػػػػػكؿ القبيمػػػػػة الذىبيػػػػػة  ؛ٗ٘كصٖ٘ـ، صٜٛٓٔاليسػػػػػكعييف، بيػػػػػركت، 

 .ٚٔ،ىامش صندكالي
طقػػػكش ،د. محمػػػد، سػػػييؿ ، تػػػاريخ مغػػػكؿ القبيمػػػة الذىبيػػػة  ؛ٖٗٙ،صٔالرمػػػزم، ـ، ـ، تمفيػػػؽ االخبػػػار ، ج -ٜ٘

 .ٚٔ،صكاليند
 .٘ٔ،صطقكش ،د. محمد، سييؿ ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند -ٓٙ
ردا تعنػي القبيمػة ، ام معنػى آلتػكف آلتكف اكردا ،أك "آلتػكف"، اك " الطػكف": معنػاه بالمغػة التركيػة الػذىب ، كاك -ٔٙ 

الخياـ ، اذ كانت مخيمات المغكؿ بمثابة المػدف الكبيػرة ،  اف اكردا تعني اي ان  كر اي ان اكردا ىنا القبيمة الذىبية ، كذُ 
ففييا كؿ ما مكجكد في المدف ، ككانكا يعقدكف فييا مجالس الشكرل بيف امراء البيت المالؾ لمناقشة االمكر الميمػة 

،كاصبحت تعني المعسكر. لمزيد مف التفاصػيؿ ينظػر : النظػامي العرك ػي  فشيئان  قد تطكر معنى كممة اكردا شيئان ، ك 
السمرقندم ، أحمد بف عمر بػف عمػي ، جيػار مقالػة "المقػاالت األربػ "  فػي الكتابػة كالشػعر كالنجػـك كالطػب ، كعميػو 

رجمػة : عبػد الكىػاب عػزاـ كيحيػى الخشػاب ، مطبعػة خالصة حكاشػي العالمػة : محمػد بػف عبػد الكىػاب القزكينػي ، ت
؛ ابف العبرم ، تاريخ مختصر الػدكؿ ، ٜٙـ  ، صٜٜٗٔىػ/ٖٛٙٔ،  ٔلجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر ، القاىرة ، ط

؛ بارتكلػػػػػد ، تػػػػػاريخ التػػػػػرؾ ، ٕٕٓ، ىػػػػػامش صٔ، جٕ؛ اليمػػػػػذاني ، جػػػػػام  التػػػػػكاريخ ، مػػػػػجٕٗٗىػػػػػامش ص 
؛ االمػيف ، حسػف ، المغػكؿ ٕٓٚ،ىػامش ص ٕريخ الشػعكب االسػالمية ، ج،برككمماف، كارؿ ، تاٖٚٔكصٔٙٔص

 . ٜٕٓـ،ىامش صٖٜٜٔىػ/ٗٔٗٔبيف الكثنية كالنصرانية كاالسالـ ، دار التعارؼ لممطبكعات ، بيركت ، 
 طقكش ،د. محمد، سييؿ ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبيػة كالينػد ؛ٖٗٙ، صٔالرمزم  ،ـ،ـ، تمفيؽ االخبار ، ج -ٕٙ
 .٘ٔ،ص
 .ٖٗٙ، صٔالرمزم ، ـ،ـ، تمفيؽ االخبار ، ج -ٖٙ
 كىػي ، القفجػاؽ صػحراء األتػراؾ عند بيا يقصد القفجاؽ كدشت دشت بالفارسية ىي الصحراء ،:القفجاؽ دشت -ٗٙ

 مػػف النػػار يكقػػدكف أىميػػا فنفػػ ليػػذا الحطػػب فييػػا كاليكجػػد ، كالبنػػاء كالتػػؿ كالجبػػؿ فييػػا الشػػجر قاحمػػة كاسػػعة صػحراء
 أمػره مػفعجمػة  فػي كػاف مف إال قميؿ خالليا السفر فأف الصحراءىذه  في القاسية المناخية لمظركؼ ظران كن ، األركاث

 ،ٕج التػرؾ، لغػات ديكاف الكاشغرم،: ينظر التفاصيؿ مف لمزيد. النصارل القفجاؽ مف فيـ الصحراء ىذهِ  سكاف أما ،
 احمد بف محمػد بػف الخ ػر ابك منصكر مكىكب بف ؛الجكاليقي ، ٕٙ٘كص ٖٕ٘كص ٕٕٙكص ٕ٘ٔكص ٙ٘ص
المعرب مف الكالـ األعجمي عمى حركؼ المعجـ ، ك   حكاشػيو كعمػؽ عميػو: خميػؿ عمػراف المنصػكر، دار الكتػب  ،

 نخبػػة ، الربػػكة شػػيخ ؛٘ٛ،الجغرافيػػا،ص المغربػػي سػػعيد ابػػف ؛ٔٚ، ص ـٜٜٛٔىػػػ/ ٜٔٗٔ، ٔالعمميػػة ، بيػػركت، ط
 تحفػة ، بطكطػة ابػف ؛ٕٚٔص-ٖٕٔكصٜٙ ،صٖج ، البصارا مسالؾ ، العمرم، ا  ف ؿ ؛ابف ٕٗٙ،ص الدىر
 ، ٗ،ج االعشػػى صػػب   القمقشػػندم، ؛ ٖٛ٘ص ، ٘ج تػػاريخ، ، خمػػدكف ؛ابػػفٖٚ٘ص ك ٖٙ٘ص ، ٔج ، النظػػار
 ؛ٕٙص ،ٔج ، تمفيػػػؽ ـ،. ـ الرمػػػزم، ؛ ٕ٘،تػػػاريخ الػػػدكؿ االسػػػالمية ،ىػػػامش صالغياثي ؛ ٛ٘ٗص – ٙ٘ٗص
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 ، ا  ذبػػي  دكتػػر ، صػػفا ؛ ٖٙص ، التػػرؾ ، زكريػػا ، كتػػابجي ؛ ٜٕ٘ص ، الشػػرقية الخالفػػة بمػػداف ، ،كػػي لسػػترنج
 أحمػد. ،د السػاداتي ؛ٔٛٔص -ٓٛٔ،ص المغكؿ ، الباز السيد. د ، العريني ؛ ٗٛص ،ٕج ، درايراف أدبيات تاريخ

بيزنطػػػة كسػػػالجقة الػػػركـ  –، الكسػػػطى العصػػػكر فػػػي زبيػػػدة،الترؾ. ،د ؛عطػػػإٔٔ،ص المسػػػمميف تػػػاريخ ، محمػػػكد
 االتػراؾ تػاريخ فػي سػريعة جكلػة أحمػد، أسػامة. تركمػاني،د ؛ ٕٔكصٛ،ص، دار الفكر العربي، بػال.ت-يكف كالعثمان

 عبػػػد صػػػكفي: الشػػػعكب،ترجمة سػػػفاح جنكيزخػػػاف فاسػػػيمي، يػػػاف، ؛ٜ٘ٔكصٜٛٔص-ٛٛٔص كٛ٘كالتركمػػػاف،ص
مػػة طقػػكش ،د. محمػػد، سػػييؿ ، تػػاريخ مغػػكؿ القبي ؛ٕٛكصٔٛكصٛٚكصٚ٘ص، ت.بػػال ،مصػػر، اليػػالؿ ا ،دار

 ٘،مج االسالمية المعارؼ دائرة في منشكر ،بحث كجنسية تاريخية إلمامة – الترؾ بارتكلد، ؛ ٗٔ،صالذىبية كاليند 
 . ٛ٘ص ك ٔ٘ص – ٜٗكص ٚٗص ، الترؾ ،مادة
 . ٖٗٙ،ص ٔالرمزم ، ـ، ـ ، تمفيؽ االخبار ، ج-٘ٙ
 .ٖٗٙ، صٔ،ـ،ـ، تمفيؽ االخبار ، ج الرمزم -ٙٙ
 .ٖٗٙ، صٔاالخبار ، ج،ـ،ـ، تمفيؽ  الرمزم -ٚٙ
 .ٜٜخاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء ال-ٛٙ
 .ٖٖٔ، صٗتاريخ كصاؼ، ـ-ٜٙ
 .  ٖٖٔ، صٗالشيرازم، تاريخ كصاؼ، ـ-ٓٚ
 .٘ٔ،صطقكش ،د. محمد، سييؿ ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند -ٔٚ
 .ٜٜبتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صخاص اليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء ال -ٕٚ
كىك األبػف الثػاني لجنكيزخػاف ،كالدتػو ىػي زكجػة جنكيزخػاف الكبػرل كىػي بكرتػو فػكجيف مػف قبيمػة  جغتام خاف:-ٖٚ

ألبنائػو  قنقرات ابنة دم نكياف ممؾ القبيمة، كاف لجغتام خاف زكجات كثيرات أشيرىف ييسكلكف خاتكف التي كانت امػان 
اتكف كىي اختيا تػزكج بيػا جغتػام خػاف بعػد كفػاة ييسػمكلكف، لديػو ثمانيػة ابنػاء ىػـ: مػكجي ،كالثانية دككاف خجميعان 

ككؿ  كمييبان  كفكءان  عادالن  يبو، مكاتككاف، بمكشي ، سارباف، ييسكمكنككا، بايدار، قداتي، بايجك، كاف جغتام خاف ممكان 
، كػاف يقػكد الجنػكد كيسػتكفي شػركط الجػد مف كاف يريد التفقو في معرفػة القػكانيف كاصػكؿ الممػؾ عميػو اف يستشػيره 

لمفرماف في االشراؼ عمى امراء " قراجار" مف قبيمة " برالكس" ك" مككو"، ،كانت ممالؾ الخطا كبالد مػا  كاألجتياد كفقان 
بػػالد األكيغػػكر، كسػػمرقند ،كبخػػارل، عمػػى مؿ تكراء النيػر قػػد آلػػت اليػػو بعػػد كفػاة جنكيزخػػاف ككانػػت حػػدكد مممكتػػو تشػ

، كتكرفػػػاف ،كقػػرة شػػػير، ككاشػػغر، كياركنػػػد، كخػػتف، كفرغانػػػة ،كاتػػرار، كبناكػػػت، كبذخشػػاف كغيرىػػػا ،ككانػػػت كالمػػاليغ
قػاـ  كبنػى فػي ىػذا المكػاف قريػة اسػميا قتمػغ  التػي تقػ  بجػكار مدينػة المػاليغ، عاصمتو مدينة "قناس"،أك" قكناس" ،

رؾ جنكيزخاف ابنائو جغتام خاف كأككتػام خػاف بفت  مدف عدة م  اخكتو في عيد جنكيزخاف كمنيا مدينة اترار ، اذ ت
كتكلػػكم خػػاف لمحاصػػرتيا حتػػى تمكنػػكا مػػف األسػػتيالء عمييػػا ثػػـ فر ػػكا سػػيطرتيـ عمػػى مدينػػة بناكػػت كمعظػػـ مػػدف 

، كبسػػط نفػػكذه عمػػى الشػػطر األكبػػر مػػف المنػػاطؽ االسػػالمية فػػي آسػػيا الكسػػطى،كاف لديػػو كزيػػراف  تركسػػتاف كخػػكارـز
لمزيػد مػف   . ـ بعد اصابتو بمػرض ع ػاؿٕٓٗٔىػ/ٖٛٙتكفي في سنة  ، اني حبش العميد، كالث دعى كزيراألكؿ يُ 

 كٖٖٔص كٕٖٔص كٔٓٔص كٗٚ كصٕٚ،ص ٔج ، ٔ، ـ تػػػاريخ جيانكشػػػام ،  الجػػػكيني : التفاصػػػيؿ ينظػػػر
-ٔٛٔص ك ٙٚٔ ص كٖٚٔص ك ٘ٗٔ  ص ك ٗٗٔ  ص ك ٕٗٔ ص ك ٓٗٔ ص ك ٜٖٔص كٖ٘ٔ ص
-ٖ٘ٔالتكاريخ، الجزء الخاص بتاريخ خمفػاء جنكيزخػاف،ص ؛اليمذاني، جام ٜٕٗكصٕٛٗكصٖٕ٘صك ٜٔٔص
،  اقبػػػػػاؿ، عبػػػػػاس، تػػػػػاريخ المغػػػػػكؿ ؛ٙٛ٘ص ، تػػػػػاريخ كزيػػػػػدة، ؛ مسػػػػػتكفي قزكينػػػػػيٛ٘ٔص-٘٘ٔكصٓ٘ٔص
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 كٜ٘٘كصٜٕٔكٕٚٔص ك٘ٔٔ ص ك ٖٔٔص ، ، تركسػػػػػػػػػػػتاف بارتكلػػػػػػػػػػػد ؛  ٖٚٔص ك ٗٓٔص  -ٔٓٔص
 ك ٖٚٙص ك ٖٗٙ ص ك ٖٕٙص كٛٔٙص ك ٗٔٙص كٔٔٙص كٖٜ٘ ص ك ٙٛ٘  ص ك ٕٙ٘ص
شػػبكلر،   ؛ٛٙٙكصٗٙٙص-ٓٙٙص ك٘٘ٙكصٓ٘ٙكصٜٗٙص ك٘ٗٙص كٖٗٙ ص كٔٗٙ كصٓٗٙص

؛الصػػػػياد،د. فػػػؤاد عبػػػد المعطػػػػي، المغػػػكؿ فػػػي التػػػػاريخ،  ٖٗالعػػػالـ االسػػػالمي فػػػػي العصػػػر المغػػػكلي،صبيرتكلػػػد، 
؛ ٜ٘ٔكصٛ٘ٔكصٕٕٔ؛ العرينػػػػػػػػػي،د. السػػػػػػػػػيد البػػػػػػػػػاز، المغػػػػػػػػػكؿ، ص ٘ٙٔكصٖٙٔكصٖٛٔكصٕٔٔص

 ؛ٗٚٔ،صالصػػػالبي، د.عمػػػي محمػػػد، دكلػػػة المغػػػكؿ كالتتػػػار ؛ٔٔٗص-ٜٓٗكص ٔٓٔ،صبياني،د.شػػػيريف،المغكؿ
السػػػاداتي،د.احمد محمػػػكد، تػػػاريخ المسػػػمميف  ؛ٓٚكصٜٙ،ص السػػػاداتي،د.احمد محمػػػكد، تػػػاريخ الػػػدكؿ االسػػػالمية

 ؛ٜٜ؛ السػػػػيد،د.محمكد،التتار كالمغػػػػكؿ،صٔ٘ٔ،صتػػػػاريخ المغػػػكؿ ، بخيت،د.رجػػػب محمػػػػكد ؛ٕٕٓص-ٜٕٔ،ص
كىامشيا؛ طقكش ،د.محمد سػييؿ،  تػاريخ المغػكؿ  ٕٕ،صالطكائؼ المغكلية في مصر ،ديف محمد نكر،د. صالح ال

 .٘ٔ،صطقكش ،د. محمد، سييؿ ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند ؛ٚٚكصٙٙكصٜ٘كصٛ٘العظاـ،ص
طمػؽ عميػو لديػو ،أُ  تكلكم خاف:كىك االبف الراب  لجنكيزخاف كاصغر ابنائو االربعة ،امو بكرتو فػكجيف ، كػاف اثيػران -ٗٚ

لقب " يكو نكياف" ،ك" ألغ نكياف "،ام  " امير الجيكش" ،أك" االمير الكبير "،ككاف جنكيزخاف يدعكه " نككػار" ،لػـ يكػف 
لو نظير في الشجاعة كالبطكلة كسداد الرأم كالتدبير،كقد خطب لو كالده في صغره ابنة جاكمبك اخػي اكنػؾ خػاف ممػؾ 

رقكقتيتي بيكي،ككانت اعظـ زكجاتو كاحبيف اليو ،كاف تكلػكم خػاف يػالـز كالػده فػي معظػـ قبائؿ الكراييت كاسميا سيك 
االكقػػات ،ليػػذا كػػاف يستشػػيره فػػي معظػػـ االمػػكر كالميمػػات كالمصػػال  الرئيسػػة ،ككػػاف يشػػرؼ عمػػى مػػكطف جنكيزخػػاف 

ىػي منغكليػا كمػا تشػممو كمعسكراتو كامكالو كخزائنو كذخائره كامرائو كحرسو الخاص ،كػاف نصػيبو مػف ممتمكػات ابيػو 
، اسػتمر بحكػـ االمبراطكريػة المغكليػة بعػد كفػاة  مف كدياف كانيار مثؿ كيركليف، كاكنكف، كارخػكف، كالعاصػمة قراقػكـر

لمعػرؼ المغػكلي كبمسػاعدة  عمى العرش طبقان  ـ(بصفتو كصيان ٜٕٕٔ-ٕٕٚٔق/ٕٙٙ-ٕٗٙجنكيزخاف لمدة عاميف) 
حتػػى تػػـ انتخػػاب الخػػاف الجديػػد اككتػػام خػػاف،تكفي فػػي حػػدكد سػػنة  ثالثػػة مػػف المستشػػاريف ،كبقػػي فػػي منصػػبو ىػػذا

 كٙٔٔص كٕٔٔص كٗٚ،صٔ،جٔالجكيني،تػاريخ جيانكشػام ،ـ . لمزيد مػف التفاصػيؿ ينظػر: ـٕٖٕٔق/ ٖٓٙ
؛ اليمػػػذاني،جام  ٖٚٔص كٔٚٔص كٓٚٔص كٛٙٔص كٛ٘ٔص -ٙ٘ٔص كٔ٘ٔص -ٜٗٔص كٜٖٔص

؛ ٚٛ٘؛ مسػتكفي قزكينػي ، تػاريخ كزيػدة ،،صٓٚٔص-ٓٙٔالتكاريخ،الجزء الخػاص بتػاريخ خمفػاء جنكيزخػاف ،ص
 ؛ٗٚٔالصالبي، د.عمي محمد، دكلة المغكؿ كالتتار،ص؛ٖٗشبكلر، بيرتكلد، العالـ االسالمي في العصر المغكلي،ص

؛ عكاشػػػػػة،ثركت ٕٓٔ،صصػػػػػفا، محمػػػػػد اسػػػػػد ا ،جنكيزخػػػػػاف ؛ٕ٘ٔ،صتػػػػػاريخ المغػػػػػكؿ، بخيت،د.رجػػػػب محمػػػػػكد
؛ ٖ٘ٔكصٖٖٔكصٕٖٔكصٗٛ،ىاركلػػػػػػػػػػػػػػػد،جنكيزخاف ،ص؛المػػػػػػػػػػػػػػػب ٜٗٔكصٛٗٔمحمكد،جنكيزخػػػػػػػػػػػػػػػاف،ص

؛ ٖٜكصٕٜ؛ السػػػػػػيد،د.محمكد،التتار كالمغػػػػػػكؿ،صٔٗالتكنجي،محمػػػػػػد،بالد الشػػػػػػاـ ابػػػػػػاف الغػػػػػػزك المغػػػػػػكلي،ص
 ٖٔ،صالطكائؼ المغكلية  ،نكر،د. صالح الديف محمد  ؛ٜ٘كصٜٗكاكيـ،سميـ،امبراطكرية عمى صيكات الجياد،ص
طقػػكش ،د. محمػػد، سػػييؿ ،  ؛ٜ٘كص ٔٛكصٚٚمغػػكؿ العظػػاـ،صكىامشػػيا؛ طقػػكش ،د.محمػػد سػػييؿ،  تػػاريخ ال

؛ شبارك،د.عصػػاـ محمػػد، السػػالطيف فػػي المشػػرؽ العربػػي معػػالـ دكرىػػـ ٘ٔ،صتػػاريخ مغػػكؿ القبيمػػة الذىبيػػة كالينػػد
ـ(،دار الني ػػػة العربيػػػة لمطباعػػػة كالنشػػػر،بيركت ٚٔ٘ٔ-ٕٓ٘ٔق/ٖٕٜ-ٛٗٙالمماليػػػؾ ) –السياسػػػي كالح ػػػارم 

 .ٜٚكصٕٜكصٗٙكصٖٙكصٕ٘فتحي، الغزك المغكلي لديار االسالـ،ص ؛ اميف،د.محمدٗٗ،صٜٜٗٔ،
 .ٓٛٔكص  ٕٚٔيخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتار  -٘ٚ
؛ ابف العبػرم  ٖٕٕك ص ٕٕٕكص ٕ٘ٓ، ص ٔلمزيد مف التفاصيؿ ينظر : الجكيني ، تاريخ جيانكشام ، ج-ٙٚ

،  ٘؛ ابػػف خمػػدكف ، تػػاريخ ، ج ٖٚ٘سػػتكفي قزكينػػي ، تػػاريخ كزيػػده ، ص؛ م ٕٔٙ، تػػاريخ مختصػػر الػػدكؿ ،  ص
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؛ ٜٖ٘، ىػػػػامش ص ٕ، ؽ ٔ؛ المقريػػػػزم ، السػػػػمكؾ ، ج ٜٜ، ص ٕ؛ القمقشػػػػندم ، مػػػػآثر االنافػػػػة ، ج ٖٓٙص
؛ زامبػاكر، ادكرد فػكف ، معجػـ ٗٚٔ؛ بارتكلػد ، تػاريخ التػرؾ ، ص ٖٗٔ، ص ٘ميرخكاند ، تاريخ رك ة الصػفا ، ـ

سرات الحاكمة في التاريخ ، أخرجو : د. زكي محمد حسف بؾ، حسػف أحمػد محمػد ، كاشػترؾ فػي ترجمػة األنساب كاأل
بعض فصكلو : د.سيدة اسماعيؿ كاشؼ، كحػافظ أحمػد حمػدم كأحمػد ممػدكح حمػدم ، دار الرائػد العربػي ، بيػركت ، 

حتػػػى العصػػػر  ؛ فػػػامبرم ، ارمينػػػكس ، تػػػاريخ بخػػػارل منػػػذ اقػػػدـ العصػػػكر ٖٙٙكص ٖ٘ٙك ص ٖٖٙـ، صٜٓٛٔ
الحا ػػر، ترجمػػو كعمػػؽ عميػػو: د. أحمػػد محمػػكد السػػاداتي، راجعػػو كقػػدـ لػػو: د. يحيػػى الخشػػاب، مطػػاب  االعالنػػات 

؛ سركر، د.محمد جماؿ الديف ، دكلة الظاىر بيبرس في مصر، دار الفكر العربػي، ٜٚٔالشرقية، القاىرة، بال. ت،ص
؛ سػميماف ، د. أحمػد  ٕ٘٘ص – ٕٔ٘، ص ٕية، ج؛ بكؿ، ستانمي لػيف ، الػدكؿ االسػالمٕٓٔ، ىامش صٜٓٙٔ

السعيد ، تاريخ الػدكؿ االسػالمية كمعجػـ األسػرات الحاكمػة ، نقمػو عػف التركيػة بزيػادات كتعميقػات : د. أحمػد السػعيد 
ك ٕٓٓ؛ بػػكزكرث، كميفػػكرد. أ.، االسػػرات الحاكمػػة، ص ٙٛٗ، ص ٕسػػميماف ، دار المعػػارؼ ، مصػػر ، بػػال.ت ، ج

؛عبػد الحمػيـ، د. رجػب  ٜٗٗص – ٛٗٗحمد صال  داكد ، الحياة السياسػية فػي العػراؽ ، ص؛ القزاز، د. مٕٗٔص
 ;     ٔٔٔص  -ٓٔٔمحمد، انتشار االسالـ ،ص

 Soucek, Svat, AHistory of Inner Asia, University press, Cambridge,P.108. ؛   

 . ٖٜٖ، مادة الجنكزية ، ص ٕ،  مج شبكلر، بيرتكلد ، الجنكزية،بحث منشكر في دائرة المعارؼ االسالمية  

نير ارتش: يمر ىذا النير بيف ناحية االتراؾ األغكز ككيمػاؾ حتػى يصػؿ قريػة جػكبيف مػف ناحيػة أتػراؾ كيمػاؾ  -ٚٚ
كيصػػب فػػي نيػػر إتػػؿ فػػي مدينػػة إتػػؿ ، ميػػاه ىػػذا النيػػر غزيػػرة كداكنػػة غيػػر أنيػػا عذبػػة كصػػالحة لمشػػرب . لمزيػػد مػػف 

 . ٖٓ٘؛ لسترنج، كي ، بمداف الخالفة الشرقية ، ص ٓٗدكد العالـ ،صالتفاصيؿ ينظر:مؤلؼ مجيكؿ،ح
خكارـز : ىي كػكرة تقػ  عمػى حػافتي نيػر جيحػكف ، قصػبتيا العظمػى بييطػؿ كليػا قصػبة أخػرل فػي خراسػاف ، -ٛٚ

خيػرات ، كىي ككرة كاسعة جميمػة كثيػرة المػدف ممتػدة العمػارة ، كثيػرة البسػاتيف كالمنػازؿ كالمػزارع كالشػجر كالفكاكػو كال
كتحيط بخكارـز المفاكز مف كؿ جانب ، كاليكجد في بالدىـ معدف الذىب كالف ة أك أم معػدف آخػر ، مػف أىػـ كأكبػر 
المػػدف فييػػا ىػػي مدينػػة الجرجانيػػة ، كمنيػػا تخػػرج القكافػػؿ التجاريػػة إلػػى جرجػػاف كالخػػزر كخراسػػاف ، كمػػف أىػػـ مػػدنيا 

كغيرىػا . لمزيػد مػف التفاصػيؿ ينظػر: االصػطخرم، أبػك اسػحاؽ األخرل ، ىزراسب ، خيكة تػكزكار، كػردراف ، كخػكاش 
؛الثعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبي، عبػد  ٖٗٓص – ٜٜٖـ، صٕٜٚٔىػػ/ٖٙٗٔإبراىيـ بف محمد ، مسالؾ الممالؾ ، بريػؿ ، ليػدف، 

 Lugduni Batavorum,E.J.Brillعارؼ، طبعػة الممؾ بف محمد بػػػػػػػػػػػػػػػف اسماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ،لطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؼ الم

؛ مؤلػػػؼ مجيػػػكؿ ، حػػػدكد  ٕٛٗص -ٔٛٗ، صٕبػػػف حكقػػػؿ، صػػػكرة االرض، جإ؛ ٖٓٔص-ٜٕٔـ،صٚٙٛٔ،  
؛ المنجـ،الشػػيخ اسػػحاؽ بػػف حسػػيف، آكػػاـ  ٕٙٛص -ٕٗٛ، صٕ؛المقدسػػي، احسػػف التقاسػػيـ ، جٜٗالعػػالـ ،ص

؛ ابك حامػد الغرنػاطي ، محمػد بػف عبػدالرحيـ ٕٓال.ت،ص.ـ ، ببالالمرجاف في ذكر المدائف المشيكرة في كؿ مكاف ،
؛ القزكينػػي ، زكريػػا بػػف محمػػد بػػف ٕٗٔكصٙٛـ،صٕٜ٘ٔاالندلسػػي ، تحفػػة االلبػػاب كنخبػػة االعجػػاب ، بػػاريس ، 

؛ شيخ الربكة ، نخبة الدىر  ٕٚ٘ص – ٕ٘٘محمكد ، آثار البالد كاخبار العباد ، دار صادر ، بيركت ، بال.ت ، ص
؛الحػػػديثي،د.قحطاف عبػػػد  ٜٓٗص – ٜٛٗلسػػػترنج ، كػػػي، بمػػػداف الخالفػػػة الشػػػرقية ، ص ، ٕٕٗص – ٖٕٕ، ص

 .ٔٙص-ٚ٘،صٜٜٓٔالستار، التكاريخ المحمية ألقميـ خراساف ، مطاب  دار الحكمة لمطباعة كالنشر ، البصرة ، 
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اف، ص ؛ اقبػاؿ ، عبػػاس ، تػاريخ ايػػر ٙٓٗ، صٕلمزيػد مػف التفاصػػيؿ ينظػر : الجكزجػاني، طبقػػات ناصػرم، ج -ٜٚ
؛ القػػػػزاز ، د. محمػػػػد صػػػػال  داكد، الحيػػػػاة ٕٔٓكص ٕٓٓ؛ بػػػػكزكرث، كميفػػػػكرد.أ.، االسػػػػرات الحاكمػػػػة، ص ٖٜٖ

 كىامشيا . ٜٗٗكص ٛٗٗالسياسية في العراؽ ، ص
 . ٕٓٗ، صٔالرمزم ،ـ،ـ، تمفيؽ االخبار ، ج-ٓٛ
 . ٜٖٚ،ص ٔالرمزم ،ـ،ـ، تمفيؽ االخبار ، ج-ٔٛ
 .ٚٔ،صطقكش ،د. محمد، سييؿ ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند ؛ٖٚشبكلر، بيرتكلد، المغكؿ ، ص -ٕٛ
مدينػة السػػرام ،اك " الصػػرام" :كىػػي كممػػة فارسػػية االصػػؿ اقتبسػيا االتػػراؾ مػػف الفػػرس منػػذ كقػػت طكيػػؿ ، كػػاف  -ٖٛ

المدينػة طمقػت عمػى المػدف التػي تنشػأ حػكؿ السػرام ، كىػذه طمقكنيا عمػى مقػاـ الخػاف ، ثػـ اتسػ  معناىػا فأُ المغكؿ يُ 
عاصمة االمير المغػكلي بػاتك خػاف كمػف بعػده االميػر بركػة خػاف ، كىػي مدينػة عظيمػة تقػ  فػي مسػتك مػف االرض ، 
غربػي بػػالد الخػػزر كشػماليو كعمػػى نحػػك مسػيرة يػػكميف ، كيجػػرم نيػػر االتػؿ عنػػدىا مػػف الشػماؿ كالغػػرب كالػػى الشػػرؽ 

،كىي مدينػة كبيػرة كاستراخاف الحاليتيف،تالينغراد تق  في منتصؼ الطريؽ بيف س، كالجنكب حتى يصب في بحر الخزر
،تسػػكف فييػا طكائػؼ مختمفػػة مػف النػػاس كفػي مقػدمتيـ الػػركس كالمغػكؿ كالػػركـ فييػا اسػكاؽ كحمامػػات كمسػاجد عدة

كالشػػركس،كؿ طائفػػة مػػنيـ تسػػكف عمػػى حػػدة ،كبعػػد اتسػػاع انتشػػار االسػػالـ فييػػا اصػػبحت السػػرام مقصػػد لمعديػػد مػػف 
مقػدمتيـ قطػب الػديف الػرازم ،كسػعد الػديف التفتػازاني . لمزيػد مػف التفاصػيؿ ينظػر : ابػك الفػدا ،  العمماءكاالدباء كفػي
؛ بارتكلػػد ، تػػاريخ ٛ٘ٗكص ٚ٘ٗ، ص  ٗ؛ القمقشػػندم ، صػػب  االعشػػى ، ج  ٕٚٔكصٕٙٔتقػػكيـ البمػػداف ، ص

،ص ٔ، ج؛ الرمػػػػزم ، ـ،ـ، تمفيػػػػؽ االخبػػػػار ٛٗكصٚٗ؛ ابػػػػف عربشػػػػاه،عجائب المقػػػػدكر ،  صٔٚٔالتػػػػرؾ ، ص 
؛ بياني،د.شػػػػػػػيريف، ٜٖشػػػػػػػبكلر، بيرتكلػػػػػػػد، العػػػػػػػالـ االسػػػػػػػالمي فػػػػػػػي العصػػػػػػػر المغػػػػػػػكلي ،ص ؛؛ٔٓٗكصٜٖٚ

؛ التكنجي،محمػػد،بالد الشػػاـ ابػػاف الغػػزك ٜٖٓ،ىػػامش ص تػػاريخ المغػػكؿ، بخيت،د.رجػػب محمػػكد؛ٜٖ٘المغػػكؿ،ص
، سػييؿ ، تػاريخ طقػكش ،د. محمػد ؛ٚ،ىػامش صالطكائؼ المغكليػة  ،نكر،د. صالح الديف محمد  ؛ٗٗالمغكلي،ص

 .ٚٔ،صمغكؿ القبيمة الذىبية كاليند
؛ ميػر خكانػد، تػاريخ ٖٖٔ، صٗ؛ الشػيرازم، تػاريخ كصػاؼ، ـٕٗٗ، صٔ، جٔالجكيني، تاريخ جيانكشػام، ـ-ٗٛ

 -ٔٚٔ؛ بارتكلػػد، تػػاريخ التػػرؾ، ص٘ٚ، صٖ؛ خكانػػد ميػػر ، تػػاريخ حبيػػب السػػير، ـٖٗٔ، ص٘رك ػػة الصػػفا، ج
؛ بػػػكزركث، ٖٚ؛ شػػػبكلر، بيرتكلػػػد، المغػػػكؿ، صٕٗٓ،ص سػػػالطيف االسػػػالـبكؿ،سػػػتانمي لػػػيف، طبقػػػات ؛ ٕٚٔص

نػكر،د.  كىامشػيا؛ ٖٔٔ؛ عبػد الحمػيـ، د. رجػب محمػد، انتشػار االسػالـ، صٕٗٔكميفكرد.أ.، االسرات الحاكمة، ص
طقػػػكش ،د. محمػػػد، سػػػييؿ ، تػػػاريخ مغػػػكؿ القبيمػػػة الذىبيػػػة  ؛ٛٛ،صالطكائػػػؼ المغكليػػػة  ،صػػػالح الػػػديف محمػػػد 

 .ٚٔ،صكاليند
" :كىػػي مدينػػة تقػػ  فػػي أقاصػػي بػػالد التػػرؾ الشػػرقية ، معنػػى أسػػميا بالمغػػة التركيػػة  -٘ٛ ، أك " قراقػػـك مدينػػة قراقػػكـر

)الرمؿ األسكد( ألف" قرا " تعني في لغتيـ المكف األسكد ، ك" قـك " تعني الرمؿ ، كانػت ىػذِه المدينػة عاصػمة المغػكؿ 
صػن  كمنيػا خانػاتيـ ، كفييػا غالػب عسػاكر الخػاف الكبيػر، كفييػا يُ كىي خالصة التتر ، كفػي جياتيػا بػالد المغػكؿ ، 

القماش الفاخر كالصنائ  الفائقة كأىميا أىؿ صنائ  فائقة ،ليػا اىميػة تاريخيػة كاداريػة فمػف حيػث االىميػة التاريخيػة 
،فقػػد اختػػار فقػػد اختػػارت معظػػـ االمبراطكريػػات التركيػػة كالمغكليػػة السػػابقة حكا ػػرىا فػػي منطقػػة اعػػالي نيػػر اكرخػػكف 

لحا ػرتو مػف الناحيػة االسػمية،اما اىميتيػا مػف الناحيػة  جنكيز خاف منطقة قراقكـر اك مكاف قريب منيا  ليككف مقػران 
االدارية فأف لمعاصمة قراقكـر ما يص  االفادة منو في ادارة منغكليا بفعػؿ كقكعيػا كسػط ىػذا االقمػيـ ممػا سػاعد عمػى 

سرة جنكيػز خػاف عنػد منػاب  نيػرم اكنػكف ككيػركليف كبػيف المنػاطؽ التػي كانػت تكثيؽ الركابط بيف المكطف االصمي ال
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خا عة الككام خاف عمى نيػرم اريػتش كايميػؿ،كفي عيػد اككتػام خػاف امػر الميندسػيف الصػينييف الػذيف جمػبيـ مػف 
مدينػة اكيغكريػة يقػ  عمػى اطػالؿ  بالد الخطا اف يبنكا لو مدينة جديدة في منطقة قراقػكـر فػي منغكليػا فأختػاركا مكانػان 

سمى " اكردك باليغ" ام " مدينػة الػبالط " ،لكػف بفعػؿ قربيػا مػف جبػاؿ قراقػكـر عمى  فاؼ نير اكرخكف كبنكا لو ما يُ 
ميت بأسمو،كقد اىتـ اككتام خاف بتكسػيعيا ،كزينيػا بالمبػاني كالصػركح الفخمػة ،كبنػى فييػا قصػر كبيػر ،كزخرفػو سُ 

 طمػػؽ عميػػو اسػػـ قرشػػي كىػػي كممػػة مغكليػػة تعنػػي القصػػر كاتخػػذه مقػػران كزينػػو بمختمػػؼ فنػػكف الػػنقش كالتصػػكير كأ
لحكمو،كعمؿ عمى استحداث زراعة الخ ركات كالفكاكو في  كاحييا،كفي عيد منككخاف اصبحت المركز الذم التقػت 
بو كؿ ح ارات اسيا كتفاعمت م  بع يا البعض كالكؿ مرة في التػاريخ ارتبطػت بمػداف شػرقي اسػيا مػ  بمػداف غربػي 

كربا بطرؽ تكتظ بحركة السير المستمرة التي ال ينقط  سيميا كبػذلؾ تعػرؼ الغػرب عمػى الصػيف التػي بقيػت غام ػة ا
قمت الييا خيػرات الصيف،كاصػبحت قراقػكـر المدينػة القائمػة كسػط الصػحراء كمحجكبة عف انظار اكربا لمدة طكيمة ،كنُ 

بات الغاب كاستبدؿ اىميا قباب المبد بقباب مف الحريػر قفت دكرىا بقصكجزيرة مف المبف كسط بحر مف الرماؿ ،كقد سُ 
ستدلت عمى ابكاب القباب ستائر المخرمات الدقيقة الصػنعة البديعػة المزخرفة،كقػد اتسػعت قراقػكـر بمػركر المكشى ،كأُ 
يحييف نشأت فييا احياء لمشعراء كالتجار كالزكار،كمساجد لممسػمميف تجػاكر معابػد البػكذييف ككنػائس المسػالزمف فقد أُ 

؛ أبػػػك الفػػػدا ، تقػػػكيـ البمػػػداف ،  ٘ٙٔالنسػػػطكرييف. لمزيػػػد مػػػف التفاصػػػيؿ ينظػػػر: ابػػػف سػػػعيد المغربي،الجغرافيػػػا ،ص
؛ شبكلر، بيرتكلد، العالـ االسالمي في العصػر  ٔٛٗص – ٓٛٗ، ص ٗ؛ القمقشندم ، صب  األعشى ، ج ٘ٓ٘ص

عكاشػػػػػػػػػػة،ثركت  ؛ٕٗٓص-ٕٕٓ، صصػػػػػػػػػػفا، محمػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػد ا  ، جنكيزخػػػػػػػػػػاف ؛ٗٗكصٖ٘المغػػػػػػػػػػكلي ،ص
؛ التكنجي،محمػػد،بالد الشػػاـ ابػػاف ٕٛص-ٓٛ؛ المػػب ،ىاركلػػد،جنكيزخاف،صٔٗٔص -ٖٚٔمحمكد،جنكيزخػػاف،ص
الشػػاعر،د. محمػػد فتحي،مصػػر  ؛ٜ٘كصٖٕ؛كاكيـ،سػػميـ،امبراطكرية عمػػى صػػيكات الجيػػاد،صٕٗالغػػزك المغػػكلي،ص

كىامشيا؛ شبارك،د.عصاـ  ٚٓٔص-ٙٓٔ؛ طقكش ،د.محمد سييؿ،  تاريخ المغكؿ العظاـ،صٕٗ،صقاىرة المغكؿ
؛ براكف ، ادكارد جرانفيؿ ،تاريخ االدب فػي ايػراف مػف الفردكسػي الػى السػعدم ، ٜٙمحمد، السالطيف في المشرؽ،ص

ـ ٕٗٓٓىػػػ/ ٕٗٗٔ، ٔنقمػػو الػػى العربيػػة ، د. ابػػراىيـ امػػيف الشػػكاربي ، الناشػػر مكتبػػة الثقافػػة الدينيػػة ، القػػاىرة ، ط
 .ٖٚ٘،ص
  .ٜٖ٘المغكؿ،ص-ٙٛ
 .ٜٖ٘ياني،د.شيريف، المغكؿ،صب-ٚٛ

 .ٚٔ،صطقكش ،د. محمد، سييؿ ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند ؛ٖٚٙشبكلر، بيرتكلد، المغكؿ، ص -ٛٛ
؛ عبػد الحمػيـ، ٔٔٗص -ٓٔٗ، صٔ؛ الرمزم، ـ.ـ، تمفيؽ االخبػار، جٙ٘ابف عربشاه، عجائب المقدكر ،ص -ٜٛ
 .ٖٔٔرجب محمد، انتشار االسالـ، ص د.
 .ٜٖ٘ني،د.شيريف، المغكؿ،صبيا- ٜٓ
 .ٜٖ٘بياني،د.شيريف، المغكؿ،ص-ٜٔ
 .ٚٔ،صطقكش ،د. محمد، سييؿ ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند -ٕٜ

طمقت عميو بحر طبرستاف ،كبحر جرجػاف، كبحػر آبسػككف ":مف أىـ االسماء التي أُ الخزر بحر" بحر قزكيف،اك  -ٖٜ
 ٓٓٗمي بالفارسػػية زراه أكفػػكده، كأكفػػكده دريػػاك، طكلػػو لػػدكارة الخراسانية،كُسػػ، كالبحػػر الخراسػػاني ،كالبحػػر الجيمي،كا

فرسخ ، تق  في شرقيو بػالد الػديمـ كطبرسػتاف كجرجػاف كبعػض المفػازة بػيف جرجػاف كخػكارـز  ٓٓٗفرسخ في عرض 
اكككيو،كجنكبيو ،كغربيو الراف ،كحدكد السػرير ،كبػالد الخػزر كبعػض مفػازة الغزيػة ،كشػماليو مفػازة الغزيػة بناحيػة سػي

مف البحار اال ما يدخؿ اليػو مػف نيػر الػركس أم نيػر  ذلؾ،كىذا البحر ليس لو اتصاؿ بشيء الجبؿ كالديمـ كما دانى
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االتؿ ،كىك بحر مال  كال مد لو كال جزر ،قعره مظمـ لترسب الطيف فيو ،كمف أىـ جزره سياككه كىي كبيرة بيػا عيػكف 
نير الكر كىي كبيرة بيا غياض كاشجار كمياه، تصب فيػو انيػار عظػاـ منيػا  كاشجار كغياض ،كىناؾ جزيرة بمحاذاة

 صػػػػػػكرة .لمزيػػػػػػد مػػػػػػف التفاصػػػػػػيؿ ينظػػػػػػر:ابف حكقػػػػػػؿ،ٕألػػػػػػؼ كػػػػػػـ ٖٔٚالكػػػػػػر ،كالػػػػػػرس ،كاتػػػػػػؿ، تبمػػػػػػغ مسػػػػػػاحتو 
حػػػدكد العػػػالـ  ؛ مؤلػػػؼ مجيػػػكؿ ،ٕٛٔكصٕٚٔص الممالػػػؾ، مسػػػالؾ ،؛االصػػػطخرمٖٛٛص-ٖٙٛ،صٕ،جاالرض
 ؛ٕٖٗ،صٔ؛ يػػاقكت الحمػػكم،معجـ البمػػداف ،ج ٖٔٔكصٕٔٔفػػة االلبػػاب،صابػػك حامػػد الغرنػػاطي ،تح ؛ ٗٔ،ص

آسػػيا  ؛الزككة،د.محمػػد خمػػيس ،ٖٙكصٖ٘؛ابػػك الفػػدا، تقػػكيـ البمػػداف،صٕٔٔ،صالقزكينػػي، عجائػػب المخمكقػػات 
؛الخشػاب، د.كفيػؽ حسػيف، ٖٜٗص،ٜٜٛٔ،ٕ دراسة في الجغرافيا األقميميػة، دار المعرفػة الجامعيػة ، األسػكندرية،ط

 .ٗ٘، صٜٗٙٔ، ٔػػػػػػػػػػػػػا، المطبعػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػة ، بغػػػػػػداد،  طآسيػػػػ
ابف االثير ، ابك الحسف عمي بف ابي الكػـر محمػد بػف محمػد بػف عبػد الكػريـ ، الكامػؿ فػي التػاريخ ، تحقيػؽ :   -ٜٗ

؛ ابػف العبػرم،  ٛٔٗ، ص ٓٔجـ ،ٜٜ٘ٔىػ/٘ٔٗٔ،  ٔابك الفدا عبد ا  القا ي ، دار الكتب العممية ، بيركت، ط
؛ السػػيد،د.محمكد،التتار  ٜٓ، صٖٔج،؛ ابػػف كثيػػر ، البدايػػة كالنيايػػة ٜٕٗكص  ٕٛٗتػػاريخ مختصػػر الػػدكؿ، ص

 .ٜٓكالمغكؿ،ص

المكز ،اك " المكزل " : ىـ مف الترؾ ، عددىـ كثير كشككتيـ عظيمة ، بالدىػـ كاسػعة تقػ  فػي الجبػؿ الفاصػؿ   -ٜ٘
الذىبيػػة كممكيػػا بركػػة خػػاف بػػف جػػكجي خػػاف ، كمغػػكؿ ىكالكػػك ، افتتحػػت بالدىػػـ فػػي عيػػد بػػيف مغػػكؿ مممكػػة القبيمػػة 

ـ( ، كعمى يد مسػممة بػف عبػد الممػؾ اذ صػال  اىميػا  ٕٗٚ-ٖٕٚق/  ٕ٘ٔ - ٘ٓٔالخميفة ىشاـ بف عبد الممؾ )
كر عف المكػز ، ذُ كممكيا المدعك جرستشاتشاه عمى اف يدفعكا عشريف الؼ درىـ ، ككلى عمييا احد االمراء المسمميف 

كالشػػركاف كالػػزرزؽ مػػف انػػو القمػػـ ليػػـ كلغػػتيـ تشػػترؾ بالمجػػاكرة كلكػػؿ طائفػػة لغػػة كعبػػارتيـ مختمفػػة ، لمزيػػد مػػف 
التفاصيؿ ينظر: البالذرم ، ابك الحسف احمد بف يحيى بػف جػابر ، فتػكح البمػداف ، تحقيػؽ : ر ػكاف محمػد ر ػكاف ، 

؛ اليعقػػكبي ، احمػػد بػػف اسػػحاؽ بػػف  ٕٔٔكص ٕٛٓك صٕٓٓص ،ٔىػػػ، ج ٖٓٗٔدار الكتػػب العمميػػة ، بيػػركت ، 
؛ ابػػف النػػديـ ، ابػػك  ٖٛٔك ص ٛٙٔ، ص ٕجعفػر بػػف كىػػب ، تػػاريخ اليعقػػكبي ، دار صػادر ، بيػػركت ، بػػال.ت ، ج
؛  يػػػاقكت  ٖٓ، صٔـ ، جٜٛٚٔىػػػػ/ ٜٖٛٔالفػػػرج ، محمػػػد بػػػف اسػػػحاؽ ، الفيرسػػػت ، دار المعرفػػػة ، بيػػػركت ، 

 . ٚٙٗ، صٗ؛ القمقشندم ، صب  االعشى ، ج ٖٗٓص -ٖٖٓ، صٔالحمكم ، معجـ البمداف، ج
قػاؿ ليػا " معػص" ، مػف الالف : كىػـ صػنؼ مػف األتػراؾ ُيقسػمكف إلػى أربعػة قبائػؿ ، دار مممكػة ممػؾ الػالف يُ   -ٜٙ

مدنيـ المشيكرة برذعػة كىػي مدينػة عظيمػة  كليػذا الممػؾ قصػكر عػدة كمتنزىػات كثيػرة فػي مدينػة أخػرل كػاف ينتقػؿ 
مسكف ، بينو كبيف صاحب السرير مصاىرة ، كقػد كػاف ممػكؾ الػالف نصػارل فػي عيػد الخالفػة العباسػية ، غيػر ألييا ل

ـ ارتدكا عف النصرانية كطردكا مف كػاف فػي بالدىػـ مػف االسػاقفة كالقساكسػة الػذيف جػاءكا ٕٖٜىػ/ٕٖٓإنو بعد سنة 
انيان ، أمػا عامػة أىػؿ مممكتػو فقػد كػانكا كفػار لبالدىـ بامٍر مف ممؾ الػرـك ، كىنػاؾ مػف ذكػر اف ممػؾ الػالف كػاف نصػر 

سػػمى قمعػػة بػػاب الػػالف كىػػي تقػػ  عمػػى رأس جبػػؿ فػػي أسػػفمو طريػػؽ يعبػػدكف األصػػناـ ، تكجػػد فػػي بػػالد الػػالف قمعػػة تُ 
كحكاليو جباؿ شاىقة .لمزيد مف التفاصيؿ ينظر:  سيراب ، ابك الحسف بف بيمكؿ ، عجائب االقاليـ السبعة التي بيا 

يؼ ىيئة المدف كاحاطة البحار بيا كتشقؽ انيارىا كمعرفة جباليػا كجميػ  مػا كراء خػط االسػتكاء كالطػكؿ العمارة ، كك
كالعرض بالمسػطرة كالحسػاب كالعػدد كالبحػث عمػى جميػ  مػا ذكػر ، اعتنػى بنسػخو كتصػحيحو : ىػانس فػكف مزيػؾ ، 

الحسػػػف عمػػػي بػػػف  ؛  المسػػػعكدم، أبػػػك٘ٔٔكصٓٔٔـ،صٜٕٜٔىػػػػ/ ٖٚٗٔمطبعػػػة آدكلػػػؼ ىكلزىػػػكزف ، فينػػػا ، 
الحسػػيف بػػف عمػػي ، مػػركج الػػذىب كمعػػادف الجػػكىر، تحقيػػؽ : محػػي الػػديف عبػػد الحميػػد ، المكتبػػة العصػػرية لمطباعػػة 

؛ المسػػعكدم، التنبيػػو كاألشػػراؼ، عنػػػي ٜ٘ٔص – ٖٜٔ، ص ٔـ، جٜٛٛٔىػػػ/ٛٓٗٔكالنشػػر كالتكزيػػ ، بيػػركت، 
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 ٙ٘ٔك ص ٖٗٔـ ، صٖٜٛٔمنشػر ، القػاىرة ، بتصحيحو كمراجعتو : عبد ا  اسماعيؿ الصػاكم ، دار الصػاكم ل
،  ٜٜٛٔ،  ٔ؛ األدريسي، أبك عبد ا  محمد بف عبد ا  ، نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآفاؽ، عالـ الكتب، بيركت،ط

،  ٘كجٕٕٗ، صٖ،كجٗٙ، صٔ؛   يػػػاقكت  الحمػػػػكم ، معجػػػـ البمػػػػداف ،ج ٖٜ٘كص ٜٗٔك ص ٜٚٓ، ص ٕج
 .  ٕ٘؛  ابف الكردم ، خريدة العجائب ، ص ٘ٓٗص -ٗٓٗ؛  ابك الفدا ، تقكيـ البمداف ، صٛص
لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: ابف ابي حديد، عز الديف بػف ابػي حامػد ، شػرح نيػج البالغػة، تحقيػؽ : محمػد ابػك  -ٜٚ

، ٛالف ؿ ابراىيـ ، منشػكرات مكتبػة ايػة ا  العظمػى  المرعشػي النجفػي ، كدار احيػاء الكتػب العربيػة ، بػال .ت ، ج
؛ ابك الفداء، المختصر في اخبػار البشػر ، عمػؽ عميػو كك ػ  حكاشػيو : محمػكد دّيػكب، منشػكرات : محمػد ٖٖٕص

؛ الػذىبي، تػاريخ  ٕٕٗكص  ٖٕٕ، صٕـ ، جٜٜٚٔىػػ/ٚٔٗٔ، ٔعمي بي ػكف، دار الكتػب العمميػة ، بيػركت، ط
 ٘ٗك ص ٜٖ، ص ٗٗىػػػ،  ج ٕٓٙ -ىػػػٔٔٙـ ، حػػكداث ككفيػػات السػػنكاتٜٜٛٔىػػػ /  ٛٔٗٔ،  ٕاالسػػالـ ،ط 

ىػػػ/ ٜٖٛٔ، ٕ؛ ابػػف الػػكردم، تتمػػة تػػاريخ المختصػػر فػػي اخبػػار البشػػر، المطبعػػة الحيدريػػة، النجػػؼ، ط ٙٗكص 
كص  ٚٛ، صٖٔ؛ ابػػف كثيػػر، البدايػػة كالنيايػػة، جٕٙ٘، صٚ؛ الػػدكادارم، كنػػز الػػدرر، جٜٖٔ، صٕـ، جٜٜٙٔ
براىيـ صػال  ، دار صػادر كدار المنػار ، ؛ السيكطي، جالؿ الديف عبد الرحمف ، تاريخ الخمفاء، عني بتحقيقو : آٜ

؛ العرينػػػػي، د. السػػػػيد البػػػػاز، ٕٖ؛ شػػػػبكلر، بيرتكلػػػػد، المغػػػػكؿ، ص٘٘٘كص  ٗ٘٘ـ ، صٜٜٚٔ،  ٔبيػػػػركت ، ط
، ٘؛ عكاشػػة، د. ثػػركت، اعصػػار مػػف الشػػرؽ) جنكيػػز خػػاف(، دار الشػػركؽ، القػػاىرة، طٖٚٔص -ٖٙٔالمغػػكؿ، ص

، ٜٜٗٔ، ٔار الفكػػر المبنػػاني لمطباعػػة كالنشػػر ، بيػػركت، ط؛ حطػػيط، د. احمػػد، حػػركب المغػػكؿ، د٘٘ـ،  صٜٜ٘ٔ
 .ٖٕٖص،ٕ،جٕٕٓٓ، ٔلطرد الغزاة الصميبييف،ط حكمد،د.اسعد محمكد،تاريخ الجياد؛ٕٗص
سػػكداؽ، اك " سػػرداؽ"، اك " صػػكداؽ" : كىػػي مػػف بػػالد القفجػػاؽ تقػػ  عمػػى سػػاحؿ البحػػر كمرسػػاىا مػػف اعظػػـ -ٜٛ

فرصػة لمتجػارة فػي خارجيػا  ُّعػديؿ جبؿ عمى شط بحر القـر ، كىػي مسػكرة كتُ كر انيا تق  في ذالمراسي كاحسنيا ، كذُ 
تكجد البساتيف كالمياه الغزيرة ، اىميا مسممكف كتسكنيا طائفة مف الرـك كالركس كىـ اىػؿ صػنائ  ، اىميػا يتكممػكف 

ا مبنية مف الخشػب ، خمس لغات منيا العربية كالفارسية كاالرمنية كالتركية كليـ لغة خاصة بيـ ، معظـ دكر سكاني
؛ ابف بطكطػة ، تحفػة ٕٛٛنسب الييا الجمد السرداقي ، لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : شيخ الربكة ، نخبة الدىر ، صيُ 

 .  ٓٙٗ، صٗ؛ القمقشندم ، صب  االعشى ، ج ٖٔٛص -ٖٓٛ، صٔالنظار ، ج

، ٕك الفػداء، المختصػر، ج؛ ابػٖٖٕ، صٛلمزيد مف التفاصػيؿ ينظػر: ابػف ابػي حديػد، شػرح نيػج البالغػة، ج -ٜٜ
 -ىػػٔٔٙىػػ؛ الػذىبي، تػاريخ االسػالـ، حػكداث ككفيػات السػنكات ٚٔٙ، ذكر ىػذه الحادثػة سػنة ٕٕٗكص  ٖٕٕص

ـ؛ ابػف الػكردم، تػاريخ،  ٕٕٓٔىػػ/  ٚٔٙذكػر ىػذه االحػكادث سػنة  ٙٗكص  ٘ٗك ص ٜٖ، ص ٗٗىػ،  ج ٕٓٙ
؛ ٜٓكص  ٚٛ، صٖٔدايػػػػة كالنيايػػػػة، ج؛ ابػػػػف كثيػػػػر، البٕٙ٘، صٚ؛ الػػػػدكادارم، كنػػػػز الػػػػدرر، جٜٖٔ، صٕج

؛ العرينػػػي، د. السػػػيد البػػػاز، ٕٖ؛ شػػػبكلر، بيرتكلػػػد، المغػػػكؿ، ص٘٘٘كص  ٗ٘٘السػػػيكطي، تػػػاريخ الخمفػػػاء، ص
؛ حطيط، د. احمد، حركب المغػكؿ، ، ٘٘؛ عكاشة، د. ثركت، اعصار مف الشرؽ ، صٖٚٔص -ٖٙٔالمغكؿ، ص

 .ٖٕٖص،ٕحكمد،د.اسعد محمكد،تاريخ الجياد،ج؛ٕٗص
، ٕ؛ ابػػك الفػػداء، المختصػػر، جٛٔٗص -ٚٔٗ، صٓٔلمزيػػد مػػف التفاصػػيؿ ينظػػر: ابػػف االثيػػر، الكامػػؿ، ج -ٓٓٔ
ـ؛ الػػذىبي، دكؿ االسػػالـ، تحقيػػؽ: محمػػد فيػػيـ شػػمتكت كمحمػػد ٕٕٓٔىػػػ/  ٚٔٙ، ذكػػر ىػػذه الحادثػػة سػػنة ٕٕٗص

، ٕتػػػاريخ، ج ؛ ابػػػف الػػػكردم،ٕٗٔص ٕـ،جٜٗٚٔمصػػػطفى ابػػػراىيـ، الييئػػػة المصػػػرية العامػػػة لمكتػػػاب، مصػػػر، 
كذكػػر اف تراجػػ  المغػػكؿ امػػاـ الجػػيش الركسػػي اسػػتمر تسػػعة  ٖٖ؛ شػػبكلر، بيرتكلػػد، العػػالـ االسػػالمي ، صٜٖٔص
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حكمد،د.اسعد محمكد،تػاريخ ؛ٖٗ؛ حطيط، احمد، حركب المغكؿ، صٖٚٔاياـ؛ العريني، د. السيد الباز، المغكؿ، ص
 .ٕٖٗص،ٕالجياد،ج

 -ت، دار الجيػػؿ ، بيػػرك -قػػاىر التتػػار كبطػػؿ معركػػة عػػيف جػػالكت  –زحيػػاة الممػػؾ المظفػػر قطػػ شػػمبي،محمكد،-ٔٓٔ
 .ٔٛـ،صٕٜٜٔىػ/ ٕٔٗٔ، ٔلبناف، ط
اآس، أك " اآص" : كىـ صنؼ مف األتراؾ كانكا يسكنكف مدينػة قرْقػِر كتعنػي بالمغػة التركيػة أربعػكف رجػالن ،  -ٕٓٔ

سػمى قرقػرل لقػـر ، كفييػا قمعػة حصػينة تُ في بالدىـ جبؿ عظيـ شاىؽ ُيقاؿ لو جاطر طػاغ يظيػر لممراكػب مػف بحػر ا
؛ أبػك ٜٙٔكىي منيعة اليتسطي  أحد الكصػكؿ ألييػا . لمزيػد مػف التفاصػيؿ ينظػر : ابػف سػعيد المغربي،الجغرافيػا،ص

 . ٕ٘ٔص – ٕٗٔالفدا ، تقكيـ البمداف ، ص

مػف العػيش ، تقػ   الشركس، اك " الجركس" : ىـ مف االتراؾ ، اعتنقػكا الديانػة المسػيحية ، كىػـ فػي شػظؼ -ٖٓٔ 
،  ٔبالدىػػـ عمػػى بحػػر يػػنطش )بحػػر الػػركس ( فػػي شػػرقيو . لمزيػػد مػػف التفاصػػيؿ ينظػػر : ابػػك الفػػدا ، المختصػػر ، ج

 . ٕٙٗ، صٗالقمقشندم ، صب  االعشى ، ج ؛ ٙٗٔص

لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: النسكم، محمد بف أحمد ، سيرة السمطاف جػالؿ الػديف منكبرتػي، ، نشػر كتحقيػؽ:  -ٗٓٔ
، ٔ؛ الجػكيني، تػاريخ جيانكشػام، ـ٘ٔـ ،صٖٜ٘ٔفظ أحمد حمدم، دار الفكر العربي، مطبعة االعتماد، مصػر، حا
؛ اليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتاريخ خمفػاء ٕٛٗ؛ ابف العبرم، تاريخ مختصر الدكؿ، صٕٙٗ، صٔج

ميػػر خكانػػد، تػػاريخ  ؛ٜٖ٘، ىػػامش ص ٕ، ؽٔ؛المقريػػزم، السػػمكؾ، جٜٓٔكص ٛٓٔكص  ٖ٘جنكيػػز خػػاف، ص
؛ حسػػف، حسػػف ابػػراىيـ، تػػاريخ ٗٚ، صٖ، ـٔ؛ خكانػػد ميػػر، تػػاريخ حبيػػب السػػير، جٖٗٔ، ص٘رك ػػة الصػػفا، ج

؛ الصػػياد، د. ٔ٘ٔ، صٗـ، جٜٚٙٔ، ٔاالسػػالـ ، مطبعػػة السػػنة المحمديػػة، مكتبػػة الني ػػة المصػػرية، القػػاىرة، ط
، د. احمػػد السػػعيد، تػػاريخ الػػدكؿ االسػػالمية، ؛ سػػميمافٕٔٔكص  ٕٓٔفػؤاد عبػػد المعطػػي، المغػػكؿ فػػي التػػاريخ، ص

؛ مػػؤنس ، د. حسػػيف، اطمػػس تػػاريخ االسػػالـ، ٘ٓ٘، صٕ؛ بػػكؿ، سػػتانمي لػػيف، الػػدكؿ االسػػالمية، جٓٚٗ، صٕج
سػػػنغافكرة، الناشػػػر: الزىػػػراء لالعػػػالـ العربػػػي،  -تصػػػميـ كرسػػػـ الخػػػرائط، جيكفػػػاني دم اجكسػػػتيف، مطػػػاب  تػػػيف كاه

؛ اقبػػاؿ، ٜٕٙ، صٕ؛ برككممػػاف، كػػارؿ، تػػاريخ الشػػعكب االسػػالمية، جٕٔٗـ، صٜٚٛٔىػػػ/ ٚٓٗٔ، ٔالقػػاىرة،ط
/ انتشارات امير كبير، ايراف،  عباس، تاريخ مفصؿ ايراف، از استيالم مغكؿ تا اعالف مشركطيت، مؤسسة جاب سـك

؛ اقبػػػاؿ، عبػػػاس، تػػػاريخ المغػػػكؿ ، ٜٓٗكص ٛٓٗ؛ اقبػػػاؿ، عبػػػاس، تػػػاريخ ايػػػراف، صٙ٘ٔ، صٔىػػػػ، ـ ٖٚٗٔ
بػػدر، د. مصػػطفى طػػو، محنػػة االسػػالـ الكبػػرل  ؛ٕٕٓاداتي، د. احمػػد محمػػكد، تػػاريخ المسػػمميف ، ص؛ السػػٔٚٔص
؛ حطػػيط، د. احمػػد ، حػػركب المغػػكؿ، ٜٔ؛طقكش،د.محمػػد سػػييؿ،تاريخ مغػػكؿ القبيمػػة الذىبيػػة كالينػػد،ص٘ٔٔ،ص
تػػػػػػػػاريخ ، بخيت،د.رجػػػػػػػػب محمػػػػػػػػكد ؛ٛٚٔ،صالصػػػػػػػػالبي، د.عمػػػػػػػػي محمػػػػػػػػد، دكلػػػػػػػػة المغػػػػػػػػكؿ كالتتػػػػػػػػار ؛ٕ٘ص

لغػػزك المغػػكلي لػػديار ؛ اميف،د.محمػػد فتحػػي، اٜٕٛكصٕٛٛ،صصػػفا، محمػػد اسػػد ا ،جنكيزخػػاف؛ٖٙٔ،صالمغػػكؿ
 .ٜ٘ٔاالسالـ،ص

؛ اليمػػػذاني، جػػػام  التػػػكاريخ، الجػػػزء الخػػػاص  ٕٕٙص -ٕٕٗ، ص ٔالجػػػكيني ، تػػػاريخ جيانكشػػػام ، ج  -٘ٓٔ
؛  اقبػػاؿ ،  ٘ٚص – ٗٚ، ص ٖ، ـ ٔ؛  خكانػػدمير ، تػػاريخ حبيػب السػػير ، ج٘٘ص-ٖ٘بخمفػاء جنكيػػز خػاف، ص

؛رنسػيماف ،سػتيفف، تػاريخ ٙٔٗ؛ اقبػاؿ، عبػاس، تػاريخ المغػكؿ ، ص ٙ٘ٔ، ص ٔعباس ، تاريخ مفصػؿ إيػراف ، ـ
 شػػمبي،محمكد، ؛ ٜٕٙ،ص ٕ؛ برككممػػاف ، كػػارؿ ، تػػاريخ الشػػعكب االسػػالمية ،جٕٖٗ،صٖالحػركب الصػػميبية  ،ج

العالقػػات بػػيف المغػػكؿ كاكربػػا كأثرىػػا عمػػى العػػالـ  ؛ ىػػالؿ،د. عػػادؿ اسػػماعيؿ محمػػد،ٕٛ،صحيػػاة الممػػؾ المظفػػر قطػػز
 .ٖ٘ـ،صٜٜٚٔ، ٔ،مصر، طاالسالمي،عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعية 
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ـ(:ىػػك االبػػف األكؿ ألككتػػام خػػاف ، امػػو تكاركينػػا خػػاتكف ، تػػكلى ٜٕٗٔ-ٕٙٗٔق/ٚٗٙ-ٗٗٙ) كيػػكؾ خػػاف-ٙٓٔ
ف دكر كبير فػي  اقنػاع األمػراء المغػكؿ عمػى تكليتػو لمعػرش ـ ككاف لكالدتو تكاركينا خاتكٕٙٗٔق/ٗٗٙالعرش سنة 

لػو عظمػة الممػكؾ كشػككة البحػر مػ  اتصػافو  بعد اف كاف أككتػام خػاف قػد رشػ  لمعػرش حفيػده شػيرامكف ،كػاف ممكػان 
بالعظمة كالكبريػاء ، كػاف الجميػ  يخشػى صػكلتو كسػطكتو ، فممػا تػكلى العػرش أقػر قػكانيف جػده جنكيزخػاف كلػـ يػدع 

لمتغييػػر كالتبػػديؿ فػػي أحكاميػػا ، كصػػاف قػػكانيف كالػػده كأحكامػػو مػػف عػػكارض الزيػػادة أك المخالفػػة ، كػػاف عمػػى  سػػبيالن 
الى الحركب كالمغامرة كىك بػذلؾ أقػرب بالشػبو مػف جػده جنكيزخػاف، فمػـ يكػد يسػتقر فػي الحكػـ  العكس مف أبيو مياالن 

نب الخركج عنيا ،كأمر بمعاقبة المقصريف مػنيـ، عبػأ حتى نبو األمراء كاألنجاؿ الى  ركرة مراعاة أحكاـ الياسا كتج
الجنػػكد كسػػيرىا الػػى الجكانػػب كاألطػػراؼ كأرسػػؿ سػػبتام بيػػادر كجغػػاف نكيػػاف بجيػػكش جػػرارة الػػى بػػالد الخطػػا كمحاربػػة 
االسماعيمية كككؿ أمر قيادة ىذه الجيكش كاألشراؼ عمييا ايميجتكتػام كفػكض اليػو ميمػة التصػرؼ فػي شػؤكف بػالد 

، كا لكرج، كالمكصؿ، كحمب، كديار ربيعة ،ككلى الصاحب محمكد يمكاج بالد الخطا، ككلى ابنو مسعكد بيؾ عمػى الرـك
بػػالد مػػا كراء النيػػر، كتركسػػتاف ، أمػػا خراسػػاف، كمازنػػدراف، كالعػػراؽ ،كاذربيجػػاف، كشػػيركاف، كالمػػكر، كآراف ،ككرمػػاف، 

مػنيـ مػف  لممسيحييف فجم  حكلو عػددان  آغا،كاف مياالن  ككرجستاف، كأطراؼ اليند فقد عيد بأدارتيا الى األمير آرغكف
عف عدد كبير مف األطباء المسيحييف  لو، كجينغام الذم كاف نائبو ككزيره ف الن  أبرزىـ قداؽ الذم كاف بمثابة اتابكان 

ك كامػو ، كاف لو ثالثة أبناء ىـ: خكاجو أغكؿ ،كناقك ،ككانت كالػدتيما أكغػكؿ غػايميش، أمػا األبػف الثالػث فيػك ىكقػ
ـ. لمزيػػػد مػػػف التفاصػػػيؿ ينظػػػر:  ٕٔ٘ٔق/ ٜٗٙكانػػػت مػػػف المحظيػػػات،تكفي كيػػػكؾ خػػػاف ألصػػػابتو بػػػالمرض سػػػنة 

 -ٕٙ٘؛ ابػػػف العبػػػرم ، تػػػاريخ مختصػػػر الػػػدكؿ، صٕٓٗص -ٜٕٕ، صٔ، جٔالجػػػكيني، تػػػاريخ جيانكشػػػام ، ـ
 ٛٛٔص -ٙٚٔكصٜٔص -ٛٔ؛ اليمذاني، جام  التكاريخ ، الجزء الخاص بتػاريخ خمفػاء جنكيزخػاف،صٕٛ٘ص

قزكينػي ، لػب  ؛ٙٚٔص -ٔٚٔ، ص٘؛ ميرخكاند، تاريخ رك ػة الصػفا،جٚٛ٘؛ مستكفي قزكيني، تاريخ كزيدة،ص
؛ اقبػاؿ، عبػاس، تػاريخ المغػكؿ، ٖٔٛكصٖٓٛ، صٔ؛ الرمػزم، ـ، ـ، تمفيػؽ االخبػار، جٖٕٓ،صٖالتكاريخ ،قسـ 

طي، المغكؿ فػي التػاريخ، ص ؛ الصياد،د. فؤاد عبد المعٔٛٙص -٘ٚٙ؛ بارتكلد، تركستاف، ص٘ٚٔص-ٖٚٔص
 -ٛٓٔ؛ بيػػػاني، د.شػػػيريف، المغػػػكؿ، صٖٜٔص -ٛٛٔ؛ العرينػػػي، د. السػػػيد البػػػاز، المغػػػكؿ، صٕٔٓص-ٜٗٔ
اليكسػؼ،د.عبد القػادر احمػد،عالقات  ؛ٕٔٔص-ٕٔٔ،صطقكش ،د.محمد سييؿ،  تاريخ المغػكؿ العظػاـ ؛ٕٔٔص

 .ٜٙٔكصٜ٘ٔ،صبيف الشرؽ كالغرب
؛ الشيرازم، تاريخ كصػاؼ ٜٕ-ٕٛ، الجزء الخاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، ص اليمذاني، جام  التكاريخ  -ٚٓٔ

؛ برككممػػػاف ، كػػػارؿ ،  ٘ٚص – ٗٚ، ص ٖ، ـ ٔ؛ خكانػػػدمير ، تػػػاريخ حبيػػػب السػػػير ، جٕٖٗ، صٗالح ػػػرة، ـ
؛ اقبػاؿ، عبػاس،  ٙ٘ٔ، ص ٔ؛ اقبػاؿ ، عبػاس ، تػاريخ مفصػؿ ايػراف ، ـٕٓٚ، ص ٕتاريخ الشعكب االسالمية ،ج

؛ سميماف ، د. احمد السعيد، تاريخ الػدكؿ االسػالمية، ٙٔٗ؛ اقباؿ، عباس، تاريخ ايراف، صٙٚٔالمغكؿ، صتاريخ 
حيػاة  شػمبي،محمكد، ؛ٚ٘؛  القزاز ، د.محمد صػال  داكد ، الحيػاة السياسػية فػي العػراؽ ، ىػامش صٔٚٗ، صٕج

 .ٖ٘كاكربا،ص العالقات بيف المغكؿ ؛ ىالؿ،د. عادؿ اسماعيؿ محمد،ٕٛ،صالممؾ المظفر قطز
 .ٖٙالعالقات بيف المغكؿ كاكربا،ص ىالؿ،د. عادؿ اسماعيؿ محمد، -ٛٓٔ
؛اليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخػاص بتػاريخ خمفػاء ٕٙٗ، ص ٔ، جٔالجكيني ، تاريخ جيانكشام ، ـ  -ٜٓٔ

 ٓٛٔمغكؿ ،  ص؛ العريني، د. السيد الباز ، الٕٖٖ، صٗ؛الشيرازم، تاريخ كصاؼ الح رة، ـٙ٘جنكيز خاف، ص
؛ كريـ ا  ، د. ابرار ، مف ىـ التتار!  ، ترجمة كتعميؽ :د. رشيدة رحيـ الصبركتي ، الييئة المصرية العامة لمكتػاب 

حمػػدم، حػػافظ احمػػد، الدكلػػة الخكارزميػػة كالمغػػكؿ، غػػزك جنكيزخػػاف لمعػػالـ  ٔٗكص؛ ٛٔـ، ص ٜٜٗٔ، مصػػر ، 
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ية كالثقافيػة، ممتػـز الطبػ  كالنشػر، دار الفكػر العربػي، مطبعػة االعتمػاد، االسالمي كاثاره السياسية كالدينية كاالقتصػاد
-٘ٗـ،صٜٜٚٔ؛عمراف، د. محمد سعيد، المغكؿ كاكربا، دار المعرفػة الجامعيػة، مصػر، ٗٙٔ، ص ٜٜٗٔمصر، 

؛ ىػػالؿ،د. عػػادؿ اسػػماعيؿ محمػػد، العالقػػات بػػيف المغػػكؿ ٕٛ،صحيػػاة الممػػؾ المظفػػر قطػػز حمكد،مشػػمبي، ؛ ٙٗص
 .ٕٓص -ٜٔالقبيمة الذىبية كاليند،ص؛طقكش،د.محمد سييؿ،تاريخ مغكؿ ٖٙ،صكاكربا
 .ٕٓطقكش،د.محمد،سييؿ،تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند،ص-ٓٔٔ

ك  ٔ٘؛ الػػػداقكقي ، د. حسػػػػيف ، دكلػػػة البمغػػػػار، ص  ٕٙٗ، صٔ، جٔالجػػػكيني ، تػػػاريخ جيانكشػػػػام ، ـ -ٔٔٔ
 .  ٔٗ، ص ؛ كريـ ا  ،د. ابرار ، مف ىـ التتار! ٕ٘ص

 . ٓٗ؛ كريـ ا  ،د. ابرار، مف ىـ التتار! ،ص ٕ٘الداقكقي ، د. حسيف ، دكلة البمغار ، ص-ٕٔٔ
مف جممة ممالػؾ الخػزر، كعمػائرىـ متصػمة  ُّعدالبرطاس: امة مف الترؾ، كىي اسـ المدينة كالناحية، بالدىـ تُ  -ٖٔٔ

غكز(، كمف غربيا نير ) إتؿ( ،كمػف شػماليا ناحيػة )  بيف مممكة الخزر كالبرغز، كيحد بالدىـ مف شرقيا كجنكبيا )
بجناؾ(، كيدعكف الممؾ باسـ ) مس( ،كسكانيا مسممكف ، كليـ لغة خاصػة بيػـ ، فيػي ليسػت تركيػة كال خزريػة كال 
بمغارية، بيكتيـ خركاكات كلبكد يسكنكف فييا في فصؿ الصيؼ، كفي الشتاء ليـ ابنية مف الخشػب، فػي بالدىػـ نيػر 

حمػؿ مػف بالدىػـ جمػكد الثعالػب ر برطاس، يأتي مف نحك بالد الغػز غػز، كعميػو مػدف كثيػرة كبػالد عػامرة، كيُ سمى نييُ 
السكد كالحمػر، كالتػي تعػرؼ بالبرطاسػية، كتكػكف اسػعار الجمػكد السػكد مائػة دينػار كربمػا اكثػر مػف ذلػؾ، امػا الجمػكد 

؛ المسػعكدم، مػركج ٗ٘ٔؿ، حػدكد العػالـ، صالحمر فاسعارىا اقؿ مف ذلؾ.لمزيد مػف التفاصػيؿ ينظػر: مؤلػؼ مجيػك
؛ القزكينػػػػػي ، اثػػػػػار الػػػػػبالد ٖ٘ٛص -ٖٗٛ، صٔ؛ يػػػػػاقكت الحمػػػػػكم، معجػػػػػـ البمػػػػػداف، جٔٔٔ، صٔالػػػػػذىب، ج

 .ٙٛابف الكردم، خريدة العجائب، ص ؛ٜٚ٘،ص
 .ٚ٘خاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء ال -ٗٔٔ
؛ حسػف، ابػراىيـ، تػاريخ ٛ٘كص ٚ٘ريخ، الجزء الخاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكا -٘ٔٔ

تػػاريخ ، بخيت،د.رجػػب محمػػكد ؛ٚٗص-ٙٗ؛ عمػػراف ، د. محمػػد سػػعيد، المغػػكؿ كاكربػػا، صٔ٘ٔ، صٗاالسػػالـ، ج
؛ ىػػػالؿ،د. عػػػادؿ اسػػػماعيؿ محمػػػد، ٕٛ،صحيػػػاة الممػػػؾ المظفػػػر قطػػػز شػػػمبي،محمكد، ؛ٗٙٔكصٖٙٔ،صالمغػػػكؿ

؛ الطرازم،د.نصر ا  مبشر، تركستاف ما ييا كحا رىا ، مكتبة االداب ، القػاىرة ٖٙالمغكؿ كاكربا،ص العالقات بيف
؛طقكش،د.محمػد سػييؿ، ٜٜطقكش،د.محمػد سػييؿ، تػاريخ المغػكؿ العظػاـ،ص؛ٕٔٔـ،صٕٓٔٓىػ/ ٖٔٗٔ، ٔ، ط

 .ٕٔكصٕٓالقبيمة الذىبية كاليند، صتاريخ مغكؿ 
 .ٕٔص-ٕٓيند،صتاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كال-ٙٔٔ

 .ٕٔطقكش،د.محمد سييؿ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند،ص-ٚٔٔ

 مدينة يكركي، لـ اعثر عمى معمكمات جغرافية عنيا. -ٛٔٔ
 .ٛ٘خاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء ال -ٜٔٔ
 .ٛ٘خاف، ص خاص بتاريخ خمفاء جنكيزاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء ال-ٕٓٔ
 -ٓٛٔ؛ العريني، د. السيد الباز ، المغكؿ ،ص ٓ٘ص -ٜٗ، ص ٛابف ابي حديد ، شرح نيج البالغة ،ج -ٕٔٔ
؛ ىػالؿ،د. عػادؿ اسػماعيؿ ٕٔٔ؛ المػب ،ىاركلػد،جنكيزخاف،صٕٛٔ؛ عكاشة،ثركت محمكد،جنكيزخاف،ص ٔٛٔص

 .ٕٓؿ القبيمة الذىبية كاليند،ص؛طقكش،د.محمد سييؿ، تاريخ مغكٖٙمحمد، العالقات بيف المغكؿ كاكربا،ص
ذكػر اف اسػـ زعػيميـ مكركتػي ؛  ٛ٘اليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، ص-ٕٕٔ 

؛ العرينػي، د. السػيد ٕٕٔص-ٕٕٓ، صٔ؛ الرمػزم، تمفيػؽ االخبػار، جٜٗ، صٗٔالذىبي، سػير اعػالـ النػبالء، ج
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 د.رجػب محمػكد بخيػت، ؛ٚٓٔص -ٙٓٔرجب محمد، انتشار االسالـ، ص؛ عبد الحميـ، د. ٔٛٔالباز، المغكؿ، ص
؛ ٖٙ؛ ىػػػػالؿ،د. عػػػػادؿ اسػػػػماعيؿ محمػػػػد، العالقػػػػات بػػػػيف المغػػػػكؿ كاكربػػػػا،ص٘ٙٔكصٗٙٔ،صتػػػػاريخ المغػػػػكؿ،

العػػالـ االسػػالمي كالغػػزك ؛ الخالدم،اسػػماعيؿ عبػػد العزيػػز ،ٓٓٔطقكش،د.محمػػد سػػييؿ، تػػاريخ المغػػكؿ العظػػاـ،ص
 ٔمحمػػػػػػد العسػػػػػػاؿ كد.عبػػػػػػد السػػػػػػتار فػػػػػػت  ا  سػػػػػػعيد،مكتبة الفػػػػػػالح ، الككيػػػػػػت،ط شػػػػػػراؼ د.احمػػػػػػدأالمغكلي،ب

 .ٕٓمغكؿ القبيمة الذىبية كاليند،ص؛طقكش،د.محمد سييؿ، تاريخ ٗٚٔ،صـٜٗٛٔق/ٗٓٗٔ،
 .ٔٓٔكصٓٓٔصطقكش،د.محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ العظاـ، -ٖٕٔ

العػػالـ االسػػالمي سػػماعيؿ عبػػد العزيػػز ،؛ الخالدم،ا ٔٛٔص -ٓٛٔالعرينػػي، د. السػػيد البػػاز ، المغػػكؿ ،ص -ٕٗٔ
 .ٕٓة كاليند،ص؛طقكش،د.محمد سييؿ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبيٗٚٔ،صكالغزك المغكلي

الباشغرد: كىـ جيؿ عظيـ مف االتراؾ يسكنكف في المناطؽ الكاقعة بيف القسطنطينية كبػالد البمغػار ، معظميػـ -ٕ٘ٔ
كأشدىـ أقدامان عمى القتؿ ، في مدينتيـ يسػكف عػدد مػف المسػمميف يػؤدكف مف النصارل ، ُذكر انيـ اكثر األتراؾ شران 

الجزية لمنصارل ، كىي  بالد كاسعة ككبيرة كىي بالد االلماف كاالفرنجة كفػي ىػذه الػبالد  مػف يػزعـ أف لػو أثنػا عشػر 
ؿ ،كلػألرض ،،كلممػكت ربان فيناؾ رب لمشتاء، كلمصيؼ ،كلممطر، كلمري  ،كلمشجر، كلمنػاس، كلمػدكاب، كلمنيػار ،كالميػ

الرب في السماء أكبرىـ ، كاف الباشػغرد يسػكنكف فػي خركاىػات كلػيس عنػدىـ حصػكف ، كليػـ ممػؾ لػو  ُّعدكلمماء، كيُ 
اعداد كبيرة مف الجند ، كليـ ثمانية كسبعكف مدينػة كػؿ منيػا تػكازم أصػفياف كبغػداد كىػي غنيػة بػالنعـ . لمزيػد مػف 

؛  ٕٓٓ، ص ٔ؛ المسػػعكدم ، مػػركج الػػذىب ، ج ٕٚٔص – ٜٙٔة ، صالتفاصػػيؿ ينظػػر : أبػػف ف ػػالف ، الرسػػال
؛ يػػاقكت الحمػػكم ،  ٜ٘ٔكص ٖٔٔ؛ الغرنػػاطي ، تحفػػة االلبػػاب ، ص ٖ٘ٔالمسػػعكدم ، التنبيػػو كاألشػػراؼ  ، ص

؛ ابػػف العبػػرم ، تػػاريخ ٓٔٙص – ٜٓٙ؛ القزكينػػي ، آثػػار الػػبالد ، صٖٕٖص – ٕٕٖ، ص ٔمعجػػـ البمػػداف ، ج
 .  ٜٚابف الكردم ، خريدة العجائب ، ص ؛ ٖٗٗمختصر الدكؿ ، ص

؛ العرينػي، د. البػاز، المغػكؿ، ٜٓٗ؛ اقباؿ، عبػاس، تػاريخ ايػراف، صٔٚٔاقباؿ، عباس، تاريخ المغكؿ، ص -ٕٙٔ
؛ شػػػبكلر، بيرتكلػػػد، العػػػالـ ٚٛٔكص  ٕٓٔ؛ الصػػػياد، د. فػػػؤاد عبػػػد المعطػػػي، المغػػػكؿ فػػػي التػػػاريخ ، صٔٛٔص

الصػػػػػػالبي، د.عمػػػػػػي محمػػػػػػد، دكلػػػػػػة المغػػػػػػكؿ  ؛ٖ٘ب المغػػػػػػكؿ، ص؛ حطػػػػػػيط، د. احمػػػػػػد،حرك ٖ٘االسػػػػػػالمي، ص
مغػػكؿ القبيمػػة الذىبيػػة ؛طقكش،د.محمػػد سػػييؿ ، تػػاريخ ٜٕٔ؛ عكاشػػة،ثركت محمكد،جنكيزخػػاف،صٛٚٔ،صكالتتػػار

 .ٕٓكاليند،ص
؛ ٚٗ؛عمراف، د. محمد سعيد، المغكؿ كاكربػا، صٕٖٗ،صٖرنسيماف ،ستيفف، تاريخ الحركب الصميبية  ،ج -ٕٚٔ

طقكش،د.محمػد سػييؿ، ؛ٕٛ،صحياة الممؾ المظفر قطػز شمبي،محمكد، ؛ ٔٛٔالسيد الباز،المغكؿ ، صالعريني، د.
 .ٕٔ؛طقكش،د.محمد سييؿ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند،صٜٜصتاريخ المغكؿ العظاـ،

 .ٛ٘خاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء ال -ٕٛٔ
؛ اليمػػذاني، جػػام  التػػكاريخ، الجػػزء الخػػاص  ٓ٘، ىػػامش ص ٛشػػرح نيػػج البالغػػة ،ج ابػػف ابػػي حديػػد ،  -ٜٕٔ

 ؛ٜٓٗ؛ اقباؿ، عبػاس، تػاريخ ايػراف، صٔٚٔ؛ اقباؿ، عباس، تاريخ المغكؿ، صٛ٘بتاريخ خمفاء جنكيز خاف ، ص
؛ بكؿ،سػػػػتانمي لػػػػيف، طبقػػػػات سػػػػالطيف ٖٖٗكصٕٖٗ،صٖرنسػػػػيماف ،سػػػػتيفف، تػػػػاريخ الحػػػػركب الصػػػػميبية  ،ج

؛الصػػػياد ، د.فػػػؤاد عبػػػد المعطػػػي ، المغػػػكؿ فػػػي  ٔٛٔ؛ العرينػػػي، د. السػػػيد البػػػاز ، المغػػػكؿ ،ص ٜٔٔ،صاالسػػػالـ
 ٖٖ؛ شبكلر، بيرتكلد، المغػكؿ، صٖٙ؛ شبكلر، بيرتكلد، العالـ االسالمي في العصر المغكلي، ص ٚٛٔالتاريخ، ص

ى طػو، محنػة االسػالـ الكبػرل ؛ بػدر، د. مصػطفٕٔ؛طقكش،د.محمػد سػييؿ، تػاريخ مغػكؿ القبيمػة الذىبيػة كالينػد،ص
 ؛ٜٚٔ،صالصػػالبي، د.عمػػي محمػػد، دكلػػة المغػػكؿ كالتتػػار ؛ٖ٘؛ حطػػيط، د. احمػػد ، حػػركب المغػػكؿ، ص٘ٔٔ،ص
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؛ المػػػػػػػػػب ٕٕٓ؛ عكاشػػػػػػػػػة،ثركت محمكد،جنكيزخػػػػػػػػػاف،صٗٙٔ،صتػػػػػػػػػاريخ المغػػػػػػػػػكؿ، بخيت،د.رجػػػػػػػػػب محمػػػػػػػػػكد
. عػػادؿ اسػػػماعيؿ محمػػػد، ؛ ىػػػالؿ،دٕٛ،صحيػػاة الممػػػؾ المظفػػػر قطػػز شػػػمبي،محمكد، ؛ٖٕٔ،ىاركلػػد،جنكيزخاف،ص

؛ الطرازم،د.نصػػػػػػػػػػػػػر ا  مبشػػػػػػػػػػػػػر، تركسػػػػػػػػػػػػػتاف ما ػػػػػػػػػػػػػييا ٖٚالعالقػػػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػػػيف المغػػػػػػػػػػػػػكؿ كاكربػػػػػػػػػػػػػا،ص
تػاريخ المغػكؿ كالعػالـ االسػالمي دراسػة كتحميػؿ ،سػقكط الدكلػة ؛الغامدم،د.سعد بف محمد حذيفػة ،ٕٔٔكحا رىا،ص

اني، د.راغب ، قصػة السرج؛ ٖ٘ٔ،صـٖٜٛٔق/ٖٓٗٔ، ٕـ،الرياض ، طٕٛ٘ٔ-ٗ٘ٔٔق/ٙ٘ٙ-ٜٗ٘العباسية 
 ٜٓ،ص ـٕٙٓٓق/ ٕٚٗٔ،  ٔالتتار مف البداية الى عيف جالكت،مؤسسة اقرأ لمنشػر كالتكزيػ  كالترجمػة القػاىرة،ط

العػػالـ االسػػالمي كالغػػزك ؛ الخالدم،اسػػماعيؿ عبػػد العزيػػز ،ٜٜطقكش،د.محمػػد سػػييؿ، تػػاريخ المغػػكؿ العظػػاـ،ص؛ 
لغػػػػػػزك المغػػػػػػكلي لػػػػػػديار اميف،د.محمػػػػػػد فتحػػػػػػي، ا ؛ٚٚ؛ االميف،حسػػػػػػف، الغػػػػػػزك المغػػػػػػكلي،صٗٚٔ،صالمغػػػػػػكلي
 .ٜ٘ٔاالسالـ،ص

 .ٓٓٔصطقكش،د.محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ العظاـ، - ٖٓٔ
؛ ٓٓٔصطقكش،د.محمػػد سػػييؿ، تػػاريخ المغػػكؿ العظػػاـ،؛  ٔٛٔالعرينػػي، د. السػػيد البػػاز ، المغػػكؿ ، ص -ٖٔٔ

؛طقػكش ، د.محمػدج سػييؿ، تػاريخ مغػكؿ ٗٚٔ،صالعػالـ االسػالمي كالغػزك المغػكليالخالدم،اسماعيؿ عبػد العزيػز ،
 .ٕٔالقبيمة الذىبية كاليند،ص

 .ٜٜطقكش،د.محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ العظاـ،ص - ٕٖٔ
 .ٓٓٔصطقكش،د.محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ العظاـ، -ٖٖٔ

؛ رنسػػػػػيماف ،سػػػػػتيفف، تػػػػػاريخ الحػػػػػركب الصػػػػػميبية  ٕٗٔبػػػػػكزكرث، كميفػػػػػكرد.أ.، االسػػػػػرات الحاكمػػػػػة، ص -ٖٗٔ
؛ بػػدر، د. مصػػطفى طػػو،  ؛ٖٚكصٖٖشػػبكلر، بيرتػػكؿ، العػػالـ االسػػالمي فػػي العصػػر المغػػكلي ، ص ؛ٖٖٗ،صٖ،ج

؛ عمػراف، د. محمػد ٜٔٔ،ص ؛ بكؿ،ستانمي ليف، طبقػات سػالطيف االسػالـٙٔٔص-٘ٔٔ،صمحنة االسالـ الكبرل 
صػػػػػفا، محمػػػػد اسػػػػػد ؛ ٔٛٔ؛ العرينػػػػػي، د. السػػػػيد البػػػػػاز ، المغػػػػكؿ، صٛٗص-ٚٗسػػػػعيد، المغػػػػػكؿ كاكربػػػػا، ص

؛ ٖ٘ٔ،صتػػػػػاريخ المغػػػػػكؿ كالعػػػػػالـ االسػػػػػالمي ؛ الغامدم،د.سػػػػػعد بػػػػػف محمػػػػػد حذيفػػػػػة ،ٜٕٔ،ص ،جنكيزخػػػػػافا
؛ ىػػػػالؿ،د. عػػػػادؿ اسػػػػماعيؿ محمػػػػد، العالقػػػػات بػػػػيف المغػػػػكؿ ٖٛ،صحيػػػػاة الممػػػػؾ المظفػػػػر قطػػػػز شػػػػمبي،محمكد،

بيمػػة مغػػكؿ الق؛طقكش،د.محمػػد سػػييؿ، تػػاريخ ٓٓٔصطقكش،د.محمػػد سػػييؿ،تاريخ المغػػكؿ العظػػاـ،؛ٖٚكاكربػػا،ص
 .ٕٕالذىبية كاليند،ص

؛طقكش،د.محمػد سػييؿ، تػاريخ مغػكؿ القبيمػة الذىبيػة ٓٓٔطقكش،د.محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ العظاـ،ص -ٖ٘ٔ
 .ٕٕكاليند،ص

مدينػػة كييػػؼ،أك " ككيابػػو" : كانػػت مركػػزان تجاريػػان بػػيف الػػركس كبيزنطػػة منػػذ حػػكالي قػػرنيف، كىػػي اقػػرب مدينػػة  -ٖٙٔ
جمػب منيػا الفػراء المختمفػة كالسػيكؼ الثمينػة كىػي اكبػر مػف بمغػار ، كالحكػـ لممػؾ ، كيُ ركسية لممسمميف كانت مقػر ا

؛ مؤلػؼ مجيػكؿ ، حػدكد  ٜٖٚك صٕٜٖفييا مستقر كار يا كثيرة الخيرات، ينظر : ابف حكقؿ ،صكرة االرض، ص
 . ٕ٘ار ، ص؛ الداقكقي ،د. حسيف ، دكلة البمغ ٖٔٔ؛ ابف العبرم ، تاريخ مختصر الدكؿ ، ص ٓ٘ٔالعالـ، ص

؛ بػػراكف ، ادكارد جرانفيػػؿ ،تػػاريخ االدب فػػي ٖٚشػػبكلر، بيرتكلػػد، العػػالـ االسػػالمي فػػي العصػػر المغػػكلي ،ص  -ٖٚٔ
؛ عمػراف، د. محمػد سػعيد، المغػكؿ كاكربػا،  ٙٔٔ،صبػدر، د. مصػطفى طػو، محنػة االسػالـ الكبػرل ؛ٖٚ٘ايراف ،ص

 ؛ٖٛ،صحيػػػػاة الممػػػػؾ المظفػػػػر قطػػػػز ،شػػػػمبي،محمكد ؛ٕٕٓ؛عكاشػػػػة،ثركت محمكد،جنكيزخػػػػاف،صٜٗص -ٛٗص
؛ ٕٕ؛طقػػكش ،د.محمػػد سػػييؿ، تػػاريخ مغػػكؿ القبيمػػة الذىبيػػة كالينػػد، صٜٓ،صالسػػرجاني، د.راغػػب ، قصػػة التتػػار 
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العػالـ االسػالمي ؛الخالدم،اسماعيؿ عبد ،العزيػز ،ٖٛىالؿ،د. عادؿ اسماعيؿ محمد، العالقات بيف المغكؿ كاكربا،ص
 .ٖٚٔصكالغزك المغكلي،

؛ اليمذاني، جام  التػكاريخ، الجػزء الخػاص بتػاريخ  ٓ٘، ىامش ص ٛبي حديد ، شرح نيج البالغة ،جابف ا-ٖٛٔ
؛ اقبػػػاؿ ، عبػػػاس، تػػػاريخ ايػػػراف، ٔٚٔ؛ اقبػػػاؿ ، عبػػػاس، تػػػاريخ المغػػػكؿ، صٚٙكص ٛ٘خمفػػػاء جنكيػػػز خػػػاف، ص

فػػػي التػػػاريخ ،  ؛ الصػػػياد ، د.فػػػؤاد عبػػػد المعطػػػي ، المغػػػكؿٔٛٔ؛ العرينػػي، د. السػػػيد البػػػاز ، المغػػػكؿ ،صٜٓٗص
بػػدر، د. مصػػطفى طػػو، محنػػة االسػػالـ  ؛ ٖٕ٘كص ٗٙٔ؛ حمػػدم، حػػافظ احمػػد، الدكلػػة الخكارزميػػة، صٚٛٔص

؛ عمػػراف، د. محمػػد سػػعيد، المغػػكؿ ٖٖٗ،صٖ؛ رنسػػيماف ،سػػتيفف، تػػاريخ الحػػركب الصػػميبية  ،جٙٔٔ،صالكبػػرل 
؛ ٕ٘ٓركت، اعصػار مػف الشػرؽ، ص؛ عكاشػة ،د. ثػ ٕ٘؛ الداقكقي ،د. حسيف ، دكلػة البمغػار ، صٜٗكاكربا، ص

؛ حطػيط، ٖٗكص ٖٖ؛ شػبكلر، بيرتكلػد، المغػكؿ، صٖٙشبكلر، بيرتكلد، العالـ االسالمي في العصر المغػكلي ، ص
السػػرجاني، د.راغػػب ،  ؛ٜٚٔ،صالصػػالبي، د.عمػػي محمػػد، دكلػػة المغػػكؿ كالتتػػار ؛ٖ٘د. احمػػد، حػػركب المغػػكؿ، ص

 ؛ٕٜٕ،صصػػفا، محمػػد اسػػد ا ،جنكيزخػػاف؛ٗٙٔ،صالمغػػكؿ تػػاريخ، بخيت،د.رجػػب محمػػكد ؛ٜٓ،صقصػػة التتػػار 
؛ ىػػػػالؿ،د. عػػػػادؿ اسػػػػماعيؿ محمػػػػد، العالقػػػػات بػػػػيف المغػػػػكؿ ٖٛ،صحيػػػػاة الممػػػػؾ المظفػػػػر قطػػػػز شػػػػمبي،محمكد،

؛ الغامدم،د.سػعد بػف محمػد حذيفػة ٕٔٔ؛ الطرازم،د.نصر ا  مبشػر، تركسػتاف ما ػييا كحا ػرىا،صٜٖكاكربا،ص
 ؛ٔٓٔصطقكش،د.محمػػػػػػد سػػػػػػييؿ، تػػػػػػاريخ المغػػػػػػكؿ العظػػػػػػاـ،؛  ٖ٘ٔ،صي تػػػػػػاريخ المغػػػػػػكؿ كالعػػػػػػالـ االسػػػػػػالم،

ـ، دار ٖٖٙٔ-ٗٚٔٔق/ٔٙٙ-ٜٙ٘، تاريخ االيكبييف فػي مصػر كبػالد الشػاـ كاقمػيـ الجزيػرة طقكش،د.محمد سييؿ
؛ اليكسػػػؼ،د.عبد القػػػادر ٘ٓٗـ،صٜٜٜٔق/ٕٓٗٔ، ٔلبنػػػاف،ط –النفػػػائس لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػ  ، بيػػػركت 

؛ االميف،حسػف، ٘ٗ؛ شبارك،د.عصػاـ محمػد، السػالطيف فػي المشػرؽ،صٜ٘ٔرؽ كالغػرب،صاحمد،عالقات بيف الش
 .ٓٙٔلغزك المغكلي لديار االسالـ،ص؛ اميف،د.محمد فتحي، اٚٚالغزك المغكلي،ص

 .ٔٓٔصطقكش،د.محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ العظاـ، -ٜٖٔ

 .ٚٙصخاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، اليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء ال-ٓٗٔ
قزاف: تعني القدر، أك القعر، بناىا االمير سرتاؽ بف باتك خاف، كىي في االصػؿ اسػـ لنيػر يجػرم مػف الشػماؿ -ٔٗٔ

الػػى الجنػػكب كتقػػ  قػػزاف فػػي شػػمالو أم فػػي مصػػبو، كىػػذا النيػػر ُسػػمي بػػذلؾ النػػو محفػػكران كالقػػدر،كذكر لكقػػكع قػػدر 
 .ٔ٘كىامشيا ، كص ٓ٘، صٕار، جاالخبفيو.لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: الرمزم، ـ.ـ، تمفيؽ 

 .ٔ٘كصٓ٘،صٕينظر: تمفيؽ االخبار،ج-ٕٗٔ
 .ٔٓٔصطقكش،د.محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ العظاـ، -ٖٗٔ
 .ٓ٘د.محمد سعيد، المغكؿ كاكربا، صعمراف،-ٗٗٔ
 .ٕٓٔكصٔٓٔصطقكش،د.محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ العظاـ، - ٘ٗٔ
 .ٕٓٔ،صطقكش،د.محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ العظاـ -ٙٗٔ

؛ ٖٚ؛ شػػبكلر، بيرتكلػػد، العػػالـ االسػػالمي فػػي العصػػر المغػػكلي ،صٔٚٔاقبػػاؿ، عبػػاس، تػػاريخ المغػػكؿ، ص -ٚٗٔ
؛ بػدر، د. مصػطفى  ٕٛٔ.العرينػي، د. السػيد البػاز ، المغػكؿ ، صٕٗٔبكزكرث، كميفكرد.أ.، االسرات الحاكمة، ص

الصػػالبي، د.عمػػي محمػػد، دكلػػة  ؛ٖ٘؛ حطػػيط، د. احمػػد، حػػركب المغػػكؿ، صٙٔٔ،صطػػو، محنػػة االسػػالـ الكبػػرل 
؛ ٜٓ،صالسرجاني، د.راغب ، قصة التتار  ؛ٗٙٔ،صتاريخ المغكؿ، بخيت،د.رجب محمكد ؛ٜٚٔ،صالمغكؿ كالتتار
؛ ٕٔٔ؛ الطرازم،د.نصػر ا  مبشػر، تركسػتاف ما ػييا كحا ػرىا،صٖٛ،صحيػاة الممػؾ المظفػر قطػز شمبي،محمكد،
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قػػكش ،د. محمػػد، سػػييؿ ، تػػاريخ مغػػكؿ القبيمػػة الذىبيػػة ط؛ ٕٓٔصطقكش،د.محمػػد سػػييؿ، تػػاريخ المغػػكؿ العظػػاـ،
 .ٓٙٔلي لديار االسالـ،ص؛ اميف،د.محمد فتحي، الغزك المغك ٕ٘كصٕٗ،صكاليند
؛ ٖٚ٘كىامشػيا؛ بػراكف ، ادكارد جرانفيػؿ ،تػاريخ االدب فػي ايػراف ،ص ٜٓٗاقباؿ، عباس، تػاريخ ايػراف، ص -ٛٗٔ

؛ ٜٔٔ،ص بكؿ،سػتانمي لػيف، طبقػات سػالطيف االسػالـ ؛ٖٖٗ،صٖ،ج رنسيماف ،ستيفف، تاريخ الحػركب الصػميبية 
؛  ٕٛٔ؛ العرينػػي، د. السػػيد البػػاز ، المغػػكؿ ، صٖٚشػػبكلر، بيرتكلػػد، العػػالـ االسػػالمي فػػي العصػػر المغػػكلي ،ص

 ٗٙٔ؛ حمػدم ، حػافظ احمػد، الدكلػة الخكارزميػة، صٚٛٔالصياد، د.فؤاد عبػد المعطػي ، المغػكؿ فػي التػاريخ ، ص
؛ ٖٛ،صحيػػاة الممػػؾ المظفػػر قطػػز شػػمبي،محمكد، ؛ٖٜٕ،صصػػفا، محمػػد اسػػد ا ،جنكيزخػػاف؛ٕ٘ٗكص ٖٕ٘كص

طقكش،د.محمػػػد سػػػييؿ، تػػػاريخ المغػػػكؿ ؛ ٘ٗىػػػالؿ،د. عػػػادؿ اسػػػماعيؿ محمػػػد، العالقػػػات بػػػيف المغػػػكؿ كاكربػػػا،ص
ؿ عبػد ؛الخالػدم، اسػماعيٕ٘،ص قكش ،د. محمػد، سػييؿ ، تػاريخ مغػكؿ القبيمػة الذىبيػة كالينػدط ؛ٕٓٔصالعظاـ،
 .ٖٚٔ،صالعالـ االسالمي كالغزك المغكليالعزيز ،

؛ الصػػػياد ، د.فػػػؤاد عبػػػد المعطػػػي ، المغػػػكؿ  فػػػي التػػػاريخ ،  ٕٛٔالعرينػػػي، د. السػػػيد البػػػاز ، المغػػػكؿ ،ص -ٜٗٔ
؛ شػبكلر، بيرتكلػد، العػالـ االسػالمي ٖٗٗكصٖٖٗ،صٖ؛ رنسيماف ،سػتيفف، تػاريخ الحػركب الصػميبية  ،جٚٛٔص

السػػػاداتي،د.احمد ؛ ٕٛٔ؛ السػػػاداتي،د.احمد محمػػػكد، تػػػاريخ المسػػػمميف ،صٖٚكص ٖٙص فػػػي العصػػػر المغػػػكلي،
؛ حطػيط، د. احمػد، ٙٔٔ،صبدر، د. مصطفى طو، محنػة االسػالـ الكبػرل ؛ ٛٙمحمكد، تاريخ الدكؿ االسالمية ،ص

؛ الغامدم،د.سػػعد بػػف ٜٚٔ،صالصػػالبي، د.عمػػي محمػػد، دكلػػة المغػػكؿ كالتتػػار ؛ ٗ٘كص  ٖ٘حػػركب المغػػكؿ، ص
؛ ٗٙٔ،صتػػاريخ المغػػكؿ، بخيت،د.رجػػب محمػػكد ؛ٗ٘ٔ،صتاريخ المغػػكؿ كالعػػالـ االسػػالمي محمػػد حذيفػػة مسػػفر،

حيػػاة الممػػؾ  شػػمبي،محمكد، ؛ٖٜٕ،صصػػفا، محمػػد اسػػد ا ،جنكيزخػػاف؛ ٜٓ،صالسػػرجاني، د.راغػػب ، قصػػة التتػػار 
طقكش،د.محمػد سػييؿ، ؛ ٙٗ؛ ىالؿ،د. عادؿ اسماعيؿ محمػد، العالقػات بػيف المغػكؿ كاكربػا،صٖٛ،صالمظفر قطز

،ص قػػػكش ،د. محمػػػد، سػػػييؿ ، تػػػاريخ مغػػػكؿ القبيمػػػة الذىبيػػػة كالينػػػدط ؛ٖٓٔكصٕٓٔصتػػػاريخ المغػػػكؿ العظػػػاـ،
لغػزك المغػكلي ؛ اميف،د.محمػد فتحػي، اٖٚٔ،صالعالـ االسالمي كالغػزك المغػكلي؛الخالدم،اسماعيؿ عبد العزيز ،ٕ٘

 .ٓٙٔلديار االسالـ،ص
 .ٖٓٔصخ المغكؿ العظاـ،طقكش،د.محمد سييؿ، تاري -ٓ٘ٔ

 .ٖٓٔصطقكش،د.محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ العظاـ، -ٔ٘ٔ

 .ٙٗىالؿ،د. عادؿ اسماعيؿ محمد، العالقات بيف المغكؿ كاكربا،ص - ٕ٘ٔ

؛ شػػبكلر، بيرتكلػػد، العػػالـ ٜٓٗ؛ اقبػػاؿ، عبػػاس، تػػاريخ ايػػراف، صٔٚٔاقبػػاؿ، عبػػاس، تػػاريخ المغػػكؿ، ص -ٖ٘ٔ
؛ ٕ٘ٔ، صٗ؛ حسػػػف، حسػػػف ابػػػراىيـ، تػػػاريخ االسػػػالـ ، ج ٖٙلػػػد، المغػػػكؿ، ص؛ شػػػبكلر، بيرتك ٖٚاالسػػػالمي، ص

، ٕ؛ بػػكؿ، سػػتانمي لػػيف، الػػدكؿ االسػػالمية، جٓٚٗ، صٕسػػميماف ، د. احمػػد السػػعيد، تػػاريخ الػػدكؿ االسػػالمية، ج
؛ السػاداتي،د.احمد محمػكد، تػاريخ الػدكؿ االسػالمية ٕٛٔ؛ الساداتي،د.احمد محمكد، تػاريخ المسػمميف ،ص٘ٓ٘ص
، ٕ؛ برككممػػػاف، كػػػارؿ، تػػػاريخ الشػػػعكب االسػػػالمية ، جٓ٘؛ عمػػراف، د. محمػػػد سػػػعيد، المغػػػكؿ كاكربػػػا، صٛٙ،ص
؛ حمػػدم، حػػافظ احمػػد، الدكلػػة الخكارزميػػة، ٚٛٔ؛ الصػػياد، د. فػػؤاد عبػػد المعطػػي، المغػػكؿ فػػي التػػاريخ، صٜٕٙص
السػرجاني، د.راغػب ،  ؛ٖٜٕ،صصفا، محمد اسد ا ،جنكيزخاف؛ٗ٘؛ حطيط، د. احمد، حركب المغكؿ، صٖٕ٘ص

؛ ٘ٓٗ، تػػػاريخ االيػػػكبييف فػػػي مصػػػر كبػػػالد الشػػػاـ كاقمػػػيـ الجزيػػػرة،صطقكش،د.محمػػػد سػػػييؿ ؛ٜٓ،صقصػػػة التتػػػار
؛ اميف،د.محمػد فتحػي، ٚٚ؛ االميف،حسف، الغػزك المغػكلي،ص٘ٗشبارك،د.عصاـ محمد، السالطيف في المشرؽ،ص

 .ٓٙٔلغزك المغكلي لديار االسالـ،صا
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 . ٛٙؿ ينظر:الساداتي ، د. احمد محمكد ، تاريخ الدكؿ االسالمية ، صلمزيد مف التفاصي-ٗ٘ٔ
؛ ٖٛكصٖٚ؛ شػبكلر، بيرتكلػد، العػالـ االسػالمي فػي العصػر المغػكلي ، صٖ٘شبكلر، بيرتكلد، المغكؿ، ص -٘٘ٔ

؛ الػػداقكقي،د. حسػػيف، دكلػػة ٕٛٔ؛ العرينػػي، د. السػػيد البػػاز ، المغػػكؿ ،صٔٚٔاقبػػاؿ، عبػػاس، تػػاريخ المغػػكؿ، ص
حيػػاة الممػػؾ المظفػػر  شػػمبي،محمكد، ؛ٜٚٔ،صالصػػالبي، د.عمػػي محمػػد، دكلػػة المغػػكؿ كالتتػػار؛  ٕ٘بمغػػار ، صال

طقكش،د.محمػػػد سػػػييؿ، تػػػاريخ  ؛ٕٔٔ؛ الطرازم،د.نصػػػر ا  مبشػػػر، تركسػػػتاف ما ػػػييا كحا ػػػرىا،صٖٛ،صقطػػػز
 ؛ٕٙكصٕ٘،ص قػػػػكش ،د. محمػػػػد، سػػػػييؿ ، تػػػػاريخ مغػػػػكؿ القبيمػػػػة الذىبيػػػػة كالينػػػػدط ؛ٖٓٔصالمغػػػػكؿ العظػػػػاـ،

 .ٜٔ،صالسرجاني، د.راغب ، قصة التتار
قػػكش ،د. محمػػد، سػػييؿ ، تػػاريخ مغػػكؿ القبيمػػة ط ؛ٗٓٔصطقكش،د.محمػػد سػػييؿ، تػػاريخ المغػػكؿ العظػػاـ، -ٙ٘ٔ

 .ٕٙ،صالذىبية كاليند
قػػكش ،د. محمػػد، سػػييؿ ، تػػاريخ مغػػكؿ القبيمػػة ط ؛ ٗٓٔصطقكش،د.محمػػد سػػييؿ، تػػاريخ المغػػكؿ العظػػاـ، -ٚ٘ٔ

 .ٕٙ،صندالذىبية كالي
 .ٗٓٔصطقكش،د.محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ العظاـ، -ٛ٘ٔ
 ٜٓٗ؛ اقبػاؿ، عبػاس، تػاريخ ايػراف، صٔٚٔلمزيد مػف التفاصػيؿ ينظػر: اقبػاؿ، عبػاس، تػاريخ المغػكؿ، ص -ٜ٘ٔ

كىامشػػيا، ذكػػر فػػي اليػػامش اف جسػػر مػػكىي يقػػ  عمػػى نيػػر سػػابك؛ رنسػػيماف ،سػػتيفف، تػػاريخ الحػػركب الصػػميبية  
؛ ٖٚ٘؛ بػػػػراكف ، ادكارد جرانفيػػػػؿ ،تػػػاريخ االدب فػػػػي ايػػػػراف ،صٖ٘ر، بيرتكلػػػػد، المغػػػكؿ، ص؛ شػػػبكلٖٗٗ،صٖ،ج

؛ الصػػػياد، د. فػػػؤاد عبػػػد المعطػػػي، المغػػػكؿ فػػػي التػػػاريخ، ٖٛٔص -ٕٛٔالعرينػػػي، د. السػػػيد البػػػاز، المغػػػكؿ، ص
محمػد  ؛ عمػراف، د.ٗ٘؛ حطػيط، د. احمػد ، حػركب المغػكؿ، صٖٛ؛ شبكلر، بيرتكلد، العالـ االسالمي، صٛٛٔص

الصالبي، د.عمي محمػد، دكلػة المغػكؿ  ذكر اسـ النير ىك )) سابك(( بدؿ )) تييس((؛ ٔ٘سعيد، المغكؿ كاركبا، ص
؛ ىػالؿ،د. ٗٛ،صحياة الممؾ المظفر قطز شمبي،محمكد، ؛ٜٕٚ،صصفا، محمد اسد ا ،جنكيزخاف؛ٜٚٔ،صكالتتار

طقكش،د.محمػػػد سػػػييؿ، تػػػاريخ المغػػػكؿ  ؛ٛٗكص ٚٗعػػػادؿ اسػػػماعيؿ محمػػػد، العالقػػػات بػػػيف المغػػػكؿ كاكربػػػا،ص
؛ ٕٚكصٕٙ،ص، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبيػة كالينػدطقكش،د.محمد سييؿ،  ؛٘ٓٔكصٗٓٔكص ٖٓٔصالعظاـ،

؛ شبارك،د.عصػػػػاـ محمػػػػد، السػػػػالطيف فػػػػي ٜ٘ٔاليكسػػػػؼ،د.عبد القػػػػادر احمػػػػد،عالقات بػػػػيف الشػػػػرؽ كالغػػػػرب،ص
 .ٓٙٔسالـ،ص؛ اميف،د.محمد فتحي، الغزك المغكلي لديار اال٘ٗالمشرؽ،ص

بػدر، د.  ؛ٕٗٔ؛ بػكزكرث، كميفػكرد .أ.، االسػرات الحاكمػة، صٓٔٗاقباؿ، عباس، تاريخ ايراف، ىامش ص  -ٓٙٔ
؛ حطيط، د. احمد، حركب ٖٛٔ؛ العريني، د. السيد الباز، المغكؿ، صٙٔٔ،صمصطفى طو، محنة االسالـ الكبرل 

؛ ٗٛ،صحيػاة الممػؾ المظفػر قطػز شػمبي،محمكد، ؛ٕ٘؛ عمراف، د. محمد سعيد، المغكؿ كاركبا، صٗ٘المغكؿ، ص
طقكش،د.محمػػػد سػػػييؿ، تػػػاريخ المغػػػكؿ  ؛ٛٗىػػػالؿ،د. عػػػادؿ اسػػػماعيؿ محمػػػد، العالقػػػات بػػػيف المغػػػكؿ كاكربػػػا،ص

 .ٕٚ،ص، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليندطقكش،د. محمد سييؿ؛٘ٓٔصالعظاـ،
 .٘ٓٔطقكش،د.محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ العظاـ،ص -ٔٙٔ
 .   ٘ٓ٘، صٕماف ، د. احمد السعيد ، تاريخ الدكؿ االسالمية ،جسمي-ٕٙٔ
 .٘ٓٔصطقكش،د.محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ العظاـ، -ٖٙٔ

مكس : مك   في ارمينيا ، مف ناحية البسفرجاف قرب قاليقال .لمزيد مف التفاصػيؿ ينظػر : يػاقكت الحمػكم ، -ٗٙٔ
 .  ٓٛٔ، ص٘معجـ البمداف ، ج
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؛ ابػف العبػرم، تػاريخ ٕٚٗكص  ٕٙٗ، ص ٔ،  جٔينظر :الجكيني، تاريخ جيانكشػام،ـ لمزيد مف التفاصيؿ-٘ٙٔ
؛ ذكػر اف اسػـ ٛ٘؛اليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتاريخ خمفػاء جنكيػز خػاف، صٕٛٗمختصر الدكؿ، ص

، ٗصػاؼ ، ـالمدينة منكس كاف كيكؾ خاف كمنكك خػاف كبػكرم كقػداف قػد كػانكا فػي ىػذه الحممػة؛ الشػيرازم، تػاريخ ك 
بػػراكف ،  ؛ٓٔٗ؛اقبػػاؿ، عبػػاس، ىػػامش ص٘ٚص – ٗٚ،ص ٖ، ـ ٔ؛ خكانػػدمير، تػػاريخ حبيػػب السػػير، جٕٖٖص

؛ ٜٚٔ،ص؛الصػػػػالبي، د.عمػػػػي محمػػػػد، دكلػػػػة المغػػػػكؿ كالتتػػػػارٖٚ٘،صادكارد جرانفيػػػػؿ ،تػػػػاريخ االدب فػػػػي ايػػػػراف 
 .ٓٙٔاميف،د.محمد فتحي، الغزك المغكلي لديار االسالـ،ص

قػػ  ىػػذِه المدينػػة فػػي جبػػاؿ طبرسػػتاف عمػػى نيػػر الكػػر ، كىػػك نيػػر عػػذب خفيػػؼ فػػي مدينػػة مدينػػة كػػالر : ت -ٙٙٔ
غرجستاف )جكرجيا حاليان( ، يخرج ىذا النير مف ناحية الجبؿ عمى حدكد جنػزة كشػمككر إلػى قػرب تفمػيس مػف ناحيػة 

مػدف المشػيكرة بكثػرة مشرقيا ثـ يصب في بحر جرجاف ، كُتعد مدينة كالر م  ما تجاكرىا مف المدف مثؿ ككرد مف ال
القم  كغيره مف المحاصيؿ الزراعية ، كتمتاز بحسف بنائيا كقصكرىا، كىي مدينة عامرة حا ػرة ، نظػرة ذات أشػجار 
كمياه عذبة كنعمة كافرة ،  كمف مدينة كالر الى بالد الديمـ مرحمة كمف مدينػة كػالر الػى مدينػة سػالكس عمػى البحػر 

؛ابػػف خرداذبػػة ، أبػػك القاسػػـ  ٜٗٔكص  ٛٗٔسػػيراب ، عجائػػب االقػػاليـ ، ص مرحمػػة . لمزيػػد مػػف التفاصػػيؿ ينظػػر:
؛االصػػطخرم ، مسػػالؾ الممالػػؾ ،  ٘ٚٔ، ص ٜٛٛٔعبيػػد ا  بػػف عبػػد ا  ، المسػػالؾ كالممالػػؾ ، بريػػؿ ، ليػػدف ، 

؛ المقدسػي، أحسػف  ٚٚ؛ مؤلػؼ مجيػكؿ، حػدكد العػالـ ، صٖ٘ٗ، صٕ؛ ابف حكقؿ ، صكرة األرض ، ج ٜٛٔص
؛ يػػاقكت الحمػػكم ،  ٙٛٙ، ص ٕ؛ األدريسػػي ، نزىػػة المشػػتاؽ ، ج ٛ٘ٗكص ٖٚٗك ص ٜٖٚ، صٕ، جالتقاسػػيـ

؛ابف عبد الحػؽ،  ٖٔٗ؛ ابك الفدا ، تقكيـ البمداف، ص  ٗٚٗك ص ٖٛٗص ٗك ج ٕٕٕ، ص ٖمعجـ البمداف ، ج
اف ليػاقكت الحمػكم صفي الديف عبد المؤمف ، مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة كالبقاع ، كىك مختصر معجـ البمػد

ـ ٜ٘٘ٔىػػ/ٖٗٚٔ،  ٔ، تحقيؽ كتعميؽ : عمي محمد البجاكم ، دار احياء الكتب العربية ، عيسى البػابي كشػركاه،ط
؛ مستكفي قزكيني ، نزىة القمكب ، با مقابمو كحكاشي كتعميقات كفيػارس، بككشػش : محمػد    ٖٚٔٔ، ص ٗ،  ج

؛ لسػترنج ، كػي ، ٜٗٔ، ص ٖٖٙٔباف شاه آباد ، اسفند ماه ، دبير سياقي ، ناشر: كتابخاف طيكرم ، تيراف، خيا
 . ٗٔٗك ص ٕٖٓك ص ٜٖٔك ص ٕٙٔبمداف الخالفة الشرقية ، ص

؛ اليمػػػذاني، جػػػام  التػػػكاريخ، الجػػػزء الخػػػاص ٕٛٗكصٕٚٗ، ص ٔ،جٔالجػػػكيني ، تػػػاريخ جيانكشػػػام ، ـ -ٚٙٔ
؛ ذكػػر اف سػػرتاؽ بػػف ٕٖٖ، صٗـ؛ الشػػيرازم، تػػاريخ كصػػاؼ الح ػػرة، ٙ٘ص-٘٘بتػػاريخ خمفػػاء جنكيػػز خػػاف، ص

 .  ٘ٚ، ص ٖباتك ىك الذم قاتؿ اىؿ مدينة كالر؛ خكاندمير ، تاريخ حبيب السير ، ـ
 

؛ براكف ، ادكارد جرانفيؿ ،تاريخ االدب في ايراف ٛٛٔالصياد ، د.فؤاد عبد المعطي ، المغكؿ في التاريخ ، ص-ٛٙٔ
، تػػاريخ مغػػكؿ القبيمػػة الذىبيػػة د.محمػػد سػػييؿ؛طقػػكش ،٘ٙٔ،صتػػاريخ المغػػكؿ، بخيت،د.رجػػب محمػػكد ؛ٖٚ٘،ص
 .ٔٙٔ؛ اميف،د.محمد فتحي، الغزك المغكلي لديار االسالـ،صٚٚ؛ االميف،حسف، الغزك المغكلي،صٕٚ،صكاليند
؛ العرينػػي، د. ٜٔٔ،ص بكؿ،سػػتانمي لػػيف، طبقػػات سػػالطيف االسػػالـ ؛ ٓٔٗاقبػػاؿ، عبػػاس، تػػاريخ ايػػراف، ص-ٜٙٔ

حيػاة الممػؾ المظفػر  شػمبي،محمكد، ؛٘ٙٔ،صتػاريخ المغػكؿ، خيت،د.رجػب محمػكدب ؛ٖٛٔالسيد الباز، المغكؿ، ص
 ؛ ىػالؿ،د. عػادؿ اسػماعيؿ محمػد،ٕٚ،ص، تاريخ مغكؿ القبيمػة الذىبيػة كالينػد ؛ طقكش،د.محمد سييؿٗٛ،صقطز

 .ٛٗالعالقات بيف المغكؿ كاكربا،ص
لغػػزك المغػػكلي يف،د.محمػػد فتحػػي، ا؛ امٕٚ،ص، تػػاريخ مغػػكؿ القبيمػػة الذىبيػػة كالينػػد طقكش،د.محمػػد سػػييؿ-ٓٚٔ

 .ٓٙٔلديار االسالـ،ص
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سػييؿ، تػاريخ المغػكؿ  ؛ طقكش،د.محمدٛٗىالؿ،د. عادؿ اسماعيؿ محمد، العالقات بيف المغكؿ كاكربا،ص - ٔٚٔ
 .ٙٓٔالعظاـ،ص

 .ٔٚٗص -ٓٚٗ، صٕالدكؿ االسالمية، جسميماف، د. احمد السعيد، تاريخ  -ٕٚٔ
 .ٓٗكصٜٖالقات بيف المغكؿ كاكربا،صمد، العىالؿ،د. عادؿ اسماعيؿ مح - ٖٚٔ
 . ٖ٘ٙ، ٔالرمزم ،ـ،ـ، تمفيؽ االخبار، ج-ٗٚٔ
كىامشػػيا؛ الرمػػزم ،ـ،ـ، تمفيػػؽ  ٕٗٗلمزيػػد مػػف التفاصػػيؿ ينظػػر: ابػػف العبػػرم، تػػاريخ مختصػػر الػػدكؿ، ص -٘ٚٔ

كىامشػيا؛  ٜٗٗكص  ٛٗٗ؛ القزاز، د. محمد صال  داكد، الحياة السياسػية فػي العػراؽ، صٖ٘ٙ، صٔاالخبار ،ج
 .ٖ٘ٔ، صٔ، جالعزاكم، عباس، تاريخ العراؽ 

 -ٖٕ٘ٔىػػ(/ ) ٖٚٙ-ٖٖٙيف كاليػان عمػى خراسػاف كمازنػدراف فػي عيػد المغػكؿ خػالؿ السػنكات ) نكساؿ: عُ  -ٙٚٔ
، كبمكجػػب الفرمػػاف المغػػكلي انتقػػؿ االمػػراء ككتػػاب ٖٕ٘ٔىػػػ/ٖٖٙـ( بعػػد كفػػاة كالييػػا السػػابؽ جنتيمػػكر سػػنة ٜٖٕٔ

نزؿ جنتمكر الػى منزلػو، كاشػتغمكا بتنظػيـ الػديكاف، كػاف اميػران مغكليػان مسػنان، ليػذا كػاف خرقػان عػاجزان عػف الديكاف مف م
ـ. لمزيػد مػف التفاصػيؿ ٜٖٕٔىػػ/ ٖٚٙالسؤاؿ كاالجابة، ليذا اكتفى فيما بعد باالمارة عمى الجيش حتػى تػكفي سػنة 

؛ اليمػػػػػذاني، جػػػػػام  ٕٙٔص -ٕ٘ٔك ص ٕٔٔ، صٙٔٔ، صٕ، جٕينظػػػػػر: الجػػػػػكيني، تػػػػػاريخ جيانكشػػػػػام، ـ
؛ اقبػػػاؿ، عبػػػاس، تػػػاريخ المغػػػكؿ، ٜٙكص ٛٙكص ٜٗالتػػػكاريخ، الجػػػزء الخػػػاص بتػػػاريخ خمفػػػاء جنكيػػػز خػػػاف، ص

 .ٕٔٔسيد،د.محمكد،التتار كالمغكؿ،ص؛ الٚٛٔص -ٙٛٔص
زنػة خراساف: اسـ االقميـ ، كىي بالد كاسعة اكؿ حدكدىا مما يمي العراؽ، كاخر حدكدىا اليند كطخارستاف كغ -ٚٚٔ

كسجستاف ككرماف، ت ـ مدف ككػكر عػدة منيػا نيسػابكر ، ىػراة، مػرك، بمػخ، الطالقػاف، نسػا، ابيػكرد كسػرخس، كمػا 
يتخمؿ ذلؾ مف المدف، كفي خراسػاف اجػكد انػكاع الػدكاب كالرقيػؽ كاالطعمػة كالممبػكس كسػائر مػا يحتػاج اليػو النػاس، 

فػي نيسػابكر كمػرك، كاجػكد انػكاع البػز فػي مػرك، كانجػب  فانفس الدكاب مف بمخ، كاجكد انكاع ثياب القطف كاالبريسػـ
اىؿ خراساف كاكثرىـ عممان ىـ مف بمخ كمرك في الفقو كالديف كالنظر كالكالـ. لمزيػد مػف التفاصػيؿ ينظػر: ابػف الفقيػو 

؛ ٕٕٖص-ٖٗٔكصٕ٘٘ـ،صٕٖٓٔاليمػػذاني،ابك بكػػر احمػػد بػػف محمػػد، مختصػػر كتػػاب البمػػداف، بريػػؿ، ليػػدف، 
؛ مؤلػػػؼ ٛ٘ٗص -ٕٙٗ، صٕ؛ ابػػػف حكقػػػؿ ، صػػػكرة االرض، جٕٙٛ -ٖٕ٘الممالػػػؾ، ص االصػػػطخرم، مسػػػالؾ

؛ الحػػديثي،د.قحطاف عبػػد ٖٗ٘ص-ٖٓ٘، صٕ؛ يػػاقكت الحمػػكم، معجػػـ البمػػداف، جٔٚمجيػػكؿ ، حػػدكد العػػالـ ،ص
 .ٚ٘ص-ٙ٘خ المحمية ألقميـ خراساف،صالستار، التكاري

 .ٜٗجنكيز خاف، صخاص بتاريخ خمفاء اليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء ال-ٛٚٔ
 .ٗ٘خاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء ال -ٜٚٔ
كر انػو ينتسػب ،كذُ ىك الكزير االعظػـ الككتػال خػاف، تعػكد اصػكلو الػى قبيمػة الكراييػتجينغام ،اك " جينقام" :-ٓٛٔ

اطكرية المغكلية، فما مػف مرسػـك يصػدر ، حظي اي ان بثقة جنكيز خاف، ليذا كصؼ بانو مستشار االمبر الى االكيغكر
ء مف الصيف الشمالية اال مقترنان بخطو  كبالكتابة االكيغكرية، كقد حاكلػت تكاركينػا خػاتكف زكجػة اككتػام خػاف الق ػا

عميو كتقكيض نفكذه بعد كفاة زكجيا، غير انػو  حظػي بػدعـ كبيػر فػي عيػد كيػكؾ خػاف فػكاله الػكزارة كشػممو بعطفػو 
،كبذؿ قصارل  يـارتف  في عيده شأنف، لالىتماـ بالمسيحييفدكر كبير في التأثير عمى كيكؾ خاف  كرعايتو، ككاف لو

جيػػده لتعزيػػز الديانػػة المسػػيحية بػػيف المغػػكؿ كأقصػػاء المسػػمميف كالبػػكذييف مػػف المناصػػب الميمػػة فػػي االمبراطكريػػة 
شؤكف الحكـ اصب  مستشػاران ليػـ، ُقتػؿ ، كبعد كفاة كيكؾ خاف، كتكلي زكجتو اكغكؿ غايميش ككلداه الحكـ المغكلية

نظػر: يـ. لمزيػد مػف التفاصػيؿ ٕٕ٘ٔىػػ/  ٓ٘ٙفي عيد منكك خاف كعمى يد دانشمند الحاجب في رم اف مف سػنة 
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 ٖٖٔكص ٖٔٔكص ٜٕٔكص ٕ٘ٔكص ٕٗٔكصٗٔٔكص ٖٔٔ، صٔ، جٕالجػػػػكيني، تػػػػاريخ جيانكشػػػػام، ـ
؛ اليمػػذاني، جػػام  التػػكاريخ، الجػػزء ٕٚ٘؛ ابػػف العبػػرم، تػػاريخ مختصػػر الػػدكؿ، صٜٕٔ، صٖ، جٕ، ـكٖٛٔكص

 ٛٛٔكص ٙٛٔكص ٗٛٔكص ٜٚٔكص ٚٚٔكص ٙٚٔكص ٓٚالخػػػػػاص بتػػػػػاريخ خمفػػػػػاء جنكيػػػػػز خػػػػػػاف، ص
 ٘ٚٔكص ٖٚٔ؛ اقبػػػػاؿ، عبػػػػاس، تػػػػاريخ المغػػػػكؿ، صٜٖٚ، صٔ؛ الرمػػػػزم، ـ. ـ، تمفيػػػػؽ االخبػػػػار، جٕٕٔكص
لعرينػػػي، د. السػػػيد البػػػاز، ؛ أٜٜكص ٜٙٔ؛ الصػػػياد،د. فػػػؤاد عبػػػد المعطػػػي، المغػػػكؿ فػػػي التػػػاريخ، صٚٚٔكص

فيمػػػي،  ؛ٖٓٔكصٚٓٔبياني،د.شػػػيريف،المغكؿ،ص ؛ٕ٘ٓكص ٕٜٔكص ٛٛٔكص ٖٙٔكص ٕٙٔالمغػػػكؿ، ص
 تػاريخ سػييؿ، محمػد.د ، طقػكش ؛٘ٔٗص- ٗٔٗد. عبد العزيز عبد السالـ، تاريخ الدكلة المغكليػة فػي ايػراف، ص

 الغػزك ابػاف الشػاـ بػالد لتكنجي،محمػد،ا ؛ٔٚٔالمغػكؿ،ص تػاريخ محمػكد، رجػب. بخيت،د ؛ٕٔٔص العظاـ، المغكؿ
كاكيـ،سػػميـ،امبراطكرية عمػػى صػػيكات  ؛ٖٛٔ؛ الصػػالبي، د.عمػػي محمػػد، دكلػػة المغػػكؿ كالتتػػار،صٖٗالمغػػكلي،ص

شبارك،د.عصػػػػاـ محمػػػػد،  ؛ٕٗٔكصٕٔٔ،صطقػػػػكش ،د.محمػػػػد سػػػػييؿ،  تػػػػاريخ المغػػػػكؿ العظػػػػاـ ؛ٜٙ،صالجيػػػػاد
 .ٗٛكصٚٗ،صالسالطيف في المشرؽ

ـ( اميػر ٖٕ٘ٔ-ٕٖٕٔىػػ/ ٖٖٙ-ٖٓٙ، كىك ابف االمير جنتيمػكر) عنى اسمو الحديد الجيدادكك تيمكر: م  -ٔٛٔ
خراساف كمازنػدراف ،دخػؿ فػي نػزاع  حػكؿ السػمطة مػ  االميػر ككركػكز الػذم تػكلى امػارة خراسػاف كمازنػدراف بعػد كفػاة 

قد الصػم  بينيمػا ـ كبتحريض مف عدد مف الكاشيف ، ثـ تمكف اككتام خاف مف عٜٖٕٔىػ/ٖٚٙاميرىا نكساؿ سنة 
؛ ٕٖٔص-ٕٛٔكص ٕٙٔكىامشػػػياك ص  ،ٔ، جٕالجػػػكيني، تػػػاريخ جيانكشػػػال، ـ.لمزيػػػد مػػػف التفاصػػػيؿ ينظر:

؛ بارتكلػػػد ، تركسػػػتاف، ٓٚص-ٜٙاليمػػػذاني ، جػػػام  التػػػكاريخ ، الجػػػزء الخػػػاص بتػػػاريخ خمفػػػاء جنكيػػػز خػػػاف ، ص
 .ٛٛٔ؛ اقباؿ ، عباس ، تاريخ المغكؿ، صٗٚٙص

ـ(، فػػي عيػػد ٖٕٗٔ-ٜٖٕٔىػػػ/  ٔٗٙ-ٖٚٙء خراسػػاف كمازنػػدراف خػػالؿ السػػنكات) ككركػػكز: ىػػك احػػد امػػرا-ٕٛٔ
بػػاليغ اربعػػة فراسػػخ اسػػميا يرليػػغ فػػي بػػالد االكيغػػكر، اعتنػػؽ  –المغػػكؿ ، مسػػقط رأسػػو قريػػة صػػغيرة تبعػػد عػػف بػػيش 

كؿ، فػأقر جريػت لػو محاكمػة بسػبب تجػاكزات عػدة اقترفيػا  ػد المغػاالسالـ قبؿ كفاتو، قاـ باصالحات اداريػة عػدة، أُ 
؛ ٓٚٔكص ٜٖٔص -ٕٕٔ، صٕ، جٕقراأغكؿ بقتمو. لمزيػد مػف التفاصػيؿ ينظػر: الجػكيني، تػاريخ جيانكشػام، ـ

 ٓٙٔكص ٜٗكص ٔٚص -ٛٙاليمػػػػذاني، جػػػػام  التػػػػكاريخ، الجػػػػزء الخػػػػاص بتػػػػاريخ خمفػػػػاء جنكيػػػػز خػػػػاف، ص
؛ ٘ٓٔكصٗٓٔ؛بياني،د.شػػػػػيريف ،المغػػػػػكؿ،صٛٛٔكص ٚٛٔ؛ اقبػػػػػاؿ، عبػػػػػاس، تػػػػػاريخ المغػػػػػكؿ، صٜٔٔكص

؛ ٓ٘ٔكصٖٕٔكصٕٕٔالسػػػػيد،د.محمكد،التتار كالمغػػػػكؿ،ص ؛ٔٚٔ،صتػػػػاريخ المغػػػػكؿ، بخيت،د.رجػػػػب محمػػػػكد
 ؛ٕٔٔ؛ طقكش ،د.محمد سييؿ،  تاريخ المغكؿ العظاـ،صٜٛكاكيـ،سميـ،امبراطكرية عمى صيكات الجياد،ص

Howorth,Henry.H, History of the Mongols, from the 9
th

 to the 19
th

 century -

,London,Longmans,Green,and Co, part 2, Division 1,1880,P.90. 

 .ٓٚص -ٜٙلمزيد مف التفاصيؿ ينظر: اليمذاني، جام  التكاريخ،الجزءالخاص بتاريخ خمفاء جنكيزخاف، ص-ٖٛٔ
؛ اليمذاني، جام  التكاريخ، الجػزء ٖٔٔ،صٔ،جٕلمزيد مف التفاصيؿ ينظر: الجكيني ، تاريخ جيانكشام ، ـ-ٗٛٔ

 .م  بعض االختالؼ في عبارات النص بينيما.ٓٚاريخ خمفاء جنكيز خاف، صالخاص بت
 .ٖٔٔ،صٔ،جٕلمزيد مف التفاصيؿ ينظر: تاريخ جيانكشام ، ـ-٘ٛٔ
 .ٓٚلمزيد مف التفاصيؿ ينظر: جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، ص-ٙٛٔ
، جػػام  التػػكاريخ، الجػػزء الخػػاص بتػػاريخ خمفػػاء ؛ اليمػػذانئٖٔ،صٕ، جٕالجػػكيني، تػػاريخ جيانكشػػام، ـ-ٚٛٔ

 .ٗٚٙ؛ بارتكلد ، تركستاف ، ص ٓٚص جنكيز خاف، 
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؛ بػػكؿ ، ٕ٘ٔ؛  الصػػياد ، د.فػػؤاد عبػػد المعطػػي ، المغػػكؿ فػػي التػػاريخ ، ص٘ٚٙبارتكلػػد ، تركسػػتاف ، ص -ٛٛٔ
 . ٘ٓ٘، صٔستانمي ليف ، الدكؿ االسالمية ، ج

 .ٜٛٔالمغكؿ، ص -ٜٛٔ
 امػػكر تكلػت كالكفػػاءة، كالػدىاء، كالحكمػػة بالحصػانة تميػزت الكبػػرل، خػاف اككتػػام زكجػة ىػػي: كفتكاركينػا خػات-ٜٓٔ
 الرسػػمي االجتمػػاع مكعػػد يحػػيف حتػػى( ـٕٙٗٔ -ٕٔٗٔ(/) ىػػػٗٗٙ-ٜٖٙ)  المػػدة خػػالؿ زكجيػػا كفػػاة بعػػد المغػػكؿ
 كأثبتػت كالحديثة، القديمة نيفالقكا تختؿ ال حتى العصر، اكفاء كبمساعدة البالد ادارة فتكلت جديد، خاف ألختيار العاـ
 االصػػطناع بػػانكاع االقكيػػاء قمػػكب الييػػا كجػػذبت كحيمػػة، بمطػػؼ الػػبالد امػػكر ف ػػبطت الخػػاف، حكػػـ متابعػػة فػػي براعػػة
 كيػكؾ ابنيػا ليتػكلى جاىػدةن  سعت كقد قكانينيا، تحت كان ككا كرغبةن  طكعان  اكامرىا الى الناس فانقاد كالتحؼ، كاليدايا
 جيانكشػام، تاريخ الجكيني،: ينظر التفاصيؿ مف لمزيد. ـٜٕٗٔ/ ىػٚٗٙ سنة تكفيت ارادت، ما ليا فتـ الحكـ خاف
 -ٙٚٔص خػػاف، جنكيػػز خمفػػاء بتػػاريخ الخػػاص الجػػزء التػػكاريخ، جػػام  اليمػػذاني، ؛ٕٕ٘ص -ٕٕٕ،صٕج ،ٔـ

 ؛ٗٚٔكص ٖٚٔص المغكؿ، تاريخ عباس، اقباؿ، ؛ ٖٕٓص-ٜٕٕص ،ٖ قسـ التكاريخ، لب ، قزكيني ؛ٜٚٔص
 فػػػػػػي المغػػػػػػكؿ المعطػػػػػػي، عبػػػػػػد فػػػػػػؤاد. د الصػػػػػػياد، ؛ٜٖٔكص ٖٓٛ،ص االخبػػػػػػار تمفيػػػػػػؽ ،ٔج ، ـ،ـ، لرمػػػػػػزم،ا

 از حا ػػػر، تاعصػػػر مػػػاد تأسػػػيس -از ايػػػراف مفصػػػؿ تػػػاريخ ا ، عبػػػد رازم، ؛ٜٛٔكص ٜٙكص ٜ٘ٔالتػػػاريخ،ص
 لر،شػػبك  ؛ٖ٘ٓص ىػػػ ،ٖٖ٘ٔ ، سػػـك جػػاب ، تيػػراف ، كشػػركاه اقبػػاؿ حسػػيف محمػػد حػػاج نسػػبي شػػركت:  انتشػػارات

 -ٛٛٔالبػػػػػػػاز،المغكؿ،ص السػػػػػػػيد.العرينػػػػػػػي،د ؛ٓٗ،ص المغػػػػػػػكلي العصػػػػػػػر فػػػػػػػي االسػػػػػػػالمي العػػػػػػػالـ رتكلػػػػػػػد،يب
 -ٔٔٔص العظػػاـ، المغػػكؿ تػػاريخ سػػييؿ، محمػػد.د طقػػكش، ؛ٓٔٔص-ٙٓٔبياني،د.شػػيريف،المغكؿ،ص؛ٜٛٔص
يػػاد ، ؛ حكمػػد، د. اسػػعد محمػػد، تػػاريخ الجٖ٘ٗ، صٖرنسػػيماف، سػػتيفف، تػػاريخ الحػػركب الصػػميبية  ، ج ؛ٖٔٔص
 دكلػة ، محمػد ،عمػي الصػالبي ؛ٜٕٔ،ص كالتركماف االتراؾ تاريخ في جكلة احمد، اسامة ، تركماني ؛ٖٖٖ، صٕج

 محمػػد. د البػػار، ؛٘ٚٔكصٖٚٔكصٔٚٔالمغػػكؿ،ص محمكد،تػػاريخ رجػػب. بخيػػت،د ؛ٗٛٔكصٖٛٔص ، المغػػكؿ
 ؛ٖٜكصٕٜ،ص.ـٕٛٓٓ/ ىػٜٕٗٔ، ٔط، االردف، كالنشر لمدراسات الفت  دار، المغكؿ أسمـ ،كيؼ عمي

Howorth,Henry.H, History of the Mongols,1876, part1,PP.160,161; 

Jeremiah,Curtin, The Mongols AHistory ,Combined Publishing,USA,1996.,p. xxiii.  

؛ ابػف العبػرم، تػاريخ ٕٕٗكص  ٕٕٕ، صٔ، جٔلمزيد مف التفاصيؿ ينظر: الجكيني، تاريخ جيانكشػام، ـ -ٜٔٔ
؛ اقبػػػاؿ، عبػػػاس، تػػػاريخ ايػػػراف، ٖٕٓكص ٜٕٕ، صٖ؛ قزكينػػػي، لػػػب التػػػكاريخ، قسػػػـ ٕٙ٘الػػػدكؿ، صمختصػػػر 

 -ٕ٘ٔ؛ الصػياد، د. فػؤاد عبػد المعطػي، المغػكؿ فػي التػاريخ، صٖٚٔ؛ اقباؿ، عباس، تػاريخ المغػكؿ، صٕٔٗص
؛ ٔٚٗص ،ٕ؛ سػػميماف، د. احمػػد السػػعيد، تػػاريخ الػػدكؿ االسػػالمية، جٖٛ؛ شػػبكلر، بيرتكلػػد، المغػػكؿ، صٕٙٔص

؛ بػكؿ، سػتانمي ليف،الػدكؿ ٗٓٔص -ٖٓٔفيمي ، د. عبد السالـ عبد العزيز، تاريخ الدكلة المغكلية فػي ايػراف، ص
؛ العرينػػي، د. السػػيد البػػاز، ٜٖٔ، صٔ؛ العػػزاكم، عبػػاس، تػػاريخ العػػراؽ، جٙٓ٘ص -٘ٓ٘، صٕاالسػػالمية، ج
 .ٜٓ؛ االميف ، حسف ، المغكؿ، صٛٛٔالمغكؿ، ص

اقبػػاؿ، عبػػاس، ؛ ٓٛٔكص ٕٕٔ  التػػكاريخ، الجػػزء الخػػاص بتػػاريخ خمفػػاء جنكيػػز خػػاف، صاليمػػذاني، جػػام-ٕٜٔ
 .ٖٚٔتاريخ المغكؿ، ص

 .ٕ٘ٔاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ -ٖٜٔ
 كقتيسػرق –أك - بيكػي سػرقكتي - أك ،-بيكػي سػرقكيتي - ،أك بيكػي سيكرقكقيتيتي - سيكرقكقيتيتي بيكي: -ٜٗٔ
 خػاف منكػك االربعػة ابنائػو كالػدةفيػي  ، يـ اليػو كاحػب خاف تكلكم النصرانية،كزكجة خاف أكنؾ أخي ابنة ىي: -بيكي



     013 

 

 كقػد كالعصػمة، كالسػتر كالعفػة الثبػات مػف كليػا العػالـ، سػيدات مقدمػة فػي كانػت بكقا، كاريؽ كىكالكك خاف كقكبيالم
 كقامػػت زكجػػاتيـ، قمػػكب بػػيف كألفػػت كاالداب، الف ػػائؿ كلقنػػتيـ بػػييـا كفػػاة بعػػد ابنائيػػا تربيػػة فػػي كبيػػرة جيػػكدان  بػػذلت

 ييترقكيتيك س زكجتو برأم كالمصال  االمكر تسير افاككتام خاف  أمر كفاتو كبعد كاالحفاد، االبناء كبرعاية برعايتيف
 كترتيبيػا، كراالمػ ادارة فػي نجحت كقد اعتراض، غير مف تصرفيا تحت الجيكش كتسيير كالعقد الحؿ يككف بيكي،كاف
 ألحػػد تسػػم  كلػػـ المبػػاني، عمػػى كاشػػرفت كدرايػػة، رأم كحسػػف ككفػػاءة بيمػػة الدكلػػة احػػكاؿ ك ػػبط االبنػػاء كتربيػػة

 تكجيػو عند استشارتيا عف ف الن  ايقدـ عميي التي كالمصال  االمكر معظـ في يستشيرىا خافاككتام  ككاف بخداعيا،
 فػي كبالغػت كالتػكقير، االحتػراـ كاجػب ليػا تقػدـ الكفػكد ككانػت الصػحي ، مسػارىا عف االمكر تنحرؼ ال حتى الجيكش
 سياسػتيا، مػف خكفػان  بالرعيػة االنصػاؼ خػالؿ مف كاكامرىا بتعاليميا كالعماؿ االمراء ،فالتـز كغربان  شرقان  السكاف رعاية
 خػػػاف منكػػك بنيػػاا النتخػػػاب كاليػػدايا التحػػػؼ بانفػػػاذ المغػػكؿ مػػف االطػػراؼ امػػراء اسػػػتمالة فػػي كبيػػر دكر ليػػا ككػػاف
 ٙٔٔص ،ٕج ،ٕـ جيانكشال، تاريخ الجكيني،: ينػظر التفػاصيؿ مف لمزيد. خػاف كيكؾ كفػاة بعد المغكؿ عمىحاكمان 
 خمفػػػػاء بتػػػػاريخ الخػػػػاص الجػػػزء التكاريػػػػخ، اليمػػػذاني،جام  ؛ٛٛٔص -ٙٛٔص ،ٖج ،ٕـك ٖ٘ٔكص ٚٗٔكص

 ٕٚٔكص ٓٙٔكصٖٕٔكص ٕٕٔكص ٖٙص -ٕٙكص ٗ٘كص ٜٗص كىامشػػػػػػػيا، ٖٚ ص جنكػػػػػػػػػػػػػػػيزخاف،
 ٜٓٗص كىػامش ٜٖٔ،صٔاالخبػار،ج تمفيػؽ ـ،. الرمػزم،ـ بعدىا؛ كما  ٜٜٔكص ٜٚٔكص ٙٛٔكص٘ٛٔكص
 عبػاس ، اقبػاؿ  ؛ٙٔٗكص ٘ٔٗايػراف،ص تاريخ ؛اقباؿ،عباس،ٙٚٔكص ٘ٚٔص المغكؿ، تاريخ عباس، اقباؿ، ؛
شػبكلر،  ؛ٙٓ٘كص٘ٓ٘،صٖية  ،جرنسيماف ،ستيفف، تػاريخ الحػركب الصػميب ؛ٙ٘ٔ،صٔ،ـ ايراف مفصؿ تاريخ ،

 فػػي المعطي،المغػػكؿ عبػػد فػػؤاد. د الصػػياد،؛ٕٗ،صبيرتكلػػد، شػػبكلر، بيرتكلػػد، العػػالـ االسػػالمي فػػي العصػػر المغػػكلي
 صػػػيكات عمػػػى سػػػميـ،امبراطكرية كاكػػػيـ، ؛ٗٔٔكصٖٔٔبياني،د.شػػػيريف،المغكؿ، ص؛ٕٛٓص -ٕٙٓالتػػػاريخ،ص
طقػػكش ،د.محمػػد سػػييؿ،   ؛ٛٛكصٚٛالمغػػكؿ،ص أسػػمـ ،كيػػؼ عمػػي محمػػد. د البػػار، ؛ٕٓٔكصٔٓٔالجيػػاد،ص

،  ٔالجاؼ،د.حسػػػػػػػف،الكجيز فػػػػػػػي تػػػػػػػاريخ ايػػػػػػػراف، بيػػػػػػػت الحكمػػػػػػػة، بغػػػػػػػداد،ط؛821،صتػػػػػػػاريخ المغػػػػػػػكؿ العظػػػػػػػاـ
 ؛٘ٛكصٛٗكصٚٗشبارك،د.عصاـ محمد، السالطيف في المشرؽ،ص ؛282،صٕ،جٖٕٓٓ

Howorth,Henry.H, History of the Mongols, part1,P.172; 

Jeremiah,Curtin, AHistory The Mongols,p. xxiii.   

 .٘ٚٔتاريخ المغكؿ، ص -ٜ٘ٔ
 .ٚٔٗك ص ٕٔٗعباس، تاريخ ايراف، ص ؛ اقباؿ،ٖٚٔاقباؿ، عباس، تاريخ المغكؿ، ص-ٜٙٔ
 .ٜٖٓ، صٔ،ـ،ـ ، تمفيؽ االخبار ، جالرمزم  -ٜٚٔ
 .ٓٗـ االسالمي في العصر المغكلي،صالعال-  ٜٛٔ
 .ٓٗمغكلي،صـ االسالمي في العصر الالعال-  ٜٜٔ
؛ اليمػػذاني، جػػام  التػػكاريخ، الجػػزء ٕٙ٘لمزيػػد مػػف التفاصػػيؿ ينظػػر: ابػػف العبػػرم، تػػاريخ مختصػػر الػػدكؿ، ص-ٕٓٓ

؛ ٘ٚٙ؛ بارتكلػػػد، تركسػػػتاف، صٔٛٔص – ٓٛٔكص ٕٚٔكص  ٕٕٔالخػػػاص بتػػػاريخ خمفػػػاء جنكيػػػز خػػػاف، ص
؛ ٕ٘ٔمغػكؿ فػي التػاريخ، ص؛ الصػياد، د. فػؤاد عبػد المعطػي، الٗٚٔص -ٖٚٔاقباؿ، عباس، تػاريخ المغػكؿ، ص

؛ بػكؿ، سػتانمي لػيف، الػدكؿ االسػالمية، ٗٓٔفيمي، د. عبد السالـ عبد العزيز، تاريخ الدكلة المغكلية في ايراف، ص
؛ القػػزاز، د. محمػػد صػػال  داكد، الحيػػاة السياسػػية فػػي ٜٖٓ، صٔ؛ الرمػػزم ،ـ،ـ، تمفيػػؽ االخبػػار ، ج٘ٓ٘، صٕج

 .ٜٛٔسيد الباز، المغكؿ، صي، د. الكىامشيا؛ العرين ٙ٘العراؽ ص
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يػارك سػػالؼ بػف كسػػيككلكد: ىػػك احػد االمػػراء الػػركس ، ح ػر الػػى االميػر باتكخػػاف كبايعػػو كاعمػف الطاعػػة لػػو -ٕٔٓ
الطاعػة لػو ، كبعػد عػكدة يػارك سػالؼ مػف حفػؿ  كعاىده عمى االمانة ، كارسؿ ابنو فنسطايننتيف لمخاف اككتػام معمنػان 

ـ  ، فػػكلى االميػػر باتكخػػاف مكانػػو ابنػػو . لمزيػػد مػػف  ٕٙٗٔىػػػ /   ٗٗٙة تتػػكيج كيػػكؾ خػػاف تػػكفي فػػي الطريػػؽ سػػن
عبػد المعطػي،  ؛ الصػياد، د. فػؤادٖ٘ٛكصٖٔٛص -ٜٖٚ، صٔالتفاصيؿ ينظر: الرمزم ،ـ،ـ، تمفيػؽ االخبػار ، ج

 .ٜٙٔتاريخ المغكؿ، ص
عبػد  صياد، د. فػؤاد؛ الٖٓٛ، صٔ؛ الرمزم ،ـ،ـ، تمفيؽ االخبار ، جٗٚٔاقباؿ، عباس، تاريخ المغكؿ، ص -ٕٕٓ

 .ٜٙٔالمعطي، تاريخ المغكؿ، ص
؛ الشػػيرازم، تػػاريخ كصػػاؼ، ٓٛٔاليمػػذاني، جػػام  التػػكاريخ، الجػػزء الخػػاص بتػػاريخ خمفػػاء جنكيػػز خػػاف، ص -ٖٕٓ

بخيت،د.رجب  ؛ٜٖٓ، صٔ؛ الرمزم ،ـ،ـ، تمفيؽ االخبار ، جٗٚٔ؛ اقباؿ، عباس، تاريخ المغكؿ، صٕٖٛ، صٗـ
 .ٔٚٔ،صتاريخ المغكؿ، محمكد
 .ٕٕٔاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ -ٕٗٓ
 .ٕٕٔاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صجام  التكاريخ، الجزء الخ -ٕ٘ٓ
الحيػاة السياسػية  ؛ القزاز، د. محمد صػال  داكد،ٕٚٔالصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغكؿ في التاريخ، ص -ٕٙٓ

 .ٚ٘في العراؽ، ص
، ٕ؛ برككممػػاف ، كػػارؿ ، تػػاريخ الشػػعكب االسػػالمية ،ج ٕٓٗ، صٔ،جٔالجػػكيني ، تػػاريخ جيانكشػػام ، ـ -ٕٚٓ
 .  ٚ٘؛  القزاز ، د. محمد صال  داكد ، الحياة السياسية في العراؽ ، ىامش ص ٕٓٚص

 . ٜٖٓ، صٔتمفيؽ االخبار ،ج -ٕٛٓ
 ايميؿ قكجيف: لـ اعثر عمى معمكمات جغرافية كافية عنيا.-ٜٕٓ
؛اقباؿ،عباس،تػػػاريخ ايػػػراف، ٕٕٔاليمػػػذاني،جام  التػػػكاريخ،الجزء الخػػػاص بتػػػاريخ خمفػػػاء جنكيػػػز خػػػاف،ص -ٕٓٔ
 . ٗٔٗص

 .ٕٕٔاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ-ٕٔٔ
يمككػو ، كاله اليجتكام :ىك امير مغكلي مف قبيمػة جاليػر ، كىػك االخ االصػغر لمػؤدب اككتػام خػاف المػدعك ا -ٕٕٔ

كيكؾ خاف عمى بالد الرـك كالمكصؿ كالشاـ كبالد الكرج ، كامػره بعػدـ السػماح ألم شػخص بالتػدخؿ فػي شػؤكف ىػذه 
البالد ، عمى اف يككف حكاـ تمؾ الديار مسؤكليف امامو عف امكاليا  ، كامره اف يتجو حكاـ كسالطيف ىذه البالد اليو 

شراؼ عمى سائر الجيكش كاالقكاـ  . لمزيػد مػف التفاصػيؿ ينظػر : الجػكيني ، ميمة اال لدف  الجزية لو ، ككمفو اي ان 
؛ اليمػػذاني ، جػػام  ٕٚ٘كصٕٙ٘؛ ابػػف العبػػرم ، تػػاريخ مختصػػر الػػدكؿ ، صٕٕٓ، صٖتػػاريخ جيانكشػػام ، ج

؛  ٜٖٓ، صٔ؛ الرمػػزم ،ـ،ـ، تمفيػػؽ االخبػػار ، جٖٛٔالتػػكاريخ ، الجػػزء الخػػاص بتػػاريخ خمفػػاء جنكيػػز خػػاف ، ص
؛ ٜٛٔ؛الصػياد ، د. فػؤاد عبػد المعطػي ، المغػكؿ فػي التػاريخ ، صٜ٘ٙكصٜٗٙكصٚٚٙد ، تركستاف ، صبارتكل

ـ، االدارة. االحػكاؿ ٖٖ٘ٔ -ٕٛ٘ٔىػػ/ ٖٙٚ-ٙ٘ٙخصباؾ، د. جعفر حسيف ، العراؽ في عيػد المغػكؿ االيمخػانييف 
، ٜٛٙٔ، ٔطبعػػو، بغػػداد، طاالقتصػػادية. االحػػكاؿ االجتماعيػػة، مطبعػػة العػػاني، بغػػداد، سػػاعدت جامعػػة بغػػداد عمػػى 

؛ القػػزاز، د. محمػػد صػػال  داكد ، الحيػػاة السياسػػية فػػي العػػراؽ ، ٗٚٔ؛ اقبػػاؿ، عبػػاس، تػػاريخ المغػػكؿ ، صٗٗص
؛ طقػػػػػػػكش ،د.محمػػػػػػػد سػػػػػػػييؿ،  تػػػػػػػاريخ المغػػػػػػػكؿ ٕٜٔ؛ العرينػػػػػػػي ، د. السػػػػػػػيد البػػػػػػػاز ، المغػػػػػػػكؿ ، صٕٛص

 .ٜٕٙ،صٕج،الجاؼ،د.حسف،الكجيز ؛ٕٗٔكص ٕٔٔكصٕٔالعظاـ،ص



     015 

 

ف، اك " الراف": يق  ىدا االقميـ نحك الثمث مف االقميـ في مثؿ جزيػرة بػيف البحيػرة كنيػر الػرس ، كنيػر الكػر آرا-ٖٕٔ
، يحد ىذا االقميـ مف الشرؽ كالجنكب ناحية السرير ، كمف الغرب بالد الػرـك كمػف الشػماؿ بحػر الكػرز  يخترقيا طكالن 

ت فػي ىػذا االقمػيـ كمعػدف الػذىب االبػيض كالف ػي كمعػادف كبنجاؾ الخزر، قصػبة االقمػيـ ىػي بردعػة ، كتكثػر الخيػرا
اخرل ، كي ـ ىذا االقميـ الؼ قرية كمدف عدة منيا شمككر ،كشركاف ، باب االبكاب ، كمالذكرد كغيرىا . لمزيػد مػف 

؛ مؤلػػؼ مجيػػكؿ ، حػػدكد العػػالـ ، ٕٖٗكصٖٖٚكصٖٖٖ، صٕالتفاصػػيؿ ينظػػر : ابػػف حكقػػؿ ، صػػكرة االرض ، ج
، ٕ، ج، نزىػػػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػػػتاؽ ؛ االدريسػػػػػػػػػػػػػي ٖٗٚ، صٕاحسػػػػػػػػػػػػػف التقاسػػػػػػػػػػػػػيـ ، ج ؛المقدسػػػػػػػػػػػػػي ، ٕ٘ٔص
؛ ابػف ٜٖٚكصٔٙٔكصٖٙٔ، صٔ؛ ياقكت الحمػكم ، معجػـ البمػداف ، جٖٓٛص -ٕٛٛكصٕٕٛكصٕٓٛص

اف الخالفػػػة ؛ لسػػػترنج ، كػػػي ، بمػػػد٘ٓٔ؛ مسػػػتكفي قزكينػػػي ، نزىػػػة القمػػػكب ،صٛٛٔسػػػعيد المغربي،الجغرافيػػػا ،ص
 .ٖٕٔص -ٕٔٔالشرقية ، ص

، تػػػػاريخ مغػػػػكؿ القبيمػػػػة الذىبيػػػػة  ؛ طقكش،د.محمػػػػد سػػػػييؿٜٖٓ، صٔزم،ـ،ـ، تمفيػػػػؽ االخبػػػػار ، جالرمػػػػ-ٕٗٔ
 .ٜٕ،صكاليند
، تػػػػاريخ مغػػػػكؿ القبيمػػػػة الذىبيػػػػة  ؛ طقكش،د.محمػػػػد سػػػػييؿٜٖٓ، صٔالرمػػػػزم ،ـ،ـ ، تمفيػػػػؽ االخبػػػػار ، ج-ٕ٘ٔ
 .ٜٕ،صكاليند
تػػػػػاريخ مغػػػػػكؿ القبيمػػػػػة الذىبيػػػػػة ،  ؛ طقكش،د.محمػػػػػد سػػػػػييؿٜٖٓ، ٔالرمػػػػػزم ، ـ،ـ، تمفيػػػػػؽ االخبػػػػػار ، ج-ٕٙٔ
 .ٜٕ،صكاليند
، تػاريخ مغػكؿ القبيمػة الذىبيػة  ؛ طقكش،د.محمد سػييؿ ٜٖٔكصٜٖٓ، صٔالرمزم ،ـ،ـ، تمفيؽ االخبار،ج-ٕٚٔ
 .ٜٕ،صكاليند
اقباؿ، عباس، تاريخ المغػكؿ، ؛ ٕٕٔاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، ص -ٕٛٔ
 .ٗٚٔص

 .ٕٕٔاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صيمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخال -ٜٕٔ
 .ٕٚٔك ص ٕٕٔيخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتار  -ٕٕٓ
 .٘ٛٔاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صجام  التكاريخ، الجزء الخ -ٕٕٔ
 .٘ٛٔمفاء جنكيز خاف، صاص بتاريخ خاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ -ٕٕٕ
 .٘ٛٔكص  ٕٕٔاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، ص -ٖٕٕ
؛ الصػػػياد، د. فػػػؤاد عبػػػد المعطػػػي، المغػػػكؿ فػػػي التػػػاريخ، ٕ٘ٗ، صٔ، جٔالجػػػكيني، تػػػاريخ جيانكشػػػام، ـ -ٕٕٗ
ذكػػر انػػو تػػكفى عنػػد  ٗٔٗايػػراف، ص؛ اقبػػاؿ، عبػػاس، تػػاريخ ٖٜٔ؛ العرينػػي، د. السػػيد البػػاز، المغػػكؿ، صٕٚٔص

 .ٖٚٔ،صتاريخ المغكؿ، بخيت،د.رجب محمكد باليغ؛ –كصكلو الى مدينة بيش 
قياليؽ، أك " قياليغ": كىي سيؿ جميؿ لمغاية، كانت ىذه البالد تحت سمطة ككرخاف ممؾ الخطا، ككاف اميرىػا  -ٕٕ٘

مرد امراء االطػراؼ عميػو خ ػعت ىػذه الػبالد مػ  مػا مقب بمقب ارسالف خاف، كبعد تدىكر دكلة الخطا كتالنائب عنو يُ 
تجاكرىا مف البالد مثؿ الماليغ لسيطرة المغكؿ، كككمكا اميران عمى قياليغ كىػك ابػف ارسػالف خػاف اميرىػا السػابؽ الػذم 
قاـ ابنو بدس السـ البيو حتى تكفى كتكلى الحكـ بدالن عنو، كدخؿ ىػذا فػي خدمػة المغػكؿ كاعمػف كالئػو ليػـ كزكجػكه 
فتاة منيـ، كقدـ ىذا م  امير الماليغ سقناؽ بف اكزار المسػاعدة لممغػكؿ عنػدما شػنكا حمالتيػـ العسػكرية عمػى ىػذه 
الممالػػؾ ، اذ بعثػػكا عػػددان كبيػػران مػػف الرجػػاؿ لمسػػاعدة جنكيػػز خػػاف، كعنػػدما تػػكلى منكػػك خػػاف الحكػػـ اكلػػى احػػد ابنػػاء 
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عمػػػى منطقػػػة نيػػػر سػػػيحكف . لمزيػػػد مػػػف التفاصػػػيؿ  ارسػػػالف خػػػاف برعايتػػػو ككػػػاف يػػػدعى اكزجنػػػد الػػػذم كػػػاف كاليػػػان 
 .ٖٛٙكص  ٙٚ٘كلد، تركستاف، صكىامشيا؛ بارت ٜ٘، صٔ، جٔينظر:الجكيني، تاريخ جيانكشام، ـ

 .ٜٕٖ، صٗتاريخ كصاؼ، ـ -ٕٕٙ
 لػو انجبػت المغكليػة، المركييػت قبيمػة مػف خػاف، اككتػام بػف خػاف لكيػكؾ الكبػرل الزكجة يى أكغكؿ غايميش:-ٕٕٚ
 الػديف، رجػاؿ مػف جػدان  قريبػة ككانػت خػاف، كيػكؾ زكجيػا كفػاة بعػد كلػدييا مػ  الحكػـ تكلػت كخكاجػو، ناقك اىم كلديف
 مػػ  معار ػةن  ككانػت الحكػـ، تػػكلييـ خػالؿ االمػكر ا ػطراب الػػى ادل ممػا معيػا، دائػـ خػػالؼ عمػى كلػدييا كػاف بينمػا
 النيػر الػى بيػا كقػذفكالبػاد  فػيلفػت  اذ معيػا يؽالتحق بعد بقتميا خاف منكك مرأف الحكـ، خاف منكك تكلي فكرة ابنائيا
 ،ٔـ جيانكشػػال، تػاريخ الجػكيني،: ينظػر التفػاصػػيؿ مػف لمزيػد.  ػده بتآمرىػا اكتشػػافو بعػد ـٕٕ٘ٔ/ ىػػٓ٘ٙ سػنة
 جػػػام  اليمػػػذاني، ؛ٕٛ٘ص الػػػدكؿ، مختصػػر تػػػاريخ العػػػبرم، ابػػف ؛ٕٚٔص ،ٖج ،ٕـك ٖٕٗص -ٕٓٗص ،ٕج

  كٜٚٔص كٜ٘ٔكص ٙٛٔص ك ٘ٛٔكص ٘ٚٔكص ٛٔص جنكيزخػػاف، خمفػػاء يخبتػػار  الخػػاص التكاريػػػخ،الجزء
 تركسػػػػػػتاف، بارتكلػػػػػػد، ؛ٜٖٔص ،ٔج االخبػػػػػػار، تمفيػػػػػػؽ ـ،.ـ ؛الرمػػػػػػزم،ٕٕٔكص  ٕٔٔص  كٕٕٓكصٜٛٔص
 المغػكؿ المعطػي، عبػد فػؤاد. د الصػياد، ؛ ٙ٘ٔص ،ٔـ ، ايراف مفصؿ تاريخ ، عباس ، اقباؿ ؛ٔٛٙص -ٓٛٙص
رنسػػيماف ،سػػتيفف، تػػاريخ الحػػركب  ؛ٖٜٔكص ٜٔٔص المغػػكؿ، البػػاز، السػػيد. د العرينػػي، ؛ٕ٘ٓص التػػاريخ، فػػي

 ؛ٙٓٔص -٘ٓٔص ،في ايراف المغكلية الدكلة تاريخ العزيز، عبد السالـ عبد. د فيمي، ؛٘ٓ٘،صٖالصميبية  ،ج
 ؛ٗٚٔالمغػػكؿ،ص محمكد،تػػاريخ رجػػب. بخيػػت،د ؛ٕٓٔكصٔٓٔالجيػػاد،ص صػػيكات عمػػى سػػميـ،امبراطكرية كاكػػيـ،

طقكش ،د.محمد سييؿ،  تػاريخ المغػكؿ  ؛ٖٓٔ،صد.اسامة احمد، جكلة سريعة في تاريخ االتراؾ كالتركمافتركماني،
؛ شبارك،د.عصػػػاـ ٜٙٔاليكسػػػؼ،د.عبد القػػػادر احمػػػد،عالقات بػػػيف الشػػػرؽ كالغػػػرب،ص ؛ٕٗٔص-ٕٔٔ،صالعظػػػاـ

 .ٚٗ،صمحمد، السالطيف في المشرؽ
ف ىذِه المدينة كيبدك أنيا تق  في بالد القفجاؽ كأف بارتكلد مدينة االقماؽ :لـ اعثر عمى معمكمات جغرافية ع -ٕٕٛ

 . ٕٛٙكىامش ، كص ٔٛٙذكرىا في مكا   عدة في كتابو تركستاف . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : ص

؛ اليمػػذاني جػػام  التػػكاريخ، الجػػزء الخػػاص بتػػاريخ خمفػػاء  ٕٛ٘ابػػف العبػػرم ، تػػاريخ مختصػػر الػػدكؿ ، ص -ٜٕٕ
،  ٕ؛ بػػكؿ، سػػتانمي لػػيف، الػػدكؿ االسػػالمية ، جٔٛٙص – ٓٛٙتكلػػد ، تركسػػتاف ، ص؛ بار ٜٛٔجنكيػػز خػػاف، ص

؛ سميماف ، د.أحمػد السػعيد ، تػاريخ الػدكؿ  ٕٛٔ؛ الصياد ، د.فؤاد عبد المعطي ، المغكؿ في التاريخ ، صٙٓ٘ص
يد الباز ؛ العريني، د. السٕٗٔص – ٔٗٔ، صٔ؛ العزاكم ، عباس ، تاريخ العراؽ ،ج ٔٚٗ، ص ٕاالسالمية ، ج
 . ٙٓٔص -٘ٓٔ؛ فيمي ، د. عبد السالـ عبد العزيز، تاريخ الدكلة المغكلية في ايراف، ص ٖٜٔ، المػػػغكؿ ، ص

 .ٙٛٔص -٘ٛٔريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتا -ٖٕٓ
جػػزء الخػػاص بتػػاريخ خمفػػاء ؛ اليمػػذاني، جػػام  التػػكاريخ، الٖٜٔ، صٖ، جٕالجػػكيني، تػػاريخ جيانكشػػام، ـ-ٖٕٔ

؛ اقبػاؿ، عبػاس، ٙٚٔ؛ اقبػاؿ، عبػاس، تػاريخ المغػكؿ، صٓٗ؛ شبكلر، بيرتكلد، المغكؿ ، صٜٛٔجنكيز خاف، ص
 .ٛ٘الحياة السياسية في العراؽ، ص ؛ القزاز، د. محمد صال  داكد،ٙٔٗتاريخ ايراف، ص

 .ٜٛٔاف، صاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ -ٕٖٕ
 . ٛ٘القزاز ، د.محمد صال  داكد ، الحياة السياسية في العراؽ ، ص-ٖٖٕ
 .ٜٕٖ، صٗتاريخ كصاؼ، ـ-ٖٕٗ
اقبػاؿ، عبػاس،  ؛ٖٗٔ، صٔ؛ العزاكم، عبػاس، تػاريخ العػراؽ، جٕٔٙابف العبرم، تاريخ مختصر الدكؿ، ص-ٖٕ٘

 .ٙٔٗتاريخ ايراف، ص



     018 

 

 -ٛ٘، صٖ؛ خكانػػد ميػػر، تػػاريخ حبيػػب السػػير، ـٕٔٙك صٕٛ٘ابػػف العبػػرم، تػػاريخ مختصػػر الػػدكؿ، ص-ٖٕٙ
، ٕ؛ برككممػػاف، كػػارؿ، تػػاريخ الشػػعكب االسػػالمية، جٙ٘ٔ، صٔ؛ اقبػػاؿ، عبػػاس، تػػاريخ مفصػػؿ ايػػراف ، ـٜ٘ص
؛ فيمػي، د. عبػد السػالـ عبػد ٕٗٔ، صٔ؛ العزاكم، عباس، تػاريخ العػراؽ، جٔٛٙ؛ بارتكلد، تركستاف، صٜٕٙص

 .ٖٕٔ،صطقكش،د.محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ العظاـ ؛ٙٓٔفي ايراف، ص العزيز، تاريخ الدكلة المغكلية
 .ٙٛٔاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ-ٖٕٚ
،ـ،ـ، تمفيػؽ االخبػار ،  ؛ الرمػزمٕٕٔاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتاريخ خمفاء جنكيز خػاف، ص-ٖٕٛ
 .ٜٖٔ، صٔج

 .ٜٜٔكص ٕٚٔريخ خمفاء جنكيز خاف، صجام  التكاريخ، الجزء الخاص بتااليمذاني، -ٜٖٕ
 .ٙٚٔؿ، ص؛ تاريخ المغكٙٔٗتاريخ ايراف، ص-ٕٓٗ
 .ٙٚٔاقباؿ، عباس، تاريخ المغكؿ، ص؛ ٙٔٗاقباؿ، عباس، تاريخ ايراف، ص-ٕٔٗ
أصركا عمػى انعقػاده ذكر انيـ  ٜٛٔاليمذاني ، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، ص -ٕٕٗ

؛ بارتكلػػد ،  ٛ٘، ص ٖفػػي اكنػػاف أك كمػػكراف المػػكطف االصػػمي لجنكيػػز خػػاف؛ خكانػػدمير ، تػػاريخ حبيػػب السػػير ،  ـ
، ذكػػر اف  ٙٓٔ؛ فيمػػي ، د. عبػػد السػػالـ عبػػد العزيػػز، تػػاريخ الدكلػػة المغكليػػة فػػي ايػػراف، ص ٕٛٙتركسػػتاف ، ص

كذكػر  ٕٛٓكصٕٚٓؤاد عبد المعطػي ، المغػكؿ فػي التػاريخ ، صاالجتماع عقد في مدينة سرام باتك؛ الصياد، د. ف
اف االميػػر بػػاتك خػػاف اراد عقػػد االجتمػػاع فػػي بػػالد القفجػػاؽ حيػػث كػػاف يقػػيـ ىنػػاؾ؛ اقبػػاؿ، عبػػاس، تػػاريخ المغػػكؿ، 

 ؛٘ٛٔالصػػالبي،د.عمي محمػػد، دكلػػة المغػػكؿ كالتتػػار،ص؛ ٜٖٔ، صٔ؛ الرمػػزم ،ـ،ـ، تمفيػػؽ االخبػػار ، جٙٚٔص
 .ٖٕٔ،صيؿ، تاريخ المغكؿ العظاـطقكش،د.محمد سي

 .ٜٙٔاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، ص-ٖٕٗ
 .ٜٛٔاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ-ٕٗٗ
صػػبيان، كػػاف  : ىػػك اميػػر مغػػكلي كبيػػر كػػاف معمػػدان مسػػيحيان، اعتنػػؽ المسػػيحية منػػذ اف كػػافQadaq"  قػػداؽ،"-ٕ٘ٗ

مالزمان لكيكؾ خاف اذ كاف اتابكان، كمربيان لو، فقد عيدت تكاركينا خاتكف بتربية ابنيػا كيػكؾ خػاف لػو، ليػذا تػأثر كيػكؾ 
بو كبديانتو فكجو اىتمامان كبيران نحك المسيحييف، كقد ساعد قداؽ كمعو جينغػام كيػكؾ خػاف عمػى ادارة شػؤكف الػبالد 

 ٕٔٓ، صٖ، جٕـك ٖٕٗ، صٔ، جٔنظػػػر: الجػػػكيني، تػػػاريخ جيانكشػػػام، ـيؿ نيابػػػةن عنػػػو. لمزيػػػد مػػػف التفاصػػػي
؛ اليمػػذاني، جػػام  التػػكاريخ، الجػػزء الخػػاص بتػػاريخ خمفػػاء ٕٚ٘؛ ابػػف العبػػرم، تػػاريخ مختصػػر الػػدكؿ، صٕٙٔكص

 ٜٛٔ؛ الصػػػػياد، د. فػػػػؤاد عبػػػػد المعطػػػػي، المغػػػػكؿ فػػػػي التػػػػاريخ، صٕٕٓكص ٛٛٔكص ٗٛٔجنكيػػػػز خػػػػاف، ص
؛ الرمػػزم، ـ، ـ، تمفيػػؽ االخبػػار، ٘ٚٔ؛ اقبػػاؿ، عبػػاس، تػػاريخ المغػػكؿ، صٛٚٙاف، ص؛ بارتكلػػد، تركسػػتٜٜٔكص
؛بياني،د.شػػػيريف،المغكؿ، ٘ٔٗص -ٗٔٗ؛ اقبػػػاؿ، عبػػػاس، تػػػاريخ ايػػػراف، صٜٖٚكص ٜٖٓكص  ٜٖ٘، صٔج
؛ التكنجي،محمػػػػد،بالد الشػػػػاـ ابػػػػاف الغػػػػزك ٖٛٔ،صالصػػػػالبي، د.عمػػػػي محمػػػػد، دكلػػػػة المغػػػػكؿ كالتتػػػػار ؛ٔٔٔص

حمػػد، السػػالطيف فػػي ؛ شبارك،د.عصػػاـ مٕٗٔ،صكش ،د.محمػػد سػػييؿ،  تػػاريخ المغػػكؿ العظػػاـطقػػ؛ٖٗالمغػػكلي،ص
 .ٗٛكصٚٗالمشرؽ،ص

؛ ابػػػف العبػػػرم، تػػػاريخ مختصػػػر الػػػدكؿ، ٖٜٔ، صٖ، كجٕٔٗ، صٔ، جٔالجػػػكيني، تػػػاريخ جيانكشػػػام، ـ-ٕٙٗ
،تػػاريخ ؛ العػػزاكم، عباسٕٛٙص -ٔٛٙ؛ بارتكلػػد، تركسػػتاف، صٜٕٖ، صٗ؛الشػػيرازم، تػػاريخ كصػػاؼ، ـٕٔٙص

 .ٙٓٔالدكلة المغكلية في ايراف، ص ؛ فيمي، د. عبد السالـ عبد العزيز، تاريخٖٗٔ، صٔالعراؽ، ج
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، ٗالشػػيرازم، تػػاريخ كصػػاؼ، ـ ؛ٜٗٔكىامشػػيا كص  ٖٜٔ، ص  ٖ، جٕالجػػكيني ، تػػاريخ جيانكشػػام ، ـ-ٕٚٗ
 .ٜٕٖص

 .ٜٕٖ، صٗ، ـ؛ الشيرازم، تاريخ كصاؼٜٗٔ، ص  ٖ، جٕالجكيني ، تاريخ جيانكشام ، ـ-ٕٛٗ

طقكش،د.محمػػد  ؛ٓٗ؛ شػػبكلر، بيرتكلػػد، المغػػكؿ، صٚٓٗص -ٙٓٗ، صٕالجكزجػػاني، طبقػػات ناصػػرم، ج-ٜٕٗ
 .ٖٕٔ،صسييؿ، تاريخ المغكؿ العظاـ

 .ٓٔٗ، صٕطبقات ناصرم، ج-ٕٓ٘
كىامشػيا  ٜٗٗ؛ القزاز ، د.محمد صال  داكد ، الحياة السياسية في العراؽ ، صٕٛٙبارتكلد، تركستاف،ص  -ٕٔ٘
 .ٖٜٔالعريني، د. السيد الباز ، المػػػغكؿ، ص؛ 

 .ٕٛٙبارتكلد، تركستاف،ص  -ٕٕ٘

 . ٚٓ٘، ص ٕبكؿ ، ستانمي ليف ، الدكؿ االسالمية ، ج -ٖٕ٘

 .ٖٕٔجام  التكاريخ، الجزء الخاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، ص-ٕٗ٘

 .ٙٚٔتاريخ المغكؿ، ص-ٕ٘٘

 .ٜٗٔ، صٖ، جٕالجكيني، تاريخ جيانكشام، ـ-ٕٙ٘

 .ٜ٘ٔكص ٜٗٔ، ص  ٖ، جٕجيانكشام ، ـالجكيني ، تاريخ -ٕٚ٘
 .ٜ٘ٔ، ص ٖ، جٕالجكيني ، تاريخ جيانكشام ، ـ -ٕٛ٘
 .ٜ٘ٔ، ص ٖ، جٕتاريخ جيانكشام ، ـ الجكيني ،-ٜٕ٘
 .ٜٜٔاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، ص -ٕٓٙ

ة كمعمكرة ليا قرل عدة شرقيا مكراف كغربيا فارس كشماليا خراسػاف كرماف: كىي كالية مشيكرة كناحية كبير  -ٕٔٙ
نسب الى كرمػاف بػف طيمػكرث، كىػي مدينػة منيعػة، جميمػة، مػدينتيا العظمػى السػيرجاف، ُيكثػر كجنكبيا بحر فارس، تُ 

، فييا النخيؿ، كالجكز، كالزرع كالمكاشي، كىي متجر يسار، مف اىـ مػدنيا: الشػيرجاف، أك " السػيرجاف"، جي ـُّ رفػت، ِبػ
ىرمكز، السكقاف، جيركقػاف، مرزقػاف كغيرىػا ، فييػا مسػجد جػام  مػ  ربػاط. لمزيػد مػف التفاصػيؿ ينظػر: اليعقػكبي ، 

-ٗٔٔـ، صٕٕٓٓىػػػػ/ ٕٕٗٔ، ٔالبمػػداف، ك ػػ  حكاشػػيو: محمػػد امػػػيف  ػػناكم، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت،ط
؛ المقدسػي، ٜٚحػدكد العػالـ ،صمؤلػؼ مجيػكؿ ،  ؛ٖ٘ٔص -ٖٛٓ، صٕ؛ ابف حكقؿ، صكرة االرض، ج٘ٔٔص

المػػػنجـ، آكػػػاـ  ؛ٖٗٗص -ٖٖٗ، صٔ؛ االدريسػػػي، نزىػػػة المشػػػتاؽ ، جٖٚٗ -ٜ٘ٗ، صٕاحسػػػف التقاسػػػيـ، ج
 -ٗ٘ٗ، صٗ؛ يػػاقكت الحمػػكم، معجػػـ البمػػداف، جٕٕٔ،ص ابػػك حامػػد الغرنػػاطي ،تحفػػة االلبػػاب ؛ٕٓ،صالمرجػػاف 

 .   ٓٚٔ،ص، نزىة القمكب؛ مستكفي قزكيني ٔٙٔابف سعيد المغربي،الجغرافيا ،ص ؛٘٘ٗص
 .ٜٜٔاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ -ٕٕٙ
اك االمر أك الكتاب السمطاني، يك   فيو ختـ احمػر "،الختـ القرمزم  "أم ،أك المنشكر ،اليراليغ: ىك الفرماف -ٖٕٙ

، كيكػكف " قراتمغػاسػمى " يُ لذىب، أك يككف مختكمػان بحبػر أك ُيسمى " آلتكف تمغا " النو مختـك بماء ا ،" آؿ تمغال "
ُيسػػتعمؿ لمميػػاـ الخطيػػرة السػػيما الكتػػب المكجيػػة الفػػراد اسػػرة  "الخػػتـ االزرؽ  "أم، "كػػكؾ تمغػػا  "بػػالحبر االسػػكد، ك

يخ ظػػر: الشػػيرازم  ، تػػار ينالخػػاف، كيكػػكف الخػػتـ مربعػػان، كحامػػؿ االختػػاـ ُيطمػػؽ عميػػو تمغػػاجى. لمزيػػد مػػف التفاصػػيؿ 
؛ ٙٙالغياثي،تػػػػػػاريخ الػػػػػػدكؿ االسػػػػػػالمية،ىامش ص ؛ٕٖٛص ٖٓٛكص  ٖٛٚكصٖٚٚكص ٖٖٚكصػػػػػػاؼ ،ص

كىامشػيا؛  ٖ٘٘؛ بارتكلػد، تركسػتاف، صٕٗٙكص ٖٕٙكصٖٕٙك ص  ٕٛٓكصٛٗٔبارتكلد، تػاريخ التػرؾ، ص
 .ٖٕٙ، ىامش صٔاس، تاريخ العراؽ، ج؛ العزاكم، عبٖٛٔكىامش ص ٕ٘ٔاقباؿ، عباس، تاريخ المغكؿ، ص
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يساؽ : ىي مجمكعة قكانيف ك عيا جنكيزخاف كقررىا ، رتب فييا أحكامػان كحػدد فييػا حػدكدان سػماىا الياسػة ال-ٕٗٙ
الكبػػرل ، كقػػد اكتتبيػػا كأمػػر أف ُتكتػػب عمػػى صػػفائ  مػػف الفػػكالذ ، كجعمػػو شػػريعة لقكمػػو فػػالتزمكا بيػػا فػػي حياتػػو كبعػػد 

ذب، أك سػحر، اك تجسػس عمػى أحػد اك دخػؿ بػيف مماتو ، مف أىـ قكانيف اليساؽ : أف مػف زنػى ُقتػؿ كمػف تعمػد الكػ
اثنيف كىما يتخاصماف كأعاف أحدىما عمى اآخر ُقتؿ ، كمف أعطى ب اعة فخسر فييا ُيقتؿ بعد الثالثة ، كمف أطعـ 
أسير قـك اك كساه بغير أذنيـ ُقتؿ ، كمف كجد عبدان ىاربان ،أك أسيران قد ىػرب كلػـ يػرده عمػى مػف كػاف فػي يػده ُقتػؿ ، 

كر، أك يفر في حالة القتاؿ ككاف كراءه أحد فأنػو ينػزؿ كينػاكؿ صػاحبو مػا سػقط منػو فػاف لػـ ينػزؿ كلػـ يناكلػو كىك ي
؛ ٜٖٔص -ٖٛٔ، ص ُٖٔقتؿ، ف الن عف قكانيف أخرل. لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: ابػف كثيػر، البدايػة كالنيايػة ، ج

،  ٖٔٔص – ٖٓٔ، ص ٗج؛ القمقشػػػػندم، صػػػػب  األعشػػػػػى، ٕٚ٘ ص-ٕٙ٘، ص٘ابػػػػف خمػػػػدكف ، تػػػػاريخ ، ج
المقريزم، المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآثار "الخطط المقريزية" مطبعة البكالؽ، مصػر، أعػادت طبعػو باألكفيسػت 

؛الصػػػػػػػياد،د. فػػػػػػػؤاد عبػػػػػػػد المعطػػػػػػػي، تػػػػػػػاريخ  ٕٕٔص – ٕٕٓ، ص ٕ، ج ٜٓٚٔمكتبػػػػػػػة المثنػػػػػػػى ، بغػػػػػػػداد ، 
حسػػف ، حسػػف ابػػراىيـ، تػػػاريخ  ؛ٕٙص  -ٜ٘ص؛ العرينػػي، السػػيد البػػاز، المغػػػكؿ،  ٖٓ٘ص -ٖٖٛالمغػػكؿ،ص
؛ العػػدكم،د. ابػػراىيـ، العػػرب كالتتػػار، المؤسسػػة المصػػرية العامػػة لمتػػأليؼ كالترجمػػة ٖٖٔص-ٖٔٔ،صٗ،جاالسػػالـ 

؛ فيمػػي،د. عبػػد السػػالـ عبػػد العزيػػز، تػػاريخ الدكلػػة المغكليػػة فػػي  ٖٚص -ٖٓ،صٖٜٙٔكالطباعػػة كالنشر،مصػػر،
كر، جنكيزخاف امبراطكر الشرؽ كقاىر العالـ، مطبعة دار الكتػاب العربػي ، ؛عبد الحكيـ ، منصٖٚص-ٖٖايراف، ص
؛  تركمػاني ، اسػامة احمػد، جكلػة ٕٚ؛ الشاعر، د. محمد فتحي ، مصر قػاىرة المغػكؿ،صٗٙ، صٕٛٓٓالقاىرة ، 

 .ٓٛص -ٔٚي محمد ، دكلة المغكؿ ، ص؛ الصالبي ،د.عمٕٗٔفي تاريخ االتراؾ كالتركماف،ص
 .ٜٜٔاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صجام  التكاريخ، الجزء الخاليمذاني،  -ٕ٘ٙ
 .ٖٕٔص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخا -ٕٙٙ
؛ بارتكلػد، ٕٔٙ؛ ابػف العبػرم، تػاريخ مختصػر الػدكؿ، صٕٔٗ، صٔ، جٔالجكيني ، تػاريخ جيانكشػام ، ـ -ٕٚٙ

؛ فيمػي، د. عبػد السػالـ عبػد العزيػز، ٖٗٔ، صٔتاريخ العراؽ، ج ؛ العزاكم، عباس،ٕٛٙص -ٔٛٙتركستاف، ص
 .ٙٓٔالدكلة المغكلية في ايراف، ص تاريخ
 . ٜٙٔكص  ٜ٘ٔ، ص ٖ،جٕالجكيني ، تاريخ جيانكشام ، ـ-ٕٛٙ
 .ٕٓٓاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ -ٜٕٙ
ـ، كتعنػػي اي ػػان القبيمػػة، كعمػػى الػػرغـ انيػػا جػػاءت فػػي النقػػكش التركيػػة قصػػد بيػػا مجمكعػػة الخيػػااالكلػػكس: يُ  -ٕٓٚ

" ، فػاف ىػذا المعنػى لػـ ُيصػادؼ فػي نقػكش اكرخػكف، ف ػالن عػف كجػكد كممػة اخػرل فػي  الدينية القديمة بمعنػى " قػـك
"، ليذا مػف المسػتبعد اف تسػتعمؿ كممتػاف بمعنػى كاحػد كفػي مكػاف  كاحػد ، نفس المكاف كىي"  بكدكف" ، كتعني " قـك

، ام ىـ عػدد مػف رجػاؿ القبائػؿ مػ  عػكائميـ كىػـ خا ػعيف لقائػد معػيف . بؿ عسكريان  كر اف معناىا لـ يكف اقميميان كذُ 
؛ ٔٛٔ؛ الغياثي،تاريخ الدكؿ االسالمية ،ىامش ص  ٖٗٚلمزيد مف التفاصيؿ ينظر: الشيرازم ، تاريخ كصاؼ ، ص

؛ اقبػاؿ، ٖٓٓامبرم، ارمينػكس، تػاريخ بخػارل، ص؛ فػٖٕٙكص ٕٕٕكصٕٕٔكص ٖ٘بارتكلػد، تػاريخ التػرؾ، ص 
 ؛ ٖٛٛعباس، تاريخ ايراف، ىامش ص
 ؛Soucek, Svat, AHistory of Inner Asia, P.108؛                                                      

خكرشػػيد ، أحمػػد  بحػػث منشػػكر فػػي دائػػرة المعػػارؼ االسػػالمية ، اعػػداد كتحريػػر، ابػػراىيـ زكػػي ،بارتكلػػد، جنكيزخػػاف
 .ٜٖٔص، ٕٔالشنتناكم ، ك د.عبد الحميد يكنس ، الشعب ، القاىرة ، بال.ت ، مادة جنكيزخاف ، مج 

 .ٕٓٓاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ -ٕٔٚ
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 .ٕٓٓاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ -ٕٕٚ
؛ اليمػػذاني، جػػام  التػػكاريخ، الجػػزء الخػػاص بتػػاريخ  ٜٙٔ، ص  ٖ، جٕكيني ، تػػاريخ جيانكشػػام ، ـالجػػ -ٖٕٚ

 .ٕٓٓاف، صخمفاء جنكيز خ
 . ٜٙٔ، ص  ٖ، جٕالجكيني ، تاريخ جيانكشام ، ـ -ٕٗٚ
 .ٕٓٓاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ-ٕ٘ٚ
،اك القمنسػػاة ،اك القمنسػػية ، كىػػي مػػف مالبػػس الػػرأس. لمزيػػد مػػف التفاصػػيؿ ينظػػر القالنػػس: مفردىػػا قمنسػػكة  -ٕٙٚ

بػػػال.ت، فصػػػؿ س، بػػػاب ؽ،مػػػادة  ،ٔط:ابػػػف منظػػػكر ، محمػػػد بػػػف مكػػػـر ، لسػػػاف العػػػرب ، دار صػػػادر ، بيػػػركت ،
 ؛ الرازم ، محمد بف ابي بكر بف عبد القادر ، الصػحاح ، تحقيػؽ: محمػكد خػاطر ، مكتبػة لبنػافٔٛٔص ٙقمنسكة،ج

 .ٕٔٗكصٜٕٕ، صٔـ،جٜٜ٘ٔىػ / ٘ٔٗٔ،  ناشركف ، بيركت
؛ ٕٔٙ؛ ابػػػػف العبػػػػرم، تػػػػاريخ مختصػػػػر الػػػػدكؿ، ص ٜٙٔ، ص  ٖ،جٕالجػػػػكيني ، تػػػػاريخ جيانكشػػػػام ، ـ -ٕٚٚ

، ٗ؛ الشػػػيرازم،تاريخ كصػػػاؼ، ـٕٓٓاليمػػػذاني، جػػػام  التػػػكاريخ، الجػػػزء الخػػػاص بتػػػاريخ خمفػػػاء جنكيػػػز خػػػاف،ص
 . ٖٖٓص-ٜٕٖص

عمػى معمكمػات جغرافيػة كافيػة عنيػا غيػر انػي ارل اف المقصػكد بيػا ىنػا ىػي مدينػة قراقػكـر كمكراف: لػـ اعثػر -ٕٛٚ
 نفسيا.
 -ٕٓٓلمزيد مف التفاصيؿ ينظر : اليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخػاص بتػاريخ خمفػاء جنكيػز خػاف، ص -ٜٕٚ
بعث م  منككخاف اخكتو ، ذكر اف االمير باتك خاف ٕٜٖكصٜٖٔ، صٔ؛ الرمزم ،ـ،ـ، تمفيؽ االخبار ، جٕٔٓص

 .ٕٓٔمبراطكرية عمى صيكات الجياد،صىكالكك كقكبيالم كاريؽ بكقا؛ كاكيـ،سميـ،ا
؛ ميػػر خكانػػد، تػػاريخ رك ػػة ٖٕٔاليمػػذاني، جػػام  التػػكاريخ، الجػػزء الخػػاص بتػػاريخ خمفػػاء جنكيػػز خػػاف، ص -ٕٓٛ

 ف كتكقا تيمكر. ذكر اف االمير باتك خاف بعث م  مكنكك خاف اخكيو بركة خا ٛ٘، صٗالصفا، ج
؛ اليمذاني، جػام  التػكاريخ، الجػزء الخػاص بتػاريخ خمفػاء ٜٚٔ، ص ٖ، جٕالجكيني ، تاريخ جيانكشام ،ـ -ٕٔٛ

 .  ٕٔٓجنكيز خاف، ص
 كىامشيا.ٕٔٗ، ص ٔ، جٔالجكيني ، تاريخ جيانكشام ، ـ-ٕٕٛ
؛ ٕٔٙصر الػدكؿ، ص؛ ابف العبرم، تاريخ مختٕٕٗكصٕٔٗ، ص ٔ، جٔالجكيني ، تاريخ جيانكشام ، ـ -ٖٕٛ

 .        ٚٔٗاقباؿ، عباس، تاريخ ايراف، ص
 .ٕٕٗ، صٔ، جٔالجكيني ، تاريخ جيانكشام ، ـ -ٕٗٛ
؛ خكانػدمير ، ٖٖٓ، صٗ؛  الشػيرازم، تػاريخ كصػاؼ، ـٕٕٗ، ص ٔ، جٔالجكيني ، تاريخ جيانكشػام ، ـ -ٕ٘ٛ

؛ القػزاز ، د. محمػد ٙ٘ٔ، صٔف ، ـ؛ اقباؿ ، عباس ، تاريخ مفصؿ ايػراٜ٘كصٛ٘، صٖتاريخ حبيب السير ،  ـ
، ٕ؛ برككممػاف ، كػارؿ ، تػاريخ الشػعكب االسػالمية ، ج ٜ٘كص  ٛ٘صال  داكد ، الحياة السياسية في العراؽ، ص

 .  ٕٓٚص 
 .    ٖٕٗ، صٔ، جٔالجكيني ، تاريخ جيانكشام ، ـ -ٕٙٛ
 .   ٕٕٗ، ص ٔ، جٔالجكيني ، تاريخ جيانكشام ، ـ -ٕٚٛ
 .  ٖٕٗ، صٔ، ج ٔيخ جيانكشام ، ـالجكيني ، تار  -ٕٛٛ
؛ بارتكلػػػد، تركسػػػتاف ، ٕٔٓاليمػػػذاني، جػػػام  التػػػكاريخ، الجػػػزء الخػػػاص بتػػػاريخ خمفػػػاء جنكيػػػز خػػػاف، ص -ٜٕٛ
؛ الصػياد ، د. ٚٔٗ؛ اقبػاؿ، عبػاس، تػاريخ ايػراف، صٙ٘ٔ، صٔ؛ اقباؿ، عباس ، تاريخ مفصؿ ايػراف ، ـٕٛٙص
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؛ فيمػي ٖٜٔ؛ العرينػي ، د. السػيد البػاز ، المغػكؿ، صٕٛٓك صٕٚٓفؤاد عبد المعطي ، المغكؿ في التاريخ ،ص
؛ ىياجنػػػة، د. محمػػػد احمػػػد مكسػػػى، ٙٓٔ، د. عبػػػد السػػػالـ عبػػػد العزيػػػز ، تػػػاريخ الدكلػػػة المغكليػػػة فػػػي ايػػػراف ، ص

طقكش،د.محمػد  ؛ٓٗ، صٜٜٓٔمحا رات فػي تػاريخ المغػكؿ كالمماليػؾ، مطػاب  الدسػتكر التجاريػة، اربػد، االردف، 
 .ٕٗٔ،صالمغكؿ العظاـ سييؿ، تاريخ

؛ اليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخػاص بتػاريخ خمفػاء ٜٚٔ، ص ٖ، جٕالجكيني ، تاريخ جيانكشام ، ـ -ٜٕٓ
 .  ٕٔٓجنكيز خاف، ص

؛ اليمػػذاني، جػػام  التػػكاريخ، الجػػزء الخػػاص بتػػاريخ خمفػػاء ٜٚٔ، ص ٖالجػػكيني ، تػػاريخ جيانكشػػام ، ج -ٜٕٔ
 .  ٕٔٓجنكيز خاف، ص

 .ٕٔٓاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاليم -ٕٜٕ
؛ اليمػػذاني، جػػام  التػػكاريخ، الجػػزء الخػػاص بتػػاريخ  ٜٚٔ، ص  ٖ، جٕالجػػكيني ، تػػاريخ جيانكشػػام ، ـ -ٖٜٕ

 م  اختالؼ بسيط في النص.  ٕٔٓخمفاء جنكيز خاف، ص
 .  ٜٛٔ، ص ٖ، جٕالجكيني ، تاريخ جيانكشام ، ـ -ٜٕٗ
 .ٕٕٓاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ -ٜٕ٘
 .ٕٕٓاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ -ٜٕٙ
كىامشػػيا ؛ اليمػػذاني، جػػام  التػػكاريخ، الجػػزء الخػػاص  ٜٛٔ، ص ٖ، جٕالجػػكيني ، تػػاريخ جيانكشػػام ، ـ -ٜٕٚ

 .  ٕٕٓص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف،
 .ٕٕٓاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ -ٜٕٛ
 .ٕٔٓ، ص  ٖ، جٕالجكيني ، تاريخ جيانكشام ، ـ -ٜٜٕ
 .  ٕٕٓكص ٕٔٓ، ص  ٖ، جٕالجكيني ، تاريخ جيانكشام ، ـ -ٖٓٓ
 . ٕٕٕ، ص  ٖ، جٕالجكيني ، تاريخ جيانكشام ، ـ -ٖٔٓ
كىامشػيا ؛ اليمػػذاني، جػػام  التػكاريخ، الجػػزء الخػػاص  ٕٔٓ، ص  ٖ، جٕانكشػػام ، ـالجػكيني ، تػػاريخ جي -ٕٖٓ

 .  ٕٕٓبتاريخ خمفاء جنكيز خاف، ص
 . ٕٔٓ، ص  ٖ، جٕلمزيد مف التفاصيؿ ينظر : الجكيني ، تاريخ جيانكشام ، ـ  -ٖٖٓ
 .ٕٕٓاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ -ٖٗٓ
؛ اليمػػذاني، جػػام  التػػكاريخ، الجػػزء ٕٔٓ، صٖ، جٕ، ـكٖٕٗ، ص ٔ، جٔجػػكيني، تػػاريخ جيانكشػػام، ـال -ٖ٘ٓ

 .ٕٕٓخمفاء جنكيز خاف، صالخاص بتاريخ 
المناطؽ:مفردىا المنطقة ، كىك النطاؽ كؿ ما شد بو كسطو كانتطؽ الرجػؿ ام لػبس المنطػؽ ، كالنطػاؽ ىػك  -ٖٙٓ

يػػد مػػف التفاصػػيؿ ينظػػر :ابػػف سػػيدة ، ابػػك الحسػػف عمػػي بػػف اسػػماعيؿ ، شػػبو ازار كػػاف يمبسػػو الرجػػؿ كالمػػرأة . لمز 
؛ ابػػف منظػػكر، لسػػاف العػػرب ، طبعػػة ٖٛ، صٗالمخصػػص،المكتب التجػػارم لمطباعػػة كالنشػػر ،بيػػركت ، بػػال. ت، ج

 . ٕٖٕص، ٕٔمطاب  ككستاتسكماس كشركاه، مصر ، بال. ت ، فصؿ ف، باب ؽ،مادة المنطقة ،ج
كىامشيا؛ ابف العبرم، تاريخ مختصػر  ٖٕٓكىامشيا كص ٕٕٓ، ص ٖ، جٕشام، ـالجكيني، تاريخ جيانك -ٖٚٓ

؛ الشػيرازم، تػاريخ ٖٕٓ؛ اليمػذاني، جػام  التػكاريخ، الجػزء الخػاص بتػاريخ خمفػاء جنكيػز خػاف، صٕٔٙالدكؿ، ص
م، ؛ العػػزاك ٚٔٗ؛ اقبػػاؿ، عبػػاس، تػػاريخ ايػػراف، صٚٚٔ؛ اقبػػاؿ، عبػػاس، تػػاريخ المغػػكؿ، صٖٖٓ، صٗكصػػاؼ، ـ

 .ٖٗٔ، صٔ، تاريخ العراؽ، جعباس
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 .ٜٕٓكص ٕٛٓ، ص ٖ، جٕلمزيد مف التفاصيؿ ينظر : الجكيني ، تاريخ جيانكشام ، ـ -ٖٛٓ
 .٘ٗٔص ك  ٗٗٔ،ص  ٔ؛ العزاكم،عباس، تاريخ العراؽ،جٕٕٙابف العبرم،تاريخ مختصر الدكؿ،ص  -ٜٖٓ
 .ٕٕٙبرم ، تاريخ مختصر الدكؿ ، ص ابف الع -ٖٓٔ
؛ ٕٕٙ؛ ابػػػػف العبػػػػرم، تػػػػاريخ مختصػػػػر الػػػػدكؿ، ص ٜٓٔ، صٖ،جٕجيانكشػػػػام ، ـ الجػػػػكيني ، تػػػػاريخ  -ٖٔٔ

؛ اليمػذاني، جػام  التػكاريخ، الجػزء الخػاص بتػاريخ خمفػاء جنكيػز خػاف، ٕٔٔ، صٕالجكزجاني ، طبقات ناصرم، ج
 ٗٗٔ، صٔس، تػاريخ العػراؽ، ج؛ العػزاكم، عبػاٜ٘، صٖ؛ خكاند مير، تاريخ حبيػب السػير، ـٕٙٓص -ٕ٘ٓص
 .٘ٗٔكص
؛ الجكزجػػاني، ٕٕٔص -ٕٓٔ، ص  ٖ، جٕلمزيػػد مػػف التفاصػػيؿ ينظػػر : الجػػكيني ، تػػاريخ جيانكشػػام ، ـ -ٕٖٔ

؛ ٕٙٓ؛ اليمػػذاني، جػػام  التػػكاريخ، الجػػزء الخػػاص بتػػاريخ خمفػػاء جنكيػػز خػػاف، صٔٔٗ، صٕطبقػػات ناصػػرم، ج
 . ٕٛٓالتاريخ ، ص؛ الصياد ، د. فؤاد عبد المعطي ، المغكؿ في ٜ٘، صٖخكاند مير، تاريخ حبيب السير، ـ

؛ ابػػف العبػػرم، ٜٕٔص -ٕٗٔ، ص ٖ، جٕلمزيػد مػػف التفاصػػيؿ ينظػر : الجػػكيني ، تػػاريخ جيانكشػام ، ـ  -ٖٖٔ
-ٕٛٓ؛ اليمػػذاني، جػػام  التػػكاريخ، الجػػزء الخػػاص بتػػاريخ خمفػػاء جنكيػػز خػػاف، صٕٕٙتػػاريخ مختصػػر الػػدكؿ، ص

؛ اقبػػاؿ، عبػػاس، ٜ٘، صٖيػػب السػػير، ـ؛ خكانػػد ميػػر، تػػاريخ حبٖٖٓ، صٗ؛ الشػػيرازم، تػػاريخ كصػػاؼ، ـٕٕٔص
؛ الصياد، د. فؤاد عبػد المعطػي ، المغػكؿ فػي التػاريخ ٚٔٗ؛ اقباؿ، عباس، تاريخ ايراف، صٚٚٔتاريخ المغكؿ، ص

فػي تػاريخ  ؛ ىياجنػة، د. محمػد احمػد مكسػى، محا ػرات٘ٗٔ، صٔ؛ العزاكم، عبػاس، تػاريخ العػراؽ، جٕٛٓ، ص
 .ٓٗالمغكؿ كالمماليؾ، ص

؛ اليمػػذاني، جػػام  التػػكاريخ، الجػػزء الخػػاص بتػػاريخ خمفػػاء ٕٚٔ، ص  ٖي ، تػػاريخ جيانكشػػام ، جالجػػكين -ٖٗٔ
 .ٕٔٔجنكيز خاف، ص

 .ٕٕٔاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخ -ٖ٘ٔ
مبراطكرية عمػى ؛ كاكيـ،سػميـ،إٕٔاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتػاريخ خمفػاء جنكيػز خػاف، ص -ٖٙٔ

 .ٕٓٔصيكات الجياد،ص
 .ٕٓٔمبراطكرية عمى صيكات الجياد،صكاكيـ،سميـ،ا -ٖٚٔ
 .ٜٕٔكص ٕٛٔ، ىامش صٖ، جٕانكشام، ـالجكيني، تاريخ جي -ٖٛٔ
 .ٕٓٔكص ٜٖٔكص ٖٛٔفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتاريخ خم -ٜٖٔ
 . ٕٕٔػكص ٜٕٔكص ٕٛٔ،ىامش ص  ٖ، جٕي ، تاريخ جيانكشام، ـلمزيد مف التفاصيؿ ينظر:الجكين -ٕٖٓ
 .ٕٔٗ، صٕطبقات ناصرم، ج -ٕٖٔ
 .ٕٓٔمبراطكرية عمى صيكات الجياد،صكاكيـ،سميـ،ا - ٕٕٖ
 .ٕٔٗ، صٕصيؿ ينظر: طبقات ناصرم، جلمزيد مف التفا -ٖٕٖ
، الحيػػاة السياسػػية فػػي  ؛ القػػزاز ، د.محمػػد صػػال  داكد ٕٕص -ٜ، ص ٖالجػػكيني ، تػػاريخ جيانكشػػام، ج -ٕٖٗ

 . ٖٜٔ، العريني، د. السيد الباز ، المغكؿ،ىامش  ص ٜ٘العراؽ ، ص

 .ٜ٘، صٖمير، تاريخ حبيب السير، ـ ؛ خكاندٕٕ٘، صٖالجكيني، تاريخ جيانكشام، ج -ٕٖ٘
كىامشػيا؛ ابػف العبػرم،  ٖٕٛٔكص ٕٚٔ، صٖلمزيد مف التفاصيؿ ينظػر: الجػكيني، تػاريخ جيانكشػام، ج -ٕٖٙ
؛ اليمػػػػذاني، جػػػػام  التػػػػكاريخ، الجػػػػزء الخػػػػاص بتػػػػاريخ خمفػػػػاء جنكيػػػػز خػػػػاف، ٖٕٔخ مختصػػػػر الػػػػدكؿ، صتػػػػاري
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.؛ خصباؾ، د. جعفر حسػيف، العػراؽ فػي عيػد المغػكؿ االيمخػانييف، ٕٖٗ، صٗ؛الشيرازم، تاريخ كصاؼ، ـٖٕٔص
 . ٚٗٔ، صٔ؛ العزاكم، عباس، تاريخ العراؽ، ج٘ٗص

 . ٗٙٛبارتكلد ، تركستاف ، ص  -ٕٖٚ
 .ٜٛٔ،صاالميف،حسف، الغزك المغكلي؛ٕٚٓاالميف ، حسف ، المغكؿ ، ص-ٕٖٛ
 .ٓٔٔكصٜٓٔت الجياد،صكاكيـ،سميـ،امبراطكرية عمى صيكا -ٜٕٖ
 .ٚٚالعالقات بيف المغكؿ كاكربا،ص ىالؿ،د. عادؿ اسماعيؿ محمد، -ٖٖٓ
 .ٚٚالعالقات بيف المغكؿ كاكربا،ص ىالؿ،د. عادؿ اسماعيؿ محمد، -ٖٖٔ
 .ٚٚالعالقات بيف المغكؿ كاكربا،ص . عادؿ اسماعيؿ محمد،ىالؿ،د- ٕٖٖ
 .ٕٗكصٖٕ،صطقكش ،د. محمد، سييؿ ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند -ٖٖٖ
 .ٕٗ،صطقكش ،د. محمد، سييؿ ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند -ٖٖٗ
 .ٕٗ،كصطقكش ،د. محمد، سييؿ ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند - ٖٖ٘
 .ٕٗ،صطقكش ،د. محمد، سييؿ ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند -ٖٖٙ
؛ ابػػػف  ٘ٛ٘؛ مسػػػتكفي قزكينػػػي ، تػػػاريخ كزيػػػدة ، ص ٕ٘ٗ، ص ٔ،جٔالجػػػكيني ، تػػػاريخ جيانكشػػػام ، ـ-ٖٖٚ

، ٖ؛ خكانػد ميػر، تػاريخ حبيػب السػير، ـٕٖٖ، صٗ؛ الشيرازم، تػاريخ كصػاؼ، ـ ٖٓٙ، ص ٘خمدكف ، تاريخ ، ج
؛ قزكينػي ، احمػد غفػارم ،  ٜٔٙ؛  بارتكلػد ، تركسػتاف ، صٕٓٗ، صٔمزم ،ـ،ـ، تمفيػؽ االخبػار ، ج؛؛ الر ٘ٚص

 . ٕٚٓ؛ االميف ،حسف، المغكؿ، ص ٖٕٓتاريخ جياف ارا ، ص

؛ الرمػػزم ،ـ،ـ، ٕٗٔص -ٖٕٔاليمػػذاني، جػػام  التػػكاريخ، الجػػزء الخػػاص بتػػاريخ خمفػػاء جنكيػػز خػػاف، ص -ٖٖٛ
 . ٔٓٗ، صٔتمفيؽ االخبار ، ج

 .ٔٓٗ، صٔتمفيؽ االخبار ، ج -ٜٖٖ
 .ٔٓٗص ،ٔالرمزم،ـ،ـ، تمفيؽ االخبار ، ج-ٖٓٗ
 .ٔٚٗ، صٕنظر: طبقات ناصرم، جلمزيد مف التفاصيؿ ي -ٖٔٗ
 .ٓٔٔ؛ كاكيـ،سميـ،امبراطكرية عمى صيكات الجياد،صٜٗٔالعريني ، د. السيد الباز ، المغكؿ ، ص -ٕٖٗ
 .ٓٔٔياد،صمبراطكرية عمى صيكات الجكاكيـ،سميـ،ا-ٖٖٗ
، ٗ؛ الشػيرازم، تػاريخ كصػاؼ، ـٕٗٔاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، ص-ٖٗٗ
 .ٜٔٙ؛ بارتكلد، تركستاف، صٕٖٖص

 . ٜٔٙبارتكلد ، تركستاف ، ص-ٖ٘ٗ

ف، ؛ بياني،د.شػػيري ٕٜٙص - ٜٔٙ؛ بارتكلػػد ، تركسػػتاف ، ص ٕٓٗ، صٔالرمػػزم،ـ،ـ، تمفيػػؽ االخبػػار، ج-ٖٙٗ
 .ٔٔٔكص ٛٚمحمد، انتشار االسالـ، ص؛ عبد الحميـ، د. رجب ٜٖٚكصٜٖٙالمغكؿ،ص

؛ ىػػالؿ،د. عػػادؿ ٓٔ٘،صٖرنسػػيماف ،سػػتيفف، تػػاريخ الحػػركب الصػػميبية،ج؛ ٕٜٙبارتكلػػد ، تركسػػتاف ، ص-ٖٚٗ
 .ٓٚٔلغزك المغكلي لديار االسالـ،ص؛ اميف،د.محمد فتحي، اٚٚاسماعيؿ محمد، العالقات بيف المغكؿ كاكربا،ص

؛ الرمػزم،ـ،ـ، تمفيػؽ االخبػار، ٕٗٔاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتػاريخ خمفػاء جنكيػز خػاف، ص -ٖٛٗ
 .ٖٜٙ؛ بارتكلد، تركستاف، صٕٓٗ، صٔج

 . ٖٜٙلمزيد مف التفاصيؿ ينظر : تركستاف ، ص  -ٜٖٗ
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طرطػؽ؛ الرمػزم، ـ.ـ، تمفيػؽ ، ذكر اسػـ االميػر سػرتاؽ باسػـ  ٜٖ٘، ىامش ٕ، ؽٔالمقريزم ، السمكؾ ، ج -ٖٓ٘
 . ٕٓٔ؛ سركر ، د. جماؿ الديف ، دكلة الظاىر ، بيبرس، ىامش صٕٓٗ، صٔاالخبار، ج

؛ ٜٓٔلمزيد مف التفاصيؿ ينظر : اليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخػاص بتػاريخ خمفػاء جنكيػز خػاف، ص  -ٖٔ٘
 . ٕٓٗ، صٔ، ج ؛ الرمزم ،ـ،ـ، تمفيؽ االخبار ٖٓٙ، ص ٘ابف خمدكف ، تاريخ ، ج

 . ٕٗٔاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، ص -ٕٖ٘
؛الجكيني، تػاريخ جيانكشػام، ٕٗٔاليمذاني ، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتاريخ خمفاء جنكيز خاف، ص  -ٖٖ٘

؛ قزكينػػي، ٕٖٖ، صٗ؛ الشػػيرازم، تػػاريخ كصػػاؼ، ـ٘ٛ٘؛ مسػػتكفي قزكينػػي، تػػاريخ كزيػػدة، صٕ٘ٗ، صٔ، جٔـ
 .ٕٗٓاحمد غفارم، تاريخ جياف آرا،ص

 .ٜٓٔخ خمفاء جنكيز خاف، صاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتاري -ٖٗ٘
؛  الرمػزم ،ـ،ـ، تمفيػؽ االخبػار ٖٕٔاليمذاني، جام  التكاريخ، الجزء الخاص بتاريخ خمفاء جنكيز خػاف، ص -ٖ٘٘
 .ٕٕٖ، صٔعراؽ، جم، عباس، تاريخ ال؛العزاك ٕٓٗ، صٔ، ج
؛ اليمػػذاني، جػػام  التػػكاريخ، الجػػزء الخػػاص بتػػاريخ خمفػػاء ٕ٘ٗ، صٔ، جٔالجػػكيني، تػػاريخ جيانكشػػام، ـ -ٖٙ٘

؛ قزكينػي، ٕٖٖ، صٗ؛ الشيرازم، تاريخ كصػاؼ، ـ٘ٛ٘؛ مستكفي قزكيني، تاريخ كزيدة، صٕٗٔجنكيز خاف، ص
؛كىامشػػػيا؛ زامبػػػاكر، ادكارد فػػػكف، معجػػػـ ٖٜٕ؛ بارتكلػػػد، تركسػػػتاف، صٕٗٓاحمػػػد غفػػػارم، تػػػاريخ جيػػػاف آرا، ص

؛ بارتكلد، بركة بف جكجي، بحث منشكر في دائػرة ٕٕٖ، صٔ؛ العزاكم، عباس، تاريخ العراؽ، جٖٖٙاالنساب، ص
المعارؼ االسالمية ، اعداد كتحريػر : ابػراىيـ زكػي خكرشػيد ، أحمػد الشػنتناكم ، ك د.عبػد الحميػد يػكنس ، الشػعب، 

 .  ٜٜ، مادة بركة بف جكجي ، صٚالقاىرة ، بال.ت ، مج
 كىامشيا . ٖٜٙبارتكلد ، تركستاف ، ص -ٖٚ٘
؛ اليمػذاني، جػام  التػكاريخ، الجػزء الخػاص بتػاريخ خمفػاء ٕ٘ٗ، صٔ، جٔالجكيني ، تػاريخ جيانكشػام ،ـ -ٖٛ٘

 .ٕٖٖ،صٗ؛الشيرازم،تاريخ كصاؼ،ـٕٗٔجنكيزخاف،ص
 .588ص – 587ص ،زامباور ، ادورد فون ، معجم االنساب -ٜٖ٘
 .678، بعد ص  2سليمان ، د. احمد السعيد ،تاريخ الدول االسالمية ، ج -583
 .585زامباور ، ادورد فون ، معجم االنساب ، ص -ٖٔٙ

 . 588ص – 587زامباور ، ادورد فون ، معجم االنساب ، ص -ٕٖٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


