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الحكػمات السحمية التي ضيخت في إيخاف متدامشة مع الغدك

السغػلي لمعالع اإلسالمي حيث نجح مؤسديا بخاؽ حاجب القخخصائي – احج رجاالت بالط الدمصاف
الخػارزمي – في استغالؿ أكضاع سيجه الخػارزمي – احج أبشاء الدمصاف خػارزمذاه  -كانتداع

كخماف ليؤسذ حكساً كراثيا فييا ألسختو التي استسخت في الحكع حتى بجاية القخف 8ىػ41/ـ .
أمغ جانب جسيع القػػ الدياسية
نجح بخاؽ حاجب كحلظ في تػشيج أركاف دكلتو الشاشئة بعج أف ّ

آنحاؾ سػاء كانت إسالمية أك مغػلية كنجح في كبح غزب سالشيغ الجكلة الخػارزمية التي كانت

يشير جدجىا الرخاع األسخؼ مغ جية كاقتصاع السغػؿ الجدء الكبيخ مغ أراضييا مغ جية أخخػ

.فحرل بخاؽ حاجب عمى اعتخاؼ الخالفة العباسية بحكسو في كخماف إلضفاء الذخعية فسشحتو
الخالفة العباسية لقب ( قتمغ سمصاف) كإق اخره ما بيجه مغ البالد بعج أف كججت في القخاخصائييغ
القػة الججيجة التي يسكغ أف تقف أماـ تصمعات الخػارزمييغ في مياجسو الخالفة العباسية كفي الػقت

نفدو كجج بخاؽ حاجب في الخالفة العباسية القػة الجاعسة لصسػحو في إنذاء إمارة كراثية بسا يقتصعو
مغ أمالؾ الخػارزمييغ الدابقة نكاية في أعجائيع الخػارزمييغ ،كنجح بخاؽ حاجب في إبعاد خصخ
السغػؿ عغ كخماف مغ خالؿ االعتخاؼ بتبعيتو ليع كالحرػؿ عمى يارليغ القاآف بحكسو كخماف ،
فكانت عالقة القخاخصائييغ بالسغػؿ شبو مدتقمة ندبيا شيمة عيج بخاؽ حاجب كخميفتو قصب الجيغ .
إال إف األمخ تغيخ بػجػد الذحشة السغػلي في كخماف مشح عيج

القخاخصائيػف استقالليع الشدبي .

القاأف

مشكػ خاف حيث فقج

أدػ تأسيذ الجكلة االيمخانية إلى انتقاؿ تبعية قخاخصائيػ كخماف مغ خانية السغػؿ العطسى إلى
الجكلة االيمخانية فذخع سالشيشيا إلى إعالف التبعية كالػالء كالصاعة االيمخانات الجكؿ االيمخانية
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) لمسحافطة عمى كيانيع الدياسي في الػقت كاف لمسراىخات الدياسة (القخاخصائية – االيمخانية

 إذ كثي اًخ ما اعتسج الغخماء القخاخصائيػف. األثخ األكبخ عمى أكضاع الجكلة القخاخصائية في كخماف
. عمى زكجات كمحزيات االيمخانييغ في حدع الرخاع عمى العخش

غمب عمى تاريخ قخاخصائيػ كخماف استئثار الشداء مغ بشات الدالشيغ بالدمصة كذلظ نتيجة لتأثخىع
بالتقاليج الحكع نطاـ الالتاؼ عامة كنطاـ الحكع القخاخصائي في آسيا الػسصى خاصة التي عخؼ
. عبخ تاريخيا حكع قخابة ثالثة مغ الكػرخانات في التخكدتاف

أدػ إشخاؾ الدالشيغ القخاخصائييغ لاليمخانييغ في إنياء الرخاع األسخؼ حػؿ الدمصة إلى فقجانيع
الستقالليع كبالتالي ميج إلنياء حكسيع في عيج الدمصاف غازاف كالحؼ تع في عيج خميفتو الدمصاف
.دمحم خجابشج أكلجايتػ
Qara khitai of Kirman Their politics and their relationship with the
Mongols616-703 A.H / 1220-1303 A.D
Qara khitai of Kirman was a local government that emerged in Iran
synchronous with the Mongol invasion of the Muslim world . The founder of
Qara khitai of Kirman - Buraq Hajib- who was one of the men of the court
of Sultan Khwarzmshah -he take advantage of his master statue who was
One of the sons of Sultan Khwarizm Shah- and He controlled On Kerman to
make it a genetic rule for his family, which lasted until the beginning of 8
AH / 14 AD century .Buraq Haijb succeeded in establishing the foundations
of his emerging state after the security of all political forces at that time,
whether Islamic or Mongol also he succeeded in overcome the wrath of the
Khwarizm state Sultans which was tared to parts because of the conflict
ruling family's , On the one hand, and the Mongols cutting the large part of
its territory on the other hand.
The Abbasid caliphate was recognized by his rule in Kerman and gave him
the title Sultan Qutlag (the lucky Sultan ) To legitimize cause the Abbasid
Caliphate found in Qara khitaies the new power that could stand in front of
the aspirations of the Khwarizmshaieds in attacking the Abbasid caliphate.
At the same time, Buraq Hadjab found in the Abbasid Caliphate the strength
of his ambition to establish a hereditary emirate ,what can be deducted by
support the property of their enemies KhwarizimShahes At the same time,
Buraq Hajib succeeded in keeping away the danger of the Mongols from
Kirman by acknowledging his subordination to them and getting Yarliq
(Decree in ruling) to ruled by Kerman.The relationship of the Qara khitai
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with the Mongols was relatively semi-independent during the reign of Buraq
Hajib and his successor (Qutb el-Dien) However, this has changed with
found Mongolian Shouhna (military ruler) in Kerman since the time of
Monku Khan, Where the Qara khitai lost their relative independence.
The establishment of the Ilkhanate state (the Mongol House of Hulagu) led
to the transfer of the subordination of the Kermans from the Great Khanate
of Mongols to the Ilkhanate state . The Qara Khitai who declared
allegiance, loyalty and obedience to the Ilkhanate states to preserve their
political existence at the time the political marriage between thethe Qara
Khitai and Mongol House of Hulagu ,had a great impact on the state of the
Qara Khitai Kerman. The princes of Qara Khitai relied on the wives and
matriarch Qara Khitaies in the Ilkhanate court to resolve the conflict over
the throne.
, Because of their influence on their pastoral heritage in central Asia Qara
kitai's history is dominated by women's domination of power.
The involvement of Qara khitai to the Ilikhante sultans in ending the family
conflict over power, led to the loss of their independence and thus paved the
way for the end of them, Which was in the reign of Sultan Mohammed
Khodabanda ulijatu .
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المقجمة

أدت ىديسة الدمصاف دمحم خػارزمذاه مغ قبل السغػؿ ككفاتو فيسا بعج إلى تفكظ الجكلة

الخػارزمية  ،فاستغل أمخاء اإلشخاؼ انذغاؿ أبشاء الدمصاف في صخاعيع عمى الدمصة مغ جية

كىخكبيع مغ السغػؿ مغ جية أخخػ إلى االستحػاذ عمى ما اقتصعػه ليؤسدػا حكػمات محمية
كراثية.

قخاخصائيػ كخماف إحجػ الحكػمات السحمية التي نجح مؤسديا بخاؽ حاجب القخخصائي –

احج رجاالت بالط الدمصاف الخػارزمي – في استغالؿ أكضاع سيجه الخػارزمي – احج أبشاء الدمصاف
خػارزمذاه  -كانتداع كخماف ليجعل مشيا حكساً كراثياً ألسختو التي استسخت في الحكع حتى بجاية
القخف الثامغ اليجخؼ  /الخابع عذخ السيالدؼ حيغ أقجـ االيمخاف دمحم خجابشج ايمجاتػ مغ انياء حكع
تمظ األسخة في عاـ  307ىػ4707/ـ .

نجحت تمظ األسخة في الحفاظ عمى كيانيا الدياسي السػركث مغ خالؿ انتياجيا سياسية

متػازنة مع القػػ السحيصو كالديخ عمى خصى مؤسديا الحؼ استصاع أف يحرل عمى اعتخاؼ
السغػؿ مغ جية كتحييج الخالفة العباسية كالحرػؿ عمى اعتخافيا مغ جية أخخػ كنجح في كدب
السديج مغ الشفػذ في صخاعو مع بقايا أسياده الخػارزمييغ  .إال إف سقػشيع مغ جية كالخالفة

العباسية فيسا بعج  ،أف جعل مغ قخاخصائيػ كخماف يديخكف في فمظ الجكلة السغػلية االيمخانية التي
حكست السشصقة .أدػ تأسيذ الجكلة االيمخانية إلى انتقاؿ تبعية قخاخصائيػ كخماف مغ خانية السغػؿ
العطسى إلى الجكلة االيمخانية فذخع سالشيشيا إلى إعالف التبعية كالػالء كالصاعة اليمخانات الجكؿ
االيمخانية لمسحافطة عمى كيانيع الدياسي في الػقت الحؼ كاف لمسراىخات الدياسة (القخاخصائية –
االيمخانية ) األثخ الكبيخ عمى أكضاع الجكلة القخاخصائية في كخماف  ،إذ كاف كثيخ ما يعتسج الغخماء

القخاخصائيػف عمى زكجات كمحزيات االيمخانييغ في حدع الرخاع عمى العخش .

إال إف الرخاع األسخؼ القخخصائي قج أدػ إلى فقجاف األسخة االستقالؿ الشدبي الحؼ حرمت

عميو في بجاية تأسيديا لمحكع

القخاخصائية في حكع كخماف .

فأصبح لأليمخانييغ كمسة الفرل في إجالس احج إفخاد األسخة

كألجل تدميط الزػء عمى قخاخصائيػ كخماف كعالقتيع بالسغػؿ كاف عشػاف البحث  :قخاخصائيػ
كخماف دراسة في أكضاعيع الدياسية كعالقتيع بالسغػؿ  307 – 646ىػ  4707 -4220 /ـ ) إذ
تع تقديسو إلى مباحث كانت عشاكيشيا كاألتي :
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السبحث األكؿ  :بخاؽ حاجب كتأسيذ دكلة القخاخصاؼ في كخماف
السبحث الثاني  :العالقات القخاخصائية – االيمخانية

السبحث الثالث اضصخاب أكضاع قخاخصائيػ كخماف كنياية حكع األسخة
أرجػ إف يحقق ىحا البحث الفائجة السخجػة مشو كيخجـ السعخفة التاريخية

المبحث االول

بخاؽ حاجب ( قتمغ خاف ) كتأسيذ دكلة القخاخصاؼ في كخماف أدت ىديسة الخػارزمييغ مغ

قبل السغػؿ إلى تذخذـ أمالكيع  ،فاخح كل أميخ يعسل عمى استرفاء ما بيجه مغ األمالؾ مدتغال

الفػضى التي اعتخت الجكلة الخػارزمية بعج كفاة الدمصاف دمحم خػارزمذاه (643-696ـ ىػ-4499 /
 4220ـ) خاصة بعج أف قاـ بتػزيع

حكع اإلمبخاشػرية بيغ أبشائو الحيغ اخح كل مشيع يدعى

لالستحػاذ عمى نريبو مغ اإلمبخاشػرية بيشسا

تكفل جالؿ الجيغ مشكبختي بسدالة مقاكمة السغػؿ

كمحاكلة استخجاع اإلمبخاشػرية الخػارزمية بعج أف جعل مشو كليا لمعيج .4

استغل غياث الجيغ بيخشاه انذغاؿ أخػه جالؿ الجيغ مشكبختي بسقارعة السغػؿ كسيصخ عمى السشصقة

السخررة لو مغ قبل كالجه – جشػب إيخاف  -فانطع إليو بعس بصانة البالط الخػارزمي كمشيع
حاجب الدمصاف دمحم خػارزـ شاه بخاؽ حجاب القخخصائي  2كالحؼ اتجو إلى العخاؽ العجسي الحقا
بالدمصاف غياث الجيغ كالحؼ بيخشاه ككل إليو مشرب الحجابة كديػاف السطالع .7
إال أف بخاؽ حجاب اختمف مع كزيخ الدمصاف غياث الجيغ ميخشاه فاختار تخؾ خجمة الدمصاف كتػجو

نحػ كخماف كالتي كانت يػمئح تحكع مغ قبل شجاع الجيغ أبػ القاسع زكزني  1رغع اختالؼ الخاكيات

في أسباب التػجو إال إف الشياية كانت سيصخة بخاؽ حاجب عمى كخماف فيخػ الجػيشي إف سبب تػجو

إلى كخماف ىػ لاللتحاؽ بالدمصاف جالؿ الجيغ مشكبختي في اليشج  6بيشسا عمل ناصخ الجيغ كخماني
إف سبب ذلظ اضصخاب األكضاع كخحالف الشاس ألبشاء الدمصاف كاحتساؿ سقػط الجكلة فخأػ مغ

الػاجب تخكو _ أؼ غياث الجيغ – كالتػجو إلى اليشج لاللتحاؽ بدمصاف دليي شسذ الجيغ التسر*
( 677-608ىػ 6 ) 4276-4244/كما إف كصل بخاؽ حاجب إلى كخماف حتى شمب مغ حاكسيا
الدكزني مداعجتو في الحرػؿ عمى التجييدات الالزمة بغية االنزساـ إلى الدمصاف جالؿ الجيغ
مشكبختي في اليشج .3
بيج أف شجاع الجيغ رفس ذلظ كشسع بسا مػجػد مع بخاؽ حاجب مغ نداء كغمساف كيقاؿ انو

"...لسا مزى بخاؽ الحاجب إلى اليشج كاف يسخ بيحه الحجكد فصسع الكخمانيػف في العبيج الريشييغ
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الحيغ كانػا خجما كحذسا لو فياجسػه  8"..مسا اضصخ بخاؽ حاجب إلى مياجسة السجيشة فجخت
بالقخب مغ مجيشة ركدباف  9معخكة انتيت بيديسة شجاع الجيغ الدكزني بعج أف انطع عشرخ التخؾ
في جير حاكع كخماف إلى جانب بخاؽ حاجب – استشرا ار لقػميتيع -الحؼ نجح في القزاء عمى

شجاع الجيغ كأبشائو –بعج التحرغ بقالع السجيشة – معمشا قياـ اإلمارة القخخصائية في كخماف – 649
 307ىػ .40 4707 -4220 /

اخح بخاؽ حاجب يعسل عمى تػشيج أركاف دكلتو الشاشئة فكاف عميو أف يؤمغ جانب جسيع القػػ

الدياسية آنحاؾ سػاء كانت إسالمية أك مغػلية  ،فكاف عميو كبح غزب سالشيغ الجكلة الخػارزمية

التي كانت يشير جدجىا الرخاع األسخؼ مغ جية كاقتصاع السغػؿ الجدء الكبيخ مغ أراضييا ،فيي
الػقت الحؼ نفدو لع يكغ الدمصاف غياث الجيغ بيخشاه مغ القػة التي تسكشو مغ اعتخاضو عمى
استيالء بخاؽ حاجب عمى كخماف خاصة كانو قج كقع بيغ السغػؿ مغ جية كعجائو ألخيو الدمصاف

جالؿ الجيغ مشكبختي مغ جية أخخػ .44

كانت العقبة الخئيدية لبخاؽ حاجب تتسثل بالدمصاف جالؿ الجيغ السيسا كانو عاكد الطيػر مخة أخخػ
بعج عػدتو مغ اليشج بعج رحمة شاقة عبخ صحخاء مكخاف

سشة 624ىػ4221/ـ  42أدرؾ بخاؽ

حاج ب عجـ تسكشو مغ مقاكمة الدمصاف جالؿ الجيغ نط اخ لقػتو مغ جية كميػؿ الجشج لو مغ جية
أخخػ كبالتالي اخح يعسل عمى استسالتو لتثبيت حكسو في كخماف حيشسا أقجـ إلى تقجيع ابشتو كعخكس
لمدمصاف جالؿ الجيغ مشكبختي ك مفاتيح قمعة كػاشيخ * ليتع الدمصاف زكاجو فييا كجليل عمى

خزػعو لدمصتو .47
إال أف بخاؽ حاجب اخح يتحيغ الفخصة ألجل التخمز مغ كجػد الدمصاف في قمعة كػاشيخ  ،كجاءت
الفخصة السشاسبة حيشسا خخج الدمصاف لمريج في مشصقة بخدسيخ (كػاشيخ )

كلع يرحب الدمصاف

في رحمتو متحججا بألع الع بو  ،أيقغ الدمصاف جالؿ الجيغ تحجج بخاؽ حاجب في عجـ المحاؽ بخكبو
فأرسل إليو يدتسميو راغبا في مذػرتو ألجل في مدألة التػجو نحػ العخاؽ كمقاتمة الخالفة العباسية

التي كاف يخػ فييا الدبب في قرج السغػؿ مسمكة أبيو .41

لكغ بخاؽ حاجب رد عمى رسالة الدمصاف بخسالة تحسل في شياتيا الصاعة كالتسخد أذما حاكؿ

الدمصاف اقتحاـ كخماف ك التحكيخ بخجماتو التي قجميا لمدمصشة الخػارزمية فيحكخ الجػيشي بيحا
الرجد " ...لقج استخمرت ىحه الشػاحي بديفي  ،كال مكاف ىشا لسقخ عخش الدمصاف  ،كلع تتخؾ ىحه
القالع مغ غيخ أيجؼ أميشو  ،كإنشي عبجؾ القجيع  ،كقج بخىشت عمى خجماتي كثي اخ  ،كأالف أنيكتشي

الدشػف  ،كشمت حخكتي  ،أرجػ إف أضل في ىحه القمعة مذغػال بالجعاء لمجكلة اليسايػنية كاف أراد
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الدمصاف القجكـ إلى القمعة فمغ يجج أبػابيا مفتػحة  "...ثع قاـ بإرساؿ ابشتو – زكجة الدمصاف – كشخد
كل مغ تبقى مغ أصحاب الدمصاف الستػاججيغ في القمعة كقاـ بإغالؽ أبػابيا .46

اثأر ىحا العسل استياء الدمصاف فقخر القزاء عمى بخاؽ حاجب كالديصخة عمى كخماف لكي تكػف مقخ
الدمصشة الججيج  ،إال أف كزيخ الدمصاف خػاجو جياف ححر األخيخ -أؼ الدمصاف  -مغ مغبة القياـ
بسثل ىحا العسل قج يؤدؼ إلى نفػر أمخاء اإلشخاؼ مغ تبعية الدمصاف خاصة كاف بخاؽ حاجب كاف

أكؿ الخاضعيغ لدمصتو حدب ركاية الشدػؼ التي تقػؿ "..ىحا أكؿ مغ بحؿ الصاعة مغ كالة البالد
كزعساء اإلشخاؼ  ،كليذ كل كاحج يتحقق غجره كمكيجتو  ،كيتبيغ في الشفاؽ سخيختو كعقيجتو  ،فمػ

عػجل جداء غجره  ،نفخت القمػب  ،كاشسأزت الشفػس  ،كتبجلت األىػاء كتغيخت الشيات كاآلراء "...
 46فأضصخ بعج ذلظ الدمصاف جالؿ الجيغ مشكبختي تخؾ كخماف لبخاؽ الحؼ كسعو نفػذه عمى

حداب السشاشق السجاكرة عمى ما ذكخه الجػيشي بيحا الرجد " ...كىكحا تقػػ بخاؽ حاجب كاستػلى
عمى السشاشق السجاكرة جسيعا ككثخت عجتو كعتاده . 43 " ...

أعمغ بخاؽ حاجب إسالمو لمحرػؿ عمى اعتخاؼ الخالفة العباسية بحكسو في كخماف كألجل إضفاء
الذخعية فسشحتو الخالفة العباسية لقب قتمغ سمصاف بدمصتو "  ..كأرسل إلى أميخ السؤمشيغ يعمسو
بجخػلو اإلسالـ كيمتسذ تذخيفو بمقب االدمصشو .فعاد الخسػؿ محسال بالسػافقة كبتمقيبو (قتمغ سمصاف )
 "...بعج أف اقخه عمى ما بيجه مغ البالد . 48يبجك أف الخالفة العباسية كججت في بخاؽ حاجب القػة
الججيجة التي يسكغ أف تقف أماـ تصمعات الدمصاف الخػارزمي في مياجسو الخالفة العباسية كفي

الػقت نفدو كجج بخاؽ حاجب في الخالفة العباسية القػة الجاعسة لصسػحو في إنذاء إمارة كراثية بسا
يقتصعو مغ أمالؾ الخػارزمييغ الدابقة .
اخح بخاؽ حاجب يعسل عمى تػسيع رقعة نفػذه مدتغال انذغاؿ الدمصاف جالؿ الجيغ مشكبختي في

حخكبو في مشاشق القػقاز كاسيا الرغخػ  ،فامتشع عغ تدجيج ما ذمتو مغ مدتحقات مالية كاخح
التػسع عمى حداب أمالؾ الدمصاف إضافة إلى مكاتبتو السغػؿ أعجاء الخػارزمييغ 49
ما أف تأكجت اإلخبار لمدمصاف جالؿ الجيغ تسخد بخاؽ حاجب حتى أسخع نحػ كخماف فارضاً الحرار

عمى بخاؽ حاجب الحؼ أفدعو قجكـ الدمصاف السفاجئ كالسدخع  ،فاخح يتمصف بالدمصاف شالبا مشو

العفػ عسا بجر مشو فحكخ ابغ األثيخ عغ ىحا األمخ

"...إنشي أنا العبج كالسسمػؾ كلسا سسعت

بسديخؾ إلى ىحه البالد أخميتيا لظ  ،ألنيا بالدؾ كلػ عمست انظ تبقي عمي لحزخت إلى باباؾ ،
كلكششي أخاؼ . 20 "...

626

العـــــــــــــــجد التاسع والعشرون

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

إال إف اضصخاب األكضاع في بالد الكخج كىديسة مقجمة جير الخػارزمي ىشاؾ جعل الدمصاف يخجأ
مدالة تسخد بخاؽ حاجب إلى كقت أخخ خاصة كانو أرسل إليو باالعتحار مسا بجر مشو كخخاج عامييغ
كىجايا نفيدة .24

اخح بخاؽ حاجب يخاقب عغ كثب أكضاع الخػارزمييغ بححر  ،حتى جاءت فخصة لجػء الدمصاف
غياث الجيغ بيخشاه إليو بعج مخالفتو ألخيو الدمصاف جالؿ الجيغ مشكبختي –بعج أف أقجـ قتل عمى

احج خػاص الدمصاف جالؿ الجيغ مشكبختي  ،فيخػ االجػيشي في لجػئو " ...كالسدتجيخ مغ الخمزاء

بالشار . 22"...

كجج بخاؽ حاجب في لجػئو فخصة كبيخة لتجعيع مخكده في كخماف مغ خالؿ تدكجو بأـ الدمصاف
غياث الجيغ -إحجػ زكجات الدمصاف دمحم خػارزـ شاه الخاحل  -كالحؼ عج في أعيغ معاصخيو مغ
اإلعساؿ القبيحة  27خاصة كاف بخاؽ حاجب كاف يعج مغ مسالظ الدمصاف غياث الجيغ الحؼ

استشكخ تفخد بخاؽ حاجب بالدمصة كاستعالئو عمى سيجه الدمصاف فحكخ مدتػفي قدكيشي ما دار بيغ

غياث الجيغ بيخشاه كبخاؽ حاجب " ...مغ أعصاؾ الدمصشة  .فخد عميو بخاؽ حاجب إعصاني
الدمصشة مالظ السمظ الحؼ خمع تاج الدمصشة مغ الدامانييغ ككضعو عمى رأس غمسانيع الغدنػييغ
كسحبت مغ الدالجقة إلى غمسانيع الخػارزمييغ إسالفظ  21 "...كألجل أ استغاللو -أؼ غياث
الجيغ  -كػرقة ضغط عمى الدمصاف مشكبختي مغ جية أك ليتقخب بو إلى السغػؿ الحيغ عاكدكا

الطيػر في إيخاف مغ جية أخخػ .

إال أف بخاؽ حاجب تخمز مغ الدمصاف غياث الجيغ بعج ما انتيت الحاجة إليو حيث اتيع في
السذاركة في محاكلة االغتياؿ التي تعخض ليا بخاؽ حاجب عاـ 621ىػ 4221/ـ فاستغل بخاؽ
حاجب األمخ كقزى عمى جسيع السشاكئيغ لو في الحكع سػاء كانػا مغ القخخصائييغ أك مغ أتباع

لدمصاف الخػارزمي .26

كضف بخاؽ حاجب مدالة اغتيالو لمدمصاف غياث الجيغ بيخشاه ألجل التقخب لمقػػ السشاكئة لو –
الخميفة العباسي – الدمصاف جالؿ الجيغ الخػارزمي – الخاقاف السغػلي  -فقج أرسل إلى الخميفة
العباسي السدتشرخ باهلل 610-621ىػ/

4212-4226ـ ) يخبخه بقتل الدمصاف غياث الجيغ

بيخشاه باعتبار أف الخػارزمييغ أعجاء الخالفة العباسية كفي الػقت نفدو شالبا مغ الخميفة العباسي

االعتخاؼ بدمصتو  26كفي الػقت نفدو أرسل إلى أخيو الدمصاف جالؿ الجيغ مشكبختي مبيغ لو إقجامو
عمى التخمز مغ غياث الجيغ ألنو مغ أعجاء الدمصاف  ،إال أف األخيخ لع يمتفت لبخاؽ حاجب
النذغالو في حخكبو في القػقاز  23بيشسا كجج مقتل غياث الجيغ في بالط السغػؿ اىتساـ اكبخ حيغ
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أرسل بخاؽ حاجب ابشو ركغ الجيغ مبارؾ بخأس الدمصاف غياث الجيغ إلى الخاقاف اككتاؼ -626
679ىػ/

 4214-4228ـ ) مػضحا إف سبب إقجامو عمى قتمو ألنو كاف مغ أعجاء خانيع األكبخ

" ...بعث بخاؽ حاجب بخأس الدمصاف غياث الجيغ إلى حزخة القاآف قائال  :أف لكع عجكيغ :جالؿ

ال جيغ كغياث الجيغ  .كقج أرسمت رأس احجىسا دليال عمى الػالء  "...كاف مغ حقو حدب الياسا
السغػلية كراثة دكلتو كزكجاتو فبعث إليو الخاقاف بفخماف اإلمارة عمى كخماف 28

كرد عشج الكخماني في نفذ الرجد " ...نقل السبعػثػف عغ بخاؽ

كىشا نذيخ إلى ما

حاجب إلى اككتاؼ انو مغ قػميتيع أك قبيمتيع كىػ مصيع ليع كممتدـ بجفع الزخائب السالية  ،كانو
أقجـ عمى قتل غياث الجيغ لبياف شاعتو كخجمتو لمدمصاف اككتاؼ .29 "...

كبحلظ نجح بخاؽ حاجب في تاميغ تأييج القػػ الخئيدة الثالث لرالحو التي كانت تذكل خصخ
حقيقي عمى كجػد الكياف الدياسي الشاشئ في كخماف خاصة كانو حجع خصخ الخػارزمييغ كحيج
الخالفة العباسية كحرل عمى شخعية حكسو مغ السغػؿ إذ عج احج أعػانيع في إقميع فارس بل
صشيعتيع فحيغ شمبػا مشو مداعجتيع في فتح سيدتاف ابمغيع " ...انو يكفييع تجذع عشاء فتح
سيدتاف  70"..بعج أف أيقغ أف حكع إيخاف قج أضحى بيج السغػؿ  ،فيحكخ الجػيشي كاف

"....بخاؽ

الحاجب رجال داىية فقج أيقغ أف الحكع يتحػؿ شيئا فذيئا ليغجك بيج أبشاء جشكيدخاف لحلظ أبجػ
الخزػع كاإلذعاف لجػ تمقيو الخسائل ككقى نفدو مغ غائمة الفتغ بالخذػع كالخزػع  74"....كىكحا

نجح بخاؽ حاجب مغ إبعاد كخماف كتػابعيا عغ سيصخة السغػؿ ك نجح في تأسيذ حكع كراثي خاص
بعائمتو حزي بجعع كعصف السغػؿ ككسا مبيغ في الججكؿ أدناه .72
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ججكؿ( )72
اسم الحاكم

المقب

فترة الحكم

.1

براق حاجب بن كمجوز

قتمغ خان

632-619ىـ-1222 /

.2

قطب الجين دمحم بن خيتمهر تاينكه بن

قطب الجنيا

633-632ىـ-1235/

.3

ركن الجين مبارك بن براق

خهاجو جق

650-633ىـ-1236/

.4

قطب الجين دمحم بن خيتمهر ( المرة الثانية

قطب الجنيا

655-650ىـ-1252/

.5

سمطان حجاج بن قطب الجين (تحت

مظفر الجنيا

660-655ىـ-1257/

.6

تركان خاتهن بنت براق حاجب

عصمة الجنيا

681-660ىـ-1261/

والجين

1282م

.7

سيهرغتمش بن قطب الجين

ابه المظفر جالل

691-681ىـ-1282/

.8

بادشاه خاتهن بن قطب الجين

صفهة الجين

694-691ىـ-1291/

.9

دمحم شاه بن سمطان حجاج

مظفر الجين

701-694ىـ-1294 /

.10

شياه جيان بن سيهرغتمش

قطب الجين

ت

كمجوز(فترة الحكم االولى )

والجين

1235م
1236م
1252م

)

الهصاية

والجين
والجين

الجين

1257م
1261م

1291م
1294م
1301م
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تدامشت كفاة بخاؽ حاجب قتمغ خاف عاـ 672ىػ4276/ـ مع كجػد ابشو ركغ الجيغ مبارؾ في
العاصسة قخاقخكـ لتقجيع التعدية بػفاة جشكيدخاف كالسذاركة في "قػرلتاؼ " تعييغ اككتاؼ خاف

626ىػ 4228 /ـ  ،إال أنو اضصخالى تعييغ ابغ أخيو كصيخه قصب الجيغ بغ خيتسػر عمى كخماف
خاصة كانو كجج فيو إمارات التسيد كالتفػؽ عمى حج قػؿ السؤرخ الكخماني .77

يبجك أف إقجاـ بخاؽ حاجب عمى ىحا األمخ إلدراكو مخاشخ بقاء كخماف بجكف حاكع خاصة كاف القػػ
السحيصة بيا سػاء كانت مغػلية أك إسالمية تدعى لالستحػاذ عمييا كدليل ذلظ رسالتو إلى القاآف
السغػلي التي جاء فييا " ...اف العسخ قج شاؿ كالقجرة عمى الحخكة قج استحالت لحا فانشي مخسل

إليكع ابشي عبجا عمى الفػر .71 "...

إال أف ىحا التعييغ  -قصب الجيغ -لع يكغ يحطى بتأييج زكجة بخاؽ حاجب ( اككا خاتػف ) ككزيخه
كالمحيغ أرسال إليو  -أؼ ركغ الجيغ -يبمغانو باألمخ فػجو كجيو شصخ السغػؿ عائجا إلى أكردك
الخاقاف اككتاؼ معتسجا عمى دعع كالػزيخ جشقاؼ* ككجػد أختو في خانية الجغتاؼ " ...ككاف لبخاؽ

حاجب أربعة بشات الكبخػ (سػنج خاتػف ) التي تدكجيا السمظ جغتاؼ خاف  76"...إضافة إلى ميل
القاآف اككتاؼ لو فشجح في الحرػؿ عمى فخماف مشو بحكع كخماف . 76

رجع ركغ الجيغ عمى جشاح الدخعة إلى كخماف مجعػما بتأيج السغػؿ كسا جاء في كتاب جامع
التػاريخ عغ ىحا األمخ" ...الدمصاف ركغ الجيغ قتمغ ابغ بخاؽ كتتخمز أحػالو في إف أباه ((بخاؽ

حاجب )) قج أكفج ق خالؿ ىحه السجة في سشة ....كثالثيغ كستسائة لتقجيع الػالء إلى حزخة القاآف

فبمغو نعي أبيو كىػ في الصخيق كعشجما كصل إلى مقرجه  ،شسمو القاآف – جخيا عمى عادتو السمكية
– بأنػاع العصف كالتكخيع كنط اًخ ألنو سارع إلى تقجيع الصاعة سساه الدمصاف قتمغ كاصج ار يخليغا باف
يكػف حاكع عمى كخماف.73 ".. .

كما أف سسع غخيسو قصب الجيغ حتى ىخب باتجاه ما كراء الشيخ محتسيا عشج الراحب السعطع
محسػد يمػاج * شالبا مداعجتو في الحرػؿ عمى تفػيس بحكع كخماف  78لكغ األمخ لع يتع لو

فاستقخ ركغ الجيغ في حكع كخماف( 660-677ىػ4262-4276/ـ) كاخح يعسل االستقخار في تمظ
اإلمارة كبجأ يخسل إلى السغػؿ ما عميو مغ أمػاؿ كضخيبة ىجايا كتحف نادرة كاضيخ الصاعة لمسغػؿ

الحيغ اضيخكا الخضا عغ حكػمتو  79يبجك اف ركػف ركغ الجيغ إلى السغػؿ ساعجه في الحرػؿ

عمى رضاىع مغ جية كمػاضبة حزػره إلى األكردك السغػلي يزاؼ إلى ما كاف مغ مراىخة بيغ
الجانبيغ القخاخصائييغ كالسغػؿ .
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إال أف ىحه الحطػة تغيخت فيسا بعج بتغيخ الحكع في قخاقخكـ  ،حيغ اعتالء القاأف مػنكػخاف
الحكع (

666-619ىػ4263-4264/ـ )كقج أدػ ذلظ إلى استعادة قصب الجيغ األمل في

الخجػع إلى حكع كخماف  ،خاصة كاف الراحب السعطع محسػد يمػاج أصبح لو تأثيخ كبيخ في البالط

السغػلي -بعج مداعجة مشكػخاف في القزاء عمى السشاكئيغ لحكسو  -ك سعى جاىجاً في ىحا
األمخ  ،في الػقت الحؼ فقج فيو ركغ الجيغ الجاعع لو

– جغتاؼ – في البالط السغػلي مغ جية

كتكجر العالقة بيشو كالبالط السغػلي عمى اثخ تأخخه في تدجيج األمػاؿ السدتحقة فحاكؿ االستشجاد

بالخالف ة العباسية إال أنيا كانت مغ الزعف التي كانت تخذى استفداز السغػؿ"....فيخب ركغ
الجيغ كشمب األماف مغ دار الخالفة  ،فمع يسكشػه مشيا خػفا مغ السغػؿ 10 "....فاتجو إلى بالط
مػنكػ خاف في فخصة يائدة إال أف غخيسو قصب الجيغ تايشكػ كاف قج سبقو كنجح في الحرػؿ
عمى فخماف مغ القاأف مػنكػ خاف بقتمو كحكع كخماف فأسخع نحػ كخماف يرحبو الذحشة السغػلي

السعيغ " قػيجككغاؼ قػرجي " 14كلحا كاف لتعييغ الذحشة السغػلي قػيجكغاؼ بجاية فقجاف االستقالؿ
الشدبي لمحكاـ القخاخصائييغ فيسا بعج.

المبحث الثاني

العالقات القخاخصائية – االيمخانية

لقج تدامغ حرػؿ قصب الجيغ تانكػ عمى الحكع في كخماف مع كصػؿ الحسمة السغػلية نحػ

السذخؽ سشة 667ىػ4266 /ـ  ، 12فأسخع بتقجيع مخاسيع الخجمة كالصاعة أماـ ىػالكػ كجدء مغ
السخاسيع التي عمى حكاـ األقاليع كالػالة تقجيسيا لمسغػؿ ألجل االحتفاظ بحكع كاليتيع

فحزي

بسقابمتو مخات عجة  ،إال إف األخيخ  -أؼ ىػالكػ -سسح لو بالعػدة إلى كخماف شخيصة العػدة
بالجيػش لمسذاركة في فتح بغجاد كإسقاط الخالقة العباسية  ، 17لكغ مػت قصب الجيغ666ىػ/

4263ـ

حاؿ دكف مذاركتو السغػؿ  ،تاركا شفل صغيخ الدغ عمى عخش الدمصشة تحت كصاية

زكجة أبيو تخكاف خاتػف . 11

اجمذ مػناكػ خاف حجاج بغ قصب الجيغ سمصانا عمى كخماف  ،كنط اخ لرغخ سشو جعل مغ تخكاف

خاتػف زكجة قصب الجيغ كصية عميو يداعجىا عزج الجيغ حاجي  ،إال إف ىحا األمخ كاجو

معارضة رجاؿ البالط  ،كأف يكػف الخذية مغ استحػاذ عزج الجيغ حاجي عمى الدمصة فيسا بعج
فجاء في ركاية صاحب كتاب شاىي قخاختائياف " ...في تمظ الميمة ارتاب الشاس رعباً حػؿ مريخ

الحكع ك مغ سيتػلى ذلظ؟ كسا كاف ىشاؾ تخػؼ كبيخ مغ األميخ الكبيخ عزج الجيغ أميخ حاجي
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ألف ال يشقمب مع قػمو عمى الحكع  ، 16 "...فاستغمػا أمخاء البالط

تبعية حكاـ كخماف مغ

خانية السغػؿ إلى خانية الػس ىػالكػ فشجحػا في الحرػؿ عمى فخماف بعدؿ عزج الجيغ حاجي

كالتأكيج عمى بقاء الحكع في أسخة قصب الجيغ تانكػ مغ ىػالكػ خاف عمى أف تتػلى تخكاف خاتػف
ضبط األمػر لحيغ تسكغ سمصاف حجاج مغ إدارة البالد  16.يبجك أف ىػالكػ اتبع الياسا السغػلية

في تػلي تخكات قتمغ خاتػف األمػر لحيغ تسكغ سمصاف حجاج مغ مداكلة الحكع بشفدو كىػ ما
متبع في الجكلة السغػلية .

استفخدت تخكات قتمغ خاتػف بحكع كخماف كأضيخت الصاعة لمسغػؿ االيمخانييغ شيمة فتخة حكسيا
فانعكذ ذلظ عمى سياسة الجكلة االيمخانية تجاه قخاخصائيػ كخماف فيحكخ صاحب كتاب

شاىي قخاختائياف

تاريخ

"  ...أف هللا اعد تخكاف خاتػف كأكخميا كاستقاـ أمخائيا كقج عاشت في أجػاء

مدتقخة كلع تتعخض ألؼ مذكمة في إدارة الجكلة .13"...

إال ف األمخ تغيخ بعج أف كصل سمصاف حجاج إلى الدغ الحؼ يسكشو مغ تحسل أعباء الحكع بعج أف

ساءت عالقتيا بو خاصة ككاف األخيخ – سمصتغ حجاج – قج حزي بعشاية كاىتساـ االيمخاف باقا (
668-667ىػ 4284-4261/ـ ) نزيخ جيػده العدكخية التي أبجاىا في محاربة بخاؽ حاجب خاف

الجغتاؼ  18فدتغل ىحا األمخ كاخح يديء إلى تخكاف قتمغ خاتػف كيحاكؿ االنتقاص مشيا مدتغال
دعع االيمخاف باقا لو فيحكخ نصشدؼ " أف سمصاف حجاج شمب مغ تخكاف خاتػف كىػ في حالة مغ
الدكخ اف تخقز لو أماـ األعياف  ، 19"...إال أف تخكاف خاتػف استغمت كجػد ابشتيا صفػة الجيغ

بادشاه خاتػف في البالط االيمخاني كدكجة لاليمخاف اباقا خاف عمى الخغع مغ االختالؼ في السعتقج
 60إال إف الياسا السغػلية تتيح لاليمخاف الحرػؿ عمى أؼ فتاة بغس الشطخ عغ قبػليا أك رفزيا

رغع محاكالت تخكاف خاتػف إخفاء ىػية ابشتيا إال إنيا في نياية السصاؼ أصبحت ضسغ حخيع

األكردك االيمخاني  64كالتي نجحت بعج ذلظ في االستحػاذ عمى اىتساـ االيمخاف اباقا ك أجمديا

مكانو أمو بيدػنجيغ خاتػف "...تدكج الدمصاف اباقا خاف مغ بشت( قصب الجيغ دمحم خاف الكخماني (
كأجمديا مكاف أمو بيدػنجيغ .62"....

نجحت تخكاف خاتػف مغ الحرػؿ عمى فخماف مغ االيمخاف اباقا بحكع كخماف كدمصانة كعدؿ سمصاف
حجاج عغ كالية العيج "  ...لقج كاف لمسراىخ األثخ الكبيخ إذ استصاعت تخكاف خاتػف إف تدتعيج

عطستيا كمججىا مغ ججيج كاف تقػؼ دكلتيا بجاللة كىيبة كتسكشت مغ أف تخفع شاف الدالشيغ

القخاختائييغ . 67"...
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ذكخت السرادر التاريخية أف سمصاف حجاج يسع كجو شصخ أعجاء االيمخانييغ كمشافدييع – مغػؿ
ما كراء الشيخ شالبا السداعجة مشيع ا ال أف كصػؿ األخبار إلى االيمخاف اباقا باترالو ( بأبشاء

اككتاؼ)  ،جعمو يرجر األكامخ بإلقاء القبس عمى سمصاف حجاج  ،كالحؼ كلى ىاربا الى دليي
شالبا السداعجة مغ الدمصاف جالؿ الجيغ الخمجي * أمال في استعادة حكع كخماف  ،لكشو تػفي في

نياية السصاؼ 630ىػ 4234/ـ دكف أف يحقق مبتغاه . 61

لع تتخح تمظ السرادر جانب الرػاب في فيسا يخز لجػء سمصاف حجاج الى الدمصاف جالؿ الجيغ

الخمجي  ،الف أحجاث ىخكب سمصاف حجاج إلى اليشج كانت في سشة 666ىػ 4263 -8 /ـ
كبقي في اليشج قخابة العذخ سشيغ أؼ إلى سشة  636ىػ4238 /ـ بيشسا اف اعتالء الدمصاف جالؿ
الجيغ الخمجي الدمصة كاف 691ىػ4296 /ـ  .كيبجك أف اتراؿ سمصاف حجاج مع جالؿ الجيغ
الخمجي كاف قبل أف يؤسذ الدمصشة الخمجية في دليي .

ألجل استفخادىا – تخكاف خاتػف  -بحكع كخماف مدتغمة العالقة الحدشة مع الجكلة االيمخانية زمغ
االيمخاف اباقا ،ارسمت سيػرغتسر االبغ الثاني لقصب الجيغ إلى األكردك االيمخاني عاـ 630ىػ/
4268ـ  ،فشجح سيػرغتسر أثشاء مكػثو في األكردك االيمخاني مغ جحب اىتساـ االيمخاف اباقا كالحؼ
جعل مشو أميخ لمريج كحاكسا عمى انجػ ( أقصاع ) أخيو سمصاف حجاج كعمى تفػيس بسذاركة

تخكاف خاتػف في حكع كخماف  ،فأنحاز إليو اغمب أعياف كخماف .66

أسخعت تخكاف خاتػف باالستشجاد بابشتيا بادشاه خاتػف – زكجة اباقا  -لسػاجية ىحا األمخ ،مدتغمة

نفػذىا عمى االيمخاف  ،إذا اصجر األخيخ يارليغ يسشع بو جالؿ الجيغ سيػرغتسر بالتجخل في شؤكف
الحكع .66

انتيى تفخد تخكاف خاتػف بالدمصة
بالسذاركة في مخاسيع تشريب

بػفاة اباقا 680ىػ4284/ـ

 ،فخغع

إسخاع تخكاف خاتػف

احسج تكػدار عمى العخش االيمخاني ( 687-684ىػ-4282 /

4281ـ )كتقجيع التعازؼ بػفاة االيمخاف اباقا  ،إال إف ىحا األمخ لع يججؼ نفعاً حيغ اصجر االيمخاف

احسج فخمانا بتعييغ جالؿ الجيغ سيػرغتسر بغ قصب الجيغ تانكػ سمصانا عمى كخماف684ىػ4282/ـ

فيحكخ مشذي كخماني بيحا الرجد "...كانت تخبط جالؿ الجيغ سيػرغتسر باحسج تكػدار في عيج

اباقا خاف عالقات قمبية صافية ككالء متبادؿ بيشيسا ككانت بادشاه خاتػف تخعى ىحه الحقػؽ ككانت

لألميخ سػغػنجاؽ نػييغ تأثيخ عمى الديجة قػتػ خاتػف كالجة الدمصاف احسج  ،فشجح في الحرػؿ
عمى فخماف بحكع كخماف كتفػيس بعدؿ تخكاف خاتػف . 63"...
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يبجك أف قخار الدمصاف احسج باستبجاؿ تخكاف خاتػف لحكع كخماف لع يكغ نتيجة لتأثيخ بعس أمخاء
البالط كحجه كإنسا جاء نتيجة إلسالـ االيمخاف ككخه تػلي السخأة الحكع في اإلسالـ .

اال اف تخكاف خاتػف لع تفقج األمل في الحرػؿ عمى تأييج االيمخاف احسج تكػدار في حكع كخماف مخه
أخخػ  ،فحاكلت استغالؿ حدغ العالقة بيغ األخيخ كابشتيا صفػة الجيغ بادشاه خاتػف – زكجة

االيمخاف الدابق -مغ جية كجيػد صاحب الجيػاف عصا ممظ الجػيشي مغ جية أخخػ في الحرػؿ
عمى فخماف بحلظ كتع ليا ما أرادت حيشسا اصجر االيمخاف احسج باستسخار مذاركة تخكاف خاتػف مع
جالؿ الجيغ سيػرغتسر في حكع كخماف  ،إال أف خذية أمخاء البالط االيمخاني السؤيجيغ لمدمصاف

احسج تكػدار مغ نفػر سيػرغتسر كااللتجاء إلى األميخ أرغػف بغ اباقا – الستسخد عمى سمصة

االيمخاف  -قج حاؿ دكف ذلظ . 68

أسخع سيػرغتسر باتجاه العاصسة االيمخانية برحبة كبار األمخاء في البالط القخخصائي إذ استصاع

مغ الحرػؿ عمى اعتخاؼ االيمخاف احسج تكػدار بحكع كخماف مسا جعل أنرار تخكاف خاتػف

يقجمػف عمى محاكلة التخمز مغ سيػرغتسر  ،بيج اف السحاكلة باءت بالفذل ككاف مغ نتائجيا
إقجاـ األخيخ-سيػرغتسر  -عمى القياـ بسجدرة بحق األمخاء السػاليغ لتخكاف خاتػف التي بجكرىا
اتجيت الجئة عشج صاحب الجيػاف عصا ممظ الجػيشي شمبا لالماف كألجل الحرػؿ عمى السداعجة
في الخجػع لحكع كخماف .69

رغع جيػد صاحب الجيػاف الحثيثة في إرجاع تخكاف خاتػف إلى حكع كخماف مخة أخخػ إال أف تمظ
الجيػد اصصجمت بسعارضة بعس أمخاء البالط االيمخاني،كالحيغ أركا بػجػب حدع األمخ بيغ تخكاف

خاتػف في كقت الحق كيبجك أنيع أرادكا إتباع الدياؽ الستبع في األعخاؼ السغػلية بحدع الخالفات
بيغ أبشاء األسخ الحاكسة بسحاكسة خاصة،اثخ

ىحا القخار عمى حالة

تخكاف خاتػف

الشفدية

كالرحية ،فدكشت احج ضػاحي تبخيد في حدف ككسج حتى تػفيت عاـ 684ىػ4284/ـ . 60

خمى الػضع لديػرغتسر بحكع كخماف بعج تخمز مغ مشافدة تخكاف خاتػف زكجة أبيو  ،إال انو لع

ييشئ شػيال  ،حيث أدػ تسخد األميخ أرغػف عمى االيمخاف احسج تكػدار مصالبا بعخش الخانية إلى

إقحامو في ذلظ الرخاع بعج أف رفس اخح جانب األميخ أرغػف خاصة أف نتيجة ذلظ الرخاع كانت
قج حدست في بادغ األمخ لرالح االيمخاف احسج تكػدار . 64

إال أف تغيخ الػضع لرالح األميخ ارغػف فيسا بعج ك مقتل االيمخاف احسج تكػدار عاـ 687ىػ/

 4281ـ كتػلي أرغػف خاف االيمخانية

690 -687ىػ4294 -4281 /ـ
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سيػرغتسر ألنو سبق كاف رفس الػقػؼ إلى جشبو  ،في الػقت الحؼ

سيػرغتسر  -إلى معدكخ أرغػف .62.

انطع جسيع أعجائو –

أثار ىحا األمخ الفدع كالخػؼ في نفذ الدمصاف جالؿ الجيغ سيػرغتسر  ،كالحؼ تدامغ مع شمب

االيمخاف أرغػف حزػره إلى البالط االيمخاني  ،فحىب عمى مزس مغ ذلظ لحشق االيمخاف

أرغػف عميو -بدبب تخاذلو عغ مشاصختو أثشاء صخاعو مع عسو االيمخاف تكػدار – ككاد أف يفتظ
بو لػال شفاعة أميخ األمخاء بػقا الستشفح في البالط االيمخاني 67

فحدع الرخاع الدمصة في

كخماف بتقديع الحكع بيغ الدمصاف جالؿ الجيغ سيػرغتسر بعج أف زكجو مغ األميخة االيمخانية -

كخكدجيغ خاتػف بشت مػنكػتسػر ابغ ىػالكػ-

كبيغ صفػة الجيغ بادشاه خاتػف التي عاكدت

الطيػر عمى مدخح األحجاث الدياسية  ،بعج أف أضحت زكجة -جخيا عمى عادات السغػؿ-
لكيخاتػ ابغ اباقا حاكع بالد الخكـ  61كالتي عخؼ عشيا سحخ تأثيخىا عمى االيمخانات السغػؿ
فشجحت في الحرػؿ عمى فخماف بحكع الديخجاف كانتداعيا مغ حكع أخييا الدمصاف جالؿ الجيغ

سيػرغتسر  ،إال إف رحيميا إلى بالد الخكـ مع زكجيا األميخ كيخاتػ جعمت جالؿ الجف سيػرغتسر
يشفخد بالدمصة .67

إال إف ىحا لع يسشع الصامعيغ في عخش كخماف مغ محاكلة تحخيس االيمخاف أرغػف عمى الدمصاف
جالؿ الجيغ سيػرغتسر ففي الػقت الحؼ فذمت فيو شقيقتو بي بي

تخكاف –

بشت تخكاف خاتػف – مغ حسل االيمخاف ارغػف عمى جعل حكع كخماف البشيا نرخت

الجيغ يػلكذاه  ،مغخية االيمخاف بديادة األمػاؿ السفخكضة عمى حكػمة كخماف في حاؿ اعتالء ابشيا
نرخت الجيغ يػلكذاه  ،ككاد يخخج حكع كخماف مغ يج جالؿ الجيغ سيػرغتر لػال تجخل كػردجيغ

زكجتو باعتبارىا مغ بشات األمخاء السغػؿ األنجاؿ  ،في الػقت نفدو عاكدت بادشاه خاتػف – زكجة

كيخاتػ -مصالبة االيمخاف أرغػف بانتداع حكع مجيشة سيخجاف مشو – كالتي سبق كاف كانت مغ حرة
بي بي تخكاف  -كتكميف ابغ أخييا شغاف شاه بغ حجاج سمصاف باإلشخاؼ عمييا .66

أدػ مػت ارغػف كاعتالء كيخاتػ عخش الجكلة االيمخانية 694ىػ4292/ـ إلى استغالؿ

صفػة

الجيغ باد شاه سمصة زكجيا االيمخاف فاستػلت عمى شؤكف الحكع كخماف  ،كسحب يج أخييا الدمصاف

جالؿ الجيغ سيػرغتسر مشو  ،كقامت بتػسيع نفػذ االقخاخصائيغ  ،فذسمت مشاشق مجاكرة إلى كخماف
ثع أقجمت إلى عدؿ الدمصاف جالؿ الجيغ سيػرغتسر كحبدو في احج القالع إال انو استصاع اليخب
مغ قمعتو كالمجػء إلى االيمخاف كيخاتػ كالحؼ أمخ صفػة الجيغ إشالؽ سخاحو  .فتطاىخت بالعفػ عشو
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إال إنيا عاكدت اعتقالو مخة أخخػ رغع احتسائو بجار قاضي كخماف الحؼ أفذى عغ مكاف كجػده
فحسل إلى القمعة كعسمت عمى اغتيالو كأشاعت إقجاـ الدمصاف جالؿ الجيغ سيػرغتسر عمى االنتحار

.66

المبحث الثالث

تتشعع البادشاه خاتػف بالحكع
ا
ضصخاب أكضاع قخاخصائيػ كخماف كنياية حكع األسخة لع ّ
شػيال  ،اذا أدػ تسخد بايجك بغ قصاؼ بغ ىػالكػ عمى االيمخاف كيخاتػ سشة 691ىػ 4296 /ـ كقتمو
إلى تبجد أحالـ البادشاه خاتػف صفػة الجيغ ؛ حيغ سعت شاه عالع ابشة الدمصاف جالؿ الجيغ
سيػرغتسر كزكجة االيمخاف الججيج بايجك خاف لألخح بالثار مغ البادشاه خاتػف التي سارعت إلى

شمب السداعجة مغ حاكع خخاساف األميخ غازاف بغ ارغػف – الحؼ اعتخض بجكره عمى مقتل عسو
كيخاتػ كتػلي بايجك الدمصة  -63إال إف السصالبيغ بثأر الدمصاف جالؿ الجيغ سيػرغتسر لع
يسيمػىا شػيال  ،إذ سخعاف ما ىاجسػا مجيشة كػاشيخ مسا اضصخ البادشاه خاتػف لمجػء إلى قمعة

السجيشة . 68

استدمست البادشاه خاتػف في نياية السصاؼ إلى قجرىا بعج أف انفس عشيا جسيع مغ حػليا

كانزسػا إلى كخدك جيغ – زكجة الدمصاف جالؿ الجيغ سيػرغتسر – التي مشحيا االيمخاف بايجك حكع

كخماف بجالً عشيا  ،فتحت القمعة كتع إلقاء القبس عمييا كعمى جسيع القادة كاألمخاء الستعاكنيغ معيا
كصجر األمخ بخشقيا كسا أقجمت عمى خشق زكجيا جالؿ الجيغ سيػرغتسر .69

إال أف كخدكجيغ التي استحػذت عمى أمالؾ البادشاه خاتػف لع تشعع ىي األخخػ شػيال بحكع
كخماف شػيال فبعج اف حرمت مغ بايجك خاف بيارليغ بحكع ابشيا قصب الجنيا كالجيغ جياف شاه بغ
سيػرغتسير كخماف ،كاف الرخاع في الجكلة االيمخانية قج حدع لرالح األميخ غازاف كتسكشو مغ
قتل بايجك خاف كاعتالء الدمصة في الجكلة االيمخانية فأسخع األمخاء السشاكئيغ إلى سمصة كخدكجيغ
كابشيا قصب الجيغ شاه بإحكاـ سيصختيع عمى كخماف .30
اسشج الدمصاف غازاف حكع كخماف إلى دمحم شاه بغ سمصاف حجاج سشة 691ىػ4296/ـ بجؿ مغ

كخدكجيغ خاتػف الرتباشيا بااليمخاف بايجك خاف مغ جية كاضصخاب األكضاع في كخماف مغ جية
أخخػ  34لكغ يبجك أف السراىخة بيغ كخدكجيغ كبايجك خاف ىي الجافع الخئيدي في عدليا عغ
حكػمة كخماف .
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اكؿ الدمصاف دمحم شاه بغ سمصاف حجاج سمصتو في كخماف عاـ  696ىػ 4296/ـ في الػقت الحؼ
ز َ
ساءت فييا ألكضاع في كخماف كاضصخبت كسادت الفػضى في البالد نتيجة النقداـ األعياف
كالػجياء الحيغ اتخحكا جانب الدمصاف دمحم شاه بيشسا األمخاء القخاخصائييغ – غياث الجيغ سيػؾ شاه

– حفيج تخكاف خاتػف – كاالميخ حدغ شاه بغ سمصاف حاجب – شقيق الدمصاف – كبعس القادة

العدكخييغ كاإلدارييغ يعسمػف عمى االستحػاذ عمى حكع كخماف 32

استغل غياث الجيغ سيػؾ شاه تدمط األميخ نػركز عمى الجكلة االيمخانية فحاكؿ استسالتو الى جانب
في االستحػاذ عمى حكع كخماف بعجـ ما قجـ لو الكثيخ مغ اليجايا كاألمػاؿ فتسكغ سيػؾ شكاه مغ

الحرػؿ عمى فخماف بحكع كخماف بجال مغ مطفخ الجيغ دمحم شاه  ،إال أف األخيخ ما أف سسع باألمخ
حتى أسخع إلى بالط االيمخانيغ مع كجياء كخماف يدتعصف الدمصاف غازاف كفي الػقت نفدو محح ار
الدمصاف مغ ازدياد نفػذ أميخ األمخاء نػركز  37كمع أف الدمصاف غازاف قج اصجر الفخماف بإعادة

الحكع إلى سمصاف دمحم شاه  ،إال أنو في الػقت نفدو أرسل القاضي فخخ الجيغ اليخكؼ 31قاضي
ىخات معو في إدارة حكع كخماف كذلظ الضصخاب األكضاع فييا كمسا ذكخه صاحب كتاب كصاؼ
الحزخة " ...في الػقت الحؼ تػلى فيو مطفخ الجيغ دمحم شاه الدمصة في كخماف  ،فقج حرل بدبب

ترخؼ بعس االمخاء اك مغ يتخبط بيع انػاع الخمل في شؤكف الجكلة كأمػاليا . 36"...ادػ انغساس
الدمصاف دمحم شاه في الميػ ك الريج اك التػاجج في بالط الدمصاف غازاف أف أصحبت اليج الصػلى

لمقاضي بإدارة حكػمة كخماف كمسا ذكخه مشجع باشي قػلو "...كسيخ ليا كزيخه القاضي فخخ الجيغ

اليخكؼ نائبا عشو ككاف لسحسج شاه اخػة كأبشاء عع ]

[ بكخماف كليع ركاتب كاقصاعات كلسا كصل

الػزيخ الى كخماف استخف بيع كضيق عمييع  36 "....فاخح يعسل عمى إبعاده عغ الحكع كإجالس
احج األشخاص مغ خارج األسخة القخاخانية مدتغل البالط االيمخاني لو 33

أدػ ىحا األمخ ازدياد نفػذ نائب الدمصاف  -القاضي اليخكؼ  -كمحاكلة إخخاج الحكع مغ األسخة
القمتغ شاىية مغ جية  ،كغياب دمحم شاه بغ سمصاف حجاج  ،إلى استياء أخيو محسػد شاه كالحؼ
استغل تػجو أخيو دمحم إلى بالط الدمصاف غازاف لمسذاركة في حسمتو عمى بالد الذاـ كألقى القبس

عمى نائب الدمصاف غازاف القاضي اليخكؼ كقتمو 699ىػ300 /ـ . 38

اثارت تمظ االضصخابات كمقتل القاضي فخخؼ الجيغ اليخكؼ غزب الدمصاف غازاف كالحؼ أمخ
حاكع فارس (ساداؽ نػيغ ) بسياجسة كخماف كإنياء تسخد محسػد شاه  ،كفخض الحرار عمى كخماف

مجة أربعة أشيخ .أيقغ محسػد شاه عجـ ججكػ السقاكمة خاصة بعج اف تخمى عشو معطع قادتو
كانطسػا الى جير الدمصاف  ،فأقجـ عمى تدميع نفدو فأرسل إلى معدكخ الدمصاف إال انو أقجـ عمى
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االنتحار ما إف كصل إلى ىسجاف كسا ذكخ مشجع باشي " ...فقتل محسػد نفدو بالدع عمى الصخيق
كاما سيػكذاه فقتمو غازاف خاف .39"...

عاد دمحم شاه إلى حكع كخماف مخة أخخػ كقاـ بالتخمز مغ بعس مغ كاف يذظ في كالئيع أك
اشتخاكيع في تسخد أخيو  ،إال أف انيساكو في الذخب عجل بػفاتو عاـ  302ىػ4702 /ـ .80

نرب غازف مغ بعجه أخيو حدغ شاه اال انو تػفي بعج شيخ مغ تػليو الحكع  ،مسا اضصخ غازاف
إلى تعييغ قصب الجيغ شاه جيياف عاـ  302ىػ4702 /ـ كالحؼ سبق كاف أشيح بحكسو في كخماف

بعج القزاء عمى بايجك خاف ، 84لكغ

قصب الجيغ شاه جيياف لع يشراع إلى رغبات الدمصاف

غازاف في إرساؿ ما بحمة قخاخصائيػ كخماف مغ ضخائب لمجكلة االيمخانية كقبس عمى محرمي

استشاد عمى ركاية مشجع باشي
الزخائب االيمخانييغ  ،إال أف مػت الدمصاف غازاف حاؿ دكف عقابو
ً
" ...كلسا بمغو مػت غازاف خاف انتيد الفخصة كقبس عمى أمخاء التتخ الحيغ كانػا بكخماف لتحريل

األمػاؿ السقخرة .82 "...

أدػ جمػس الدمصاف دمحم خجا بشجا اكلجايتػ عمى عخش الجكلة االيمخانية346-307ىػ-4707/
 4746ـ

إلى خمع قصب الجيغ شاه جياف بعجما أيقغ عجـ كفائتة كميمو لمعدلة فخحل قصب الجيغ

إلى شيخاز.كجعل الدمصاف اكلجايتػ كخماف مغ نريب أميخ األمخاء قتمػغ شاه نػيغ ، 87كبحلظ

انتيى حكع األسخة القخخصائية في كخماف التي داـ حكسيا قخابة القخف مغ الدماف "...مقخ حكػمة
ساللة قصب الجيغ انتيت تساما في كخماف كانتيت بحلظ ذرية بخاؽ حاجب ككسا قيل السمظ يبقى مع

الكفخ كال يبقى مع الطمع 81 "..
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خمز بحث قخاخصائيػ كخماف إلى مجسػعة مغ الشقاط السيسة نجسميا باالتي .

نجح بخاؽ حاجب فى تػشيج أركاف دكلتو الشاشئة بعج تاميغ مػقفو ككدب كد جسيع القػػ الدياسية
آنحاؾ سػاء كانت إسالمية اك مغػلية كنجح في كبح جساح سالشيغ الجكلة الخػارزمية التي كانت

يشير جدجىا الرخاع األسخؼ مغ جية كاقتصاع السغػؿ الجدء االكبخ مغ أراضييا .

حرل بخاؽ حاجب عمى اعتخاؼ الخالفة العباسية بحكسو في كخماف إلضفاء الذخعية فسشحتو
الخالفة العباسية لقب قتمغ سمصاف كاق اخره ما بيجه مغ البالد التي كججت في القخخصائييغ القػة
الججيجة التي يسكغ أف تقف أماـ تصمعات الخػارزمييغ في مياجسو الخالفة العباسية كفي الػقت

نفدو كجج بخاؽ حاجب في الخالفة العباسية الجاعسة لصسػحو في إنذاء إمارة كراثية بسا يقتصعو مغ

أمالؾ الخػارزمييغ الدابقة .

نجح بخاؽ حاجب في إبعاد خصخ السغػؿ عغ كخماف مغ خالؿ االعتخاؼ بتبعيتو ليع كالحرػؿ عمى
يارليغ القاآف بحكسو كخماف  ،فكانت عالقة القخاخصائييغ بالسغػؿ الى حج ما شبو مدتقمة شيمة عيج
بخاؽ حاجب كخميفتو قصب الجيغ  .اال اف ىحا االمخ تغيخ بػجػد الذحشة السغػلي في كخماف مشح
عيج مشكػ خاف حيغ فقج القخاخصائيػف ذلظ االستقالؿ الشدبي .

انتقمت تبعية كخماف مغ خانية السغػؿ العطسى الى الجكلة االيمخانية بعج قياـ ىػالكػ بإسقاط الخالفة

العباسية كتأسيذ الجكلة االيمخانية فذخع سالشيغ قخاخصائيػ كخماف إلى إعالف التبعية كالػالء
كالصاعة اليمخانات الجكؿ االيمخانية لمسحافطة عمى كيانيع الدياسي  .كاف لمسراىخات الدياسة
(القخاخصائية – االيمخانية ) األثخ الكبيخ عمى أكضاع الجكلة القخاخصائية في كخماف  .إذ كثي اًخ ما
يعتسج الغخماء القخاخصائيػف عمى زكجات كمحزيات االيالخانييغ في حدع الرخاع عمى العخش .
لقج غمب عمى تاريخ قخاخصائيػ كخماف استئثار الشداء مغ بشات الدالشيغ بالدمصة كلظ نتيجة لتأثخىع
بتقاليج نطاـ االلتاؼ – اسمػب حكع قبائل الديػب-

عامة كنطاـ الحكع دكلة القخاخصائية في

التخكدتاف خاصة التي عخؼ عبخ تاريخيا حكع قخابة ثالثة مغ الكػرخانات .

أدػ إشخاؾ الدالشيغ القخاخصائييغ لمدالشيغ االيمخانييغ في إنياء الرخاع األسخؼ حػؿ الدمصة إلى
فقجانيع الستقالليع كبالتالي ميج إلنياء حكع في عيج الدمصاف غازاف كالحؼ تع في عيج خميفتو

الدمصاف دمحم خجابشجا فيسا بعج .
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اليػامر كالسرادر

 - 4كانت حرة جالؿ الجيغ اكبػخ أبشائػو غدنػو كباميػاف كبػالد الغػػر كمػا يمييػا مػغ اليشػج بيشسػا كانػت حرػة قصػب الػجيغ
ازالغ شػػاه كلػػي العيػػج خ ػػارزـ كخ اخسػػاف كشبخسػػتاف بيشسػػا كانػػت حرػػة غيػػاث الػػجيغ بيػػخ شػػاه كخمػػاف ككػػير كمك ػخاف ،
كجعل العخاؽ العجسي كاألجداء الغخبية مغ إيخاف مغ حرة ركغ الجيغ غػرشاه

عػغ ىػػحا السػضػػػع يشطػػخ الشدػػؼ  :سػػيخة الدػػمصاف جػػالؿ الػجيغ مشكبختػػي  ،تخجسػػة كتحقيػػق حػافع احسػػج حسػػجؼ دار الفكػػخ
العخبي  :القاىخة  )4967ص  ،32ص ص 403-401

 2اختمفػػت الخكيػػات التاريخيػػة فػػي كيفيػػة كصػػػؿ بػخاؽ حاجػػب كاخػػػه الػػى الػػبالط الخػػارزمي فسػػشيع مػغ يػػخػ انػػو مػػغ
اركاف حكػمة الكػرخاف القخخصائي يمػ –جي –لػ كػ
 ( ylu –chi – lu –kuكقػج جػاء الستحرػاؿ الط اخئػب السفخكضػو مػغ القخاخصػائييغ عمػى الجكلػة الخػارزميػة

اال اف

الدمصاف الخػارزمي استبقاه عشجه بيشسا نخػ اف بخاؽ حاجب ىػ احجػ اسخػ معخكة ايالمر سشة 603ىأ4240/ـ
عشو ىا السػضػع يشطخ

 مشػجػع بػاشػي  ،أحػسػج بغ لػصػػف هللا ( ت 4447ى ػ )  :جػامػػع الػػجكؿ  ( ،مخصػػط ) محفػضػو بػجار السخصػشػات العخبيػةبالسيشجسػػيغ تح ػػت رق ػػع  496تػػاريخ  ،مد ػػشتخة ع ػػغ ( بسكتبػػة عسػمي ػػة  ،تخكي ػػا  ،رقػػع السخصػش ػػة  . 6049كرق ػػة ، 667

عبػاس اقبػاؿ  :تػاريخ ايػخاف بعػج االسػالـ  ،ص  ، 620عبػاس خسػيذ الدبيػجؼ  :صػخاح القػػػ الدياسػة فػي اسػيا الػسػصى

646-649ى ػػ4248-4426/ـ اشخكحػػة دكتػػػراه غيػػخ مشذػػػرة مقجمػػة الػػى جامعػػة القادسػػية  /كميػػة التخبيػػة  ، 2003ص
ص . 479-478
 - 7مشذی کخمانی ،ناصخالجيغ ،سسط العمی لمحزخه العميػا ،ترػحيح عبػاس اقبػاؿ( ،اسػاشيخ ،تيػخاف  ، ) 4717:ص
.22
1

شجاع الجيغ ابػػ القاسػع زكزنػي  :عسػل الخػػارزمييغ عمػى كخمػاف كػاف مػغ عامػة الشػاس تػجرج فػي الس اختػب مػغ جػابي

لالمػاؿ

بمغ مختبة السمػكيو استػلى عمى كخماف مغ بقايا الغد التخكساف عغ ىحه الذخرية يشطخ

الشدػؼ  :سيخة الدمصاف  ،ص ص  .36-31مشذيء كخماني  ،سسط العمى  ،ص 20
 - 6مشػجػع بػاشػي  :جػامػع الػجكؿ  ،كرقة . 667

* الدمصاف شسذ الجيغ أيمػتسر عيعػشج شػسذ الػجيغ ألػتسر السؤسػذ الحقيقػي لجكلػة السساليػظ فػي اليشػج ،كىػػ مسمػػكي اشػتخاه
ئيدػا لحخسػو ،ثػع أسػشج إليػو حكػع كاليػات اليشػج ،ثػع إنػو أمدػظ
قصب الجيغ أيبظ مغ غدنة ،كحسمو معو إلػى اليشػج ،ثػع جعمػو ر ً

بسقاليج الحكع في اليشج بسذػػرة رجػاؿ الجكلػة سػشة 603ىػػ4244/ـ .داـ حكػع ألػتسر نحػػ ربػع قػخف قزػاه فػي تثبيػت دعػائع
دكلتػػو التػػي شػػسمت شػػساؿ اليشػػج مػػغ الدػػشج إلػػى البشغػػاؿ ،كنجػػح فػػي القزػػاء عمػػى ثػػػرات أمػخاء اليشػػجكس كعػػجة ثػػػرات أخػػخػ

كلكشو ما كاد يتخمز مشيا حتى ضيخ لو خصخ السغػؿ ،كألحقػا بجياره الخخاب كالجمار ،كلكشيع لع يتحسمػا حػ اخرة جػػ بػالده،
كاتجي ػػا صػػػب الغػػخب ثانيػػة ،فشجػػت الػػبالد مػػغ شػػخكرىع .فػػي عػػاـ 626ى ػػ4228/ـ كصػػمت إلػػى دىمػػي سػػفارة مػػغ الخميفػػة
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العباسػػي السشترػػخ بػػاهلل ( )4212-4226/610-627بخئاسػػة رضػػي الػػجيغ حدػػغ الرػػاغاني ،تحسػػل الكدػػػة كاليػػجايا إلػػى
الدمصاف إيمتع ِ
تسر ككلجه كرجاؿ دكلتو .فاستقبمت بحفاكة
كبيػخة ،ككانػػت ىػػحه أكؿ مشاسػبة يتمقػػى فييػػا حػاكع مدػػمع فػػي اليشػج اعت اخفػاً مػػغ الخميفػة برػػفتو سػػمصاف اليشػج ،كضػخبت بيػػحه

السشاسبة نقػد فزية نقذت عمييا عبارة "ناصخ أميخ السؤمشيغ" .فكاف شسذ الجيغ التسر أكؿ سمصاف فػي اليشػج يتدػمع مثػل
ىػػحا التقميػػج ،كبػػجأ فػػي ضػػخب نقػػػد فزػػية عنقػػر عمييػػا اسػػسو بج ػػار اسػػع الخميفػػة العباسػػي ،فكانػػت أكؿ نقػػػد فزػػية عخبيػػة
خالرة تعزخب في اليشج .كسا يعج ألتسر مغ أعطع حكاـ اليشج السدمسيغ فيػ مغ حفع اليشػج مػغ ىجسػات السغػػؿ ،كأكسػل
فػػتح اليشػػج الذػػسالية .كقػػج تعػػخض شػػسذ الػػجيغ ألػػتسر لسحاكلػػة اغتيػػاؿ مػػغ قبػػل الصائفػػة اإلسػػساعيمية أثشػػاء تأديتػػو صػػالة

الجسعػػة ،فتػجػػو عمػػى رأس حسمػػة لمقزػػاء عمػػى جيػػػبيع اإلسػػساعيمية فػػي السمتػػاف ،كلكشػػو اعتػػل اعػػتالالً خصي ػ اًخ فحسػػل إلػػى

دىمي ،حيث تػفي في شيخ شعباف سشة 677ىػ 4276 /ـ
عغ شخرية الدمصاف كعغ سمصشة دليي يشطخ

& Ashirbadi Lal Srivastava ; The Sultanate of Delhi (711- 1526 A.D ) Shiv Lal
Agrawala.co .Agra.1966 .pp 94-98
 - 6مشذي كخماني  :سسط العمى  ،ص 27
 -3ناصخ الجيع مشذيء كخماني  :سسط العمى  ،ص . 27
 - 8بشاكتي  :ركضة الي االلباب  ،ص 120

 9ركدباف  :احجىى مػغ كخمػاف جشػػب مجيشػة كػاشػيخ (كػاسػيخ ) تحػجىا مػغ الذػساؿ ميشػة جيخفػت كمػغ الغػخب مغػػف كمػغ

الجشػب ىخمد تستاز بكثخة العيػف كيعسل اىميا بداعة االرز كالحرة ..الخ

يشطػػخ  :االصػػصخخؼ اب ػخاىيع ابػػغ اسػػحاؽ بػػغ دمحم الفارسػػي  :السدػػالظ كالسسالػػظ :تػػح دمحم جػػابخ عبػػج العػػاؿ الحدػػيشي (دار
القمع  :القاىخة  )4964 :ص . 99
( 9- George lane : Early Mongol Rule In Thirteenth Century Iran . A Persian renaissance
London : 2003) pp 102 103.
10- John andrw boyle : Dynastic and political of The IL-KHan from Cambridge history of
Iran Volume 5 (Cambridge 1968) 4 pp.223
 -42الشدػؼ  :سيخة الدمصاف  ،ص 431
* قمعة كػاشيخ  :ىي قمعة مجيشة بخدسيخ (كػ اشيخ ) عاصسة االقميع
كي لدتخنج  :.بمجاف الخالفة الذخقية  :تخجسة كػركيذ عػاد (مصبعة الخابصة  ) 4961 :ص . 712
12- John andrw boyle : Dynastic and political of The IL-Khan p 323
13- I bid ,p323.
 - 46الجػيشي  :تاريخ فاتح العالع  ،ص .442
 46الشدػؼ  :سيخة الدمصاف  ،ص .436-436
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 : 43تاريخ فاتح العالع  ،ص 442
 48الجػيشي  :تاريخ فاتح العالع  ،ص .447

 -49الشدػؼ  :سيخة الدمصاف  ،ص ص .241-247
 20ابغ االثيخ ا:لكامل  ،ج ، 40ص .167
20- John andrw boyle : Dynastic and political of The IL-Khan p329.
 - 22الجػيشي تاريخ فاتح العالع  ،ص .447
 27الشدػؼ  :سيخة الدمصاف  ،ص 211

 - 21مدتػفي قدكيشي  ،حسج هللا بغ ابي بكخ بغ نرخ  :تاريخ كديجة  ،باىتساـ دكتخ عبج الحديغ نػائي ( ،مؤسدو
انتذارات اميخ كبيخ  ،تيخاف  4784 ،ىػ.ش ) ص . 196
 - 26رشيج الجيغ فزل هللا اليسحاني  :جامع التػػاريخ  :تػاريخ خمفػاء جشكيدخػاف مػغ اككتػاؼ قػاآف الػى تيسػرقػاآف  ،نقمػو
الى العخبية فؤاد عبج السعصي الرياد  ،راجعو كقجمػو يحيػى الخذػاب  ،ط( 4دار الشيزػة العخبيػة  :بيػخكت )4987 :ص
.18
 - 26عبج الحسيج ايتي  :تحخيخ تاريخ كصاؼ الحزخة (انتذارات بشياد فيخنظ  :تيخاف 4716 :ىػ.ش )  ،ص 467
 23عغ حخكب الدمصاف جالؿ الجيغ في الػقػقاز يشطخ
John andrw boyle : Dynastic and political of The IL-Khan pp 322-335..
 28رشيجالجيغ فزل هللا اليسحاني  :جامع التػاريخ  :تاريخ خمفاء جشكيدخػاف مػغ اككتػاؼ قػاآف الػى تيسػرقػاآف  ،نقمػو الػى
العخبيػػة ف ػؤاد عبػػج السعصػػي الرػػياد  ،راجعػػو كقجمػػو يحيػػى الخذػػاب  ،ط( 4دار الشيزػػة العخبيػػة  :بيػػخكت )4987 :ص
.18
 29مشذي كخماف  :سسط السعالي  ،ص . 26
 70الذيخازؼ  :كصاؼ الحزخة  ،ص

 - 74الجػيشي  :تاريخ فاتح العالع  ،ص .447
 72صسع ىا الججكؿ باالعتساد عمى
كميفػرد ادمػنج بػزكرث  :الدالالت االسالمية الحاكسة  ،تخجسة عسخك السالح  ( ،ىيئة ابػػ ضػبي لمدػياحة كالثقافػة  ،دار
الكتب الػششية  ،ابػ ضبي  ، ) 2047 :ص ص .267-262
- 77سسط السعالي ص .70
 - 71الجػيشي  :تاريخ فاتح العالع  ،ص .447
* الػزيخ جشقاؼ  :كزيخ الخاقاف اككتاؼ تعػد اصػلو الى قبيمة الكخاييت كبعس السرادر ارجعتو الػى قبائػل االيغػػر كػاف
يحزى بثقة جشكيدخاف اف جعل مشو مدتذار لو حاكع عمى الريغ الذسالية ثع اصبح كزي اخ الككتاؼ ككيػػؾ خػاف قتػل فػي
زمغ مشكػ خاف عمى يج غخيسو دانذسشج الحاجب .
عغ ىحه الذخرية يشطخ
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اليسحاني  :جامع التػاريخ  ،تاريخ خمفاء جشكيدخاف  ،ص ص . 439-436
 - 76مشذي كخماني  :سسط العمى  ،ص26

35- George lane : op.cit p104 .
 - 73رشيج الجيغ فزل هللا اليسحاني  :جامع التػػاريخ  :تػاريخ خمفػاء جشكيدخػاف مػغ اككتػاؼ قػاآف الػى تيسػػر قػاآف ، ،
ص  66؛

.

* الراحب محسػد يمػاج  :فخخ الجيغ أبػ القاسع محسػد بغ دمحم ،عيعخؼ بيمػاج الخػارزمي -كزيخ الخاقاف  ،مغ أعياف
دكلة جشكيد خاف كالعطساء كالػزراء في ىحا الدماف ،كعميو مجار السمظ في
سجيجا
كاتبا
ً
السذخؽ ،كإليو تجبيخ مسالظ تخكدتاف كبالد الخصل كما كراء الشيخ كخػارزـ ،ككاف مع ىحا الحكع كالجىاء ً

يكتب بالسغػلي ػ ػػة كاإليغػػػرية كالتخكية كالفارسية ،كيتكمع بالخصائية كاليشػجية كالعخبية ،ككاف في غاية الفيع كالحكاء كالسعخفة
.
يشطخ :

ابغ الفػشي  ،كساؿ الجيغ ابػ الفزل عبج الخزاؽ بغ تاج الجيغ احسج  ،تمخيز مجسع االداب في معجع

االلقاب  ،حققو د.مرصفى جػاد (السصبعة الياشسية  ،دمذق  ) 4967 :ؽ ، 7ج ، 1ص ص . 299-298
39- George lane : op.cit .p105
 -79مشذي كخماني  :سسط العمى  ،ص ص 29-28
 - 10بشاكتي  :ركضة أكلي األلباب  :ص 243
 - 14مشذي كخماني  :سسط العمى  ،ص . 72
 - 12حػػيغ اسػػتقخت األكضػػاع لسشكػػػ خػػاف كقزػػى عمػػى جسيػػع الستسػػخديغ مػػغ األم ػخاء األنجػػاؿ حتػػى قػػاـ بإعػػجاد حسمتػػيغ
كبيختيغ لتػسيع مشاشق اإلمبخاشػريػة السغػليػة شػخقا كغخبػا األكلػى بقيػادة قػػبالؼ خػاف السػتكساؿ فػتح الرػيغ كعيػج بالثانيػة
ليػالكػ الحتالؿ األجداء الغخبية مغ بالد ايخاف كالعخاؽ كاسقاط الخالفة العباسية في بغجاد .
عغ ىحا السػضػع يشطخ
الجػيشي  :تاريخ فاتح العالع  ،ـ  2ص ص  ، 273-226رشيج الجيغ  :جامع التػاريخ  ،ص ص . 273-271
 - 17مشذي كخماني  :سسط السعالي  ،ص . 76
11

ناشػػشاختو  :تػػاريخ شػػاىي قخاختائيػػاف ،باىتسػػاـ كترػػحيح دمحم اب ػخاىيع باسػػتاني بػػاريدؼ  ( ،انتذػػارت نبيػػاد كفيخنػػظ

ايخاف  :تيخاف :

) ص ص 408- 403

 : - 16ناششاختو  :تاريخ شاىي قخاختائياف  ،ص . 403
44ناششاختو  :تاريخ شاىي قخاختائياف  ،ص 444
- Nİ LGÜN DALKESEN : GENDER ROLES AND WOMEN’S STATUS IN CENTRAL ASIA
AND ANATOLIA BETWEEN THE THIRTEENTH AND SIXTEENTH CENTURIES . A
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THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED
SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY .p 177.
 - 13تاريخ شاىي قخاختائياف  ،ص .469
 - 18ىػ بخاؽ بغ اسغ دكا بغ مػتكغ بغ جغتػاؼ حكػع مػا بػيغ  4234 -4266حػاكؿ اباقػا ثشيػو عػغ مياجسػة خ اخسػاف
مقابل حرػلو عمػى مقاشعػة غػنػو ككخمػاف اال انػو رفػس ىػحا العػخض اعتقػاد مشػو بزػعف ااباقػا كالػحؼ اسػتصاع االنترػار
عميو
عغ ىحا السػضػع يشطخ رشيج الجيغ  ،جامع التػاريخ  ،ـ  ،2مج  ، 2ص  ، 48ص . 18

 - 19معيغ الجيغ نصشدؼ ،مشتخب التػاريخ معيشی  ،بياىتساـ اشتخخؼ پخكيغ (مذخرات  :اساشيخ  ،تيخاف 4787 :
ؽ.ش ) ص 28
 60مشذي كخماني  :سسط العمى  ،ص . 18
47 - Nİ LGÜN DALKESEN: op.cit .178.

 - 62رشػيج الػجيغ فزػل هللا  :جػامع التػػاريخ  :تػاريخ السغػػؿ االيمخػانيػف ،تخجسػة دمحم صػادؽ نذػات كفػؤاد عبػج السعصػي
الرياد ( ،دار احياء الكتاب العخبي  ،القاىخة  ) 49 :ص 6
 - 67مشذي كخماني  :سسط العمى  ،ص . 18
* الدػمصاف جػالؿ الػجيغ  :الدػمصاف جػالؿ الػجيغ فيػخكز شػػاه الخمجػي أكؿ سػمصاف فػي أسػخة الخمجيػيغ الػحيغ حكسػػا مسمكػػة
دىمي اإلسالمية مغ سشة 689ىػ حتى سشة 320ىػ ،كأصػل الخمجيػيغ مػغ األتػخاؾ األفغػاف ،ككػانػا مػغ السحػاربيغ األشػجاء،
ضيػػخ أمػػخىع أيػػاـ الدػػمصاف محسػػػد بػػغ سػػبكتكيغ ،ككػػانػا قػػج تحخك ػػا مػػغ خ اخسػػاف إلػػى اليشػػج بعػػج اجتيػػاح جشكيػػد خػػاف ليػػحه
الػػبالد ،ككػػاف قائػػجىع سػػيف الػػجيغ الخمجػػي أحػػج قػػادة الدػػمصاف جػػالؿ الػػجيغ متكبختػػي خ ػػارزـ شػػاه ،كقػػج فارقػػو سػػشة 620ىػ ػ

كذىػب إلػػى اليشػػج مغاضػباً لػػو كباليشػػج التحػػق الخمجيػػف بخجمػػة شػػسذ الػػجيغ ألػتسر الػػحؼ حكػػع دىمػػي بعػج كفػػاة قصػػب الػػجيغ

أيبػػظ ،كعيػػشيع شػػسذ الػػجيغ ألػػتسر كالة عمػػى إقمػػيع البشغػػاؿ ،ككػػحلظ فػػي الػضػػائف

الكبػػخػ فػػي دكلتػػو ،فمسػػا ذىبػػت دكلػػة

ألتسر رأػ الخمجيػف أنيع أحق باألمخ مغ بعجه ،كلكغ البصل الكبيخ غياث الجيغ بمبغ استػلى عمى السمػظ ،كخػاض حخكبػاً
شخسة ضج السغػؿ الحيغ حاكلػا غدك اليشج عػجة مػخات ،كانترػخ عمػييع فػي كػل مػخة حتػى مػات سػشة 686ىػػ ،كخمفػو حفيػجه

معد الجيغ كيقباذ الحؼ مكث في الحكع ثالث سشػات ثع أصيب بالذمل ،فثار عميو جالؿ الجيغ فيػخكز شػاه الخمجػي بػجعػػ

أنو ال يرمح لمسمظ كىػ مذمػؿ ،كتحخؾ جالؿ الجيغ مػغ البشغػاؿ بجػير كبيػخ ،كاسػتػلى عمػى دىمػي فػي  7جسػادػ اآلخػخة
سشة
689ىػ ػ كقتػػل معػػد الػػجيغ كيقبػػاذ ،كأصػػبح ىػػػ أكؿ سػػمصاف خمجػػي عمػػى مسمكػػة دىمػػي اإلسػػالمية ،ككػػاف فػػي الدػػبعيغ مػػغ
عسخه.
عغ ىحا السػضػع يشطخ
Jackson, Peter : The Delhi Sultanate : a political and military history , the University Press,
Cambridge ; the United Kingdom 2003 pp 191-192 .
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 - 61مشذ ػػي كخم ػػاني  :س ػػسط السع ػػالي  ،ص  421؛ ناش ػػشاختو  :ت ػػاريخ ش ػػاىي قخاختائي ػػاف  ،ص ص 66-66عب ػػج
الحسيج آيتي  :تحخيخ كصاؼ 411 ،
 - 66مشذي كخماني  :سسط العمى  ،ص ص  ، 64- 60ديباجة تاريخ شاىي قخاختائياف  ،ص پشچاه شذع ()66
 - 66مشذي كخ ماني  :سسط العمى ص 64
 63مشذي كخماني  :سسط العمى  ،ص 62
 68مشذي كخماني  :السرجر نفدو ص 61
 -69مدتػفي قدكيشي :تاريخ كديجة  ،ص . 674
 60معيغ الجيغ نصشدؼ ،مشتخب التػاريخ ص 29

 - 64عغ الرخاع االسخؼ في الجكلة االيمخانية يشطخ
 - 62مشذي كخماني  :سسط العمى  ،ص 66
 67االميخ بػقا  :اشيخ االمخاء االيمخانييغ كاف لو الجككر الكبيخ في حدع الرػخاع مػا بػيغ الدػمصاف احسػج تكػػدار كابػغ

اخيو ارغػف ابغ اباقا حاكع خخاساف  ،نجح في اجالس ارغػف عمى عخش

الجكلة االيمخانية كافئو االيمخاف ارغػف اف جعل مشو كزي اخ كفػض اليو امػخ الػبالد االيمخانيػة كمشحػة القػاأف العطػيع قػػبالؼ
لقب جشكدانظ أؼ اميخ االمخاء .
عغ ىحه الذخرية كدكرىا في احجاث الجكلة االيمخانية يشطخ

شػػيخيغ عمػػي احسػػج الدػػبعاكؼ  :دكر الػػػزراء فػػي الر ػخاعات الدياسػػة الجاخميػػة عمػػى الدػػمصة فػػي دكلػػة السغػػػؿ االيمخػػانييغ

376-666ى ػػ4776-4268/ـ  ،رسػػالة ماجدػػتيخ غيػػخ مشذػػػرة مقجمػػة الػػى جامعػػة السسػصػػل  /كميػػة االداب ، 2042،
ص ص 36-69
 61عباس اقباؿ اشتاني  :تاريخ السغػؿ ص 100
 – 67مدتػفي قدكيشي  :تاريخ كديجة  ،ص  .671؛
Nİ LGÜN DALKESEN: op.cit .181
 - 66مشذي كخماني  :سسط العمى  ،ص  36 ،شبشكارة  :معجع االنداب  ،ص ، 200
 66شبشكاره  :معجع االنداب  ،ص ص 204-200
 63عغ الرخاع بيغ غازف كبايجك يشطخ

 - 68مشذي كخماني  :سسط العمى  ،ص 36
 - 69مشذيء كخماني  :سسط السعالي  ،ص 33
 - 30مدتػفي قدكيشي 671 :

 - 34نصشدؼ  :تاريخ معيشي  ،ص 74
 - 32مشذيء كخماف  :سسط السعالي ص ص 80-39
 37مشذي كخماني :سسط العمى  ،ص 80
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 31قاضػي القزػػاة فخػخ الػػجيغ ابػػ الفزػػل بػػغ عبػج هللا بػػغ شػسذ الػػجيغ بػغ دمحم بػػغ عبػػجهللا بيػارؼ مػػغ اىػالي بيػػار قػػػمذ

بيغ يدصاـ كسبدكار كاف مغ فرحاء عرخه ككاف ججه عبج هللا بيارؼ قاضي ىخات زمغ الخػاجو شسذ الجيغ الجػيشي

يشطخ نصشدؼ  :تاريخ معيشي ىػامر ص . 72
 36كصاؼ الحزخة  ،ص 37

 -36مشجع باشي  :جامع الجكؿ  ،كرقة 661
 -33الذيخازؼ  :كصاؼ الحزخة  ،ص 37

 -38عبج الحسيج آيتي  :تحخيخ تاريخ كصاؼ  ،ص ص 273-276
 39مشجع باشي  :جامع الجكؿ  ،كرقة .661
 80نصشدؼ  :تاريخ معيشي  ،ص . 72
 - 84مشذي كخماني ص . 38-33
 82مشجع باشي  :جامع الجكؿ  ،كرقة .666
 -87قتمػغ شػػاه  :بمكػػخ بيكػػي اؼ اميػػخ االمػخاء نائػػب التتػػخ اك نائػػب الدػمصاف غػػازاف

كػػاف يحسػػل رتبػػة نػػػيغ كػػاف يحطػػى

بسكانة عشج الدمصاف غازف اال اف ىديسة في قحذب جعمتو يػشقع عميػو كيبعػجه الػى مشصقػة جػيالف لكػغ اسػتعاد امتيا ازتػو فػي
عيج خميفتو اليجاتػ كشاركو في فتػحات جيالف كقتل في احج السعارؾ عاـ 303ىػ 4703/ـ
ابػػػ القاسػػع عبػػج هللا بػػغ عمػػي القاشػػاني  :تػػاريخ أكليجػػاتػ  ،اىتسػػاـ ميػػيغ ميمبػػي ( ،شػػخكت انتذػػارات عمسػػي كفيخنكػػي :
تيخاف  4787ؽ.ش : ) .ص ص . 18-13
 - 81قاشاني  :تاريخ أكليجاتػ  :ص .17
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