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  ال�ق�مة :

ــ�ف، وم�احل �ه�ر أم�اء ه�ه  ــ�ة ب�ي أشــــ ــة إلى القاء ال�ــــــ�ء على أســــ ته�ف ال�راســــ

ــغ��   ــ�ا ال�ــــ ــ�ة في آســــ ــ�  )١(األســــ ــف ال�اني م� الق�ن ال�ــــــا�ع اله���/ال�ال� ع�ــــ في ال��ــــ

ال��الد�، و�ب�از دورها ال�ــ�اســي في م�ا�� نف�ذها، وال�ع�ف على �ع� ال��اه� ال��ــار�ة  

  لإلمارة.

على   )٢(�ي أشـــــــــ�ف أث�اء ����ة ال�ولة ال�غ�ل�ة اإلیل�ان�ةوق� �ه� م�ســـــــــ� أســـــــــ�ة ب

ــل�ة ال�����ة في ق�ن�ة ــعف ال�ــ ــ�غل أم�اء ب�ي أشــــ�ف ضــ ــغ��، إذ اســ ــ�ا ال�ــ ال )  ٣(م��قة آســ

ال�ی� أعل��ا ت�ع��ه� لل�ــــل�ان اإلیل�اني في  )٤(ســــ��ا زم� ســــال��� ســــالجقة ال�وم ال��أخ���  

  . )٥(ت���� 

و��� أشـــــــــ�ف م� اإلمارات ال����ان�ة ال�ي شـــــــــ�ل� ته�ی�َا لل�ف�ذ اإلیل�اني في آســـــــــ�ا  

ــ� اإلیل�ـان��� ، وال��ال�� له� م� ال�ــــــــــــــغ�� ، حـ�� ِ  دع��ا ح��ـات ال���د ال�ي �ه�ت ضــــــــــــ

ــعاف نف�ذ اإلیل�ان��� في  ــالجقة ال�وم ، فل� ی��ان�ا ع� اســـــــ�غالل الف�ص إلضـــــ ــال��� ســـــ ســـــ

ــ�ل إلى ت�ق�� ــ��� إلمارته� في ال��ا�� ال�ا�عة    ال���قة ؛ لل�صـــــ ــي وع�ـــــ ــ�اســـــ ــ�قالل ســـــ اســـــ

ل�ف�ذه� ، والع�ل على تأســـ�� إمارة ذات ســـ�ادة �ع��ة ع� ت�ـــل�ات ن�اب وقادة االیل�ان��� ،  

ــ�  ــة ضـ ــ�ل�ا ق�ة معارضـ ــل�ان ســـالجقة ال�وم في ق�ن�ة ، ول�ا شـ ــل�ان�ة م� ق�ل سـ واألوام� ال�ـ

  �� له� .ال��اج� االیل�اني وسال��� ال�الجقة ال��ال

  أه��ة ال�راسة :

ــة في ��ـــــــــــــف الل�ام ع� إمارة م� اإلمارات ال����ان�ة ال�ي      ت��لي أه��ة ال�راســـــــــــ

ال�ـ�اسـي وال��ـار� قام� علي أنقاض دولة سـالجقة ال�وم �آسـ�ا ال�ـغ�� ، وت�ضـ�ح دورها  

  م).١٣٢٦-١٢٨٨ه/٧٢٦-٦٨٧في ال���قة، وهي إمارة ب�� أش�ف في ب��ه��(

  إش�ال�ة ال�راسة :  

ــ�ة ألســـ�ة ب�ي أشـــ�ف مع الق��  ــ�اسـ ــ�ح العالقات ال�ـ ــ�ال�ة ال�راســـة في ت�ضـ ت��ل� إشـ

ــار� في  ــي وح�ـــ ــ�اســـ ال����ة بها ، وم�اولة أم�ائها في ت���� ��ان م�ـــــ�قل �ان له دور ســـ

  نف�ذه� في وس� وغ�ب آس�ا ال�غ�� .م�ا�� 
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  م�هج ال�راسة :

ــة ال��ضـــــــــــــ�ع علي ال��هج ال�ار��ي ، م� ح�� ج�ع ال�ادة  ع�ل ال�اح� في دراســـــــــــ

ال�ار���ة م� م�انها ، ودراســـــــ�ها دراســـــــة ت�ل�ل�ة وت���فها علي إشـــــــ�ال�ات ال�راســـــــة ، وذ�� 

  ال�وا�ات وآراء ال��رخ�� لل�ص�ل إلي ال�قائ� . 

  ا�قة :ال�راسات ال�

ق� ع��� �ع� ال�راســــات �اإلمارات ال����ان�ة ال�ي ورث� دولة ســــالجقة ال�وم �آســــ�ا  

ال�ــــــــــــــغ�� ، ��ـا ذ��ت �ع� ال��ـــــــــــــــادر هـ�ه اإلمـارات إج�ـاال دون الـ�خ�ل في عالقـاتهـا  

ال�ـ�اسـ�ة وأدوارها ال��ـار�ة ، ول�� ال ت�ج� دراسـة مف�ـلة ع� إمارة ب�ي أشـ�ف خاصـة ، ل�ا 

  إب�از ال�ار�خ ال��اسي وال�ور ال��ار� له�ه اإلمارة . ت��ق� ال�راسة إلي

  خ�ة ال�راسة :

ــة على مق�مة ، وت�ه�� ، وثالثة م�اح� ، وخات�ة ، فال��ه�� ����  ت�ـــــــــــــ�ل ال�راســـــــــــ

ال�ضع ال��اسي ل���قة آس�ا ال�غ�� ، وخ��ع دولة سالجقة ال�وم ف�ها لإلیل�ان���، و��ا�ة 

  قة .ت��ن اإلمارات ال����ان�ة في ال���

ــأة إمـارة ب�ي أشــــــــــــــ�ف وت��ـ�� نف�ذهـا في ج�رج�وم ث�  وتـ�اول ال��ـ�� األول :   ن�ــــــــــــ

  ب��ه�� ، وال��سعات ال�ي أض�ف� ت�اعا إلى م�ا�� نف�ذ أم�اء ب�ي أش�ف 

ت��ع ال�ور ال�ـــــــــــ�اســـــــــــي إلمارة ب�ي أشـــــــــــ�ف م� ح�� عالقاتها  ال���� ال�اني : أما 

ي ســـــــــــالجقة ال�وم ، و��ل� الق�ة ال����ان�ة  ال�ـــــــــــ�اســـــــــــ�ة مع الق�� ال����ة بها ، وال����لة ف

، ف�ــــــــــــــًال ع� اب�از دور أم�اء ب�ي أشــــــــــــــ�ف في دع�ه�   )٦(ال��ـاورة لهـا (إمـارة ب�ي ق�مـان )

ل���ات ال�عارضـة ال�ي �ه�ت ضـ� ال�ـل��ة ال�ـل����ة، أو األم�اء االیل�ان��� ال���ـق�� ع�  

ســــــــــــــق�� اإلمارة وفق�ان ��انها   �اعة االیل�ان ب����� ، ث� أوضــــــــــــــ�� الع�امل ال�ي أدت إلى

  م.١٣٢٦هـ/٧٢٦ال��اسي ، وان��ابها م� ال�احة ال�ار���ة عام 

ل�ع�ض �ع�ــا م� ال��اه� ال��ــار�ة إلمارة ب�ي أشــ�ف في ال���� ال�ال� :  وجاء 

م�ا�� نف�ذه� في وسـ� وغ�ب آسـ�ا ال�ـغ�� ، ودور أم�ائها في ال�ه�ض �إمارته� على �افة 

  ال��االت .

ة ال�ي شـــــــ�ل� أه� ن�ائج ال�راســـــــة وال��صـــــــ�ات ، ف�ـــــــًال ع� وج�د مالح� ث� ال�ات�

خاصــة �ال�راســة ت���� على خ���ة ت�ضــ���ة ألمالك ب�ي أشــ�ف ، وصــ�ر ل�ع� م��ــآته�  
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��� في ب��ــــــــه��   الع��ان�ة ال�ي مازال� قائ�ة ، و �ع� الع�الت ال�اصــــــــة به� ، وال�ي ضــــــــُ

  ��ار� في ال���قة .م��� إماراته� ، ووض�� دورها االق��اد� وال

  ال�ل�ات ال�ف�اح�ة : 

سالجقة   –ب��ه��    -ب�� ق�مان  –س�� ال�ی� سل��ان ب� أش�ف ��    –آس�ا ال�غ��  

  اإلیل�ان��ن  –ال�وم 

  ال��ه�� : 

كان ل�ع�ض العال� اإلســــــــالمي في ال��ــــــــف األول م� الق�ن ال�ــــــــا�ع اله���/ال�ال� 

ــاد�ة ،   ــ�ة ، واالق��ــــــــــ ــ�اســــــــــ ع�ــــــــــــ� ال��الد� للغ�و ال�غ�لي له أث� في تغ��� ال��وف ال�ــــــــــ

ــالم�ة ب�ءًا م� ح�ود بالد ما وراء ال�ه�  ــ�قًا  )٧(واالج��ا��ة ألغل� ال�ول وال��ال� اإلســـــــــ شـــــــــ

و�ان� ســــــــــل��ة ســــــــــالجقة ال�وم إح�� تل� ال�ول ال�ي تأث�ت  ح�ى آســــــــــ�ا ال�ــــــــــغ�� غ��ًا ،

�اله��ات ال�غ�ل�ة ألراضــــــــ�ها في م��قة آســــــــ�ا ال�ــــــــغ�� ، ح�� أعل�� خ�ــــــــ�عها لل�غ�ل 

م ، وت�ت� على ١٢٤٣هــــــــــــــــ/٦٤١عام  ) ٨(اإلیل�ان��� في أعقاب ه����ه� في مع��ة ��سـة داغ

ها ت�� ال����ة وال��ا�ة إلدارة ال�ان تل� اله���ة ت�ه�ر دولة ســــــــالجقة ال�وم وتف��ها ، ودخ�ل

  اإلیل�اني ب����� .

على آســ�ا   )٩(وت�ت� أ��ــًا على تل� اله��ات ال�غ�ل�ة ت�ف� أع�اد ����ة م� ال����ان

، وال�ي )١٠(ال�ــــــــــــــغ�� ، م�ا ســــــــــــــاع� ���ا �ع� على ت���� ع�دًا م� اإلمارات ال����ان�ة بها  

ــة م� جهة ال�ولة ال���ن��ة ، وُأ�ل�   ــ�ًا في ح�ا�ة ال��ود اإلســــالم�ة خاصــ مارســــ� دورًا حاســ

، و�ان�ا في ب�ا�ة األم� تا�ع�� لل�ـــــل�ان ال�ـــــل��قي ، إال  )١١(على ه�ه اإلمارات اســـــ� األوج  

  )١٢(أنها �ان� ت�عى إلى االس�قالل ، وت�ق�� م�ام�ها ال����ة 

ــ�عها   ــل����ة ، وخ�ـ ــل��ة ال�ـ ــعف ال�ي ت�� بها ال�ـ وان�ه�ت ه�ه اإلمارات حالة ال�ـ

تعل� اســــ�قاللها  لل�ــــل�ة اإلیل�ان�ة خاصــــة في الف��ات ال��أخ�ة لل�ــــل��ة ال�ــــل����ة ، و��أت  

على ح�ــاب أمالك ســالجقة ال�وم اآلخ�ة في االنه�ار ؛ ل��ق�� م�اســ� ســ�اســ�ة و���اد ��ان  

، ل�ل� �ات� م�ا�� نف�ذه� مل�أ لل����دی� وال�ارج�� ع�   )١٣(سـ�اسـي وع�ـ��� م�ـ�قل به�  

ب�����    �اعة سـل�ة سـالجقة ال�وم ، وح�ـ�ا للقادة واألم�اء اإلیل�ان��� ال���ـق�� ع� اإلیل�ان

، ��ا �ان له�ه االمارات دور  )١٤(، یه�ف�ن م� ذل� وضــــــع ح� ل�ف�ذه� في آســــــ�ا ال�ــــــغ��  
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، واع���وا أن ه�ا   )١٥(مه� في ح�ا�ة وت�سـ�ع م�ا�� نف�ذه� على ح�ـاب ال���ن���� واألرم� 

  جهادًا لل�فا� على اله��ة اإلسالم�ة ، و��اناته� ال�اش�ة في م��قة آس�ا ال�غ�� .

غ�ب -  )١٦(اإلمارات ال����ان�ة أســــ�ة ب�ي أشــــ�ف ال�ي ح��� في ب��ــــه��    وم� ه�ه

وت���� خالل ف��ة ح��ها القل�لة ال�ي ل� ت�د ع� أر�ع�� عاما م� أن ت�ـــــــــــ��� على  –ق�ن�ة  

ــ�ا ال�ــــغ�� ،" ح�� خ�ــــع ل�ف�ذ أم�ائها ما  م�ا�� وم�ن ح���ة في وســــ� وشــــ�ال غ�ب آســ

�� وخ��ـ�� ق��ة ، وات�ـع ن�اقها ل��ـ�ل ال��ا�� �قارب م� خ�� وسـ��� م�ی�ة ، ومائة وخ

، وج��ب إمارة ق�مان، وش�ال ش�ق ال���ل�ات اإلیل�ان�ة   )١٧(ال�اقعة ش�ال غ�ب إمارة جان�ار
، و�ان� أســـــ�ة ب�� أشـــــ�ف م� أوائل اإلمارات ال����ان�ة ال�ي اســـــ�قل� ب�اتها في م��قة    )١٨" (

  )١٩(وم آس�ا ال�غ�� ، وانف�ل� ع� دولة سالجقة ال� 

وال��ی� �ال��� أن ال�ـــــل�ة ال�����ة في ق�ن�ة ل� ��� لها ســـــ���ة م�اشـــــ�ة على أم�اء 

ال����ان خاصـــــــــة �ع� ز�ادة نف�ذ اإلیل�ان��� في ال���قة ، ح�� ت��ق� دولة ســـــــــالجقة ال�وم 

ــًال ع� اله���ة   ت�� ضــــــــــغ� ال�الفات ال�اخل�ة وال�ــــــــــ�اعات األســــــــــ��ة على الع�ش ، ف�ــــــــ

ــ� ع�ـــا ال�اعة   )٢٠(� ق�ل اإلیل�ان���  ال�ارج�ة عل�ها م ، ل�ا ل� ی��ان أم�اء ال����ان ع� شـ

 –ق�ن�ة    –وال���د على ال�ــــــل��ة ال�ــــــل����ة ، بل وال���ؤ أح�انًا �اإلغارة على م��� ح��ه� 

كل�ا ســ��� الف�صــة ال ســ��ا ف��ات ال�ــ�اع على ع�ش ال�ــل��ة ، أو تق��� ی� الع�ن ألغل� 

ح��ات ال���د والع�ــــ�ان ال�ي ت�ه� ب�� ال��� واآلخ� ضــــ� ســــل�ان ق�ن�ة ، و��ل� م�ــــان�ة 

  . )٢١(ودع� القادة ال���ق�� ع� �اعة اإلیل�ان 

ة والع�ـــ���ة في م�ا��  و�ان أم�اء ب�ي أشـــ�ف له� دور �ارز على ال�ـــاحة ال�ـــ�اســـ�

نف�ذه� ؛ إلث�ات وج�ده� ال�ــ�اســي على ال�ــاحة ح�ى ی��ــ�ى له� ت���� ��ان م�ــ�قل له� في 

ال�ـ�ا�� ال�ي ت�ـ� نف�ذه� ، والع�ـل على ت�ســــــــــــــ�ع ن�ـاق إمـارته� ، م�ــــــــــــــ�غل�� ف��ات الف��  

ــ�ة مع الق�� ال�� ــ�اسـ ــل����ة ، و�ان له� عالقات سـ ــل��ة ال�ـ ــى ال�ي ت�� بها ال�ـ ��ة والف�ضـ

به� ، ح�� ب�ل�ا أق�ـــــى جه�ه� ل�ل� ت�ازن ســـــ�اســـــي وع�ـــــ��� ب��ه� و��� تل� الق�� ، ��ا 

  كان له� اسهامات ح�ار�ة ال �أس بها جعل� إمارته� م�ده�ة في �افة ال��االت .

  ال���ر األول : ب�� أش�ف .. ال��أة وت���� ال�ف�ذ وال��سعات .

ــأة إمارة ب�ي أشـــــــ�ف األم� ����فها ال����  م� الغ��ض ؛ وذل� ل�ق� ال�عل�مات ن�ـــــ

، األم� الــ�� ��عل�ــا نف��ض أن أصــــــــــــــ�له� ت�جع إلى ق��لــة األوغ�ز    )٢٢(في هــ�ا ال�ــانــ�  
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 )٢٤(، في ح�� أن ه�اك م� ��ـ�� إلى أن ر��ا �ان  أج�اده� ذا أصـ�ل ��د�ة  )٢٣(ال����ان�ة  

، وت��ـــــــــ� ه�ه اإلمارة إلى األم�� أشـــــــــ�ف �� ال�� �ع� واح�ًا م� أق�� أم�اء ال����ان ال�ی� 

خ�م�ا �إخالص ووفاء دولة ســـالجقة ال�وم في عه�� ع� ال�ی� ���اوس ال�اني ، ور�� ال�ی� 

   )٢٥(م) وفي ال���ات ال�ال�ة عل�ه� ١٢٦٤-١٢٤٦هـ/٦٦٣-٦٤٤قلج أرسالن (

ة األولى إلمارته أث�اء ال�ــــــــــــ�اع على الع�ش ب��  وأشــــــــــــ�ف �� ه� م� وضــــــــــــع الل��

وال�عل�مات ع� أشـــــ�ف ��  ، )٢٦(ســـــال��� ال�ـــــالجقة وورث�ه� وه� ت�� ســـــ���ة اإلیل�ان���  

م��ودة ��ـــــــ�ل ���� ، ح�� ل� ی��ف� م� ال�عل�مات ســـــــ�� أنه �ان م� ق�اد ســـــــالجقة ال�وم 

، ث� ته�أت له ف�صــــة م� أن ��عل م�ی�ة   )٢٧(ال�ی� ت� تع���ه� على ال��ود الغ���ة لل�ــــل��ة 

ــ��ان)  ــه�� وغ�ب ق�ن�ة  –ج�رج�وم (ج���ــــــــ ــ�ته ؛ ل���ن    –ج��ب ب��ــــــــ ال��اة م���ا له وألســــــــ

ــ�ة في م��قة   ــ�اســ األولى إلمارة ب�ي أشــــ�ف ، وال�ي غ�ت ���ا �ع� ق�ة م�ث�ة في األح�اث ال�ــ

  . )٢٨(آس�ا ال�غ�� 

  سل��ان �� ب� أش�ف ودوره في ت���� نف�ذ ب�ي أش�ف : -

ــ� الفعلي لإلمارة ، ح�� ت�لى  ــ�ف ه� ال��سـ ــل��ان خل�ل ب� أشـ ــ�� ال�ی� سـ و�ع� سـ

مقال�� أســ�ة ب�ي أشــ�ف �ع� وفاة وال�ه ، وســار ســ�� ال�ی� ســل��ان على نهج وال�ه في �اعة  

وم�اصــ�ة ســال��� دولة ســالجقة ال�وم ، ح�� �ان في خ�مة ال�ــل�ان ��اث ال�ی� ����ــ�و  

، وتع� ف��ة ه�ا ال�ل�ان ب�ا�ة ال�عف ال���قي    )٢٩(م)  ٣١٢٨-١٢٦٥هـ/٦٨١-٦٦٣ال�ال� (

لل�ـل��ة ، ح�� �ان� ال�ـل��ة تعاني م� ت��ق واضـح ت�� ضـغ� ال�ـ�اعات األسـ��ة على 

، ف�ًال ع�   )٣٠(م)  ١٣٠٧هـــــــ/٧٠٧الع�ش ب��ه و��� اب� ع�ه ��اث ال�ی� م�ع�د ال�اني (ت 

  تق��� ع�ش ال�ل��ة إلضعافها . س���ة القادة اإلیل�ان��� على ال���قة ، ورغ��ه� في

ولـ�ا اع��� ال����ـان أن اإلیل�ـان��� أعـ�اء ��ـ� ال�هـاد ضـــــــــــــــ�ه� ، وأن ســــــــــــــال���  

ال�ــالجقة ال��ال�� له� ع�الء وج� ال��وج عل�ه� ، خاصــة �ع� ضــعف ســ���ة ال�ــالجقة في 

ــا ال�اعة ضـــــــ� ســـــــل�ان   إح�ام ���ـــــــ�ه� على ال��ائل ال����ان�ة ، فل� ی��ان�ا ع� شـــــــ� ع�ـــــ

�ـــالجقة ، والقادة اإلیل�ان��� �آســـ�ا ال�ـــغ�� ؛ لل�فا� على م���ـــ�اته� وت�ق�� اســـ�قالله� ،  ال

  )٣١(وت�س�ع ن�اق نف�ذه� 

ت�ــــــ�ر ســــــ�� ال�ی� ســــــل��ان �� ب� أشــــــ�ف ال�ــــــاحة ال�ــــــ�اســــــ�ة ���او� لل�ــــــل��ة 

م ، ح�� ت�الف مع جاره ال����اني األم�� م��� �� اب�  ١٢٧٧هـــــــــــــــــــــ/٦٧٥ال�ــــــل����ة عام  
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ــ/٦٧٧-٦٦٠ق�مان ( ــل��ة ١٢٧٨-١٢٦١هـــــــــــــــــــ ــاع ال�اخل�ة لل�ـــــ م) م��ه�ا اضـــــــ��اب األوضـــــ

، وت� ح�ــار ال��ی�ة م�  )٣٢(ال�ــل����ة ، وقاما به��م م�ــ��ك على ق�ن�ة عاصــ�ة ال�ــل��ة  

 )٣٣(ق�ل ال�ل�ف�� ، ول��ه�ا ع��ا ع� اق��ام ال��ی�ة ، ح�� واجها مقاومة شـ�ی�ة م� حام��ها  

ــل��ان ، و���و أن ه�ا ال��الف ال�� ت � ب�� أم�� ب�ي أشـــــــ�ف و��ي ق�مان ی�جع إلى ر��ة ســـــ

ــ�ة ال�ي  ــ�ته م� الق�� ال�اشــــ �� ب� أشــــــ�ف في إ��اد داع� له في ت���� نف�ذه، واث�ات أن أســــ

  س���ن لها دور في األح�اث ال��اس�ة لل���قة، لل�ص�ل إلي االس�قالل�ة ���ا�� نف�ذه .

ق� ال��قف ال��ــ��ب ب�� أف�اد ال��� و�ع� ه�ه ال�اقعة ب�أ ســل��ان �� ب� أشــ�ف ی� 

ــ�ال بالد  ــ� ال�ـــل��ة ال��ل���ة شـ ــغال اإلیل�ان��� في ح�و�ه� ضـ ــًال ع� ان�ـ ال�ـــل��قي ، ف�ـ

ال�ــــام ، ف��أ ســــل��ان �� ب� أشــــ�ف ال���ك ال�اني ضــــ� ســــل��ة ال�ــــالجقة، فقام �اله��م م�ة 

  . )٣٥(م٢١٢٨هـ/٦٨١، و�ان ذل� في عام  )٣٤(أخ�� على م�ی��ي ق�ن�ة وآق شه�

وع��ما ع�� ســــــــــل�ان ال�ــــــــــالجقة ع� مقاومة ت��د ال����ان أرســــــــــل إلى ال�ــــــــــل�ان  

م) ��ل� دع�ه ض� ه��م ال����ان ، ١٢٨٤-١٢٨٢هــــ/٦٨٣-٦٨١اإلیل�اني أح�� ت��دار (

فأرســل ت��دار ج��ــا ���ادة أخ�ه األم�� ق�نق�ر�ا� إلى آســ�ا ال�ــغ�� ، إل�قاف ت��د األم�� 

على عاصـــ�ة ال�ولة ال�ـــل����ة ، و�الفعل ت��� األم�� اإلیل�اني    ســـل��ان ب� أشـــ�ف وغاراته

م� تأدی� ســل��ان �� ح�� " اســ���م معه ع�فا مف��ا في م�اجه�ه، وق� ســف� ال�ماء ، وق�ل 

  .)٣٦(، وس�ى، وصادر ال���� م� أمالكه�" 

وفي تل� األث�اء ت��ل� ال�ــــــ�اعات على ع�ش ســــــالجقة ال�وم إلى خ�� یه�د وح�ة 

ــ/٦٨٢، وان�ه� �اع�الء ��اث ال�ی� م�ع�د ال�اني الع�ش عام   )٣٧(  ال�ولة م م�ف�دًا ١٢٨٣هـــــــــ
، وذل� �ع� مق�ل ال�ــل�ان ����ــ�و ال�ال� على ی� ال�ــل�ان اإلیل�اني في م��قة �����ا   )٣٨(

ــاعها ن���ة   )٣٩(�أرزن�ان   ــل��ة وت�ه�رت أوضـ ، ول�� ل� ته�أ األم�ر ح�� ســـاءت أح�ال ال�ـ

ع�م ق��ل ال����ان ع� وصـ�ل م�ـع�د ال�اني إلى ع�ش ال�ـل��ة ، ف�ه�ت ���� م� ح��ات 

ال���د في م�ا�� األوج ب�� صـف�ف ال��اعات ال����ان�ة اع��اضـًا على مق�ل ����ـ�و ال�ال� 

ل�ی� سـل��ان �� ب� أشـ�ف م� ال�عارضـ�� ل��� م�ـع�د ال�اني  ، و�ان سـ�� ا)٤٠(ال��ال�� له 
. واســـ��� ســـل��ان �� ب� أشـــ�ف خارجا ع� �اعة ال�ـــل�ان م�ـــع�د ال�اني م�اصـــ�ًا ل�ل )٤١(

ــ�ه تل�  ــ� القادة اإلیل�ان��� �ال���قة ، ول�� ل� ��� م� ج�اء معارضــ ــ�ه، وضــ ح��ة ت��د ضــ

ة ال��ــ���ة ب�� ال�ــالجقة واإلیل�ان���  ســ�� ت�ــ�ر م�ی�ة ج�رج�وم ��ــ�� ال��الت الع�ــ���
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ضــــ� ب�ي أشــــ�ف وم��� إمارته ، م�ا ت�ــــ�� ���وث أضــــ�ار �الغة له وألســــ�ته ، ح�� عانى  

  . )٤٢(سل��ان �� ب� أش�ف ����ًا م� تل� اله��ات 

ــل�ان   ــ���ار في م�قفه ال�عاد� م� ال�ـ ــل��ان �� ب� أشـــ�ف خ��رة االسـ ــع� سـ ــ��ـ واسـ

م�ـــع�د ال�اني ال��ع�م م� ق�ل اإلیل�ان��� ، وأن ه�ا الع�اء ســـ�ق�ـــي ت�امًا على ���حه في 

ت���� إمارة قائ�ة ب�اتها ت��ل اســ� أســ�ته ، ف��أ ی��� ع� ��ق ل�ل� ال�ــالم وال�هادنة م� 

ي ، و�الفعل ت�جه سـل��ان �� ب� أشـ�ف إلى ق�ن�ة مق�ما ف�وض ال�اعة  ال�ـل�ان م�ـع�د ال�ان

، وت� اس��ضاء ال�ل�ان فعفا ع�ه   )٤٣(م  ١٢٨٨هـــــ/٦٨٧لل�ل�ان ال�ل��قي ، و�ان ذل� عام  

مع ج�رج�وم ، وال�ي   )٤٤(، وأق�ه على ما ت�� ی�ه، ��ا أضـــــــــــــاف له ح�� م�ی�ة ب��ـــــــــــــه��  

ب�ي أشــــــــــ�ف ، وســــــــــ�ح له �الع�دة إلى م�ا�� نف�ذه أضــــــــــ�� ���ا �ع� ال���� الفعلي إلمارة  

  ش���ة أن ���ن في �اع�ه .

و�ان�قال ســـــــل��ان �� ب� أشـــــــ�ف إلى ب��ـــــــه�� جعلها م���ًا إلمارته ، وتع� ه�ه ب�ا�ة 

ــة وأن م�ی�ة   ــ�ته ، خاصـ ــ� أسـ ــ�� إمارة ت��ل اسـ ت���� ل�ف�ذ ب�ي أشـــ�ف ، وال��اة الفعل�ة ل�أسـ

وســــ� آســــ�ا ال�ــــغ�� ، فع�ل على إع�ارها ، ووف� بها �ل   ب��ــــه�� �ان� ت���ع ���قع ح��� 

ــاء قلعة م��عة ؛ ل���ن مق�ًا لل���   ــ�� جامع بها  )٤٥(مق�مات ال�ولة م� إن�ـــــ ــ�� م�ـــــ ، وتأســـــ

ُع�ف �اســـــــــ� (أشـــــــــ�ف أوغل�) ، ��ا نه� �ال��ی�ة في �افة ال��االت ، وجعلها م��� ج�ب 

، وح�امات  -ف��قاً   –ضــ� ســ�قًا ، وخانا    لل��ن ال��اورة لها ؛ وذل� �إن�ــاء م��ع ت�ار� بها

، وذل� ل��نها ���قا ت�ار�ا ح���ا ی��� وســــــــ� آســــــــ�ا ال�ــــــــغ�� ���اني ال���ب ال��لة علي 

ســــــــاحل ال��� ال���ســــــــ�  ، ف�ــــــــه�ت ب��ــــــــه�� في عه�ه ت��رًا مل���ًا وازدهارًا ����ًا ، ول�ا 

و��أ نف�ذ  )٤٦(نه�ـــــ�ها  اشـــــ�ه�ت ال��ی�ة �اســـــ� ( ســـــل��ان شـــــه��) ن�ـــــ�ة إلى م��رها و�اع�  

ــ�ًا وع�ــــ���ًا في ب��ــــه�� ــ�اســ ــل��ان �� �ق�� ســ وال��ا�� ال��اورة لها ، ول�ا ف�� ال�ــــل�ان   ســ

ال�ـل��قي م�ـع�د ال�اني في تق��ة أواصـ� ال�ـ�اقة ب��ه�ا ع� ���� م�ـاه�ته، ف�ل� ت�و�ج  

ــ�ل�ان �� األم��ة (ج�ل  ج�ال خات�ن) عام   أخ�ه ر�� ال�ی� ���م�ث (ج��م�س) م� اب�ة ســـــــــ

ال����ان عل�ه ، ف�ًال ع�    ؛ ح�ي ��� ��ه ال�ل�� ال�اع� له أمام ت��د )٤٧(م١٢٨٩هــــــــــــــ/٦٨٨

ال�ف�ذ ال��اشـــــــــ� لإلیل�ان��� وال�� ب�ا واضـــــــــ�ًا في ت�خله� ال�امل في �ل شـــــــــ��ن ال�ـــــــــل��ة 

  ال�ل����ة .
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وأضـــ�� إمارة ب�ي أشـــ�ف في عه� ســـل��ان �� ب� أشـــ�ف إمارة ذات ��ان �ع�ل لها 

ــاب م� ق�ل ال�ـــالجقة ، والقادة االیل�ان��� ، و��ل� جارته� إمارة ب�ي   ق�مان ، وه�ا راجع  ح�ـ

إلى ال���ة ال�ـــ�اســـ�ة وال�بل�ماســـ�ة ال�ا��ة م� ق�ل ســـل��ان �� ب� أشـــ�ف ، ح�� ســـعى على 

ــى  ــ�ل م��ازن معه� ، " �اذال أق�ــــ ــ�م أق��اء إلى تق��ة عالق�ه ��ــــ ال�غ� م� ت�اج�ه ب�� خ�ــــ

ح��ــه   جهــ�ه إل�عــاد إمــارتــه ع� ال�هــ�یــ�ات ال����لــة ، ولــ�ا ن�ــ�ه لعــ� أدوارًا مه�ــة في ف��ة

، وه�ا ما جعله �عل� اســــــ�قالل إمارته �إمارة م�ف�ــــــلة وذل� في عام   )٤٨(إلمارة ب�ي أشــــــ�ف "

  .)٤٩(م١٣٠٠-١٢٩٩هـ/٧٠٠-٦٩٩

ــة �اإلمارة ت��ل م�ان   ــ� ع�الت خاصــ ــ�ف ســ ــ�قالل إمارة ب�ي أشــ وم�ا ی�ل على اســ

�ســـع في ، وأخ�ت إمارته ت� )٥٠(ضـــ��ها في ب��ـــه��(ســـل��ان شـــه��) ����� ل�ـــ� ه�ه الع�لة 

عه�ه ح�ى شــــــــ�ل� م�ی�ة ج�رج�وم ، و���ــــــــه�� ح�ى م�ی��ي ســــــــ��شــــــــه�� و ب�ذق�� ج���ًا ،  

) ح�ى م�ی�ة  Dogan hisarوصـــــــ�ًال إلى ال�ـــــــ�ال ح�� ت�ســـــــع إلى م�ی�ة دوغان ح�ـــــــار (

  .)٥١(ش�قًا  (sarkI kara agas)شارقي قاره أغاج 

رة ب�ي أشـــــ�ف،  و��ل� �ع� ســـــ�� ال�ی� ســـــل��ان �� ب� أشـــــ�ف ال��ســـــ� الفعلي إلما

حـ�� ـب�ل جه�دًا ����ة م� أجـل تـأســــــــــــــ�� اإلمـارة واســــــــــــــ�قاللهـا ، وت�فى في ذ� ال��ـة عـام  

م ، ودف� في مق��ة ���ار جامع أش�ف أوغل�، وخلفه في ح�� اإلمارة  ١٣٠٢هـــ/أغ���  ٧٠٢

  .)٥٢(اب�ه األك�� م�ارز ال�ی� م��� �� ب� سل��ان 

  م��� �� ب� سل��ان : ت�سعات إمارة ب�ي أش�ف في عه� م�ارز ال�ی� -

- ١٣٠٢هــــــــــــــــــــــ/ ٧٢٠-٧٠٢واصــــــــل األم�� م�ارز ال�ی� م��� �� ب� ســــــــ�ل�ان �� (

ــ�اســـة وال�ه في ال�فا� على م���ـــ�ات إمارته ، والع�ل على ز ١٣٢٠ ــ�ًا  م) سـ ــ�اسـ �ادة نف�ذها سـ

واق��ـــــاد�ًا ، وت���ت ف��ة ح��ه إلمارة ب�ي أشـــــ�ف �اله�وء ، وت���� عالقات ���ة مع الق�� 

ه ودرای�ه ال��اس�ة حل�فًا م�غ��ًا في ص�اق�ه ، ف���� ال��ام ال����ة �إمارته ، فأص�ح ب��ائ

مع القادة اإلیل�ان��� ، خاصـة وأن ال�ف�ذ ال�ـل��قي ل� �ع� له وج�د واضـح في آسـ�ا ال�ـغ�� 

،   )٥٣(، وـل�ا ت��� م� ت�ســــــــــــــ�ع حـ�ود إمـارتـه ، و" حق� م�ـاـل� واح��ـاجـات إمـارتـه ب��ـاح "  

، وت��� م� جعلها ��ان ج�ی� ل��ي أش�ف   )٥٤(�لفادی�  ف��سع ش�اًال ح�ى وصل  إلى م�ی�ة ب

ــعاته ح�ل م��قة أف��ن�ار  ــه�� ، ث� واصــــل ت�ســ ــه وال�ه في ب��ــ ــ�ــ ال �قل ع� ال��ان ال�� أســ

، واســ��لى على ع�ة م�ن م�ها : ســل�ان داغي ، وشــا� ، واســ�اقلي ، وجعل ه�ه  )٥٥(شــه��  
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�ة ال�ان�ة إلمارة ب�ي أشـــ�ف �ع� ب��ـــه�� ، ال�ي ُع�ت العاصـــ )٥٦(ال��ن م���ها قلعة ب�لفادی�  

وأن�ـــــــأ ب��لفادی� ق�ـــــــ�ًا لإلمارة ، وم�ـــــــ��ًا جامعًا ، وســـــــ�قًا ، وأ�ل� على ه�ا ال���ع اســـــــ� 

  .)٥٧() carciشارشي (

ك�ا قام م�ارز ال�ی� م��� �� ��ـــــ� ع�الت ت��ل اســـــ�ه والقا�ه ب�ضـــــ�ح إلى ج�ار 

في عه�ه م���ًا ت�ار�ًا م�ده�ًا ، وســ�قًا رائ�ًا  ، وأصــ��� إمارة ب�ي أشــ�ف   )٥٨(اســ� االیل�ان  

ــ��� م���ات ال��ن ال��اورة لها ، وم��قة ع��ر لل��ـــــائع ال��ل��ة ع�� م��اء العالئ�ة   ل��ـــ
ــاد�ًا مه�ا ب�� اإلمارات ال����ان�ة ال����ة بها  )٥٩( ــغ�� ، وم���ًا اق��ــ ــ�ا ال�ــ ــ� آســ إلى وســ
)٦٠(  

  ت�سعات إمارة ب�ي أش�ف في عه� سل��ان �� ال�اني ب� م�ارز ال�ی� م���:-

وخلف ســــــــــــــل�ـ�ان ـ�� الـ�اني ب� مـ�ارز اـل�ی� م�ـ�� واـل�ه في ح�� إـمارة ب�ي أشــــــــــــــ�ف 

م) ووصل� اإلمارة في عه�ه إلى أق�ى ات�اعها ، و�لى درجة ١٣٢٦- ١٣٢٠هــ/٧٢٦-٧٢٠(

ك���ة م� االســــــــــــــ�قالل الــ�اتي ح�ى ع� ت���ــة القــادة اإلیل�ــان��� ، وات�ــــــــــــــح ذلــ� م� خالل 

�� في عه�ه ، ح�� وضــــع األم�� ســــل��ان ال�اني اســــ�ه ب�ضــــ�ح    الع�الت ال�اصــــة ال�ي ســــُ

على الع�لة دون ذ�� الســ� اإلیل�ان وألقا�ه ، وه�ا على ع�� ما �ان� عل�ه الع�لة ال�اصــة 

ب��ي أشـــــ�ف في عه� ســـــلفه ، ح�� �ان ��ـــــ�ح ل�� ق�له ��ـــــ� ع�الته� ن�ا�ة ع� ال�ان مع 

�قالل�ة ال�ي وصـــل� اإلمارة إل�ه ، وه�ا ی�ل على م�� ال�ف�ذ واالســـ )٦١(ذ�� اســـ� ال�ان ول��ه  

  في عه� سل��ان ال�اني .

وات�ـــع� إمارة ب�ي أشـــ�ف في عه�ه ات�ـــاعًا ����ًا ، ففي ال���ب شـــ�ل� ســـ�� شـــه��  

، وشـــارقي قارأغاج،   )٦٣(وفي الغ�ب �الفاج   )٦٢(و��ذق��، وفي ال�ـــ�ال دوغان ح�ـــار و�یل��  

ــافة إلى ما أم�ل��ه اإلمارة في ال ــا� وجل��وســــ�، �اإلضــ ــه��، وشــ ــ�ال�ة الغ���ة آق�ــ ��ا�� ال�ــ

  )٦٤(وص�ًال إلى ب�لفادی� 

  ال���ر ال�اني : ال�ور ال��اسي ل��ي أش�ف :

كان إلمارة ب�ي أشــــــــ�ف أدوارًا وعالقات ســــــــ�اســــــــ�ة مع الق�� ال��اورة لها ، وق� ت��ل  

ال�ور ال�ـــ�اســـي في أشـــ�ال ع�ة م�ها ال�عاون الع�ـــ��� وال��الفات ل�ـــ� األخ�ار ال��ـــ���ة، 

ووضــــــــــــــح هــ�ا جل�ــًا في عالق�هــا مع إمــارة ب�ي ق�مــان ال��ــاورة لهــا، وأح�ــانــًا ن�ــ� هــ�ا الــ�ور 

ــ�ل ت� ــي في شـ ــ�اسـ ــل����ة وحلفائه� اإلیل�ان���، أو إعالن  ال�ـ ــل��ة ال�ـ ــ� ال�ـ ــ�ان ضـ �د وع�ـ
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ال�اعة وال����ة له�ا وف� ما ت�ل�ه م�ــــــــــــل�ة اإلمارة وأوضــــــــــــاعها؛ ر��ة م�ه� في خل� ��ان  

ــ�قل ل��ي أشــــــ�ف ع� ت���ة ال�ــــــل�ان ال�ــــــل��قي، وتقل�� نف�ذ ال�ــــــل�ة االیل�ان�ة ال�ي  م�ــــ

��، وأصـ�ح لها ال�ف�ذ ال��ـ��� على دولة سـالجقة  أصـ��� ال�اك� الفعلي ل���قة آسـ�ا ال�ـغ

  ال�وم اآلخ�ة في االنه�ار.

  عالقة ب�ي أش�ف ��الجقة ال�وم : -

ی��� أن س�� ال�ی� سل��ان �� ب� أش�ف ت�لى م���ل�ة أس�ته �ع� وفاة وال�ه أش�ف 

م) ، وه�ه  ١٢٨٣هــــــــــــــــــ/��٦٨١ ، و�ان في �اعة ال�ـــل�ان ��اث ال�ی� ����ـــ�و ال�ال� (ت 

شــــــه�ت صــــــ�اعًا على ع�ش ســــــل��ة ســــــالجقة ال�وم ب�� ����ــــــ�و ال�ال� ، واب� ع�ه    الف��ة

م�ـع�د ال�اني ، وان�هى ه�ا ال�ـ�اع ��ق�ل ����ـ�و ال�ال� م� ق�ل االیل�ان ال�غ�لي ، وانف�اد 

  . )٦٥(م١٢٨٣هـ/��٦٨٢اث ال�ی� م�ع�د ال�اني �ع�ش ال�ل��ة عام 

ح�ال ال�الد ، وشـه�ت ت�ه�رًا واضـ�ًا و�ع� تقل� م�ـع�د ال�اني ع�ش ال�ـل��ة سـاءت أ

؛ اع��اضــًا على مق�ل ����ــ�و   )٦٦(��ــ�� ���ة ح��ات ت��د ال����ان ضــ�ه في م�ا�� األوج  

ــًا ل��ل�ة م�ــــــــع�د ال�اني الع�ش ح�� اع���وه م�ال لالیل�ان��� في  ال�ال� ال��ال�� له ، ورف�ــــــ

�عارضـــــــ�� ��ـــــــ�ه ل��� ال��ل� م� ����ـــــــ�و ال�ال� ، و�ان ســـــــل��ان �� ب� أشـــــــ�ف م� ال

  .)٦٧(م�ع�د ال�اني 

واســ��� ســل��ان �� ب� أشــ�ف معارضــًا ل��� م�ــع�د ال�اني خاصــة وأن خ�ن� خات�ن  
ال�ال� ل� تق�ل انف�اد م�ــع�د ال�اني �ع�ش ال�ــل��ة، ح�� أق�م�   وال�ة ال�ــل�ان ����ــ�و )٦٨(

على إح�ـار �فل�� وأدع� أنه�ا حف��اها م� أب�اء ����ـ�و ال�ال�، وأعل�� وصـای�ها عل�ه�ا  

ــة   ــال���قـ ــان��� �ـ ــائـــ� االیل�ـ ــات� قـ ــا في ذلـــ� األم� األم�� ���ـ ، واح���ـــ� إلى   )٦٩(، ودع�هـ

م) ل�ق�ــــــ�� ال�ــــــل��ة ب�� حف��یها ،  ١٢٩١-١٢٨٤هــــــــــــــــــــ/٦٩٠-٦٨٣ال�ــــــل�ان أرغ�ن خان (

وم�ـع�د ال�اني خاصـة وأن اإلیل�ان �ان م�اال إلى م�ـ�وع تق�ـ�� ال�ـل�ة ، ف�ا �ان م� ال��ة 

ــ�غل�  ــل��ة ، ول� ت���� م�افقة أرغ�ن خان ، واســـ ــ�ة ال�ـــ إال انها دخل� ��ف��یها ق�ن�ة عاصـــ

، و���و أنها أرادت ب�ل� وضـــــع  )٧٠(ل م�ـــــع�د ال�اني ���و�ه ضـــــ� ت��د ت���ان األوج  ان�ـــــغا

  .)٧١(ال�ل�ة االیل�ان�ة وم�ع�د ال�اني أمام األم� ال�اقع 

ــا�ة ج�ته�ا،  ــ�� الع�ش ب�� ال�ف��ی� ت�� وصـــ ــ�وع تق�ـــ و�الفعل أق� أرغ�ن خان م�ـــ

ــ� م���ی� و   )٧٢(وم�ـــــع�د ال�اني ــار لها ول�ف��یها ت����ًا  ، وع�ل� خ�ن� خات�ن على ح�ـــ أن�ـــ
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ــال ب�ع�   ــفاء ال���� م� ال�ف�ذ والق�ة ألب�اء ����ـــــــ�و ال�ال�، فقام� �االت�ـــــ ل��قفها، وإلضـــــ

الق�� ال��اوئة ل��ــع�د ال�اني وخاصــة م� ال����ان ، فأن�ــ� إل�ها �ال م� األم�� ��ن�ا� �� 

ب� ق�مان ����ه  م) ، واألم�� سـل��ان �� ب� أشـ�ف، ووع�ت ا١٣٠٠هـــــــــــــــ/٦٩٩ب� ق�مان (ت 

ــ� ال��ل���ي   ــ�ف نائ�ًا لل�ـــل��ة  )٧٣(م��ـ ، وذل�   )٧٤(، وأن ت�عل األم�� ســـل��ان �� ب� أشـ

و�ه�ا ال��الف أع�� خ�ن� خات�ن ال����ان  )٧٥(ل��ــــــــــ� م���ی� لها على ال�ــــــــــع�� ال�اخلي  

�ي  ال�ر�عة لل��خل ��ـــ�ل م�اشـــ� في شـــ��ن ال�ـــل��ة ال�ـــل����ة ، و�ال�الي ل� �ف�ت ت���ان ب

ــل�ان  ــ�ف إلى ق�ن�ة تل��ة الســـ�غاثة وال�ة ال�ـ ــة ، ف��جه ســـل��ان �� ب� أشـ ــ�ف ه�ه الف�صـ أشـ

ــ�له ه�   ــل��ة ، وف�ر وصـ ك���ـــ�و ال�ال� ، ���ة ال�فا� على حق�ق ال�ف��ی� في ع�ش ال�ـ

  . ) ٧٦( م١٢٨٥مای�    ١٥هـ/٦٨٤ر��ع األول  ٨واب� ق�مان ت� ت���� األم���� على الع�ش في 

�ــــــــــــــع�د الـ�اني ی�ق� ال��قف في ق�نـ�ة �ـع� ت�لـ�ة ال�فـ��ی� الع�ش  وأخ� ال�ــــــــــــــل�ـان م

ب�صـــــــــــا�ة ج�ته�ا خ�ن� خات�ن ، ول�� �ع� م�ور شـــــــــــه� تق���ًا ح�ث انق�ـــــــــــام في والء أم�اء 

ال�ل��ة ، وأد� ذل� إلى ح�وث �ع� االض��ا�ات في ال�الد ، م�ا أد� إلى اس��عاء ��في 

و�ـان اإلیل�ـان قـ� ق�ر إ�عـاد خ�نـ� خـات�ن وحف�ـ�یهـا    ،  )٧٧(ال��اع لل���ل أمـام اإلیل�ـان أرغ�ن  

ــع�د ال�اني م�ف�دًا على  ــة �ع� ت�الفها مع ال����ان ، و��قاء ��اث ال�ی� م�ـ ــه� خاصـ ع� ال��ـ

  ع�ش سالجقة ال�وم .

وأث�اء ت�اج� ال��ة وحف��یها ، وم�ــع�د ال�اني ب����� ع�� أرغ�ن خان ، أرســل م�ــع�د 

غ�ل وال�ـالجقة ���ادة خاص بل�ان ، وسـاه� وز��ه ف�� ال�ی� علي ال�اني ج��ـًا م�ـ���ًا م� ال�
ــ�ة ق�ن�ة، ف�ا �ان م� اب� أشـــــــــ�ف واب�  )٧٨( في إع�اده ، وذل� إلخ�اج ال����ان م� العاصـــــــ

ق�مان إال أنه�ا غادرا ق�ن�ة ����د عل�ه�ا به�ه ال��لة ال��ـــ���ة ضـــ�ه�ا ، وعاد ســـل��ان �� 

  .)٧٩(ب� أش�ف إلى ج�رج�وم 

یل�ان م� وما قام �ه اإلیل�ان ب����� ت�اه خ�ن� خات�ن وحف��یها �ان ��ـ�� خ�ـ�ة اإل

ت�خل ال����ان في أم�ر ال���قة ، وه� مع�وف�ن �ع�ائه� لل��اج� االیل�اني ، ف�ـــــــــًال ع� أن 

أوضــــــــاع ال�الد ال���ه�رة ل� ت�� ت�ــــــــ�ح ب��لي ع�ش ال�ــــــــل��ة ل�فل�� ت�� وصــــــــا�ة أع�اء  

االیل�ان��� م� ت���ان ب�ي أشــــــــــ�ف و��ي ق�مان ، و�ال�الي �ان� ال��ــــــــــل�ة تق��ــــــــــي إ�قاء 

م�ــع�د ال�اني في م��ــ�ه م�ف�دًا ؛ ل���لى ال��ــ�� ل���د ال����ان وال�ي غ�ت ته�د ال�ــل�ان  

  .)٨٠(اإلیل�ان��� وت�ع�ع اس�ق�اره� في ال���قة 
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و�ان م�ـ�� خ�ن� خات�ن وحف��یها ، أنه ����د وصـ�له�ا إلى بال� أرغ�ن في رج�  

ل�ه�، ح�� خل� م ُأخ�ـع ال���ع لل��ق�� ، ول� ت��ه ال����ة ل�ـا١٢٨٥هـــــــــــــــ/سـ�����  ٦٨٤

ال��قق�ن أن ال�فل�� ل��ا أب�ي �����و ال�ال� ، ف�� ال��� عل�ه�ا �الق�ل، ونفي خ�ن� خات�ن  

، وت�ك ســــــل��ان   )٨١(ث� ُق�ل� ���ا �ع�  –على �ع� م�حل��� م� ق�ن�ة    –إلى ســــــف�� ح�ــــــار  

  �� ب� أش�ف وحل�فه الق�ماني ال��ة وحف��یها ی�اجه�ن م���ه� دون ال�فاع ع�ه� .

ــ/  ٦٨٤و��ل� انف�د م�ـع�د ال�اني �ال�ـل��ة لل��ة ال�ان�ة عام   و�اشـ�  )٨٢(م  ١٢٨٥هـــــــــــــ

األم�� ���ات� ��ادة اإلیل�ان��� في ال���قة ن�ا�ة ع� اإلیل�ان ب����� ، وأث�اء ت�اج� م�ـــــــــع�د 

ال�اني واألم�� ���ات� و��ار رجال دول�ه في العاص�ة االیل�ان�ة ل�ق��� ف�وض ال�اعة اس�غل 

شـــ��ة ق�ن�ة ونا�� ال��� بها األم�� ف�� ال�ی� الف�صـــة لل���د على ال�ـــل�ان ، فقاما أم�� 

�أعـ�ال نـه� ألم�ال الـ�اس وم��لـ�اته� ، ور�ـ�ا ���ن ه�ا �إ�ـعاز م� ال���ـ�ان إل��ـاد حالة م� 

الف�ضــــى لله��م على ق�ن�ة ، و�ث�ات ضــــعف ســــ���ة م�ــــع�د ال�اني على مقال�� األم�ر أمام 

ــ�ف ، وان�ه� أم�� ب�ي ق�مان األم� اإلیل�ان أرغ�  ن ، ث� ف�ا إلى األم�� ســــــــل��ان �� ب� أشــــــ

ل��ق�� رغ��ه في االســ��الء على ق�ن�ة ، فقام �اله��م عل�ها وم�اصــ�تها، وع��ما عل� أرغ�ن  

ــ��ة ���ن على رأســـــها ؛  ــ���ة ضـــ خان �األم� أم� على الف�ر �ع�دة ���ات� ومعه ح�لة ع�ـــ

ألم� وال��ام ومعا��ة ال�ارج�� ع� ال�اعة ، واس��اع� ه�ه ال��لة ل�أدی� ال����ان و�عادة ا

ــ/٦٨٥إل�اق ال��اب وال��م�� ألك�� م�ن ال����ان ، و�ان ه�ا في شـــــــ�اء عام   - ١٢٨٥هـــــــــــــــــــ

، وُ���� أن م�ا�� ب�ي أش�ف وخاصة ج�رج�وم م��� ح��ه ت��رت ����ًا م�   )٨٣(م٢٨٦١

  . )٨٤(ه� م� ق�ل ع��� ���ات� ه��ات ال��لة اإلیل�ان�ة ، وتع�ض� م�نه� لل�

ور��ة م� ســـل��ان �� ب� أشـــ�ف ب في إضـــافة م�ن ج�ی�ة إلى ح�� إمارته �ع� تل� 

ال��ـــــائ� ال����رة ال�ي ل�ق� ����� إمارته ج�رج�وم؛ ن���ة م�اوئ�ه لل�ـــــل�ان ال�ـــــل��قي  ، 

�ه ل� م ب�ع� ال��الت ال��س��ة ، ول�١٢٨٨هــــــــــــــ/ ی�ای�  ٦٨٦فقام في أوائل ذ� ال��ة عام  

��ـأ ه�ه ال��ة االصـ��ام �ال�ـالجقة ، ف�عل بالد األرم� ه�فًا ل��ق�� �ع� ال��سـعات ، فقام  

وحاص�ها ، و�ان� م� ال��ن ال��اورة ل��رج�وم، ف��ا ت�ف�ر    )٨٥(�اله��م على م�ی�ة إل���  

ب����� ه�ـ�ات ســــــــــــــل�ـ�ان �� ب� أشــــــــــــــ�ف على    إلى حل�ـفه اإلیل�ـان )٨٦(األرم� ه���م الـ�اني  

أمالكه ، فأم� االیل�ان م�ـع�د ال�اني ب�أدی� سـ�ل�ان �� ب� أشـ�ف، ف��د ح�لة م�ـ���ة م� 
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ال�ــالجقة واإلیل�ان��� إلى م�ا�� ب�ي أشــ�ف ، وت�ــ��� ه�ه ال��لة في أضــ�ار �الغة ل�عاقل 

  .)٨٧(ب�ي أش�ف ، وأص��� ج�رج�وم ����� م� ال��اب وال��م�� 

وج�اء ه�ه ال�ـــــ��ات ال�ـــــ�ی�ة ال�ي تلقاها ســـــل��ان �� ب� أشـــــ�ف م� ق�ل ال�ـــــالجقة 

وعلى ما  وداع��ه� اإلیل�ان��� أدرك أن سـ�اسـ�ه الع�ائ�ة ت�اهه� سـ�ف تع�ل �الق�ـاء عل�ه ،

م إلى �ل� العف� ١٢٨٨هــــــــــ/���٦٨٧ح إل�ه في ت���� إمارة خاصة �أس�ته ، ف�عى في عام  

م� ال�ـــل�ان م�ـــع�د ال�اني ، و�الفعل ت�جه إلى العاصـــ�ة ق�ن�ة مق�ما ف�وض ال�اعة وال�الء 

، فق�ل ال�ـــــل�ان م�ـــــع�د ال�اني �اع�ه وعفا ع�ه ، وأق�ه على ج�رج�وم وأضـــــاف إلى  )٨٨(له 

  . )٨٩(ته م�ی�ة ب��ه�� م��ل�ا

ــه�� ان�قل إل�ها م� ج�رج�وم ، وجعلها  ــل��ان �� على ب��ــ ــ�� ال�ی� ســ و�ع� اق�ار ســ

ــ�ف ، وع�ل على إعادة تع���ها و��ائها ، ح�ى ع�ف� �اســــــــ� (ســــــــل��ان  م���ا إلمارة ب�ي أشــــــ

،  )٩٠(شــــه��) أ� م�ی�ة ســــل��ان ��ــــ�� ال�ه�ــــة الع��ان�ة واالق��ــــاد�ة ال�ي قام بها �ال��ی�ة  

ــ�ا ال�ــــغ�� خاصــــة �ع� االصــــالحات ال�ي قام بها ب���ــــه�� ،   وأخ� نف�ذه �ق�� في وســــ� آســ

ــاع� أم�� ب�ي أشــــ�ف على  ــائع ال���قة ، وه�ا ســ ــ�قا رائ�ة ل��ــ فأضــــ�� م���ا ت�ار�ا ، وســ

  ز�ادة نف�ذه س�اس�ًا وع����ًا في تل� ال��احي .

ــع�د ال�اني م�� الق�ة وال�ف�ذ اآل ــ��ـــع� ال�ـــل�ان م�ـ ــ�ح  واسـ ــع�د ال�� أصـ خ� في ال�ـ

ی���ع �ه ســــــــــل��ان �� ب� أشــــــــــ�ف ، فف�� في تق��ة ال�ــــــــــ�اقة وتع��� ال�ــــــــــالم ب��ه�ا وذل�  

���ــــــــــــاه�ته ، ف�ل� ت�و�ج أخ�ه ���م�ث م� اب�ة ســــــــــــل��ان �� األم��ة ج�ل ج�ال خات�ن،  

ــ/٦٨٨وأرســل أخ�ه عام   ، و���وا أن )٩١(م إلى ب��ــه�� لالتفاق على تفاصــ�ل ال�واج١٢٨٩هــــــــــــــ

�ع�د ال�اني أراد به�ه ال��اه�ة ض�ان حل�� ق�� ��ان�ه م� ال����ان، ل���ن داع�ا له في م

حالة ت��د ت���ان ال���قة ال�امع�� في أراضـي ال�ـل��ة وخاصـة ب�ي ق�مان ، ف�ـًال ع� أن 

سـ�ادة ال�ـالجقة في ال���قة أصـ��� شـ�ل�ة في �ل تغلغل ال�ف�ذ اإلیل�اني ��ـ�ل م�اشـ� في 

خل�ة لل�ـل��ة ال�ـل����ة ، ف�أ� في تل� ال��ـاه�ة خ��ة ال��اد داع� ق�� له أمام ال�ـ��ن ال�ا

  ال����ة اإلیل�ان�ة، وح��ات ال���د والع��ان م� ق�ل أم�اء ال����ان .

واســـ��ـــع� ســـل��ان �� ب� أشـــ�ف ضـــعف ال�ـــل�ان م�ـــع�د ال�اني ، خاصـــة وانه �ان 

ــالها وع�م ت�ع��ها لل�ــــــل�ان ال�ــــــل��قي ،   ماض في االســــــ�قالل �إمارته ؛ ر��ة م�ه في انف�ــــ

ــل�ان ����د وصــــــــ�له إلى  ف�ف� تل� ال��ــــــــاه�ة بل وقام �اع�قال األم�� ���م�ث أخي ال�ــــــ



  في بيشهر  بنو أشرف ودورهم السياسي والحضاري    أشرف سمير توفيق                                                

 م)٢٠٢١(بر�لأ -٣ج -العدد العاشر                               �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

١٣٣ 

ــه��   ــل��ان �� ب�   )٩٢(ب��ــــ ــل�ة ق��ل ســــ ، ول�� ع�� ال�ق�ف على ه�ه ال�اقعة �ان م� ال��ــــ

ال��اح له ب��س�ع  أش�ف م�اه�ة ال�ل�ان ؛ ألنها �ان� �ف�لة ب����� أق�امه على إمارته بل و 

م�ا�� نف�ذه ��ــــ� �ع� ال���ل�ات األخ��، وســــ���ن ذل� ���ار�ة م� ال�ــــل�ان ال�ــــل��قي 

نف�ــه دون ال�خ�ل في صــ�اعات ون�اعات مع ال�ــل��ة ، ول�� ی��و أن ســل��ان �� ب� أشــ�ف 

كان� ل��ه ح�ـــا�ات أخ��، وهي االنف�ـــال ت�امًا ع� ال�ـــل��ة ال�ـــل����ة وداع��ها م� القادة 

  الیل�ان��� �ال���قة .ا

وع��ما عل� ال�ـــــــل�ان م�ـــــــع�د ال�اني �اع�قال أخ�ه ت��ك على رأس ج�� ���� ن��  

ب��ــه�� ، ل�أدی� ســل��ان �� ب� أشــ�ف وف� أســ� ���م�ث ، فاســ��ــع� ��ن�ا� �� ب� ق�مان 

م�� ال��� ال�� ســــ�ل�� ��ل�فه وجاره م� ج�اء ح�لة ال�ــــل�ان عل�ه ف��خل وأج�� ســــل��ان  

إخالء سـ��ل ���م�ث ؛ م�عًا ل�ق�ع ح�ب �اح�ة سـ���ن ال�اسـ� ف�ها بال شـ� األم��   �� على

ــ�ق�ــــــي ت�امًا على إمارته ــل��ان �� ب� أشــــــ�ف ، ور��ا ســــ ، و�الفعل ت� إ�الق ســــــ�اح  )٩٣(ســــ

ــ�ف ال�اعة   ــل�ان �ال��ام ســــــــــل��ان �� ب� أشــــــــ األم�� ���م�ث ، وتعه� ��ن�ا� �� أمام ال�ــــــــ

  ني ع�ه .لل�ل��ة ، فعفا م�ع�د ال�ا

وال��م األم�� سـل��ان �� ب� أشـ�ف �اعة ال�ـل�ان م�ـع�د ال�اني ، ف�ان ع�نا له في 

الق�ــــــــــاء على حاالت ال���د والع�ــــــــــ�ان ضــــــــــ� ال�ــــــــــل��ة في ال���قة ، ف���� أنه في عام  

ــ/٦٩١ م ت��د أخ� ال�ل�ان األم�� ���م�ث عل�ه ، وت�الف األم�� ال���� مع ب�ي  ١٢٩٢هـــــــــ

ــ���ته على �ع�  )٩٤(له �ع� ال��ائل ال����ان�ة  ق�مان ، ��ا ال�ف ح�  ، وت��� م� ��ـــ� سـ

ــل�ان م�ـــــــــع�د ال�اني ، م�ا جعل )٩٥(ال��ن ، وشـــــــــ�ل�ا ب�ل� ته�ی�ا واضـــــــــ�ًا على ع�ش ال�ـــــــ

ــ��ة   ــل�ان ی��ــــ�� م� ق�ن�ة إلى ���ــ ــل إلى االیل�ان   )٩٦(ال�ــ ــ��ل االح��از ، وأرســ ، على ســ

ــ/٦٩٣-٦٩١(  ك��ات� م) ��ل� م�ه ال�ع� الع�ــــــ��� ل��اجهة ت��د أخ�ه ١٢٩٣- ١٢٩١هــــــــــــــــــ

  ال��ع�م م� ال����ان .

و�ل� ال�ــــــل�ان م� ســــــل��ان �� ب� أشــــــ�ف م�ــــــان�ته في الق�ــــــاء على ث�رة أخ�ه، 

و�الفعل أب�� ســـــــل��ان دع�ه لل�ـــــــل�ان ، وت��� م� ال��� على أخ�ه أث�اء ف�اره م� ال��� 

 )٩٧( ب�ي أشـ�ف ، وأودعه في ال�ـ�� �قلعة ب��ان شـه� (و��ان شـه�)  ال�ـل��قي وم�وره �أمالك

، ول�� أضــ�� ســل��ان �� ب� أشــ�ف إلى إ�الق ســ�اح ���م�ث ت�� ضــغ� اله��م ال�ــ�ی� 

ــل�ان ؛  على أمالكه وال�� قام �ه ��ن�ا� �� ب� ق�مان ال�اع� ل���د ���م�ث على أخ�ه ال�ــــــــــ
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ل�� ســـــــــُ�ل�� �ه م� ق�ل جارته الق��ة ب�ي ق�مان ، خ�فًا على م��ل�اته م� ال����� وال�مار ا

ــ�ف ، واع���ه م� ال��ال��  ــل�ان م�ـــع�د ال�اني على أم�� ب�ي أشـ ــ�ر ال�ـ وه�ا األم� أوغ� صـ

  . )٩٨(ل��رة أخ�ه عل�ه

وفي تل� األث�اء وصــل� ال���ة االیل�ان�ة م� ت���� ���ادة ال�ــل�ان ���ات� نف�ــه إلى 

ــ�ا ال�ـــغ�� ، وراف� ج�ء م� ج ــع�د ال�اني إلى آسـ ــل�ان م�ـ ــل��قي ���ادة ال�ـ ــه ال��� ال�ـ ��ـ

و�ـ�أ ال��� ال��ــــــــــــــ��ك مالحقـة ب�ي ق�مـان �ـاع��ـاره� الـ�اع� ال�ئ�� ل���د   )٩٩(م�ـا�� األوج  

ــل�ان ، وهاج��ا م�ی�ة الرن�ه ، و��ل� أرم�اك وهي م� معاقل الق�مان��� ،   ك��م�ث على ال�ـــــ

ًا ����ة م�ه� ، ث� واصــــــــــــــل�ا زحفه� على وال�ـة دی��لي واع�ل�ا ال�هـ� ب�ـل� ال�ـ�ن ، وق�ل�ا أعـ�اد 

ال�اقعة في ال�ـــهل ال����ي ل�ه� م��ر�� ، ونال�ا أ��ـــًا م� إمارة ب�ي أشـــ�ف ،   )١٠٠((الذی�) 

ــل��ان �� ب� أشـــــــ�ف  ، وت���  )١٠١(ح�� خ���ا م�نه� ، وق�ل�ا الع�ی� م� أن�ـــــــار األم�� ســـــ

ــل ����ع ال����ــان ه�ــاك ، وت��� وات  )١٠٢(ك��م�ث م� الف�ار إلى وال�ــة ق�ــــــــــــــ���ني   �ـــــــــــــ

   )١٠٣(���اع�ته� م� دخ�ل ال��ی�ة وق�ل وال�ها وال����ة عل�ها 

ــ/٦٩١عاد االیل�ان ���ات� إلى ت���� في ج�اد� اآلخ� عام   م �ع� أن م�� ١٢٩٢هـ

دون أن ی�هي ت��د ���م�ث ح�ى ُأذ�ع في دول�ه أخ�ارًا  )١٠٤(�آسـ�ا ال�ـغ�� ق�ا�ة ع�ـ�ة أشـه� 

ــ�ف على مهاج�ة  )١٠٥(ه����ه أمام ال����ان  كاذ�ة ع�   ــل��ان �� ب� أشـ ، وه�ا ج�أ األم�� سـ

، وت��� م� ال�ـ���ة عل�ها �ع� ح�ـارها   )١٠٦(قلعة جفاال وهي م� القالع ال�ا�عة لإلیل�ان���  

، ح�� عاد �ع�ها  )١٠٧(، ل�� ســـــــ�عان ما ت�لى ع�ها �ع� اســـــــ��الءه عل�ها ل��ة أر�ع�� ی�ما  

ب��ــــــــــــــه�� خ�فــــا م� ��� اإلیل�ــــان��� ــه  ــ�ة   إلى م��� ح��ــ القعــ ــ� في ذ�  ذلــ ــان  ــه و�ــ �ــ

م ، و���و أن ت�ل�ه ع� جفاال جاء ن���ة ته�ی�ات وصــــل� إل�ه م� ال��اب ١٢٩٢هـــــــــــــــــــ/٦٩١

ــ�ا   ــ��الء على القلعة �اع��ارها م� م�ا�� ت���� القادة االیل�ان��� �آسـ اإلیل�ان��� �ع�اق� االسـ

  .)١٠٨(ال�غ�� . 

ــ�ه لل�ـــــــالجقة م��ه ــل��ان �� ب� أشـــــــ�ف في م�اه�ـــــ ــ��� ســـــ ــى واســـــ �ًا ف�ص الف�ضـــــ

ــ�ع م�ا�� نف�ذ إمارته، فقام   ــل��ة ، م�اوال في ت�ســــ ــ� ال�ــــ واالضــــــ��ا�ات ؛ إلثارة القالقل ضــــ

، ف�ـــًال   )١٠٩(�اله��م أك�� م� م�ة مع حل�فه وجاره ب�ي ق�مان على عاصـــ�ة ال�ـــالجقة ق�ن�ة

ــل��ة ، ح�ى أعل  ــ� ال�ـــــ �  ع� دع�ه للع�ی� م� ح��ات ال���د ال�ي قادها أم�اء ال�ـــــــالجقة ضـــــ
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ــل����ة ، و�ان ذل� تق���ًا ما  ــ�قالل إمارته م��ه�ًا حالة ال�ـــعف ال�ي تعاني م�ها ال�ولة ال�ـ اسـ

   )١١٠(م ١٣٠٠-١٢٩٩هـ/٧٠٠-٦٩٩ب�� عامي 

ول�ا �ع� ســــــل��ان �� ب� أشــــــ�ف ال��ســــــ� الفعلي إلمارة ب�ي أشــــــ�ف ، وســــــعى رغ�  

مع ســـــالجقة ال�وم م�قل�ة  ت�اج�ه ب�� خ�ـــــ�م أق��اء إلى ت���� أر�ان إمارته ، و�ان� عالق�ه  

ب�� ال��ــ�ع وال����ة ، و��� الع�ــ�ان وال���د ح��ًا آخ� ، ت��� ف�ها م� ت�ســ�ع رقعة إمارته 

وت�لى مقال�� )  ١١١(م١٣٠٢هـــــــــــــــــ/٧٠٢، وضــ� م�نا وق�� إلى أمالك ب�ي أشــ�ف ، وت�فى عام  

ل�ــل����ة في إمارة ب�ي أشــ�ف �ع� ســل��ان �� اب�ه م�ارز ال�ی� م��� �� ، و�ان� ال�ــل��ة ا

أواخ� عه�ها ، ح�� ل� ��� لها أ� ســــل�ة فعل�ة على األرض ، و�ان ال��� ال��اشــــ� ل��اب 

اإلیل�ان في ال���قة ، ول�ا ل� ت�ج� أ� عالقة ب�� م�ارز ال�ی� م��� و��� سـال��� سـالجقة  

م ، وال�� تع�ه مع�� ال��ادر ١٣٠٨هـــــــــــــــ/٧٠٨ال�وم ح�ى وفاة ال�ل�ان م�ع�د ال�اني عام  

  )١١٢(ل��اجع آخ� سال��� دولة سالجقة ال�وم �آس�ا ال�غ�� وا

  عالقة ب�ي أش�ف �الق�مان��� : -

كان� العالقة ب�� ب�ي أشــ�ف وجارتها أســ�ة ب�ي ق�مان قائ�ة في أغل�ها على ال��الف 

ــ� ســــــالجقة ال�وم والقادة االیل�ان��� ؛ وذل� ل��ق��   ــ��� ضــــ ــي والع�ــــ ــ�اســــ ــام� ال�ــــ ، وال��ــــ

إمارات م�ـ�قلة له� م�ف�ـلة ع� ت�ـل� ن�اب االیل�ان ، واألوام� ال�ـل�ان�ة  أه�افه�ا في ت����  

  ل�الجقة ال�وم .

و�ه� ال��الف ال�ـــــــ�اســـــــي والع�ـــــــ��� ب�� االمارت�� في ع�ة أم�ر ، م�ها ه��مه�ا 

ــ�ة ســـــــــــــالجقة ال�وم  ــ��ك على عاصـــــــــــ - ٦٧٥أك�� م� م�ة ما ب�� عامي    –ق�ن�ة    –ال��ـــــــــــ

ــ/٨١٦ ــاع ال�اخل�ة ل�ــــالجقة ال�وم ،  )١١٣(م  ١٢٨٢- ١٢٧٧هــــــــــــــــ ، م��ه��� اضــــ��اب األوضــ

، وت���ت اإلمارتان م� ج�اء ه��اته�   )١١٤(وان�ــــــغال االیل�ان��� في ح�و�ه� ضــــــ� ال��ال�� 

له� ال���ش  تل� ال���� م� ال��ــائ� في األرواح وال���ل�ات ن���ة ت���� ال�ــل�ان ال�ــل��قي

  .)١١٥(ب�ع� م� ال�ل�ة اإلیل�ان�ة

ــ�و ال�ال� في  ــل�ان ����ـــ ــًا في دع�ه�ا ل��ن� خات�ن وال�ة ال�ـــ و�ه� ت�الفه�ا أ��ـــ

ــع�د ال�اني ، ح�� �ل�� خ�ن�  ــل�ان م�ـ ــ�ة مع ال�ـ ــل��ة ق�ـ ــ�� حف��یها على ع�ش ال�ـ ت��ـ

لل�فا� على حق�ق   خات�ن تأی��ًا ودع�ًا م� ��ن�ا� �� ب� ق�مان ، وســل��ان �� ب� أشــ�ف ؛

ــ/ ٦٨٤حف��یها في ع�ش ال�ــــل��ة ، و��ع�ه�ا ت� ت��ــــ�� ال�ف��ی� �ق�ن�ة عام   م  ١٢٨٥هــــــــــــــــ
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، و�ع� م�ار�ة اإلیل�ان ل��ـ�وع تق�ـ�� الع�ش ب�� أب�ي ����ـ�و ال�ال� وم�ـع�د ال�اني ، )١١٦(

ــ� في دع�ه�ا ل��ن� خات�ن ، وت�لي  ــة �ع� ت�خل ال����ان ال��اشـ ــع� خ��رة ذل� خاصـ ــ��ـ اسـ

ــا�ة اع�ائه� ال����ان  � ، ول�ا قام اإلیل�ان أرغ�ن �ال��ل� م�  )١١٧(فل�� الع�ش ت�� وصـــــــــ

، و�رســــــــــال ح�لة ع�ــــــــــ���ة م�ــــــــــ���ة م� ال�ــــــــــالجقة واإلیل�ان��� عام    )١١٨(ال�فل�� وال��ة  

  . )١١٩(م؛ ل��د ب�ي أش�ف و��ي ق�مان م� ق�ن�ة وتأدی�ه�ا ١٢٨٦هـ/٦٨٥

ــع�د ال�اني عام  وع��ما ال��ما أم�� ب�ي أشــــــــــ�ف و��ي ق�  ــل�ان م�ــــــــ مان ال�اعة لل�ــــــــ

، ذ��ا معا إلى ق�ن�ة ل�ل� العف� م� ال�ل�ان واق�اره�ا �ال�اعة له ،   )١٢٠(م ١٢٨٨هـــــــــــ/٦٨٧

فأق�ه�ا م�ـع�د ال�اني على ما ت�� أی�یه�ا م� أمالك وزاد له� ف�ها أ��ـًا ، و�ل ��ن�ا� �� 

زمات م�ها ع��ما قام ســــل��ان ب� ق�مان داع�ا لألم�� ســــل��ان �� ب� أشــــ�ف في ���� م� األ

�� �أســ� األم�� ر�� ال�ی� ���م�ث أخ� ال�ــل�ان ع�� ت�جهه إلى ب��ــه�� ل��ــاه�ة ســل��ان  

�� ب� أشـــــــ�ف ، و�ان ه�ا األم� ســـــــ���ن له ع�اق� وخ��ة على أم�� ب�ي أشـــــــ�ف ، ف��خل 

ك�ن�ا� �� ســــــ��عا و�ل� م� حل�فه ا�الق ســــــ�اح ���م�ث ؛ خ�فا م� ن�ــــــ�ب ح�ب م���ل 

و���ـح م�  )١٢١(ح�وثها ، �قع ف�ها األم�� سـل��ان �� ب� أشـ�ف في مأزق ال ت��ـ� ع�ا��ه  

ت�الف االمارت�� أن أم��اها وج�ا في �ع�ـها الق�ة الالزمة وال�ع� ل��اجهة خ�ـ�مه�ا االق��اء 

في آســـــــ�ا ال�ـــــــغ�� ، وذل� ل�����ا م� ت�ق�� ه�فه�ا في ان�ـــــــاء ��ان م�ـــــــ�قل إلمارته�ا ،  

خ�ار وال��الت الع�ــــــــــــ���ة م� ق�ل ال�ــــــــــــل�ان ال�ــــــــــــل��قي وداع��ه م� القادة وم�اجهة اال

  اإلیل�ان��� في ال���قة ؛ ولل�فا� على أمالكه�ا م� األخ�ار ال�����ة ال�ي ت�اجهه�ا .

و�ان� دائ�ًا ق�ن�ة ه�ف �ال م� أم�� ب�ي أشـ�ف و��ي ق�مان ، ح�� سـعى ال�ل�فان  

لل�ــــــــــــــ���ة عل�هـا أك�� م� م�ة ، وذلـ� ل�ق��� ح�� ســــــــــــــالجقـة ال�وم ، ف�ـ��� أنـه في عـام  

،  )١٢٢(م ع��ما غادر األم�� ���ات� ال���قة ل���لى ع�ش ال�ل�ة اإلیل�ان�ة  ١٢٩١هـــــــــ/٦٩٠

و�ان ق� ق�ـــــــى ث�ان ســـــــ��ات م�ـــــــ�فًا على آســـــــ�ا ال�ـــــــغ�� م� ق�ل اإلیل�ان ب����� ، �� 

ال�ل�فان أن خ�وج ���ات� م� آســـــــــــ�ا ال�ـــــــــــغ�� ، ف�صـــــــــــة م�ات�ة له�ا ل��د اإلیل�ان��� م� 

و��ل� إنهاء ح�� دولة ســـــــالجقة ال�وم ، ف��ـــــــ� أم�� ب�ي أشـــــــ�ف و��ي ق�مان  )١٢٣(ال���قة  

��ات� ، وخل� العاصــ�ة م� ال�ــل�ان و��ار رجال ال�ولة في ���ــ��ة ق�اته�ا م��ه��� خ�وج �

، وقـامـا �ـاله��م على ق�ن�ـة و�ـان ذـل� ���ـادة األم�� خل�ـل بهـادر م� زع�ـاء ب�ي أشــــــــــــــ�ف ،  

ــ�ارها ،  ــ�تها ، ول�� أهالي ق�ن�ة قام�ا �إح�ام دفاعاتها واســـ وت���ا م� ت���� ال��ی�ة وم�اصـــ
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جه�دًا ����ة في ال���� له� ، وت���   )١٢٤(ل� ج�اعة األخ�ة  واس��ات�ا في ال�فاع ع�ها ، و�� 

األم�� ســــــل��ان �� ب� أشــــــ�ف وحل�فه ��ن�ا� �� ب� ق�مان م� دخ�ل ق�ن�ة ، وأع�ال ال�ه� 

  .)١٢٥(ف�ها ل��ة ثالثة أ�ام 

ــل�ان اإلیل�اني    ــ���� �ال�ـ ــع�د ال�اني �ال��قف في ق�ن�ة اسـ ــل�ان م�ـ وع��ما عل� ال�ـ

ــل له ــل� أن�اء ه�ه ال�ام�ة إلى م�ــــــــامع ال�ل�ف�� ،   ك��ات� ، فأرســــــ حام�ة ����ة وع��ما وصــــــ

غادرا ق�ن�ة على الف�ر خ�فًا م� ��� ال�ام�ة اإلیل�ان�ة ، ول�� ســـــــــــ�عان ما عادا إلى ق�ن�ة 

ــاعـات   م�ة أخ�� عـ��مـا جـاءته�ـا أنـ�اء أن خ�وج ال��ـلة االیل�ـانـ�ة م� ت���� �ـاـن� م��د إشــــــــــــ
ــ� و�أة على ال��ی�ة وقاما األم��ان ال���� )١٢٦( ــ�ة ق�ن�ة ، و�ان أشــ ــار ثان للعاصــ ان�ان ���ــ

وســ�انها م� ســا�قه ، م�ا جعل ســ�ان ق�ن�ة ��ــ����ون ��ف�� ال�ز�� (ف�� ال�ی� علي) وال��  

كـان حـاك�ـًا على مـ�ی�ـة دی��لي (الذی�) ، ف���ك ســــــــــــــ��عـًا ل��ـ�ة ال�ـ�ی�ـة ، وت�ل��ــــــــــــــهـا م� 

ــل إل�ها و�ارد ج��ش ب�ي   أشــــ�ف و��ي ق�مان ، وق�ل ال���� م� ج��ده�ا ، ال����ان ، ووصــ

ث� اسـعف�ه ق�ات م�ـ���ة م� ال�ـالجقة واإلیل�ان��� ، وال�ف� الق�تان ضـ� ق�ات ال����ان ال�ی� 

  . )١٢٧(ف�وا م� م��ان ال�ع��ة �ع� أن ت���وا خ�ائ� ����ة ب�� صف�فه� 

ــل��ة ال�ــــــــــــل����ة   ــ� لها ق�ن�ة ع�زت ال�ــــــــــ ت�اج�ها �ع� تل� اله��ات ال�ي تع�ضــــــــــ

ــع� اإلیل�ان ���ات�   ــ�ة ، ل�ف�ها م� ه��ات ال����ان ، وع��ما اســــ��ــ ــ��� في العاصــ الع�ــ

ــه إلى ال���قة   ــغ�� ، م� ق�ل ال����ان ت�جه ب�ف�ــ خ��رة ال��قف على نف�ذه� في آســــ�ا ال�ــ

على رأس ق�ة ع�ــــــ���ة ضــــــ��ة ، وت��� م� ق�ع ب�ي أشــــــ�ف و��ي ق�مان م��ثًا الع�ی� م� 

�فه�ا ، ف�ـــًال ع� ما تع�ضـــ� له أمالكه�ا م� ال�ه� وال��م�� ، وأســـ� ما ال��ازر ب�� صـــف

، وُجل�� الغ�ائ� إلى ع���   )١٢٨(�قارب س�عة آالف م� ب��ه� ، ح�� نقل�ا إلى العاص�ة ق�ن�ة

  . )١٢٩(ال�ان في �����ة 

ــ/ ٦٩١و�ع� الق�ـــــــــاء على ت��د ال����ان عاد اإلیل�ان إلى ت���� عام   م  ١٢٩٢هـــــــــــــــــــــ

م� آســـ�ا ال�ـــغ�� ، عاود ال�ل�فان ه��مه�ا على ق�ن�ة ، وقاما ���اصـــ�تها  و����د خ�وجه 

ونهـ� خ��اتهـا ؛ ان�قـامـا ل�ـا حـ�ث له�ـا م� اله��ـات ال��ــــــــــــــ���ـة م� ق�ـل ســــــــــــــالجقـة ال�وم 

واإلیل�ان��� ، ول�� ل� ی����ا م� االســــــــ��الء عل�ها ، ح�� اضــــــــ��ا إلى ف� ال��ــــــــار ع�ها  

ــة على وال��جـه إلى مـ�یـ�ة العالئ�ـة الـ�ا�عـ ة ل��ي ق�مـان ، وذـل� ل�رود أخـ�ار به��م ال�ـ�ارصــــــــــــ
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ــ�ا  )١٣٠(م��اء ال��ی�ة ونه�ها   ، و�ان م��اء العالئ�ة م� أه� ال��اني ال��ار�ة ل����ان وســـ� آسـ

  . )١٣١(م١٢٩٣هـ/٦٩٢ال�غ�� ، و�ان ذل� في عام 

ــل��ان �� ب� أشـــــــ�ف على إ�قاء ال��الف ب��ه و��� جاره الق�� أب�اء   ــًا م� ســـــ وح�صـــــ

ق�مـان ق�ر أن ی��ــــــــــــــ�ف ع� مـ� نف�ذه ن�� ق�نـ�ة ال�ي ���ح إل�هـا حل�ـفه ، وـ��أ ی��جـه ن��  

ــاب ال���ل�ات ال���ن��ة واألرم� ، وه�ا ل�أب أ� خالف  الغ�ب وال�ـــــ�ال ؛ لل��ســـــع على ح�ـــ

، ول�ا في عه� خلفاء  ســــــل��ان �� ب� أشــــــ�ف ل� ی��جه�ا في  )١٣٢(م��قع مع حل�فه الق�ماني  

ــ�ام مع الق�مان��� ، ح�� ���ل ال��الف ب��ه�ا ق�ة  ف��حاته� ت�اه   ق�ن�ة ون�اح�ها م�عا أل� صــ

م�ــ���ة ســ�اســ�ا وع�ــ���ا واق��ــاد�ًا ���اج إل�ها �اله�ا في م�اجهة األخ�ار ال��ــ���ة ضــ� 

���حـاته�ـا ، ولـ�ا اع��� أب�ـاء ق�مـان أن ســــــــــــــل��ـان ب� أشــــــــــــــ�ف وأب�ـاءه حلفـاء م�غ���� في 

  . )١٣٣(ص�اق�ه� 

  عالقة ب�ي أش�ف �اإلیل�ان��� : -

دأب ب�� أشــــــــــــــ�ف على دع� أغلـ� ح��ـات ال���د والع�ــــــــــــــ�ـان م� القـادة و األم�اء 

اإلیل�ان��� ال���ــق�� ع� �اعة ال�ان ب����� ، واع���وا أن ذل� جهادًا ضــ� ال�ج�د اإلیل�اني  

ل�ــاعــة ،  في بالده� ، لــ�لــ� �ــاتــ� م�ــا�� نف�ذه� مــأو� له�الء ال����دی� وال�ــارج�� ع� ا

  إلضعاف سل�ة اإلیل�ان��� و��ده� م� آس�ا ال�غ�� .

ل� ی��ك ب�� أشــــ�ف ف�صــــة ل��اوئة اإلیل�ان��� و�ضــــعاف نف�ذه� ب�ع� ح��ات ال���د 

- ٦٩٤ض�ه� ، فع��ما ت��د القائ� االیل�اني �ال�� ب� ناف�ي (نغ�ي) ض� ن�اب غازان خان (

ان�از أم�� ب�ي   )١٣٤(  م)٩٦١٢هـــــــــــــ/٦٩٥م) في آس�ا ال�غ�� عام  ١٣٠٤- ١٢٩٥هـــــــــــــ/٠٤٧

  )١٣٥(أش�ف إلى ت��ده وساع�ه على مقارعة االیل�ان��� 

و�عـــ� اله�ائ� ال��الحقـــة لألم�� ال���ــــــــــــــ� �ـــال�� أمـــام ال��لـــة اإلیل�ـــان�ـــة ال�ي دفعهـــا 

م، �ل�  ١٢٩٦هــــــــــــــــ/٦٩٦ال�ـل�ان غازان خان للق�ـاء على ت��ده ���ادة سـ�الم�� في شـ�اء  

ــل��ان �� ب� أشــــــــ�ف ، ف�ل� م�ه م� ی� الع�ن له ضــــــــ� �ال�� الل��ء واالســــــــ�عانة ب�اع� ه ســــــ

ال��� اإلیل�اني ، ول�� ت��ــل ســل��ان �� ع� م�اصــ�ته ؛ خ�فا م� ال�اق ال�مار وال��اب 

حفا�ا على م��ل�اته ،  )١٣٦(ل���ل�اته على ی� الق�ات اإلیل�ان�ة ، وم�ع �ال�� م� دخ�ل أرضه

  )١٣٧(ساله م��ًال إلى ت���� وت� الق�اء على ت��د �ال�� وال��� عل�ه و�ر 
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ــع�د ال�اني أث�اء ت��د �ال�� أ�ه� م�قفا غ�� م��د ت�اه ه�ا  ــل�ان م�ــــ و���� أن ال�ــــ

إال ع�لــه ون��ــه إلى ه�ــ�ان ، وتع��� عالء الــ�ی�   ال���د، ف�ــا �ــان ج�اءه م� ِق�ــل االیل�ــان

، وفي  )١٣٨(م ســل�انا على ع�ش ســالجقة ال�وم١٢٩٨هـــــــــــــــــ/٦٩٦ك���اد ال�ال� ب�ًال م�ه عام  

ــل��ة ال�ـــل����ة  ت�لع القائ� االیل�اني ســـ�الم�� إلى تع���ه حاك�ا عاما   أث�اء خل� ع�ش ال�ـ

�اء على ح��ة �ال�� ، ول�� ُم�ح ه�ا على آس�ا ال�غ�� م� ق�ل ال�ان ، ���� دوره في الق

ــ�� عالء ال�ی� ����اد ال�ال�  ــله�ا غازان إلى ال���قة مع ت��ــــ ال���ــــــ� لقائ�ی� آخ��� أرســــ

  . )١٣٩(سل�انا لل�الجقة . 

ــ�الم�� ــل��ة اإلیل�ان�ة جعل سـ ــ�ف م� ق�ل ال�ـ ــ�قالل   ه�ا ال��ـ ــ�انه واالسـ �عل� ع�ـ

، وت��� م� الق�ـاء على القادة ال��د ال�ع����   )١٤٠(م  ١٢٩٩هــــــــــــــــ/�٦٩٨آسـ�ا ال�ـغ�� عام  

، و�ـ�أ ��ــــــــــــــعى إلي ال��ـالف مع أم�اء ال����ـان؛ ل�ـ�ع��ه في ت��ده ،    )١٤١(م� ق�ـل ال�ـان  

،  )١٤٢(وح�ــــــــــــل على دع� واتفاق مع أق�� إمارت�� ت���ان���� ه�ا ب�� أشــــــــــــ�ف و��� ق�مان 

   .)١٤٣(فأغ�ق عل�ه�ا الع�ا�ا ، ووع�ه�ا �إق�اعه�ا ال���� م� ال���ل�ات م� أراضي ال�ل��ة 

فأرســــل غازان خان ج��ــــا للق�ــــاء على ت��د ســــ�الم�� ، وت��� م� ه����ه ، وعلى 

ــام ال�ی� الج��( ــل�ان ال��ل��ي ح�ــــ - ٦٩٦أث�ها ف� ســــــ�الم�� إلى م�ــــــ� �ال�ًا ح�ا�ة ال�ــــ

ــ/٩٨٦ ، ث� �ل� �ع�ها م� ال�ـــل�ان ال��ل��ي إن�اده �����ة م�  )١٤٤(  م)١٢٩٨- ١٢٩٦هـــــــــــــــ

ال��� ال��ل��ي ل��خل بها آســـــــ�ا ال�ـــــــغ�� ؛ إلح�ـــــــار أهله ال�ی� ت��ه� في إح�� القالع ، 

، و�الفعل أرســــــــــــــل� معه ال�ــــــــــــــل�ات )١٤٥(و�ع�د �ع�ها ل���� في ��ف ال�ــــــــــــــل�ان ال��ل��ي

�� ف�جئ �ق�ات م�ـــ���ة م� ال�فع�ل ال��ل���ة ق�ات ضـــ��ة ، وأث�اء ت�جهه إلى آســـ�ا ال�ـــغ

واألرم� ، وُم�ي به���ـة م���ة ُق�ـل ف�هـا قـائـ� ال��ـ�ة ال��ل���ـة ، وف� �عـ�هـا ســــــــــــــ�الم�� إلى 

ــل��ان �� ب� أشــــــ�ف في م��ق�ي ب��ــــــه��   أراضــــــي ب�ي أشــــــ�ف ، وتلقى دع�ا م� األم�� ســــ

ــه��   ــ��شــ ــ )١٤٦(وســ ــ�الم�� ، ح�� ت� أســ ــاله إلى ، ول��ها ل� ت�� �ا��ة ل��ج�ح �فة ســ �ه و�رســ

   )١٤٧(م .١٢٩٩هـ/س����� ٦٩٨ت���� ، وأُع�م في ذ� ال��ة عام 

ــای�� ( ــ� أول�ــ ــان��� م��ــ ــه على ع�ش اإلیل�ــ ــان وخلفــ ــازان خــ ــاة غــ ــ� وفــ - ٧٠٤و�عــ

ــ/٧١٦ م) ن�� خاله إی�ن��� ن��ان قائ�ًا للق�ات الع����ة  �آس�ا ال�غ�� ١٣١٦- ١٣٠٤هـــــــــ

�ه أســــاء ســــ�اســــة ت�ــــ��� األم�ر وعاث ف�ــــادًا ال ، ول� )١٤٨(�ال�ًا م�ه ضــــ�� األم�ر في ال�الد 

ن��� له ، ح�� أثقل �اهل ال�اس �ال�ــ�ائ� ، فأغ�ق� ت�ــ�فاته ال�الد في ف�ضــى م�ــ���ة ،  
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ن���ة ع�دة ال����ان لل��رة وال���د على اإلیل�ان��� ، واســــــــ�غل ب�� أشــــــــ�ف ه�ه االضــــــــ�ا�ات  

�� ب� ســــل��ان �� ، واســــ��لى على وع�ل�ا على ت�ســــ�ع رقعة أراضــــ�ه� ���ادة م�ارز ال�ی� م�

ع�ة م�ن م�ها إل��� وآق شـه�� ، ووصـل� ت�سـعاته ح�ى م�ی�ة ب�لفادی� ، عالوة على الع�ی� 

  .)١٤٩(م� ال��ن في ال���قة ال��ال�ة 

والح��اء الف�ضــى ال�ي أح�ثها إی�ن��� ن��ان ج�اء ســ�ء ســ�اســ�ه ، اســ��عى ال�ــل�ان  

وأرســـــــل قائ�ا ج�ی�ًا لل���قة وه� األم�� ج��ان ن��� عام   اول�ای�� إی�ن��� ن��ان إلى ت���� ،

ــ/٧١٤ ، ف��جه األم�� ج��ان إلى آس�ا ال�غ�� ووصل إلى م��قة �اران ب�ق   )١٥٠(م ١٣١٤هــ

وع�ـ�� بها وأرسـل إلى ج��ع سـادة ال����ان ��ـ��ع�ه�   –ب�� سـ��اس وأرزن�ان    –(قارا ب�ك) 

ل�ـق��� ف�وض ال�ـاعـة ، ووعـ�ه� ب�فع ال��ـال� ال�ي أحـ�ثهـا ســــــــــــــلـفه ع�ه� ، ـفآث� مـ�ارز اـل�ی� 

م��� ب� ســــــــــــل��ان �� ال�ــــــــــــالمة له وإلمارته ول�ى دع�ة ج��ان ، وت�جه إلى قارا ب�ك مق�ما 

� مـ�ا�� خـاضـــــــــــــــعة إلـمارـته ، وعـاد �ـع�ها  ف�وض ال�الء وال�ـاعـة ، ـفأق�ه على ـما ت�ـ� ـی�ه م

  )١٥١(إلى ب��ه�� 

و�ه�ا ال��ـــــ�ف حاف� م�ارز ال�ی� م��� �� على م��ل�ات إمارته ، وج��ها ال�ـــــ�ام 

ــاعـ�ه على ت�ق��   مع اإلیل�ـان��� ، وـل�ا �ـاـن� ف��ة إمـارـته ت�ع� ـ�الهـ�وء واالســــــــــــــ�ق�ار م�ـا ســــــــــــ

�ـی�ًا إلـمارة ب�ي أشــــــــــــــ�ف في م��قة  ، وأن�ــــــــــــــأ �ـ�اـنا جـ )١٥٢(م�ـاـل� واح�ـ�اجـات إـمارـته ب��ـاح  

ب�لفادی� ال �قل أه��ة ع� م��� اإلمارة األول ب���ــه�� ، وازده�ت اإلمارة في عه�ه اق��ــاد�ًا  

  )١٥٣(، وس� ع�الت ح�ل� اس�ه وألقا�ه ح�� لق� نف�ه �ال�ل� العادل 

ــ/٧٣٦-٧١٦وع��ما تقل� ب�سع�� بهادر خان ع�ش اإلیل�ان��� ( م)  ١٣٣٦- ١٣١٦هـــــــ

ــع�� ، كان لأل ــ�ا على اإلیل�ان ب�ســـــ م�� ج��ان ن��� ال�ل�ة العل�ا في ت���� ، ح�� �ان وصـــــ

ف��ــــــــــــــ� ألبـ�اـئه والـ�ات اـل�وـلة ، وـ�اـن� آســـــــــــــــ�ا ال�ــــــــــــــغ�� م� ن�ـــــــــــــــ�� ابـ�ه ت���رتاش  

ــ/٧٢٨(ت  ــ/  ٧١٧م) ، فُع�� قائ�ًا عامًا على ال���قة في ١٣٢٨هـــــــ ، وح��ه   )١٥٤(م ١٣١٧هـــــــ

 )١٥٦(، ح�ى ُنع� ب�ائ� ال�ل� )١٥٥(سـ�قالل م�ه �ال�ال�ةعلى آسـ�ا ال�ـغ�ة �ان م�لقًا أشـ�ه �اال

.  

ت�ـ�ف ت���ر تاش في آسـ�ا ال�ـغ�� �أنه حاك� م�ف�ـل ع� سـل�ة اإلیل�ان ، وسـ� 

، ووصــل �ه م ، وُدعي له على ال��اب� دون ذ�� لإلیل�ان١٣٢٢هــــــــــــــــ/٧٢٢ع�له �اســ�ه عام  

، وشــ�ل�  )١٥٧(األم� ادعاءه �أنه ال�ه�� ال����� ؛ ر��ة م�ه في صــ�غ ح��ه ��ــ�غة دی��ة 
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ت�ــــ�فات ت���رتاش ته�ی�ًا واضــــ�ًا لإلمارات ال����ان�ة، خ�فا م� اســــ���اده وانف�ــــاله �ال�الد 

��ان  م�ا ســــ��ث� على نف�ذه� وم���ــــ�اته� ، فأرســــل األم�اء ال����ان��ن وم� ب��ه� األم�� ســــل

ال�اني ب� م�ارز ال�ی� م��� أم�� ب�ي أشـــ�ف شـــ�او� إلى اإلیل�ان ب�ســـع�� ��ـــ�� ت�ـــ�فات 

ت���رتاش ، ف�ل� اإلیل�ان م� ال�صـي ج��ان اسـ��عاء ول�ه ، و�ال�ه ��عاق��ه و�الفعل ت�جه 

ج��ان إلى آســ�ا ال�ــغ�� و��� على اب�ه وت�جه �ه إلى ت���� ، وســل�ه مق��ًا لل�ان ب�ســع�� 

ــله م��دًا قائ�ًا ، و�ل ــل�ان العف� ع�ه وتعه� له �ال��امه لل�اعة ، فعفا ع�ه وأرســــــــ � م� ال�ــــــــ

وهــ�ا �ــان نــ�ی�ا ��ــارثــة ���� على   )١٥٨(على ال���قــة ،  "بــل زاد في ت���لــه وال����ــه �قــ�ره "  

ــ�ف ت���رتاش   ــغ�� م� ســـــ� عا��ة ت�ـــ ــ�ا ال�ـــ اإلمارات ال����ان�ة في ال��ا�� ال��ع�دة �آســـ

  معه�.

  نها�ة إمارة ب�ي أش�ف :

ـی��� أـنه في ف��ة اســــــــــــــ��عـاد ت���رـتاش ع� ال���ـقة وجـ� ال����ـان الف�صــــــــــــــة ل��ق��  

أه�افه� ال��ســـــــــ��ة ، وم�اول�ه� لل��ل� م� ر�قة ال�ـــــــــ���ة اإلیل�ان�ة ، ل�� ع�دة ت���رتاش  

، أف�ــــــــــــــ�ت عل�ه� ���حـاته� ، وم� جـانـ�ه ل� ��� ت���رـتاش ل��ض �ع�دة نف�ذ تـل� اإلـمارات 

ــ�أنف ضــــــ�ه�  ــ��ات ماضــــــ�ة إلى ��ح ج�احه� وتقل�� نف�ذه� ، فاســــ ــعى في ســــ وال�ي ق� ســــ

م ، وحق� ض�ه� ن�احًا ����ًا  ١٣٢٧-١٣٢٥هــــــــ/٧٢٧  -٧٢٥ح�الت ع����ة ما ب�� عامي  

، ح�� نقل ال��ب م� �ائفة إلى أخ�� ، فأسق� أس�ًا �ان� حاك�ة ، وأخ�ع أخ�� ، وأج�� 

  )١٥٩(ل�غ�� والل��ء إلى دول م�اورة آخ��� على ال��وج م� �ل آس�ا ا

عاد ت���رتاش وه� م��ع ���اع� االن�قام م� أم�اء ال����ان ال�ی� ش��ه إلى ب�سع�� 

، وم� ب��ه� األم�� ســـــل��ان ال�اني ب� أشـــــ�ف ، ح�� ت�جه ت���رتاش إلى ب��ـــــه�� عاصـــــ�ة  

اني �أســـــ�� ح�ب ،  اإلمارة ، واق���ها ����ـــــه و اســـــ��لى عل�ها ، واح��� األم�� ســـــل��ان ال�

وق�له �ع� ذل� ���اسة ، وألقى ����انه في ����ة ب��ه�� ، ث� اس��لى على مع�� م�ن اإلمارة  

  )١٦٠(م ١٣٢٦أك����  ٩هـ/٧٢٦ذ� القع�ة عام  ١١وم��ل�اتها ، و�ان ذل� في 

و��ل� ان�ه� إمارة ب�ي أشـــــــ�ف ، اإلمارة ال�ي ت�ســـــــع� ون�� في ف��ة وج��ة ، وعلى 

ــل��ان ال�اني �� ب� أشــــــ�ف ق� ال�غ� م� ان  اإلمارة في ال�ــــــ��ات األولى لعه� آخ� أم�ائها ســــ

ــل� م��ل�اته� إلى  ــ�ع�� ألف ج���ًا ، ��ا وصــ ــها إلى ســ ــأنًا ع���ًا ، و�لغ تع�اد ج��ــ بلغ� شــ

ــ��� م�ی�ة ، وما �قارب ال�ائة وخ�� وخ��ــــــ�ن ق��ة على ح� ذ�� اب� ف�ــــــل هللا  خ�� وســــ
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مه�ة في وســـــــ� وشـــــــ�ال غ�ب آســـــــ�ا ال�ـــــــغ�� ، وتق�م� ، وشـــــــ�ل� م�ا��   )١٦١(الع��� 

اق��ـــاد�ا ��ـــ�ل ���� ، ح�ى أصـــ��� إمارة م�ـــ�قلة ت�امًا ، وات�ـــح ذل� م� خالل الع�الت 

ــ�ه م�ف�دًا دون ذ�� الســـــ�   ــل��ان ال�اني ، ح�� نق� على ع�الته اســـ �� في عه� ســـ ــُ ال�ي ســـ

ــا�ق ــ�ح ألم�اء اإلمارة ال�ــ �� عل�ه ��ــــ� ع�الته� ن�ا�ة ع�  االیل�ان وألقا�ه ، في ح�� �ان ��ــ

   )١٦٢(ال�ان 

ور��ا �ان ما وصــــــل� إل�ه إمارة ب�ي أشــــــ�ف م� االســــــ�قالل�ة واالزدهار االق��ــــــاد� 

ــاء عل�ها؛   إعالنها ع�م ال����ة لإلیل�ان��� هي ما دع� ت���رتاش إلى تع��ل ضــــــــ�ورة الق�ــــــ

نف�ذها هي وغ��ها م� ��ــ�� ت��وء ســل��ان �� ال�اني ب� أشــ�ف على ذل� وخ�فًا م� ازد�اد 

اإلمارات ال����ان�ة م�ا یه�د ال�ج�د اإلیل�اني �آسـ�ا ال�ـغ��، و���� تف�ـ�� تهاو� إمارة ب�ي  

ــل��ان �� ال�اني ب� أشـــــ�ف ��اول انقاذ ما ت�قى ،   أشـــــ�ف ســـــ��عًا ع�م وج�د ور�� لألم�� ســـ

ي أشــــ�ف �ع� وج�ع شــــ�ات اإلمارة ح�ى �ع� مغادرة ت���رتاش ال�الد، ح�� تقاســــ� أراضــــي ب�

ــق��ها  جارت�ها ب�� ق�مان و��� ح���  ــق�� إمارة ب�� أشــــــــــــ�ف وفق�ت ��انها  )١٦٣(ســــــــــ ، وســــــــــ

ــ��� ، وان�ـــ��� م� ال�ـــاحة ال�ار���ة ��ق�ل آخ� أم�ائها ســـل��ان ال�اني ب�   ال�ـــ�اســـي والع�ـ

  .)١٦٤(م١٣٢٦هـ/٧٢٦م�ارز ب� م��� ب� أش�ف عام 

  �ف :ال���ر ال�ال� : �ع� ال��اه� ال��ار�ة ل��ي أش

ــ� الف��ة ال�م��ة ال�ي ح�� ف�ها ب�� أشــــــــــــ�ف �ع� ال��ا�� في  على ال�غ� م� ق�ــــــــــ

ــغ�� ، ول��ه� ت����ا م� تأســـ�� إمارة ت���ان�ة م�ـــ�قلة له� ،  ــ�ا ال�ـ ــ�ال غ�ب آسـ وســـ� وشـ

وذل� م�� اســــ�ق�اره� في ب��ــــه�� وال�ي أصــــ��� م���ًا ل���ه� ، ف�ــــًال ع� ال��ســــعات ال�ي 

� ب� ســل��ان �� ب� أشــ�ف في ال�ــ�ال الغ��ي م�ســ�ــًا ��انًا ج�ی�ًا  أضــافها م�ارز ال�ی� م��

ــعى   ــاب ��ــــ ــ��� إمارة ب�� أشــــــ�ف ق�ة ُ�ع�ل لها ح�ــــ إلمارة ب�ي أشــــــ�ف في ب�لفادی� ، فأصــــ

األع�اء ق�ل األصــ�قاء إلى ت���� عالق�ه� معها ، ح�� لع� أم�اءها أدوارًا مه�ة في ال���قة  

ق�ل الق�� ال����ة به� ، ��ا ت��ع� إمارة ب�� أش�ف   وأص���ا حلفاء ُی�غ� في ص�اق�ه� م�

ب�ع� ال��اه� ال��ــــــار�ة في �افة ال��االت ، وشــــــه�ت اإلمارة ازدهارًا اق��ــــــاد�ًا وع��ان�ًا  

  وثقا��ًا .
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  في ال��ال االق��اد� : -

أما ع� ال�ان� االق��ـــاد� ، فق� أه�� ســـل��ان �� ب� أشـــ�ف أن ��عل م� ب��ـــه��  

م��قة ج�ب ت�ار�ة ، وذل� م� خالل ج�ب فائ� م���ات ال��ن والق�� ال����ة ب���ـــــــه��  

؛ ل����قها في م��� اإلمارة خاصة وأن اغل� م�ا�� نف�ذ اإلمارة �ان� م��ا ت�ار�ا م� ق�ن�ة 

عال�ا علي ســــــاحل ال��� ال���ســــــ� ج���ا ع�� ال��ور ���ی��ي ب��ــــــه��  إلي م��ائي ان�ال�ا وال

ــه��   ــ��شـــ ــاحل�ة ال�اقعة علي ال���  )١٦٥(وســـ ــال ت�ار� مع ال��ن ال�ـــ ، وه�ا جعلها علي ات�ـــ

ال���ســـ� ؛ م� أجل ع�ض ال�ـــلع ال��ار�ة القادمة إل�ها م� وســـ� آســـ�ا ال�ـــغ�� علي ســـ�ق 

ــ� وم�ان�ه ، ول�ا وف� لها مق ــ��ا ال��� ال���ســــــ �مات ال��ارة ال�ائ�ة  فأقام م��عًا ت�ار�ًا ضــــــ

ب���ــــــه�� ، ح�� ان�ــــــأ ســــــ�قًا �ه ما �ق�ب م� واح� وثالث�� م���ًا ، و�ان ه�ا ال�ــــــ�ق مقابل  

، ال�� �ق�ــــ�ه ال��ار  -الف��ق   –ل�امع أشــــ�ف أوغل� ، وجعل ال�ــــ�ق م�اورًا أ��ــــًا لل�ان  

احة ����ة الســـ��عاب ال��ار ال�اف�ی� على ب��ـــائعه� ودوابه� ، و�ان ه�ا ال�ان مقام على م�ـــ

  . )١٦٦(ال��ی�ة ، وله ثالثة أب�اب ���ار ال��ء ال����ي لل��ق 

واشـــــــــــ�ه� ه�ا ال�ـــــــــــ�ق ب�ع� ال��ارات ال�ائ�ة ب���ـــــــــــه�� ، وم� أه�ها ت�ارة الغ�ل 

، ح�� ی��� أنه �ان �الق�ب م� ال�ـ�ق م�ـ�ع�� ألع�ال ح�فة الغ�ل وال��ـ�ج    )١٦٧(وال��ـ�ج  

، ��ا أقام م�ارز ال�ی� م��� ب� سـل��ان سـ�قًا ت�ار�ًا    )١٦٨(، و�ه ح�ف��� مه�ة له�ه ال�ـ�اعة  

في مـ�ی�ـة ب�لفـادی� ال���� ال�ـاني لإلمـارة ، وال�ي ��� بهـا ���� ت�ـار� آخ� ی�ـ�أ م� مـ�ی�ـة  

ة �ال�ـــــاحل ال����ي ال�ـــــ�قي آلســـــ�ا ال�ـــــغ�� و��ـــــل إلي م�ی�ة أف��ن (ق�ة ی�م�رتال� �أضـــــ�

  )١٦٩(ح�ار) غ��ا ع�� إل��� وآق�ه�� وشا� ، وهي م� ال��ن ال�ا�عة ل��ي أش�ف .  

ــاد�ة ال�ي أقامها أم�اء ب�ي أشــــــــــ�ف جعل م� إمارته� م��� ج�ب  ه�ه ال���ة االق��ــــــــ

��� في  لل��ار م� ال��ن واإلمارات ال��اورة ، وما ی�ل على ذل� وج�د ع�الت مع�ن�ة ضــــــــــــُ

م�ی�ة وم��اء العالئ�ة ال�ا�ع ل��ي ق�مان ، ول�� خ��� �أخ�ام خاصـــة �إمارة ب�ي أشـــ�ف ح�ى  

ــه�ًال على ت�ار العالئ�ة في اســــــــ���ام ع�الته� في ���� ت�اولها داخل ب ــه�� ، وذل� ت�ــــــ ��ــــــ

أسـ�اق ب��ـه�� ، �اع��ار أن ه�ه ال���قة ال�اضـعة إلمارة ب�ي أشـ�ف هي ال��ف� ال��ار� م� 

م��اء العالئ�ة إلى وسـ� آسـ�ا ال�ـغ�� ، ول�ا وج� وسـ� ه�ه الع�الت ��ات� إمارة ب�ي أشـ�ف  

  . )١٧٠(اء اإلمارة ، و��ل� في م�ی�ة آق�ه�� ال�ا�عة لإلمارة ، و��� ال�عامل بها ب�عا�ة أم� 
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والع�لة ال�اصة �إمارة ب�ي أش�ف �ان� ت��ع م� الف�ة ال�ال�ة ، وت��ى دره� ، 

ج�ام ، وتع� م�   ٢ج�ام ، وأح�انًا ت�ـــل إلى أك�� م�   ١٬٩٨:  ١٬٦٠وت�اوح� أوزانها ما ب���  

، و�ان� ت�ــــــــــــــ�ب في ب��ــــــــــــــه��   )١٧١(ال��ـاورة لـها أثـقل األوزان مـقارنة �اإلمارات ال���ـ�انـ�ة  

، م�ا ی�ل  )١٧٢((ســل��ان شــه��) ، وه�ا ی�ل على وج�د دار ضــ�ب خاص �إمارة ب�ي أشــ�ف  

  على م�� ال�خاء االق��اد� ال�ي ت��ع� �ه إمارة ب�ي أش�ف ب�� جارتها م� اإلمارات .

ل�لــ� �) ، أو ول�ح� م� خالل ع�الته� أنهــا ح�لــ� �ع� ال��ــارات الــ�ی��ــة م�ــل (ا

(ال�ـل� � ال�احـ� القـهار) ، ول� ت�ـ�ل آـ�ات ق�آنـ�ة ، ور�ـ�ا ی�جع ذـل� إلى م�ـاورته� لل���ن����  

  )١٧٣(واألرم� ح�ى ��هل اس���ام تل� الع�الت في أس�اقه� ، ووج�د عالقات اق��اد�ة معه�  

ــ�اء ال�لفاء ال�  ــارة إلى أن ه�ه الع�الت ��ا� إ�ارها ال�ارجي �أســــ ــ�ی�  وه�اك إشــــ اشــــ

األر�عة ، ف�ـًال ع� شـهادة ال��ح�� ، وه�ا �ع�� ع� ال��ه� ال�ـ�ي لإلمارة ، ف�ـًال ع� ذ�� 

  )١٧٤(تار�خ س� ه�ه الع�الت بها 

  في ال��ال الع��اني :  -

اه�� أم�اء ب�� أشــــــــــــــ�ف ـ�الع��ان في �ـاـفة ج�ان�ـه ، فقـ� اه���ا �ع��ان ال�ـ�ن، ف�ـ�یـ�ة  

ي عه� م�ســ�ــها ســ�� ال�ی� ســل��ان �� ب� أشــ�ف ، ب�ه�ــ�� شــه�ت تق�ما ع��ان�ًا مل���ًا ف

ــ/٦٨٧ح�� قام ب��اء قلع�ان إح�اه�ا ت� ت����ها س�ة    )١٧٥(م وهي قلعة سل��ان شه�١٢٨٨هـــــــ

، ��ا شــــــ�� بها جامعًا ����ًا ســــــ�اه �اســــــ� وال�ه أشــــــ�ف �� ( جامع أشــــــ�ف أوغل�) وال�� �ع� 

م ،  ١٢٩٧هــــــــــــــــــ/٦٩٦ب��أ ال��اء ��ه عام  إن��ذجًا لف� الع�ارة ال�ـــل����ة في تل� الف��ة ، وق� ا

م، و�ع� ه�ا ال�امع م� أه� ال���آت ال�ي خلفها ١٣٠١هـ/٧٠١وان�ه� أع�ال الع�ارة م� عام  

سـل��ان �� ب� أشـ�ف ح�� اسـ���م� ال�خارف ال����ة في ه��سـ�ه ال�ع�ار�ة ، و�ق�م ال�امع 

اب م�دوج في ال��خل على ما �ق�ر ب��ان�ة وأر�ع�� ع��د خ�ـــــــــ�ي م� خ�ـــــــــ� األرز ، وله �

ال�ئ��ـي لل�امع ع�ضـه ع�ـ�ة أم�ار ، و�قع في ال�ان� ال�ـ�الي لل�امع ، ��ا �ع� ال�امع م� 

ــ�  ــل��قي على ال��ــــــ ــًال ع� م��ا�ه ال�جاجي  )١٧٦(أج�ل ال��ز على ف� ال�ف� ال�ــــــ ، ف�ــــــ

  )١٧٧(ال��خ�ف �الف��ف�اء وال�جاج ال��ابي ال���ح وال��ع� �األخ�اب 

ــل��ان �� ب� أشــــــ�ف عل�ها ل�حة رخام�ة بها  ــة لألم�� ســــ و���ار ال�امع مق��ة خاصــــ

م ، ��ا ذ�� بها اســــ� األم�� ســــل��ان �� ول��ه  ١٣٠١هــــــــــــــــــ/٧٠١ن� اإلن�ــــاء وتار��ه عام  

، وأوقف ســل��ان �� على ه�ا ال�امع ســ� م�الت ح�ل ال�ان وال��ام  )١٧٨((األم�� ال����) 
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و�ان� ت�ر ه�ه العقارات   –تا�عة ل���ه��    –ال���� ، ف�ال ع� وج�د م����� في ق��ة سل��� 

ال��ق�فـة ح�الي اث�ى ع�ــــــــــــــ� ألف دره� ، جعـل خ�� ال��� م�هـا تـ�هـ� لإلنفـاق على هـ�ا 

ــ�ف � ــ�ف ال�امع ، و�لف اب�اءه م��� وأشــــــــــ أن ���نا أم�اء على االنفاق ال�اص ��امع أشــــــــــ

  . )١٧٩(أوغل� 

و���� أن م�ارز ال�ی� م��� أن�ــــأ جامعًا ����ًا أ��ــــًا في م�ی�ة ب�لفادی� ســــ�اه جامع  

ــاد�ة م�ج�دة على carsiشــــارشــــي ( ) ، وات�ــــح ذل� م� خالل وق��ة خاصــــة �ه ، ول�حة إرشــ

، ��ا أقام جامعًا آخ� في م�ی�ة   )١٨٠(م٠١٣٢هـــ/�٧٢٠اب ال�امع وم�رخة ب�ار�خ ان�ائه عام  

   )١٨١(آق�ه�� 

على �ع�  –ف��قًا   –أما الع�ائ� االج��ا��ة فق� أن�ـــــــــأ ســـــــــل��ان �� ب� أشـــــــــ�ف خانا  

م) م�ا�ًا ��ـ�ر ١١٦و�قع على م�ـاحة ( خ��ـة ع�ـ� م��ًا م� جامع أشـ�ف أوغل� ب���ـه�� ،

ــ�ق، ��ا أقام ح�امًا  ــ� ��اب ، وله ثالثة أب�اب ���ار ال��ء ال����ي لل�ـــ م��� ، ومغ�ى ��ـــ

  . )١٨٢(م�دوجًا أح�ه�ا لل�جال واآلخ� لل��اء ، ف�ًال ع� دار ل�عا�ة الفق�اء، وع���� م���اً 

  في ال��ال ال�قافي والعل�ي : -

ــ�ح بال�ه� م���  وفي ال��ال العل�ي اه�� أم�اء ب�� أشــــــــــــ�ف �ال�قافة والعل� ، وأصــــــــــ

ج�ب للعل�اء واألد�اء وال�ــــــــع�اء ، ح�� ُرح� به� في م�ال�ــــــــه� و�ان�ا داع��� للعل� وال�قافة 

م) ��� ١٣١٠هـــــ/٧١٠ورجاالته� ، ف���� أن ال��لف الفل�في ش�� ال�ی� م��� ت�س��� (ت 

ي ســــ�اها (الف�ــــ�ل االشــــ���ة) ت����ًا ل��ارز ال�ی� م��� ب� ســــل��ان �� رائع�ه الفل�ــــ��ة وال�

ــ� العل�اء وأك�مه� وع�ل على ت�ـــــــ��عه� ــ��ـــــــاف بال�ه ال�ات�   )١٨٣(ال�� اح��ـــــ ، ��ا اســـــ

واألدیـ� ( ��ـال الـ�ی� ق�ن�ـالي ) والـ�� صــــــــــــــ�ف في ��ف األم�� م�ـارز الـ�ی� م��ـ� ��ـا�ـه  

، ف�ًال ع� دع�ه ألح� أب�ز عل�اء )١٨٤(م ٠١٣٢هــــــــــــــ/٧٢٠ال�ه�� ( تقار�� ال��اص� ) عام  

زمـانـه ج�ـال الـ�ی� م�النـا م��ـ� ، و�ـ�لـ� �ـان ال���از� أحـ� رواد ال�ــــــــــــــع� في عهـ�ه م� أه�  

  )١٨٥(جل�ائه ، و�لقي دع�ًا م� أم�� ب�ي اش�ف م�ارز ال�ی� م��� 

ــ�ا لل���قة ال��ل��ة ــل��ان ال�اني ان��ـــــــ ، )١٨٦(ك�ا ی��� أن م�ارز ال�ی� م��� واب�ه ســـــــ

(ت   جــل�ـي  ــارف  أوـل�عـــــ ــان  اـل�ومـي   )١٨٧(  م)١٣٢٠هـــــــــــــــــــــــــــــ/٧٢٠و�ـــــ ــ�یـ�  الـــــ جـالل  ــ�  حـفـ�ـــــ

 –م) �ع�ل على ن�ـ� ���ق�ه ، و�ان دائ� ال��دد على أمالك ب�ي أشـ�ف ١٢٧٣هـــــــــــــــ/٦٧٢(ت 

��ـ��ـ�فه في ق�ـ�ه و��الغ في اح��امه وت���له  و�ان م�ارز ال�ی� م���    –ب��ـه�� وآق شـه�� 
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، وق�م له ول�ه سـل��ان �� ال�اني ل���ن م� م����ه وتا���ه، ول��عل� على ی��ه أصـ�ل ال���قة 

  )١٨٨(ال��ل��ة 

و���ــح م�ا ســ�� ازدهار إمارة ب�ي أشــ�ف في م�االت ع�ة ، ح�� أصــ��� اإلمارة  

ــلع م� ال��ن والق��   م���ًا ت�ار�ًا م�ف��ًا على األســــــــــ�اق ال��اورة ــ��دعا ل��و�ج ال�ــــــــ ، وم�ــــــــ

ال��اورة ل���ــــــه�� ، وذل� ب��ف�� ال�عائ� األســــــاســــــ�ة لالزدهار االق��ــــــاد� �إقامة ال���عات 

ال��ار�ة ال�ي ت�ــ� األســ�اق وال��ان�� وال�انات ، وت�ف�� ع�لة ق��ة لإلمارة ���� ت�اولها مع 

ــ�ا  اإلمارات ال����ان�ة ال��اورة ، وجعل م��� اإل ــ�ًا �اع��اره م�ف�ًا ل�ســــــ� آســــ ــ�قًا رئ��ــــ مارة ســــ

ال�ـــغ�� ، وه�ا االزدهار االق��ـــاد� �ان له أث� على اث�اء اإلمارة وات�ـــح ه�ا في م��ـــآته�  

ــًال ع� اه��ام أم�اء ب�ي أشـــــــ�ف �العل�   ــ�اء ال�ی��ة أو االج��ا��ة ، ف�ـــــ الع��ان�ة ال��ع�دة ســـــ

  عل�اء واألد�اء وال�ع�اء ، وال��ح�� به� و�ك�امه�.وال�قافة ، وتق��� ال�ع� ال�اد� وال�ع��� لل

  ال�ات�ة :

ــ� ال�راســـــــــة إلى تق��� صـــــــــ�رة أك�� وضـــــــــ�حًا ع�ا �ان معل�مًا ع� األح�اث   خل�ـــــــ

ال��اس�ة إلمارة م� اإلمارات ال����ان�ة في آس�ا ال�غ��، وهي إمارة ب�ي أش�ف في ب��ه��،  

  لى �ع� ال��ائج م�ها:وال�ع�ف على �ع� ال�المح ال��ار�ة بها، وخل�� إ

 وال�ي   كان� آســـــ�ا ال�ـــــغ�� مل�أ آم� لع�د م� ال��ائل  ال����ان�ة ،

هــاج�ت م� بالدهــا على شــــــــــــــ�ــل ه��ات ج�ــا��ــة واك�ــ� الف�ح ال�ــــــــــــــل��قي �عــ� 

االن��ـــــار ال�� حققه ال�ـــــالجقة على ح�ـــــاب االم��ا��ر�ة ال���ن��ة ، وزادت ه�ه 

اله��ات إث� اله��ات ال�غ�ل�ة على العال� اإلســــــــــالمي ، و��ن� ال��ائل ال����ان�ة  

ارات ، شــــــــ�ل� ســــــــل�ــــــــلة م� األح�اث ال�اف�ة على آســــــــ�ا ال�ــــــــغ�� ع�دًا م� اإلم

ال�ــ�اســ�ة في ال���قة ، إذ ات��ت م� ال�هاد م�اولة ل��ــ� اإلســالم وال�ــ���ة على 

 أك�� ق�ر م� األراضي وال س��ا على ح�اب االم��ا��ر�ة ال���ن��ة واألرم� .

  أدت ال�ـــــــــ�اعات األســـــــــ��ة ب�� أم�اء ســـــــــالجقة ال�وم إلى حالة م�

اد م� ت�ه�ر دولة سـالجقة ال�وم خ�ـ�عها لل�غ�ل ال�ـعف واالضـ��ا�ات ، وم�ا ز 

ــ�غل ال����ان حالة  ــة داغ) ، فاســـــ اإلیل�ان��� �ع� ه����ه� أمامه� في مع��ة (ك�ســـــ

ــ�ع نف�ذه� ،  ــالجقة ، و��أوا ب��ســـ ــ��ا�ات ال�ي م�ت بها دولة ال�ـــ ــى واالضـــ الف�ضـــ
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ــ�قلة به� �ع��  ــل�ة ال�ـــــل����ة ، م�اول�� ان�ـــــاء ��انات م�ـــ ة ع�  وال���د على ال�ـــ

 ت�ل� ن�اب اإلیل�ان��� ، و األوام� ال�ل�ان�ة ال�ل����ة .

  ، تع� إمارة ب�ي أشـ�ف م� اإلمارات ال����ان�ة ال�ي أعل�� اسـ�قاللها

وأص��� ذات ��ان م�ف�ل ع� سالجقة ال�وم ، وات��ت م� ج�رج�وم مق�ًا لها ، 

ان��� ، ث� أصـــــــ��� ب��ـــــــه�� م���ًا لإلمارة ، ورف� ب�� أشـــــــ�ف ال��ـــــــ�ع لإلیل�

ــ�ا ال�ـــــــــــــغ�� ؛ واع���ت أن ه�ا جهادًا واج�  وت��وا نف�ذه� وت�اج�ه� داخل آســـــــــــ

 عل�ه� .

   ح�� أم�اء ب�ي أشـــــــ�ف ما �قارب األر�ع�� عامًا ، وام��ت م��ل�اته�

ــ�ا ال�ــــــغ�� ، وم� أه�ها ج�رج�وم  ــ�ال غ�ب آســــ إلى م�ا�� ع�ة في وســــــ� وشــــ

ــه�� و��لفادی� وغ��ها م� ال��ن وا ــه�� ، وآق�ـــــــــ لق�� ، وتعاق� على ح��ها و���ـــــــــ

ثالثـة أم�اء �ـان له� دور مه� في األحـ�اث ال�ــــــــــــــ�ـاســــــــــــــ�ـة ال��علقـة �ـال�ــــــــــــــالجقـة  

 واإلیل�ان��� .

 ب�ي أشــــ�ف مع جارته� إمارة ب�ي ق�مان ال����ان�ة في  ت�الف  أم�اء

الع�ی� م� اله��ات ضـــــــــ� ســـــــــال��� ســـــــــالجقة ال�وم وداع��ه� اإلیل�ان��� ، وه�ا 

ــ�اســــي والع�ــــ��� ل�ال ال�ارت�� في ت����   ــ�ق�ل ال�ــ ال��الف �ان له أث�ه على ال��ــ

�اف� بها �ل ت�اج�ه�ا ، وان�ـــــــاء ��اناته�ا في ال���قة ، وت���� إمارات م�ـــــــ�قلة ت�

 مق�مات ال�ولة .

   ع� األم�� سـ�� ال�ی� سـل��ان �� ب� أشـ�ف ال��سـ� الفعلي إلمارة�

ــ�ة   ــ�اسـ ب�ي أشـــ�ف ، وال�� جعل م� ب��ـــه�� م���ًا وعاصـــ�ة لإلمارة ذات أه��ة سـ

ــي ب�� إمارته والق��  ــ�اســــــــــ ــار�ة ، وح�ص ه� واب�اؤه على إ��اد ت�ازن ســــــــــ وح�ــــــــــ

�ات ال�ي اك��ــــ��ها وا�عادها ع� ال��ا�� ال�ي ال����ة به� ، وال�فا� على ال���ل

ــ�ع م�ا�� نف�ذه� ال�ي ام��ت إلى  ــهل له� ت�ســــــ ���� أن ت�د� به� ، و�ال�الي ��ــــــ

 أماك� مه�ة وح���ة .

  ــ��� ، وذل� م� خالل ما خلف�ه ــ�ف �الع��ان وال��ـــ اه�� أم�اء ب�� أشـــ

�ه اإلمارة  م� م��ــــآت ع��ان�ة م���عة دل� على االزدهار ال��ــــار� ال�� ت��ع�  

في �افة م�االتها ، ف�ـــــــــًال ع� جعل ب��ـــــــــه�� و��لفادی� وهي م�اك� ح�اضـــــــــ�ه�  
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ــاد�ة مه�ة ، ��ا ح�ص ام�اء ب�ي أشـــــ�ف  م�ا�� ج�ب ت�ار�ة ذات ��انات اق��ـــ

على االه��ـام �ـال�ـانـ� العل�ي وال�قـافي ، واح��ـــــــــــــــان العل�ـاء ودع�ه� وال��ح�ـ� 

 �األد�اء وال�ع�اء .

  عة إلمارة ب�ي أشــــ�ف ، ح�� ل� ی��اوز ع�� ال�ــــق�� وال�ها�ة ال�ــــ��

اإلمارة أر�ع�� عامًا رغ� ال�ور ال��اسي وال��ار� ال�� قام �ه أم�اءها في م�ا�� 

ــ�ف م�ا جعل آخ�  ــ�� : أوله�ا : ز�ادة نف�ذ ب�ي أشـ نف�ذه� �ع�� إلى عامل�� رئ��ـ

ســـ�ه م�ف�دًا أم�ائها ســـل��ان �� ال�اني �عل� ع�م ت�ع��ه لإلیل�ان��� ، وســـ� ع�له �ا

دون ذ�� لإلیل�ان ، وه�ا جعل ال�ـل�ة اإلیل�ان�ة ت�ـ��ـع� خ�� إمارة ب�ي أشـ�ف 

وام��اد نف�ذها في ال���قة ، ح�� أصــــــ��� ذات نف�ذ ســــــ�اســــــي وع�ــــــ��� مه� ، 

ور��ا ه�ا األم� ��ــــــــ�ع ���ة اإلمارات ال����ان�ة في أن ت��و ح�وها وت�لع �اعة  

ــ��ث� على ت�ا ــق�� دولة اإلیل�ان��� ، وه�ا ســـــــــ ــة �ع� ســـــــــ ج�ه� في ال���قة خاصـــــــــ

ــل��ان �� ال�اني ��اف�  ــ�� اآلخ� : ه� ع�م وج�د ور�� ل�ــ ســــالجقة ال�وم ، وال�ــ

على ما ت�قى م� ه�ا ال��ان �ع� ه��م ت���رتاش على ب��ـه�� وق�ل آخ� أم�ائها ، 

و��ـاول �عـ� اإلمـارة م� جـ�یـ� ح�ى �عـ� خ�وج ت���رتـاش م� ال���قـة ��ـا فعلـ� 

 مارات ال��اورة لها . أغل� اإل

ول�ا ��� على ال�اح��� اع�اء جه� أك�� ، وت���� ال�راســات ال�ار���ة ل��ــف الل�ام 

ــغ�� ،  ــالجقة ال�وم في آســـــــ�ا ال�ـــــ ع� اإلمارات ال����ان�ة وال�ي قام� على انقاض دولة ســـــ

و�ب�از ال�ور ال�ــــــــــ�اســــــــــي وال��ــــــــــار� ال�� قام� �ه في تل� ال���قة ، وت�ضــــــــــ�ح عالقاتها  

ــ�ل� في عالقاتها  ا ــة و�ن ���� م� ه�ه اإلمارات شـــ ــ��ة مع الق�� ال����ة بها ، وخاصـــ ل���ـــ

مع الغ�ب ال��ـ��ي حلقة ج�ی�ة م� حلقات ال�ـ�اع ال�ـل��ي اإلسـالمي ال�ي ت��اج إلى م���  

  م� ال�راسات لل�ع�ف على ج�ان�ها ال���لفة .
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١٤٩ 

  

  ال�الح� :

  ) ١مل�� رق� (

  ال��ائ�                                

  (اإلمارات ال����ان�ة في آس�ا ال�غ��)                

  (أمالك ب�ي أش�ف في ب��ه�� و��لفادی�)                   
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١٥٠ 

  ) ٢مل�� رق� (

 ال���آت ال�ع�ار�ة إلمارة ب�ي أش�ف 

 

 

 

  

  

  

 ( جامع أش�ف أوغل� ) 

 

 

 

 

 

ب��ه�� ) –�ق  ف� –( خان   

 

 

  

 

 

 

 

 ال��ام ال��دوج ب���ه�� ) 
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١٥١ 

  ) ٣مل�� رق� (

  ع�الت ب�ي أش�ف 

  ع�الت س�� في عه� األم�� س�� ال�ی� سل��ان ب� أش�ف   -أ

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  ع�الت ض��� في عه� األم�� م�ارز ال�ی� م��� �� ب� سل��ان  - ب

  

  

 

 

  دره� العال�ا  

  

  

  م  ٢٢الق�� : 

  ج�ام   ٢.٣٥ال�زن :

ال�ل� � ،اإل�ار: ض�ب ���ی�ة سل��ان   ال�جه :

  شه�� في س�ة س��ائة وت�ع وت�ع�� 

ال�ه� : ال�ل� � ، ال�ل�ان األع�� عالء ال�ن�ا 

 وال�ی� أب� الف�ح ����اد ب� ف��ام�ز 

  م ٢٣الق�� : 

  ج�ام   ٢.٢٣ال�زن :

ال�ان األع�� غازان سل�ان  ال�جه :

  م���د خل�هللا سل�انه وأب�� دول�ه 

ال�ه� : �ل�ة ال��ح�� ، اإل�ار : ض�ب  

���ی�ة سل��ان شه�� في س�ة س��ائة 

  م  ٢٥الق�� : 

    ج�ام ١.٨٩ال�زن :

خ��ان على ع�لة ال�ان ه�ا ( م�ارز) ی�ج� ال�جه : 

  ، ( م���)
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  م  ٢٤الق�� : 

   ج�ام ٢.١١ال�زن :

  ی�ج� خ��ان على ع�لة تع�د مل���ها إال�جه : 

  لى إمارة العال�ا وه�ا (م��� ) ، (آق�ه��) 

   ، في ال����ف ض�ب العال�ا  ال�ه� : �ل�ة ال��ح��

  

  ع�الت ض��� في عه� األم�� سل��ان �� ال�اني ب� م�ارز ال�ی� م��� -ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م  ٢٤الق�� : 

    ج�ام ١.٥٢ال�زن :

ی�ج� خ�� على ع�لة ال�ان ب�س� ال�جه : 

  (سل��ان)  

، وأس�اء ال�الفاء ال�اش�ی�   ال�ه� : �ل�ة ال��ح��   م   ٢٣الق�� : 

    ج�ام ١.٧٥ال�زن :

في ال����ف (ال�ل� �) ، عل�ها خ��ان ه�ا  ال�جه : 

  ٧٢٠(سل��ان شه��) ، (أصالن)، ح�ل اإل�ار في س�ة 

   ، في ال����ف ض�ب ب��ه��    ال�ه� : �ل�ة ال��ح��
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  اله�ام� 
 

آس�ا ال�غ�� : تقع آس�ا ال�غ�� في أق�ى القارة اآلس���ة ، وم�ا�ة �ال��اه م� ال��ال والغ�ب وال���ب الغ��ي   )١(

، إذ ت�ــــــ�ف م� ال�ــــــ�ال على ال��� األســــــ�د ، وم� الغ�ب على ��� م�م�ة و��� وا��ة ، وم� ال���ب الغ��ي على  

ع�اق ، وم� ال��ق بالد فارس ، ول�ا فهي ال���قة ال�اقعة ال��� ال���س� ، و���ها م� ال���ب ال��قي بالد ال�ام و ال

ب�� ���� الق�م شــ�قًا ، وخل�ج الق�ــ������ة غ��ًا ، وغای�ها ال�ــ�ال�ة إلى الق�ــ������ة ، وت��هي ج���ًا إلى بالد األرم�  

لي :  ، ب��ام�� ال��� ٩٧م، ص١٩٨٤هــــــــــــــــ/١٣١٢(الع��� : ال�ع��� �ال��ــ�لح ال�ــ��� ، م��عة العاصــ�ة ، م�ــ�،

، م�ســــــــــــــى وال��ـــاد� : جغ�ا��ـــة القـــارات ،  ٤٢م ، ص٢٠٠٠رحلـــة ب��ـــام�� ال���لي ، ال���ع ال�قـــافي ، أب� ��ي ،

 )٢٥١م، ص١٩٨٢دم��،

ال�ولة االیل�ان�ة : هي ال��ء الغ��ي م� ال�ولة ال�غ�ل�ة ال���� ، و�ع��� م�س� ه�ه األس�ة ه�الك� خان ب� ��لي   )٢(

م) ، وت�� بالد فارس ، والع�اق ، وال����ة ، وآس�ا ال�غ�� ، وقام� ١٢٦٥-١٢٥٦هــــــــ/٦٦٣-٦٥٤ب� ج���� خان (

ــ/٦٥٤ه�ه ال�ولة في ح�ود عام  ــ/٧٥٤م، واس���ت ح�ى عام  ١٢٥٦هـــــــــــ م تق���ًا ، و��ل� على ح�امها لق� ١٣٥٦هـــــــــــ

�غ�لي في (إیل�ـان) ، وه� م�ــــــــــــــ�لح مغ�لي �ع�ي ـناـئ� ال�ـان أو ال�ـل� األك�� ، حـ�� �ـان ���� نـ�اـ�ة ع� ال�ـان ال

ق�اق�رم (القلق�ــــ��� : صــــ�ح األع�ــــى في صــــ�اعة االن�ــــا ، شــــ�ح وتعل��: م��� شــــ�� ال�ی�، دار ال��� ال��ــــ��ة ، 

، ��اس ا��اال : تار�خ ال�غ�ل م�� ح�لة ج���� خان ح�ى ��ام ال�ولة ال����ر�ة ، ت�ج�ة ٤١٩،ص٤م،جـــــ ١٩٩٢القاه�ة،

، سه�ل �ق�ش : تار�خ ال��ال�� في   ٢١٧م ، ص٢٠٠٠هــ/١٤٢٠ : ع��ال�هاب عل�ب ، ال���ع ال�قافي ، أب� ��ي ،

، أح�� ال�ــع�� ســل��ان :    ٢٧٤، ٢٧٣م ، ص١٩٩٩م�ــ� وال�ــام ، دار ال�فائ� لل��اعة وال��ــ� وال��ز�ع ، ب��وت ،  

 )٤٨٣: ٤٨٠، ص٢تار�خ ال�ول اإلسالم�ة ومع�� األس� ال�اك�ة ، دار ال�عارف ، م�� ، د.ت ، جـ

، وتقع ج��ب أنق�ة   iconiamدولة ســالجقة ال�وم �آســ�ا ال�ــغ�� ، و��ــ��ها ال���ن���ن ا���ن��م    ق�ن�ة : عاصــ�ة  )٣(

ك� ، وم�ا�ة ��ــ�ر �ه أث�ا ع�ــ� �ا�ا ُجعل ف�قها أب�اجًا ع���ة ، ��ــل إل�ها ال�اء م� ج�ل ق��� م�ها ،  ���٢٦٢الي 

ــ�اقها ال���عة ، وح�ـــ� ع�ارت  ــعة وأسـ ــ�ارعها ال���ـ ــاد اب� ����ة ��ـ ــات��ها ( �اق�ت ال���� :  وأشـ ها ، و���ة م�اهها و��ـ

، اب� ����ة : ت�فة ال��ار في غ�ائ�   ٤١٥، ص  ٤م ، جــــــــــ ١٩٧٧هــــــــــ/١٣٩٧مع�� ال�ل�ان ، دار صادر ، ب��وت ،

، دار ال��� العل��ة ، ب��وت ، ١األم�ار ، ال���اة (رحلة اب� ����ة ) ، ش�حه و��� ه�ام�ه : �الل ح�ب ، �ـــــــــ 

، �ي ل�ـ��نج : بل�ان ال�الفة ال�ـ���ة ، ت�ج�ة ��ـ�� ف�ن�ـ�� ، و��ر���  ٣٠٩م ، ص١٩٨٧هــــــــــــــــ/١٤٠٧ل��ان ، ص

  )١٨١م ، ص١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥، م�س�ة ال�سالة ، ٢ع�اد ، �ـ

ســـالجقة ال�وم : ه� أح� ال���ت ال���ـــة ال�ي انق�ـــ�� إل�ها ال�ـــل��ة ال�ـــل����ة ، وال�ـــالجقة تق�م�ا م� أذر���ان    )٤(

واخ��ق�ا ال��ود ال���ن��ة ، وســ��� م�ســ�ــها ســل��ان ب� ق�ل�� ب� أرســالن ب� ســل��ق على  �ات�اه آســ�ا ال�ــغ�� ، 

م، و�ل�  ١٠٩٧هـــــــــــ/٤٩١م ، ونقل�ا عاص��ه� م� ن���ة إلى ق�ن�ة عام ١٠٧٧هـــــــــــ/٤٦٩،٤٧٠الق�� األع�� م�ها عام 

ى أواس� الق�ن ال�ا�ع اله��� ه�ه ال�ولة تلع� دورًا مه�ًا في ح�و�ها ض� ال�ل����� ، وحاف�� على ��انها وق�تها ح� 

ال�ال� ع�ــــــــــــ� ال��الد� ح�ى ان�ابها خ�� ال�غ�ل االیل�ان���، وأصــــــــــــ��� ج�ء م� دول�ه� ، وســــــــــــق�� تق���ًا عام   /

، دار ال��� العل��ة ،    ١م (اب� االث��  : ال�امل في ال�ار�خ : ت�ق�� : أب� الف�اء ع��هللا القاضي ، �ــــــ ١٣٠٨هــــــ/٧٠٨

ــ/١٤٠٧ب��وت ،  ، اب� الع��� : ز��ة ال�ل� في تار�خ حل� ، ت�ق�� : سامي ال�هان ،  ١٠٠، ص ١٢، جــــــ   م١٩٨٧هــــ
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١٥٤ 

 

، عاش�ر : تار�خ العالقات ب�� ال��ق والغ�ب في الع��ر ال�س�ى ، دار ال�ه�ة  ٩٨، ص٢م ، جـــــــــــــ ١٩٦٨دم�� ،

 )٣٣:٥١م ، ص١٩٧٢الع���ة ، ب��وت،

ام�ة ذات أسـ�ار م���ة ، تقع اآلن غ��ي إی�ان ق�ب ����ة ت���� : أشـه� م�ن أذر���ان وعاصـ��ها ، وهي م�ی�ة ع  )٥(

، القلق�ــــ��� : صــــ�ح   ١٣، ص ٢أروم�ة ، و�ان� عاصــــ�ة ال�ولة االیل�ان�ة ( �اق�ت ال���� : مع�� ال�ل�ان ، جــــــــــــــــــ 

 )١٩٦-١٩٥، ل���نج : بل�ان ال�الفة ال����ة ، ص٣٥٧، ص ٤األع�ى ، ج

�ة وال�ي ورث� أمالك ســــالجقة ال�وم ، اســــ�����ا أرم�اك �ع� ف��ها على ی� ب�� ق�مان : م� أك�� االمارات ال����ان   )٦(

م، و�ع��� سع� ال�ی� ال�ع�وف ب��ر ص�في م�س� ١٢٢٨هــــــــــــــ/٦٢٥ال�ل�ان عالء ال�ی� ����اد األول ال�ل��قي عام 

ح���ا في الف��ة م�  ه�ه األســــ�ة ، وم� أمالكه� أرم�اك ،والرن�ه ، وأر�لي ، ث� ق�ن�ة �ع� ســــق�� دولة ســــالجقة ال�وم ، 

، ١م) ( الق�ماني : أخ�ار ال�ول وآثار األول ، ت�ق��: أح�� ح��� ، وفه�ي سع� ، �ـــ ١٤٨٣-١٢٥٦هـــ/٨٨٨-٦٥٤(

 )  ٤١٩: ٤١٥، ص٢، أح�� ال�ع�� سل��ان : تار�خ ال�ول ، جـ٥١١، ص٢م ، جـ١٩٩٢هـ١٤١٢ب��وت ،

ــاســــعة  بالد ما وراء ال�ه� : هي ال�الد ال�اقعة خلف نه� ج���   )٧( ــ��دار�ا) ، وهي م��قة شــ ن (أم�ردار�ا) وســــ���ن (ســ

ع���ة االت�ــاع في آســ�ا ال�ســ�ى ، وت�ــ�ل أراضــ�ها : أوز�اك�ــ�ان ، وال��ء ال����ي الغ��ي م� �ازاخ�ــ�ان ، وال��ء  

���:  ال����ي م� ف��غ��سـ�ان ، وم� أه� م�نها : سـ��ق�� ، و��ار� ، وف�غاته ، وخ�ارزم ، وم�و ، وت�م� ( �اق�ت ال�

، �ارت�ل� : ت����ان م� الف�ح   ٤٧٧، ص  ٤٧٦، ل���نج : بل�ان ال�الفة ال����ة ، ص  ٤٥، ص  ٥مع�� ال�ل�ان ، جـــــ 

م ،  ١٨٩١الع��ي إلى الغ�و ال�غ�لي ، ت�ج�ـة : صــــــــــــــالح اـل�ی� ع��ـان هـاشــــــــــــــ�، ال��ل� ال���ي لل�قـاـفة ، ال��ـ�� ،  

 )  ١٤٠ص

ل�ع��ة ال�ي وقع� ب�� ال��� االیل�اني ���ادة �ا���ن��� ، وال���  مع��ة ��ســــــــة داغ : أو ال��ل األق�ع ، وهي ا  )٨(

م واسف�ت ع�  ١٢٤٣هــــــــ/٦٤١ال�ل��قي ���ادة ال�ل�ان �����و ال�اني في ال���قة ال�اقعة ب�� س��اس وأرزن�ان عام 

ــ���ة االیل�ان��� على م��ل�اته� (اب� ب��ي : األوام� العالئ�ة في األم�ر  العالئ�ة ، ن�ــــــــ�ة  ه���ة ســــــــالجقة ال�وم وســــــ

، م�ه�ل : أخ�ار ســــــالجقة  ٥٢٥-٥٢٣) ، ص٢٩٨٥م�ــــــ�رة ع� ال�����ة األصــــــل�ة في م���ة أ�ا صــــــ���ا ، رق� (

م ،  ٢٠٠٧ال�وم ( م���ـــــــــ� ســـــــــل��ق�امة ) ، ت�ج�ة : م��� ســـــــــع�� ج�ال ال�ی� ، ال���� الق�مي لل��ج�ة ، القاه�ة،  

 )٢٨٧ص

�ن ال�ا�ع اله��� / العاشـــ� ال��الد� ، و��ل� على ���ن ��ائل الغ� ال����ان : أو ال��اك�ة م�ـــ�لح �ه� في الق  )٩(

ال����ة ، وهي ��ائل واك�� الف�ح ال�ل��قي آلس�ا ال�غ�� وساه�� ��ه �فاعل�ة ، وت���وا ع� ال�الجقة �أنه� ع�اص� 

ال���� شـ�خ ال����د� ،  ب�و�ة رحل �����ن في خ�ام ، وه�فه� ال�هاد وال��سـع (الع��ي : ال�ـ�� ال�ه�� في سـ��ة ال�ل� 

، الع���ي: ال�غ�ل ، دار ال�ه�ــــــــة   ١٦م ، ص١٩٨٩ت�ق�� : فه�� شــــــــل��ت ، م��عة دار ال��� ال��ــــــــ��ة ، القاه�ة 

ــ/  ١٤٠٦الع���ة ، ب��وت   ، ز�ي خ�رش�� وأح�� ال����او� وآخ�ون : دائ�ة ال�عارف اإلسالم�ة ،   ٩٨م ، ص١٩٨٦هـــــــــ

 ) ١٧، ص ٥جـ م ،١٩٩٦م��� ال�ارقة لإلب�اع الف��� ،

ــغ��، ف���ها الع��� أنها   )١٠( ــ�ا ال�ـ ــ� وج��ب آسـ ــادر في ع�د اإلمارات ال����ان�ة ال�ي ت��ن� في وسـ اخ�لف� ال��ـ

ع�ــ� إمارات ( م�ــال� األ��ــار في م�ال� األم�ــار ، ت�ق��: �امل ســل�ان ال���ر� ، دار ال��� العل��ة ، ب��وت ،  

) ، في ح�� ع�دها زام�اور ���ع وع���� إمارة ( مع�� األن�اب واألس�ات   ٢٤٣ –  ٢٤٢، ص٣م ، جـــ ٢٠١٠ل��ان ، 

،  ١٩٨٠ال�ـاك�ـة في الـ�ار�خ اإلســــــــــــــالمي ، ت�ج�ـة : ز�ي م��ـ� ح�ــــــــــــــ� ـ�� وآخ�ون ، دار ال�اـئ� الع��ي ، ب��وت ،  
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١٥٥ 

 

�� سل��ان ، تق��� :  ) وذ�� �����لي أنها س� ع��ة إمارة ( ��ام ال�ولة الع��ان�ة ، ت�ج�ة : اح�� ال�ع  ٢٤٠: ٢١٩ص

 )٢١ع�ت ع��ال���� ، القاه�ة د.ت ، ص

) : �ل�ة ت���ة تع�ي ال��ود ، وق� ت���� ف�ها الع�ــائ� ال����ان�ة لل�فاع ع�ها، و��ل� على ز���ه�    u cاألوج (  )١١(

( أوج ��ي ) أ� حاك� ال��ود ، و���ح صــالح�ات واســعة لإلغارة على األع�اء وال��ــ�ل على الغ�ائ� ، و�دارة ال�ــ��ن  

ــ��قة ــ�ائ� ال��ـــ ــل�ة ال�ولة ، ودفع ال�ـــ ، ١٢٦عل�ه ( �����لي  : ��ام ال�ولة الع��ان�ة ، ص ال�اخل�ة مع االع��اف ��ـــ

، أح�� ت�ني   ٣١م ، ص١٩٩٧هــــــــ/١٤١٨، ع��ان ت�ران : األناض�ل في عه� ال�الجقة واإلمارات ال����ان�ة ،   ١٢٧

ع��الل��� : ال��اة ال�ـــــــ�اســـــــ�ة وم�اه� ال��ـــــــارة في دولة ســـــــالجقة ال�وم ، د���راه ، �ل�ة اآلداب ، جامعة ال���ا ، 

  )٤٥م ، ص١٩٨٦

ی��� أن اإلدارة ال�����ة ل�ولة ســـــــــــالجقة ال�وم ان�قل� إلى ح�ام وقادة االیل�ان��� �ع� ه����ه� في ��ســـــــــــة داغ ،   )١٢(

، ع��ان  ٣٦٤، ص ٥وأص��� سل�ة ال�الجقة ل�� لها م� ال��� س�� االس� فق� (القلق���� : ص�ح األع�ى ، جـــ 

 )٢٩ت�ران : األناض�ل في عه� ال�الجقة ، ص

، ز���ة ع�ا : بالد ال��ك في الع��ر ال�س�ى، ب��ن�ة وسالجقة ال�وم ١٣٣ك����لي : ��ام ال�ولة الع��ان�ة ، ص )١٣(

ــارة ال�الفة اإلســـــالم�ة ، ت�ج�ة :    ١٤٦والع��ان��ن ، دار الف�� الع��ي ، د. ت : ص ــ�ان��ل وح�ـــ ، ب�ناردل��� : اســـ

 ٣٤م ، ص١٩٨٢ال��اض ،  س�� رض�ان علي ، ال�ار ال�ع�د�ة لل��� وال��ز�ع ،

، م�ع� الق�امي : ت���ا (آســ�ا ال�ــغ��) في عه� ال�غ�ل  ٣٠ع��ان ت�ران : األناضــ�ل في عه� ال�ــالجقة ، ص  )١٤(

 .٥١٣م ، ص٢٠١١، ای��اك لل��اعة وال��� وال��ز�ع ، القاه�ة ،  ١م ) ، �ـ١٣٣١-١٢٤٣هـ/٧٣٦-٦٤١(

ر���ان و�الد ال�وم ، وام��ت ج���ًا إلى ال��� ال���ســـــــ� ، وضـــــــ��  ه� ســـــــ�ان أرم���ا وال�ي تقع ب�� أذ األرم� :  )١٥(

ال��ــ��ــة ، وأذنة ، و��ســ�س ، ومع�� م�ن ال�ــاحل ال�اقعة إلى غ�ب ��ســ�س ، وســ��ا ب�ل� ن�ــ�ة إلى أرم���ا ب�  

ال�هة  ل��ا م� أوام� ب� �اف� ب� ن�ح، وهي أث�ان ال���� وال�ــــــــــغ�� ، وح�وده�ا م� ب�ذعة إلى �اب األب�اب ، وم�  

األخ�� إلى بالد ال�وم، وعاصـــ�ة ال���� خال� ون�اح�ها ، أما ال�ـــغ�� عاصـــ��ها تفل�� ث� أصـــ��� ســـ�� ، و�ل�  

، الق�و��ي :  ١٦٠-١٥٩، ص١م (�اق�ت ال���� : مع�� ال�ل�ان ، جـــــ ١٣٤٣هـــــ/٧٤٣أرم���ا ال�غ�� قائ�ة ح�ى عام 

، مار�� ب�ل�: رحالت مار�� ب�ل�، ت�ج�ة :  ٥٥٤-٥٥٣آثار ال�الد وأخ�ار ال��اد ، دار صــــــــــادر ، ب��وت، د.ت ، ص

، اس�ار ج�ان : تار�خ األمة  ٤٩-٤٨، ص١م ، جـ١٩٩٥ع��الع��� جاو�� ، اله��ة ال����ة العامة لل��اب ، القاه�ة ، 

��ی�ة ،  األرم���ة م� الق�ن ال�ـــــــا�ع ق�ل ال��الد إلى نها�ة ال��ع األول م� الق�ن الع�ـــــــ��� ال��الد� ، م��عة االت�اد ال

ــ/ ١٣٧١ال��صل ،   ، ب�ل آم�ل : تار�خ أرم���ا ، ت�ج�ة : ش��� عالو� ، م���رات دار ٢٠٥، ٢٠٤م ، ص١٩٥١هــــ

 )٣١م���ة ال��اة ، ب��وت ، ل��ان، د.ت ، ص

ك� ، وســـ��� به�ا االســـ� ن�ـــ�ة إلى ����ة  ٧١خام� أك�� م�ن ق�ن�ة ، وتقع غ��ها على �ع�   Beysehirب��ـــه��    )١٦(

تقع داخل ح�ودها ، و�ان� ال��ی�ة ت��ى �����ات ع�ی�ة م�ها : ���ه�� ، أو ق�اقلي ، وع�� ال���ن����   ب��ه�� ال�ي

ــ��� (ك�ل�ة)  ــًا ( إی�ور�ة ) karalliaسـ ــ��اتها أ��ـ ــ���ا   isauria، وم� م�ـ ــغ�� ب�� ب��ـ ــ�ا ال�ـ ، وهي مقا�عة في آسـ

- ��٦١١ــان�ــة م� ال��ــــــــــــــ�ء إلى ســــــــــــــل��ــة م�اد ال�ــالـ� (وقل���ــة (اب� ال�ال : ال����ــ� في تـار�خ ال��ــابي ( الـ�ولـة الع

م) ، ت�ق�� : را�عة م�ه� شـاك�، م�سـ�ـة ح�ادة لل�راسـات ال�ام��ة وال��ـ� وال��ز�ع ، أر�� ،  ١٥٨٧-١٢١٤هـــــــــــــــ/٩٩٦

، سامي : قام�س األعالم ، اس�ان��ل   ١٨٥-١٨٤)، ل���نج : بل�ان ال�الفة ال����ة ، ص٥هام�(  ٨٩م ، ص٢٠١٣
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١٥٦ 

 

ــ /١٣١٤،  ، م�س��اس : ال�ع�� ال�غ�افي لإلم��ا��ر�ة الع��ان�ة ، ت�ج�ة وتعل�� :    ٤٨٠٥، ص ٦، جـــــــــــ   م١٨٩٦هـــــــــ

  )٤٦٧م، ص٢٠٠٢هـ/١٤٢٣، دار اب� ح�م لل��اعة وال��� ، ب��وت ، ل��ان ،  ١ع�ام م��� ال��ادات ، �ـ

- ١٢٩٢هــــــــــــــــــــــــــ/٨٦٦-٦٩١: إح�� اإلمارات ال����ان�ة ال�ي ح��� في ق�ـــــــــــ���ني خالل الف��ة ( إمارة جان�ار  )١٧(

إلى سـادس أم�ائه� ، أو ق�ل م) ، وتعاق� على ح��ها أح� ع�ـ� أم��ا ، و�ان ��ل� عل�ه� أب�اء اسـف���ار ن�ـ�ة ١٤٦٩

ب�ل : ال�ول اإلسـالم�ة ، ت�ج�ة أح�� ل�� ن�ـ�ة إلى آخ� أم�ائه� ، وم�سـ� ه�ه األسـ�ة ه� شـ�� ال�ی� ت�� جان�ار (  

- ٤٤٥، ص  ٢م ، جــ ١٩٧٤: م��� ص��ي ف�زات ، ت�ج�ة وتعل�� : م��� أح�� ده�ان ، م��عة ال�الح ، دم�� ، 

  ، ٤٢٣، ص٢، أح�� ال�ع�� سل��ان : تار�خ ال�ول اإلسالم�ة ، جـ  ٤٤٦

 Yuscel ,yasar : Goban ogullari Gandar ogullari Beylikleri , Ankara ,1988, s.53-57) 

  ٢٤١، ص٣الع��� : م�ال� األ��ار ، جـ  )١٨(

  (19)Gonul cantay, Turkler Ansiklopedisi,Anadolu Beylik                 -  

- Leri sanati, turkey yayinlari ,Ankara,2002 
- Ali cankiRAj, Esrefoglu (suleman) camii,ondokuz May is universitesi fen- EdebiyAt 
Fokultesi,sanat tarihi samsun,2017,s.2 

 ١٣٣ز���ة ع�ا : بالد ال��ك في الع�� ال�س�ي ، ص  )٢٠(

 ١٣٣، �����لي : ��ام ال�ولة الع��ان�ة ، ص ١٤٦ز���ة ع�ا : نف� ال��جع ، ص  )٢١(

ــ�� إلى  )٢٢( أصـــ�له�  لل��ق� م� أصـــل أســـ�ة ب�ي أشـــ�ف ، الب� م� اإلشـــارة إلى أن ه�اك ن�رة في ال�عل�مات ال�ي ت�ـ

ق�ل ت���� إمارته� ، ور��ا ی�جع ذل� إلى ع�م االه��ام ب��و�� أصـــــــ�له� ��نه� م� جهة ب�وًا رحال، ف�ـــــــًال ع� أغفال 

ال��رخ�� ل���� م� األســـ� ال����ان�ة ال�ي ن�ـــأت في آســـ�ا ال�ـــغ�� خاصـــة ���ا ی�عل� ب��ـــأته� األولى ، ول�ا ن�� أن  

ته�� به� ال��و��ات ال�ار���ة إال �ع� �ه�رها وت��نها ، وأصـــــــــ��� لها دور في ك��� م� األســـــــــ� وال��ائل ال����ان�ة ل� 

 األح�اث ال��اس�ة لل���قة .

ق��لة األوغ�ز : ق��لة ت���ان�ة ســــ��� آســــ�ا ال�ســــ�ى ، وســــ��� �اســــ� ز���ها أغ�ز ب� ق�ه خان ، دفع�ه� ���عة    )٢٣(

�ات م��ال�ة وعلى حق� زم��ة م��لفة ، وه� تق���ًا أث�ان  ال��اة ال�ــ��ة إلى اله��ة إلى آســ�ا ال�ــغ�� ، وذل� على ه�

- ٥٦، ص  ١هـ، جـ١٣٣٣، دار ال�الفة العل�ة ، م��عة غام�ة ،   ٥وع��ون ���ا (ال�اشغ�� : دی�ان لغات ال��ك ، �ـ

م ١٩٩٦، ، �ارت�ل�: تار�خ ال��ك في آس�ا ال�س�ى ، ت�ج�ة : أح�� ال�ع�� سل��ان ، اله��ة ال����ة العامة لل��اب ٥٧

، یل�از أوزت�نا : تار�خ ال�ولة الع��ان�ة ت�ج�ة : ع�نان م���د ســل�ان ، م��ــ�رات م�ســ�ــة ال���ــل    ١٣٧-١٣٥، ص

 )٣٠-٢٦، ص١م، جـ١٩٨٨لل����ل، اس�ان��ل، 

  . ٥١٥م�ع� الق�امي : ت���ا في عه� ال�غ�ل ، ص  )٢٤(

Cahen,pare of ottoman  turkey ,1071-1330, translated from the French by ; jones 
Williams,london,1968,p.300 

  (25)– sait kofoglu,Aprineipality in southwest Anatolia in the post selcuk Era, Esref 

ogullari,sDu fen Edebiyat Fakultesi,May,2000,ss.19-20 

م أص�ر ال�اقان ���ك خان ال�غ�لي ١٢٤٦هــــــــ/٦٤٣ی��� أن �ع� وفاة ال�ل�ان ��اث ال�ی� �����و ال�اني عام   )٢٦(

أم�ًا �أن ی��لى أب�اء ال�ـــــــــــل�ان ال�الثة زمام ال�ـــــــــــل��ة م�ـــــــــــ����� ، وه� ع� ال�ی� ���اوس ال�اني ، ور�� ال�ی� قل�ج  

، أح�� ال�ــع��  ١٣٤: بالد ال��ك في الع�ــ�ر ال�ســ�ى ، صأرســالن ال�ا�ع ، وعالء ال�ی� ����اد ال�اني ( ز���ة ع�ا  

  ، ٣١٦، ص ١سل��ان: تار�خ ال�ول اإلسالم�ة ، جـ
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١٥٧ 

 
- Memduh Yavuz,Esref ogullari Tarihi,Beysehir Kilavuzu ,konya ,1934,s.17 
- Ibrahim Hakki Konyoh,Abideleri Ve kitabeleriyle Beysehir Tarihi,prep for publication by 
Ahmet Savvan,Erzurum,1991,s.27) 

، �ق�ش : تار�خ سـالجقة ال�وم في آسـ�ا ال�ـغ�� ، دار ال�فائ� ١٢٨-١٢٧ك����لي : ��ام ال�ولة الع��ان�ة ، ص  )٢٧(

   ٣٥٦م ، ص٢٠٠٢، 

  (28)– Romer, H.R, The Turkmen Dynasties" camb Hist. Iran" vol.6,pp.152-153                                                                                         

Ali can kiraaj , Esrefoglu , s. 2 

  (29)Yovuz,M,Esref ogullari,s.18, - Ibrahim Hakki, Aksehir Tarihi, Istanbul,1945,s.45 

ــل��ة ســـــالجقة ال�وم ب��  ١٢٨٤-١٢٨٢هـــــــــــــــــــ/٦٨٣-٦٨١ی��� أنه في عه� أح�� ت��دار خان (  )٣٠( ــ�� ســـ م) ت� تق�ـــ

ك���ــــــ�و ال�ال� واب� ع�ه ��اث ال�ی� م�ــــــع�د ال�اني ( اب� الع��� : تار�خ ال�مان ، نقله إلى الع���ة : األب إســــــ��  

، م�عـ� القـ�امي :  ٣٤٠م ، ص١٩٩١أرملـة ، قـ�م لـه : األب الـ����ر : جـان م�ر�� ف�ـ�ه ، دار ال��ــــــــــــــ�ق ، ب��وت ،

، فا��ة ال����� : ســــــــل��ة ســــــــالجقة ال�وم في األناضــــــــ�ل م�� الغ�و ال�غ�لي وح�ى ���٤٤٠ا في عه� ال�غ�ل ، صت 

 )١١٧م، ص٢٠٠٤م ) ماج���� ، جامعة ال��م�ك ، أر�� ، األردن ، ١٣٠٨-١٢٤٢هـ/٧٠٨-٦٤٠سق��ها  (

 ٣٤ارة ال�الفة الع��ان�ة ، ص، �ارنارد ل��� : اس�ان��ل و ح�١٣٣ك����لي : ��ام ال�ولة الع��ان�ة ، ص  )٣١(

ی��� أن ال�� شــ�ع ســ�� ال�ی� ســل��ان ب� أشــ�ف على مهاج�ة ق�ن�ة اضــ��اب أح�ال آســ�ا ال�ــغ�� على إث�   )٣٢(

م) م�ی�ة ���ــ��ة العاصــ�ة ال�ان�ة لل�ــالجقة عق� ١٢٧٧-١٢٦٠هـــــــــــــــــ/٦٧٦-٦٥٨دخ�ل ال�ــل�ان ال��ل��ي ب���س (

م ، ح�� دعا ب���س أم�اء األوج وح�ـــ�د ال����ان  ١٢٧٧هـــــــــــــــــ/٦٧٥ن عام ان��ـــاره على االیل�ان��� في مع��ة ال��ـــ�ا

 )١٤١، تار�خ ال��ال�� ، ص  ٣٣٣-٣٢٩إلعالن ال�اعة وال�الء له ( �ق�ش : تار�خ سالجقة ال�وم ، ص

 ، ٣١، ت�اران : األناض�ل في عه� ال�غ�ل، ص٣٩٤م�ه�ل : أخ�ار سالجقة ال�وم ، ص  )٣٣(

Cahen,pre of ottoman Turkey,pp.288-289 

ــ� : (  )٣٤( ــه�ــ ــ�ها ، Aksehehirآق ســ ــل�ان ع�� ����ة ت��ل اســ ــ�ح ج�ل ســ ــ�ال غ�ب ق�ن�ة على ســ ) م�ی�ة تقع شــ

،  ٢٢٦، ص١، سامي : قام�س األعالم ، جــــ ١٨٠وت�ع� ع�ها خ��ة ��ل�م��ات ( ل���نج : بل�ان ال�الفة ال����ة، ص

  )٨٣م�س��اس : ال�ع�� ال�غ�افي ، ص

  (35)cahen,pre of ottoman Turkey ,p.304 

اب� الع��� : تار�خ م���ـــ� ال�ول ، صـــ��ه وفه�س له : األب أن��ن صـــال�ي ال��ـــ�عي، دار ال�ائ� الل��اني ،   )٣٦(

ــ/١٤٠٣ب��وت ،  ، اب� ال�اه� : ت�ـ��� األ�ام والع�ـ�ر في سـ��ة ال�ل� ال���ـ�ر ، ت�ق�� :  ٥١٧م ، ص١٩٨٣هـــــــــــــ

، ب���س ال�وادار : ز��ة الف��ة   ٦١م ، ص١٩٦١، ال���ة الع���ة لل��اعة وال��� ، القاه�ة ، ١ال����ر م�اد �امل ، �ـ

في تار�خ اله��ة، ت�ق�� : دونال� .س . ر���ــارد ، ال�عه� األل�اني لل���ث ال�ــ���ة ، م��عة م�ســ�ــة ح�ــ�� درغام ،  

  ،  ٢٢٦م ، ص١٩٩٨ب��وت ، 

Av cioglu,Dogan,Turklerin Tarihi,Yayinevi, Besinici,Kitap ,Is tanbul, 2001,s.2136 

(37)Ahmet simsirgel,Esref ogullari Beyligi ( tarihi-rih.com) ,s.1               

 ٤٤٥م�ع� الق�امي : ت���ا في عه� ال�غ�ل ، ص  )٣٨(

ــع�د ال�اني ا  )٣٩( ــ�و ال�ال� وم�ـ ــالجقة ال�وم ب�� ����ـ ــل��ة سـ ــ�� ع�ش سـ ــ�وا ع��ما قام أح�� ت��دار ب�ق�ـ ح�ج ����ـ

 ال�ال� على ذل� األم� ، وغادر ت���� دون إذن م� ال�ل�ان ت��دار إلى أرزن�ان ، و���� أنه ع��ما ت�لى أرغ�ن خان
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١٥٨ 

 

ال�ــل�ة �ع� ت��دار أته� ����ــ�و ال�ال� �ال��ــاه�ة في ق�ل ع�ه ق�رنق�ر�ا� فقام �اغ��اله ب�س ال�ــ� له ، و�ان ذل�  

) األق��ائي : م�ام�ة األخ�ار وم�ای�ة األخ�ار ،  ٣٥٠-٣٤٩تار�خ ال�مان ، ص  م) ( اب� الع��� :١٢٨٣هــــــ/٦٨٢عام 

دراســـــة وت�ق�� ع��هللا م��� ع��هللا ، ماج�ـــــ��� ، �ل�ة اآلداب ، جامعة ع�� شـــــ�� ، ق�ـــــ� لغات األم� اإلســـــالم�ة ،  

  ،٢٠٢م ، ص٢٠٠٠

Sait kofoGlu,A principality in southwest Anatolia , p.50-51 

، ٤٧٩هــ.ش ، ص١٣٣٩-١٣٣٦في ق�و��ي : تار�خ ����ه ، �ه اه��ام : د���ر ع��ال���� ت�ائي ، ته�ان،  م���   )٤٠(

  ،١١٨فا��ة ال����� : سل��ة سالجقة ال�وم ، ص

Cahen,pre of ottoman,p.192 

  ،٥١٦م�ع� الق�امي : ت���ا في عه� ال�غ�ل ، ص  )٤١(

- Faruk sumer,Anadolu,da Mgollar" selcuklu,Arasturmalari Dergisi sayi,Ankrar,1970,s.60 
- Bazme Ansari , ashraf oghulari , enc. Vol .1 , p .702  

(42)- uzun carsili,kitaber,II,Istanbul,1929,s.183 

- sehabeddin tekindag,karaman Beyligi,"IA,c.6,MEB.Yay" , Is tanbul. 1965,P.323 
- kofoGlu,A principality,p.51 

  ،٥٤٥م�ع� الق�امي : ت���ا في عه� ال�غ�ل / ص  )٤٣(

- M. cetin varlik,Esref ogullari Beyligi,Dogustan Gunumuze Buyuk islam 
tarihi,Istanbul,1989,c.10,s.55 
- Ibrahim Hakki,konya tarihi,ss.111-112; - Ahmet simsirirgil,Esref ogullari,s.1,- Ahmet 
cayci,Esref ogullari,s.8 

ت� ذ�� م�ی�ة ب��ـه�� في ال�ثائ� ال����ة ���ـ��ات م��لفة م�ها سـل��ان شـه�� ، و��ج شـه��، و���ـه�� ، و��ـه��   )٤٤(

  )١٦٧، م�س��اس: ال�ع�� ال�غ�افي ، ص١٨٥-١٨٤، و�ق�ه� (ل���نج : بل�ان ال�الفة ال����ة ، ص

  (45)– uzun carsili,Anadola Beylikleri ve Akkoyunlu Devletleri,Ankara,1984,s 59 ; - Halil 

Edhem,Duvel-I Is lamiye, Istanbul ,1927,s.28; -M.zekioral,Anadolu da sanat degeri olan 
ahsap minberler, s.58; - kofoGlu, A principality , p.52 

(46)- Ali can kiRaaj, Esref oglu,s.3; - Memduhyavuz,Esref ogullari tarihi "Beysehier kilavuzu" 

, ss.40-42                                                    

(47)Ahmet simsirgil,Esref ogullari,s.1 

(48)Ahmet simsirgil,Esref ogullari,s.4                                                              

(49)cankiRaaj,Esref oglu,s.4                                                                             

(50)Ibrahim- cevriye Artuk, Istanbul Arkeolo Muzeleri teshirdeki Islami sikkeler 

katalogu,I,Istanbul1974,n.754,755,438,439                       
– johann christoph Hinvicns,"Bild liche Darstellungen auf den Munzen der seldschuken 
Anatoliens " , Bremen,1990,ss.11-21-87-85-90            

  أ ) ٣أن�� ال�ل�� رق� ( 

مي : ) سـ��� ق���ا ناك�ال �ا بل�ة في ت���ا اآلسـ���ة ب�ال�ة ق�مان ل�اء ق�ن�ة ( سـاsidi schehriسـ��� شـه�� : (    )٥١(

) ، شارقي قارا أغاج : تقع ش�قي م�ی�ة ٣١٢، م�س��اس : ال�ع�� ال�غ�افي ، ص  ٢٧٤٦، ص٥قام�س األعالم ، جــــــــ 
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١٥٩ 

 

ــ���ة ناح�ة ل�اء ق�ه ســــي ب�ال�ة خ�اون��ار على نه� �اق� جا� شــــ�ال غ�ب آق ح�ــــار ( ســــامي : قام�س  ت���ا األســ

  ) ،٣٨٨، م�س��اس : ال�ع�� ال�غ�افي ، ٣٦٢٠، ٥العالم، جـ

Ali, " Esrefogullari Hakkinda Birkac soz" toEM, year5,issue:25-30 (1330/1914),s.255; Ali 
kofoglu,Aprin cipality,p.55 

(52)Ahmet simsirgil,Esref ogullari,s.2 

(53)Ali cankiraaj,Esref oglu,s.5                                                                      

) ، و�ان� ق���ًا ت�ـــــــــــ�ى ب�ل���ت�س، وهي م�ی�ة في ت���ا ب�ال�ة خ�او  Boulwoudenب�لفادی� : أب� ب�ل��ادی� (  )٥٤(

  )١٨٠ن��ار ، ل�اء ق�ة ح�ار� ( م�س��اس : ال�ع�� ال�غ�افي ، ص

قع  ) م�ی�ة �الق�ب م� ضـــفاف نه� آق�صـــ� ، وت Hissar-kara-Afounأف��ن�ار شـــه�� : هي أف��ن ق�ه ح�ـــار (  )٥٥(

ف�ق م���ر ج�لي ب��اني ����� ل�اء ق�ه ح�ــار ، وت�ــ�ه� ب�راعة األف��ن ، وم�ه أخ�ت اســ�ها ( م�ســ��اس : ال�ع�� 

  )٧٩-٧٨ال�غ�افي ، ص

  (56)Ahmet simsirgil,Esref ogullari,s.3; - kofoGlu,Aprineipality,p.57 

  (57)– uzun carsili,Anadolu Beylikleri,s.60; suleyman Goncer,AfyonI litarihi,Izmir,1971,s.31;-

Ibrahimkonyali,Beysehir tarihi,s.49                   

  (58)Betul,Gultekin. Teoman,Esref ogullari BeyliGi sikkeleri,SS.8 - 9-10 , sikke no .11-12-13 

;-cayci,Esrefoglu Beyligi,ss.12-13                               

  ب)٣ق� (أن�� ال�ل�� ر 

) م�ی�ة وم��اء على ســــــاحل ال��� ال���ســــــ� ی�اها ال�ــــــل�ان عالء ال�ی� ����اد Alyaالعالئ�ة : م��اء العالئ�ة : (  )٥٩(

م) �ع� ان��اعه قلعة �ل�ت�رس م� ال��نان���، و��ى بها س�ر وس��� �اس�ه ، و����ها  ١٢٣٦-١٢١٩هـــــــــــــ/٦٣٤-٦١٦(

) ، ووصـــفها اب� ����ة �ال��ـــانة والق�ة  �kalonarosها ال���ن�ي (ال�الح�ن األورو���ن �ان�یل�ر، وه� ت���� الســـ 

ــ��اس : ال�ع�� ال�غ�افي ،  ١٢٠، م�ه�ل : أخ�ار ســـــــالجقة ال�وم ، ص٣٠١ -٢٩٩( رحلة اب� ����ة ، ص ، م�ســـــ

  )٣٦٧ص

 (60)I brahim – cevriye Artuk, Istanbul Arkeolo Muzeleri,n. 438-439; Ali cankirauji,Esref 

oglu,s.5                                                                          

  (61)Betul,Gultekin.teoman,Esref ogullari BeyliGisikkeleri,ss.15-17 

االســـــ� ، وتقع شـــــ�ال  ) بل�ه ت���ة ب�ال�ة ق�مان ل�اء ق�ن�ة على ال����ة ال�ي ت��ل نف� ilghunإیل��: أو ا�غل�ن(  )٦٢(

  )١٣٠غ�ب ق�ن�ة (م�س��اس : ال�ع�� ال�غ�افي ، ص

) بل�ة في ت���ة اآلسـ���ة ب�ال�ة ق�مان ، ل�اء ح��� وتقع غ�ب آق شـه� (م�سـ��اس  �yalowadjالفاج : أو یل�اج (  )٦٣(

  )٥٠٢: ال�ع�� ال�غ�افي ، ص

 (64)cayci, Esrefoglu,s.14;-Ali can kiRaaj,Esref oglu,s.6; - kofoGlu,Aprincipality,p.58 

، م�ع� الق�امي : ت���ا في  ٢٠٢، اق�ــــ�ائي : م�ــــام�ة األخ�ار ، ص٣٥٠، ٣٤٩اب� الع��� : تار�خ ال�مان ، ص  )٦٥(

 ٤٤٥عه� ال�غ�ل ، ص 

 ٤٧٩م���في ق�و��ي : تار�خ ����ه ، ص  )٦٦(

 ، ٥١٦م�ع� الق�امي : ت���ا في عه� ال�غ�ل ، ص )٦٧(
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١٦٠ 

 

  

  faruk sumer ,Anadolu da Mogollar/selcuklu,,s.60                                    

  ) أنها أرملة �����و ال�ال� ول��� وال�ته cahenخ�ن� خات�ن : ی�� �اه� (  )٦٨(

)pre of ottoman,p.338  في ح�� أن ه�اك م� �ع�فها �اســـــــــ� (غ�ال�ا خات�ن) (ع��ان ف��� : ســـــــــالجقة ال�وم ، (

م) دراسة في العالقات ال��اس�ة ، د���راه ، م�ل� فاك�ل�ي العل�م االن�ان�ة ،  ١٣٠٧-١٢٣٦هــــــــ/٧٠٧-�٦٣٤غ�ل (وال

  )١٩٥-١٩٤م ، ص٢٠١٥جامعة زاخ� ، 

م ، ١٢٨٤هــــــــــــــــــ/٦٨٣األم�� ���ات� : �ان م�ــــ�فًا على بالد ســــالجقة ال�وم م� ق�ل ال�ــــل�ان االیل�اني م� عام   )٦٩(

ــ�اســـة ت�ـــ  ام��ة ، ح�� نأ� ب�ف�ـــه ع� ارت�اب ال��ال� واألع�ال ال�ع�ـــ��ة ، وات�ـــف �ال��ونة وت��� عه�ه �ان�هاج سـ

، دار ال��اب الع��ي ، ب��وت    ١وال��م واالح�ان إلى ال�اس (ال�ه�ي : تار�خ اإلسالم ، ت�ق�� : ع��ال�الم ت�م�� ، �ـ

�اث ال�ن�ا وال�ی� أول�ات�� سل�ان ، القاشاني : تار�خ اول��ات� ، تار�خ �ادشاه سع�� � ٢٢٥م ، ص٢٠٠١هـــــــ/١٤٢١، 

 )١٠٧هـ . ش ، ص١٣٤٨م��� ��� هللا م�ق�ه ، �ه اه��ام : مه�� ه��لي ، ب��اه ت�ج�ة ون�� ��اب ، ته�ان ، 

م�ه�ل : اآلثار ال��ل��ة في األدوار ال�ــل����ة ( تار�خ آل ســل��ق دار أنا��لي ) ن�ــ�ة م�ــ�رة �األوف�ــ� ع�   )٧٠(

 ٦١) ، ص��١٣٦٩ال اسالم��ل ، ت���ا ، رق� ( م����ة م���ة جا��انة ،

(71)- cahen,pre of ottoman ,pp. 327-328 

 - sevim,Ali yucel-Yasar, turkiye tarihi fetih selcukluve Beyliker Don 
emi,Ankara,1989,s.192  
- faruk sumer, Anadolou da Mogollar,s.60   

  (72)sait kofoGlu,Aprincipality,p.51                                                               

ال��ل���ي : تع�ي �� ال���ات ، او مل� األم�اء ، وه� لق� ت��ي أ�لقه ال�ــالجقة على ح�ام ال�ال�ات ، ث� أصــ�ح   )٧٣(

��اس صـ�اغ :  م� ألقاب ال��ـ��� ، وُاسـ���م ه�ا ال��ـ�لح ل�� ال�غ�ل لل�اللة على القائ� الع�ـ��� ( ح�ـان حالق و 

، ب��وت ، ١ال�ع�� ال�امع في ال���ل�ات األی���ة وال��ل���ة والع��ان�ة ذات األص�ل الع���ة والفارس�ة وال����ة ، �ـ

م ،  ١٩٩٠، ده�ان : مع�� األلفا� ال�ار���ة في الع�ــ� ال��ل��ي ، دار الف�� ال�عاصــ� ، ب��وت ، ٤٢م، ص١٩٩٩

ل�ات الع��ان�ة ال�ار���ة ، م�اجعة : ع��ال�ازق م��� ح�ــــــ� ب��ات ، ، صــــــا�ان : ال�ع�� ال��ســــــ�عي لل��ــــــ�٦٤ص

 )٦٤م ، ص٢٠٠٠م���ة ال�ل� فه� ال����ة ، ال��اض ،

ـناـئ� ال�ــــــــــــــل�ـ�ة : ��ل� على الـ�اـئ� ال�ـافـل ، وه� ���� في �ـل مـا ���� �ـ�ه ال�ــــــــــــــل�ـان ، و���� على ال�قـالـ��   )٧٤(

ســل�ان م���ــ� بل ه� ال�ــل�ان ال�اني ( حالق وصــ�اغ : ال�ع�� ال�امع ، وال��ا��ع وال��اشــ�� ، وق�ل في تع��فه أنه  

 )٢٢١ص

  ،١٩٥-١٩٤، ف��� : سالجقة ال�وم، ص ٦٥-٦٢-٦١م�ه�ل : تار�خ آل سل��ق در أنا��لي ، ص  )٧٥(

- turlan, selcuklular zamaninda turkiye , Istanbul,1996,s.605;  
- sevim,turkiye tarihi,ss.192-193;- Avcioglu,Dogan,turklerin tarihi yayinevi,Besinici 

kitap,s.2136 

  (76)Ibrahim Hakki konyali,Aksehir Tarihi,s.54; - Ismail Hakki,uzun carsili,Anadolu 

Beylikleri,Ankara,1984,s.58;-Mercil,Musluman- turk  
Devletleri tarihi,Ankara ,1999,s.295;-                                                         
- sehabettin . tekindog,karaman Beyligi, Istanbul, 1974,s.32   
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١٦١ 

 

  (77)turan,selcuklular zamaninda,s.605; - sevim,turkiye tarihi,s-193 

(78)  ف�� ال�ی� علي : ال��ــه�ر ��ــاح� ع�ا ، تقل� في ال��ائف ال�ســ��ة ل�ــل��ة ال�ــالجقة ، ون�ح إلى ح� ���� 

خ�ـــــــــــــــ�ة  في ال�ـاف� على �ـ�انهـا ، و�ـان م� �ـ�ار معـاوني مع�� اـل�ی� ب�واـناه ، واســــــــــــــ��� في م�ــــــــــــــای�ة االیل�ـان��� ؛

م ١٢٨٨د�����  ٢٢هـ/ ٦٨٧ش�ال  ٢٥، وت�فى في   االص��ام به� ، وُع�ف ع�ه ال���ة وال�را�ة في إدارة ش��ن ال�ولة

ــا��لي ،   ــار�خ آل ســــــــــــــل��ق درأنـ ــ� ال�غ�ل ، ص  ٦٢(م�ه�ل : تـ ــا في عهـ ــامي : ت���ـ ،   ٣٥٦-٣٥٥، م�عـــ� الق�ـ  

cahen,pre of ottoman,p.296                                   

  (79)Ahmet cayci,Esrefoglu.Beyligi Donemi Mimari Eserlevi, paper back,2008,s.8 

م) ، م�لة  ١٣٢٧-١٢٣٦هـــــــــــــــــ/٧٢٨-٦٣٤ع��ان ع��ال���� ع�� : �ه�ر اإلمارة الق�مان�ة في بالد األناضـــ�ل (  )٨٠(

  ،  ٣١٧م ، ص٢٠١٦) ، س����� ٤العل�م اإلن�ان�ة ، جامعة زاخ� ، إقل�� ��دس�ان ، الع�اق، الع�د (

Ali cankiRaaj, Esrafoglu ( sulEyman) cammii, 5-3 

  ،٦٢م�ه�ل : تار�خ آل سل��ق در أنا��لي ، ص   )٨١(

 faruk sumer,Ency.Islam,vol-4,pp.620-621; - turan,selcuk lular, s.605;- Avioglu, turklerin 
tarihi,s.2136-2137                                                          

�ة ال����� : ســــــــــــل��ة ســــــــــــالجقة ال�وم في األناضــــــــــــ�ل ، ، فا�٦٢م�ه�ل : تار�خ آل ســــــــــــل��ق در أنا��لي ،   )٨٢(

  .١٢٠-١١٩ص

  (83)Ahmet simsirgil, Esref ogullari, s.1; - uzun carsili,karaman ogullari, s.6; - cahen,pre of 

ottoman ,p.294                                                                

  (84)uzun carsili,kitabeler,s.183; - sehabettin . tekindog, karaman Beyligi ,s.23; - 

kofoGlu,Aprincipality,p.51                                                     

(85)ahmet simsirgil,Esrefogullari,s.1 

،  �٢: مع�� ال�ل�ان ، جــــــــــــــــــ ال��ف�ر : لف� أرم��ي مع�اه ال�ل� ال���ج ، أ�لقه األرم� على مل��ه� ( �اق�ت ال���   )٨٦(

،    ٢ق ١م، جـــــــــــــــــ ١٩٧٥، ال�ق���� : ال�ـــل�ك ل�ع�فة دول ال�ل�ك ، ت�ق�� : م��� م�ـــ�فى ز�ادة ، القاه�ة ،   ٩٧ص

 )٥٥١ص

 ٥٤٤م�ع� الق�امي : ت���ا في عه� ال�غ�ل ، ص  )٨٧(

اج�ـــ��� ، �ل�ة م) ، م١٤٨٣-١٢٥٦هـــــــــــــــــ/٨٨٨-٦٥٤ال���ر� : إمارة ق�مان في ال�ـــ�اســـة ال��ل���ة والع��ان�ة (  )٨٨(

الـ��ـــــــ�   آل  ــة  ــامعـــــ جـــــ  ، ــة  اإلن�ــــــــــــــــــــان�ـــــ والعــل�م  ص٢٠١٥اآلداب   ،  M.cetin varlik,Esrefogullari -،  ٩٠م 

Beyligi,Dogustan Gunumuze Buyuk Islam tarihi,c.10,s.55                                                                           

  (89)uszun carsili,Anadola Beylikleri ve Akkoyunlu Devletleri,s.59      

  (90)Ali can kiRaaj,Esref oglu (suleyman) camii,s.3; - Memduuh yovuz, Esref ogullari tarihi," 

Beysehier kilvuzu" , ss.40-42                                    

(91)kofoGlu, Aprincipality,p.52; - Ahmet simsirgil,Esrefogullari,s.1 

(92)Ali can kiRaaji, Esref oglu,s.3                                                                    

ــ�ة ؛ ل���� م� cahenعل� (   )٩٣( ) على ه�ه ال�اقعة قائًال : إن أم�� ق�مان �ان ســــع��ًا لل��ــــ�ل على ف�صــــة م�اســ

 )pre of ottoman,p.297ل����ة ( خاللها دع�ه لألس�ة ال�
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١٦٢ 

 

 ;uzun carsili,Anadolu Belikleri,s.59- ،  ٤٤٨،  ٤٤٧م�عــــ� الق�ــــامي : ت���ــــا في عهــــ� ال�غ�ل ، ص  )٩٤(

I.H.konyali, Beysehir tarihi, s.34                                                                                                          

، م��� �اشــى : صــ�ائف األخ�ار ، م���ة ال�ــل�ان�ة ، اســ�ان��ل ،  ١٨٠،  �١٧٩ائي : م�ــام�ة األخ�ار ، ص�ــ اق  )٩٥(

 ١٠٨، ص ٣، جـ ١٩٢٤، رضا ن�ز ت�رك : تار��ي رس�لي وخ���ة لي ، اس�ان��ل ،  ٥٧٤، ص٢د.ت ، جـ

) م�ی�ة في ت���ا اآلســـــــــ���ة ب�ال�ة ب�زاووق، ثاني م�ن ال�وم زم�   ، ع�ف� ق���ا (ماز�ا  ���kissarriyaـــــــــ��ة :   )٩٦(

ال�الجقة ، وقاع�ة مل�ه� �ع� ق�ن�ة ، وهي م�ی�ة م���ة ع�� ل�ف ج�ال أرجاس� ( �اق�ت ال���� : مع�� ال�ل�ان ،  

  )١٧٨ة ، ، ل���نج : بل�ان ال�الفة ال����   ٥٥٤-٥٥٣، الق�و��ي : آثار ال�الد وأخ�ار ال��اد ، ص٤٢١، ص٤جـ

  (97)Memduh yavuz, Esref ogullori tarihi , Beysehir kilavuzu , s.42-47 

  (98)Ahmet simsirgil,Esrefogullari,s.1                                                           

، م�ه�ل    ١١٥، م��� �اشى : جامع ال�ول وص�ا�� األخ�ار ، ص٢٢٨، ٢٢٧أق��ائي : م�ام�ة األخ�ار ، ص )٩٩(

 ٦٠: تار�خ آل سل��ق دار أنا��لي ، ص

ال����ان�ة ، وهي م�ی�ة م��ســ�ة ب�الد ال�وم ما ب�� شــ�قي ال�ل�ج الق�ــ�����ي دن�لي : (الذی�) إح�� االمارات    )١٠٠(

 )٢٤٤، ص٣، القلق���� : ص�ح األع�ى ، جـ٣٠٦-٣٠٥وأرم���ا (اب� ����ة : رحلة اب� ����ة ، ص

(101)cahen,pre of ottoman,p.298; - f.sumer,the Encyclopedia of Islam 

,leiden,1986,vol.4,p.621; - freely.john,Anadolu selcukluari, ceviren :Nesenor Domanic , 
Dogan kitab,Istanbul,2012,ss.116-117                      

ك� شـــ�ق اســـ�ان��ل ، ج��ب ٤٠٠ق�ـــ���ني : وال�ة تقع في الق�ـــ� ال�ـــ�الي الغ��ي م� آســـ�ا ال�ـــغ�� على �ع�   )١٠٢(

�� ، و�ها ال���� م� ال��ــاج� وال��ارس (اب� الف�اء : تق��� ال�ل�ان   ٦٥م�فأ ای�اب�ل ال�اقع على ال��� األســ�د على �ع�  

م،  ١٨٤٠، ت�ـــــــــــــ��ح : ر��� دوماك ���� د��ـــــــــــــالن ، دار صـــــــــــــادر ، ب��وت ، دار ال��اعة ال�ـــــــــــــل�ان�ة ، �ار�� ،

 )٣٩٩، م�س��اس : ال�ع�� ال�غ�افي ، ص٣٩٢،٣٩٣ص

 ٢٢٨أق��ائي : م�ام�ة األخ�ار ،   )١٠٣(

  ��٢٥٥اس إ��ال : تار�خ ال�غ�ل م�� ح�لة ج���� خان ح�ى ��ام ال�ولة ال����ر�ة ، ص  )١٠٤(

اله�ــ�اني : جــامع ال��ار�خ ، االیل�ــان��ن م� أب�ــاء ه�الك� م� أ�ــاقــا خــان إلى ���ــات�خــان ، نقلــه إلى الع���ــة :    )١٠٥(

ــاب ، دار أح�  ــ�اد ، راجعه: ���ى ال��ـ ــأت ، وف�اد ع��ال�ع�ي ال�ـ ــادق ن�ـ اء ال��� الع���ة ، ���ـــى ال�ابي م��� صـ

 ١٧٦، ص ٢، جـ٢ال�ل�ي وش��اه ، د.ت ، مج 

(106)M. cetin varlik, Esref ogullari Beyligi , Dogustan Gunumuze Buyuk Islam tarihi, 

Istanbul,1989,c.10,s.56                                                             

  ل�غ�ا��ة ل� أج� لها ت��ی�ًا في ال��ادر أما م�قع (جفاال ) ا

(107)Ahmet simsirgil, Esref ogullari , s.2 

ــل��ان �� ب� أشـــــ�ف خ�ا�ا یه�دانه    )١٠٨( ــال إلى ســـ ــل�ان االیل�اني أرســـ ی��� أن قائ�� ال��� في ق�ن�ة م� ق�ل ال�ـــ

ة ج�ًا ، " فقلعة جفاال لق�ة ����ة فهي ��ـــ�� اســـ��الءه على قلعة جفاال ، قاال ��ه : " إن ال���ة ال�ي أق�م� عل�ها ���� 

زه�ة م�ال� األناضـــ�ل ، ول�عل� أن ن�ـــل ال�غ�ل ل� ی�ق�ع �ع� ، ف�� ی��لى ع�شـــه� ال��م ه� ���ات� ، فال ت�ـــ��ه أن  

ی��ق� م��" ، فعاد ســـــل��ان إلى ب��ـــــه�� تار�ا جفاال ،؛ خ�فا م� ��� االیل�ان��� ، ح�� �ان� ه�ه ال�ه�ی�ات شـــــ�ی�ة 

  - ; cayci, Esref oglu Beligi , s.8على م��ق�ل إمارته ( ال���رة
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١٦٣ 

 
- faruk sumer , Anadolu da Mogollari selcuklu ,ss.61-63)                          

، م�ه�ل : تار�خ  ١٧٧، ص ٢، جـــ  ٢، اله��اني : جامع ال��ار�خ ، مج   ٣٦٥اب� الع��� : تار�خ ال�مان ، ص   )١٠٩(

  ٦٥، صآل سل��ق درأنا��لي 

  (110)– Ahmet simsirgil,Esref ogullar I,s.2; - Ali can kiRaaJi,Esref oglu   (suleyman)camii,s.4                                                                                         

  (111)Ali kofoglu, Aprincipality,p.55                                                                 

، ال�ـ�اد : ال�ـ�ق االسـالمي في عه� االیل�ان��� ، م��ـ�رات م��� ال�ثائ�  ٣١١أق�ـ�ائي : م�ـام�ة األخ�ار ، ص  )١١٢(

، ه�اك م� �ع��� عالء ال�ی� ����اد ال�ال� آخ�   ٤٦٣م، ص١٩٨٧هــــــــــــــــ/١٤٠٧وال�راســات اإلن�ــان�ة ، جامعة ق�� ، 

، ناد�ة م���د م��فى   ٩٠، ص  ٤م ، جـــــــــ ١٩٦٧ح�� إب�ا��� : تار�خ اإلسالم ، ب��وت ، سال��� سالجقة ال�وم ( 

، ال�عه� العال�ي للف�� اإلسالمي   ١، الع�� ال��ل��ي، �ـــــ   ١٠وآخ�ون : العالقات ال�ول�ة في ال�ار�خ اإلسالمي ، جـــــ 

�د ال�ال� ب� عالء ال�ی�  ، وم� ال��ی� �ال��� م� ی�رد اســـ� ال�ـــل�ان م�ـــع ٦٣م، ص١٩٩٦هــــــــــــــــــ/١٤١٧، القاه�ة ، 

، م�ع� ٢١٨م (زام�اور : مع�� األسـ�ات ، ص١٣٠٧هـــــــــــــــ/٧٠٧ك���اد ال�ال� ��ل�فة ل��ـع�د ال�اني ، وأنه ت�لى عام 

 )٤٦الق�امي : ت���ا في عه� ال�غ�ل ، ص

، �ق�ش : ـتار�خ  ٣١، ت�ران : األـناضــــــــــــــ�ل في عهـ� ال�غ�ل ، ص٣٩٤م�ه�ل : أخـ�ار ســــــــــــــالجـقة ال�وم ، ص  )١١٣(

  ،  ١٤٦-١٤١، تار�خ ال��ال�� ، ص  ٣٣٣، ٣٢٩سالجقة ال�وم ، ص

Cahen pre of ottoman , pp.288-289-304 

ــ� ال�ول ، ص  )١١٤( ، ب���س   �٦١ــــ�ر ، ص، اب� ع��ال�اه� : ت�ــــ��� األ�ام والع ٥١٧اب� الع��� : تار�خ م���ــ

  ٢٢٦ال�وادار : ز��ة الف��ة ، ص

 cahen,pre،   ١٩٥-١٩٤، ف��� : سالجقة ال�وم ، ص٦٢-٦١م�ه�ل : تار�خ آل سل��ق درأنا��لي ، ص )١١٥(

ottoman,p.327;                                                                                                                                      
- Mercil, Musluman- turk Devlet leri,s.295; - s.tekindag,karman Beyligi,s.32 

  (116)Ibrahim Hakki konyali, Aksehir tarihi, S.54                                           

  ،٣١٧ع��ان ع��ال���� ع�� : �ه�ر اإلمارة الق�مان�ة ، ص  )١١٧(

       Ali can kiRaaJi, Esraf oglu,s.3 

  ٦٢) م�ه�ل : تار�خ آل سل��ق درأنا��لي ، ص١١٨(

(119)carsili,karaman ogullari,s.6 kitabaeler,s.183 ; - sumer , karaman ogullari,s.455                                                                                            

  ، ٥٤٥) م�ع� الق�امي : ت���ا في عه� ال�غ�ل ، ص١٢٠(

 M.cetin varlik, Esref ogullari,s.55                                                                                                           

(121)Ali kofoGlu ,Aprincipality,p.52; - cahen , pre of ottoman, p.297    

، شــ�ان�اره : م��ع األن�ــاب ، �ه ت�ــ��ح: م��هاشــ� م��ث ، ته�ان    ٦٠٠م�ــ��في ق�و��ي : تار�خ ����ه ، ص  )١٢٢(

، خ�ان�م�� : تار�خ ح��� ال�ـــ��في أخ�ار أف�اد ال��ـــ� ، ت�ـــ��ح م�� : م���   ٢٢٧، ٢٢٦هـــــــــــــــــ . ش ، ص١٣٦٧، 

  ،  ١٣٥-١٣٤، ص ١، جـ  ٣هـ .ش ، مج ١٣٨٠دب��س�اقي ، مق�مة �قل� : جالل ال�ی� ه�ائي ، ته�ان ، 

- turan, selcuklular zamaninda, 22.619- 620; - f . sumer , Ency. Islam,vol.4,p.621; - 
freely,Anadolu selcukulari,s.116 

 ٥٤٥م�ع� الق�امي : ت���ا في عه� ال�غ�ل ، ص  )١٢٣(
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١٦٤ 

 

م، وت���ت أع�الها على ال��ام ١٤هـــــ/٨ج�اعة ال��ه : هي م�س�ة اج��ا��ة ن�أت في آس�ا ال�غ�� في الق�ن    )١٢٤(

، ح�ى أن ال�ع�  ��ـ�مـة ال�ـاس وتعل��ه� ، وم�ــــــــــــــاعـ�ة ال���ـاج�� والفق�اء ، وم�ج أف�ادهـا ب�� الـ�ی� والع�ـل وال�هـاد  

ــ�ا ال�ــــغ�� ، وُع�ف ع�ه� إقامة ال�انات على   ســــ�اه� �الف��ان أو الف��ة ل��له� ال�ــــالح، و�ان له� تأث�� ���� في آســ

ــ��ف ( اب� ����ة : رحلة اب� ����ة ، ص ــ���ال ال�ـ ، صـــا�ان : ال�ع�� ال��ســـ�عي ،    ٣٠٢ال��ق ، وال��م في اسـ

  ٢٩٠:  ٢٨٠م ، ص١٩٩٣ل�ار�خ الع��اني ، دار ال�ـ�وق ، ب��وت ،، م�ـ�فى أح�� ع��ال�ح�� : في أصـ�ل ا ١١ص

 )٣٥١، أح�� ت�ني ع��الل��� : ال��اة ال��اس�ة وم�اه� ال��ارة في دولة سالجقة ال�وم ، ص

  ، ٢٥٥، ��اس إ��ال : تار�خ ال�غ�ل ، ص ٦٥م�ه�ل : تار�خ آل سل��ق درأنا��لي ، ص)  ١٢٥(

Freely,Anadoluse lcuklulari,ss.116-11                                                           

         turan selcuklalar,s.606                                                          ،  ٩٢ال���ر� : إمارة ق�مان ، ص  )١٢٦(

، م�ه�ل : تار�خ آل ١٧٧، ص٢، جــــــ ٢، اله��اني : جامع ال��ار�خ ، مج ٣٦٥اب� الع��� : تار�خ ال�مان ، ص  )١٢٧(

 ٦٥-٦٠سل��ق دارأنا��لي ، ص

 , kofoGluی��� أن األســ�� �ان م� ب��ه� ن�ــاء وأ�فال ، وت� ق�له� ����قة ��ــعة ع� ���� إح�اقه� �ال�ار (   )١٢٨(

Aprincipality, p.539; - Ahmet cayci.Esrefoglu Beyligi Donemi Mimari Eserleri, turk tarihi 
kurumu.s.8                                                                                                                                              

 Ahmet  ٢٠٨، ال�ــــــــــــــ�ـاد : ال�ــــــــــــــ�ق اإلســــــــــــــالمي ، ص  ٢٣٠-٢٢٩)أق�ــــــــــــــ�ائي : م�ـــــــــــــــام�ة األخ�ـار ، ص١٢٩(

simsirgil,Esrefogullari,ss.1-2                                                                                                                

 ١٥٢م، ص١٩٥٧) عاش�ر : ق��ص وال��وب ال�ل���ة ، القاه�ة ، ١٣٠(

  ،٦٨م�ه�ل : تار�خ آل سل��ق درأنا��لي ، ص  )١٣١(

                                                                                                turan, selcukular,S.610 

  ،٥١٧-٥١٦م�ع� الق�امي : ت���ا في عه� ال�غ�ل ، ص  )١٣٢(

                                                                                         cahen,pre of ottoman,p.305                                       

(133)ahmet simsirgil,Esref ogullari,s.2 

، اـل�ار ال�ـقا�ـ�ة لل��ــــــــــــــ� ،   ١اله�ـ�اني : ـتار�خ غـازان خـان ، نقـله إلى الع��ـ�ة : ف�اد عـ�� ال�ع�ي ال�ـــــــــــــــ�اد ، �  )١٣٤(

� دوافع �ال�� لل���د على ال�ــل�ة االیل�ان�ة أنه �ان م� أك��  ، و���� أن م ١٣٩م ، ص٢٠٠٠هـــــــــــــــــ/١٤٢٠القاه�ة ، 

قادة ال�غ�ل في ال���قة ، وأنه خ�م بها م�� عه� ال�ان أ�اقا، ��ا �ان وال�ه م� ق�ل ، ول� ��� �ال�� ی�� في ال�ـــــل�ان  

خاصــــة �ع�   غازان خاصــــة �ع� أن أرســــل في �ل�ه إلى ت���� ، ف��ــــي م� م�اجهة م�ــــ�� م� ســــ�قه م� قادة ال���قة

، م�ع� الق�امي : ت���ا في عه� ال�غ�ل ،  ١٣٩ت�ق�ه أن غازان ی�ب� لل�الص م�ه (اله��اني : تار�خ غازان خان ، ص

 )٤١٢ص

  turan ,selcukluar,s.618                                                     ،٢٣٥-٢٣٤أق��ائي : م�ام�ة األخ�ار ، ص)١٣٥(

 ٤١٥، م�ع� الق�امي : ت���ا في عه� ال�غ�ل ، ص٢٤٨-٢٤٧: نف� ال���ر ، ص أق��ائي  )١٣٦(

 cahen,pre of،  ٣٦٦، �ق�ش : تـــار�خ ســــــــــــــالجقـــة ال�وم ، ص١٣٩اله�ـــ�اني : تـــار�خ غـــازان خـــان ، ص)  ١٣٧(

ottoman,p.300                                                                                                                                       

 ٢٦٨، أق�ائي : م�ام�ة األخ�ار ، ١٥٥اله��اني : تار�خ غازان خان ، ص  )١٣٨(

: العال� اإلســــالمي في الع�ــــ� ال�غ�لي ، نقله إلى الع���ة األســــ�اذ : خال� أســــع� ���ــــى ، راجعه   ب�ت�ل� شــــ��ل�  )١٣٩(

  ٧٦م ، ص١٩٨٢هـ/١٤٠٢، دار ح�ان لل��اعة وال���، دم��، ١وق�م له : سه�ل ز�ار ، �
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- s.tekindag, karaman lilar " Encyelopedia of Islam (IA) ,s.320;  
- turan, - tarihi takvimler ,Ankara,1984,s.78                                                 

) وم� أس�اب ت��د س�الم�� على ال�ل�ة اإلیل�ان�ة أنه �ان ی�� أنه أح� م� غ��ه ���� ه�ه ال�الد ، خاصة وأن  ١٤٠(

ــل�ان االیل�ان��� ، ��ا ی�� آخ�ون أنه �ان ی  ــع تل� ال���قة ل�ـــــــــ �عي أحق��ه �ع�ش  ج�ه �ا��� ن��� ه� ال�� أخ�ـــــــــ

ــ�ه،   االیل�ان��� ( اب� أبي الف�ـــــــــــائل: ال�هج ال�ـــــــــــ�ی� وال�ر الف��� ���ا �ع� تار�خ اب� الع��� ، ت�ق�� وت�ج�ة : بل�شـــــــــ

، اب� ای�� : ��� ال�رر وجامع الغ�ر (ال�ر الفاخ�في ســـــ��ة ال�ل� ال�اصـــــ� ) ت�ق�� : هان� ٦٢٧م، ص�١٩١٢ار��،

، ��اس ا��ال   ٤٣٧، ص٢، اب� ال��ر� : تار�خ ح�ادث ال�مان ، جــــ  ٨، ص٩ــــ م ، ج١٩٦٠رو��ت رو��� ، القاه�ة ،

 )٢٢٧: تار�خ ال�غ�ل ، ص

 ٢٧٢، أق��ائي : م�ام�ة األخ�ار ، ص١٥٦اله��اني : تار�خ غازان خان ، ص  )١٤١(

(142)kofoGlu,Aprincipality,p.54 

- ١٩٣، ص  ١م ، مج٢٠٠٧ب� ��ي ،  ال��ن��ي : ذـیل م�آة ال�مـان ، دراســــــــــــــة وت�ق�� : ح��ة أح�ـ� ��ـاس ، أ  )١٤٣(

، ال����� : نها�ة األرب في ف��ن األدب ، ت�ق�� : ن��� م�ـــــــــ�فى ف�از ، وح��� ��ـــــــــلي ف�از ، دار ال���   ١٩٤

 ٢٣٦، ص٣١م ، ج٢٠٠٤العل��ة ، ب��وت ، 

ة م �عل� خ��عه ل�ول١٢٩٦هـــــــــــــــ/٦٩٦ی��� أن س�الم�� أرسل إلى ال�ل�ان ال��ل��ي ح�ام ال�ی� الج�� عام   )١٤٤(

ال��ـالـ�� ، ـفأرســــــــــــــل ـله الج�� تقلـ�� �ع��ف ـله ـ�ال�ـــــــــــــــ�ادة على ج��ع بالد ال�وم ��ـا ف�هـا بالد ال����ـان ومـ�ا�� األوج 

 )١٥٦، اله��اني : تار�خ غازان خان ، ص ١٥٨، ، ص ٣(الع��� : م�ال� األ��ار ، جـ

 ٤٢٣عه� ال�غ�ل ، ص، م�ع� الق�امي : ت���ا في  ٣٠٣، ص ٩ب���س ال����ر� : ز��ة الف��ة ، جـ)  ١٤٥(

 kofoGlu , Aprincipality,p.55                                                        ، ٢٩١أق��ائي : م�ام�ة األخ�ار ، ص)١٤٦(

 s.tekindage,karaman، أق�ــــــــــ�ائي : نف� ال��ــــــــــ�ر وال�ــــــــــف�ة  ١٥٨اله��اني : تار�خ غازان خان ، ص  )١٤٧(

,s.32                                                                                                                                                          

  ،٣١٤-٣١٣)أق��ائي : نف� ال���ر ، ص١٤٨(

 turan,selcuklular,ss.637-644; - f.sumer, Anadolu da Mogallar selcuk,ss.71-73                                                                                                  

(149)cloude cahen,osmanli lardan once Anadolu ,da turkler,translated by : yildiz 

Moran,Istanbul, 1979,s.294; - cayci,Esrefoglu Beyligi Donemi Mimari Eserleri,s.12                                                                         

  turan,selcuklular zamaninda,s.639،                                      ٢٥٨القاشاني : تار�خ أول��ات� ، ص  )١٥٠(

، م�ع� الق�امي : ت���ا في ٢٩٠-٢٨٨ص، الق�ـــــاني : تار�خ أول��ات� ، ٣١٨أق�ـــــ�ائي : م�ـــــام�ة األخ�ار ، ص)١٥١(

  )١، هام� (٤٤٧عه� ال�غ�ل ، ص

 uzun corsili , Emir Goban sodoz ve Demirtas, Belleten ,xxxI/124(1967) ,ss.602-603             

(152)Ali can kiRa aji, Esref oglu,s.5                                                                                        

(153)cayci,Esref oglu Beyligi,ss.12-13                                                             

  ،٣٢٤، ��اس إ��ال : تار�خ ال�غ�ل ، ص٦١٨-١٥٦م���في ق�و��ي : تار�خ ����ه ، ص  )١٥٤(

 kofoGlu, Aprincipality,pi57  

  ٢٥٣، ص٣٣األرب ، جـال����� : نها�ة )  ١٥٥(

(156)Cambridge History of Iran, Cambridge the university , press,1970,p.40 
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- ٧٠٣، حاف� إب�و : ذیل جامع ت�ار�خ رشــــ���، وقا�ع ســــ�ة ( ١٦٦، ص٣الع��� : م�ــــال� األ��ــــار ، جــــــــــــــــــ )  ١٥٧(

ــ) ، �اه��ام د��� : خان�ا �اب�اني ، ته�ان ،  ٧٨١ ــ ته�ان ،  ، م��خ�ن  ١٦٠هــــــــــ .ش ، ص١٣٥٠هــــــــ � : روضة ال�فا ــــــــ

  ،  ٥٠٥-٥٠٤هـ.ش ،  ١٣٣٩

                                                                                 turan, selcuklular zamaninda,s.647  

 ١٥٩، حاف� إب�و : نف� ال���ر، ص ١٨٢، ص ٣الع��� : نف� ال���ر ، جـ  )١٥٨(

 ٤٩٣ت���ا في عه� ال�غ�ل ، ص) م�ع� الق�امي :  ١٥٩(

) ی��� أن ت���رتاش سـام األم�� سـل��ان ال�اني ب� أشـ�ف الع�اب ، وألقاه في ����ة ب��ـه�� ف�ات غ�قًا ، وق�ل أنه ١٦٠(

، أح�� ال�ع�� سل��ان : تار�خ  ٢٤١، ص٣م�ل �ه ح�� ق�ع أن���ه وعلقها في ع�قه ( الع��� : م�ال� األ��ار ، جـــــــ 

  ،٤٠٧، ص٢ـال�ول اإلسالم�ة ، ج

 ahmet simsirgil,Esref ogullari, s.3; - Edhem.Halil.Gharbi Anatolyola tavaif 
Muluk,Istanbul,1332,ss.73-76                                                             

مالك ب�ي أشـ�ف ،  ، وفي الغال� األع�اد ال�ي أوردها الع��� ���ا ��� أ٢٤١، ص ٣) م�ـال� األ��ـار ، جـــــــــــــــ ١٦١(

ــًال ع� أن ل��ان ل��ه  ــ�ع�� ألف ج��� ، ف�ـ وع�د ج��ده� م�الغ ��ه ، وذل� الن ب�ي ق�مان في أزهى ق�ته� ام�ل��ا سـ

 ه�ه الق�ة ل� ی���� ت���رتاش �اإل�احة �ه به�ه ال�ه�لة واالس��الء على م��ل�ات اإلمارة .

ــ/٧٢٤ ی��� أن سل��ان �� ال�اني ب� أش�ف ب�ا�ة م� عام  )١٦٢( م قام ��� ع�لة ووضع ف�ها اس�ه ب�ض�ح ١٣٢٤هـــــــــ

دون ذ�� الســ� االیل�ان ، وه�ا ی�ل على اســ�قالله �إمارة ب�ي أشــ�ف ، وانف�ــاله ع� ال����ة لل�ــل�ان االیل�اني ، في 

ح�� أن األم�اء ال�ـــــا�ق�� عل�ه م� اســـــ�ته ل� ���ؤوا على ات�اذ ه�ه ال���ة ، ح�� ســـــ�� الع�الت في عه�ه� �اســـــ� 

  ل�ان ، وس�ح ل��ارز ال�ی� م��� �� ب� أش�ف وضع خ�� على الع�لة �اس�ه ول��ه ا

  ج)٣أن�� ال�ل�� رق�(

( izmiriler, yilmaz " Esref oglu suleymanbin Mohamed paralari " , turk numismatik Dernegi 
Bulteni,No : 39/40 , Istanbul,2003,ss.61-65; -Betul- G ultekin, teoman,Esref ogullari BeyliGi 

sikkeleri,ss.15-17  –  

،  ٤٠٧، ص٢، اح�� ال�ع�� سل��ان : تار�خ ال�ول اإلسالم�ة ، جـــــــــ ٢٤١، ص٣الع��� : م�ال� األ��ار ، جـــــــــ )  ١٦٣(

turan , selcukalari,s.260                                                                                                                         

(164)Mustafa cezar,Mufassal, osmanli tarihi, Anadolu Beylikleri, Esref ogullari ,  turk tarihi 

kurumun,Ankara,2010,c.1,s.23                                                                       
-  Ali can kiRaaji,Esref oglu,s.6; - Ahmet simsirgil, Esref ogullari,s.3                                              

) �ع��ان " ب��ــه�� ج�ة ال�ــل�ان ال�ــل��قي    w.turkpress.comhttps://wwمقال على ال��قع االل���وني (  )١٦٥(

ــ�ل ، ب�ار�خ   ــ� األناضــــــــــ ــ���   ٩عالء ال�ی� �����ات وســــــــــ  faith م،٣١/٨/٢٠١٩م ، تار�خ اال�الع : ٢٠١٧د��ــــــــــ

Aksoy,XII-xIII.yuzyillarda Turkiye                                                                                                        
 Selguklularinin Anadolu,nun Turk yurdu olmasina Etki Eden IktisadiveTicari 

faaliyetleri,oguz-Turkmen Arastirma lari Dergisi(OTAD) III.1,2019,haziran,pp.-216             

(166)H.Edhem Duvel .I.islamiye,s.287; - M.yavuz, Esref ogullari tarihi,ss.48-50-56; - yilmaz 

onge , konya Beysehir de Esrefoglu ,ss.139-144                    

(167)kofoGlu,Aprincipality,pp.53-54                                                             

(168)omer trkin- recep Bilginer,Beysehir ve Esref ogullari,Eskisehir,1945,s.26        
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(169)     cayci,Esref oglu Beyligi,s.13,kofoGlu,Aprinipality,p.57                            faith Aksoy,XII-

xIII.yuzyillarda Turkiye   -                                                                        

 Selguklularinin Anadolu,nunTurk yurdu olmasina Etki Eden IktisadiveTicari  
faaliyetleri,p.217                                                                                                                                                                          

(170)Betul,Gultekin-teoman,Esref ogullari BeyliGi sikkeleri,sikke,No:11-13-14       

  ب)٣ان�� ال�ل�� رق� (

(171)Betul,Gultekin-teoman,Esref ogullari BeliGi sikkelri,s.19; - Michael  

Broome,Ahandbook of Islamic coins, London,2006,ss.134-139                     

(172)Betul,Gultekin-teoman,Esref ogullari,sikke No,1-2-3-4-5-10-22      

(173)Betul,Gultekin –teoman,Esref ogullari, sikke,No.1-18-24                 

، م���ة ال�ه�اء ال�ـ�ق  ١الم�ة ، �عا�ف م��ـ�ر : ال�ق�د اإلسـالم�ة وأه���ها في دراسـة ال�ار�خ واآلثار وال��ـارة اإلسـ 

 ٣٧٣م ، ص٢٠٠٨، 

ــالم�ة ، ص  )١٧٤( ــ�ر : ال�ق�د اإلســ teomanEsrefogullari,sikkeNo,2 -Betul,Gultekin-،  ١٠١عا�ف م��ــ

3-4-9-10-21-24                                                                                                                                       

(175)I.hakk.uzun farsil,Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu Devletler,s.59; - Ali can kiRaaji,Esref 

oglu.s.1                                                                         

  ، ٣٠٣)اب� ����ة : رحلة اب� ����ة ، ص١٧٦(

 yilmaz oinge,konyo- Beyshir de Esref oglu sulyman Bey Hamami vD .v.11,1968,s.139 

(177)Ali,simsirgil,Esrefogullari,s.4; - Dogan yavas,Esrefoglu comii,DiA,c.11,ss.479-480                                            

) أوغل�  أشــــــــــــــ�ف  ــامع  ل�ـــــ ــار�ـــــــة  ال�ع�ـــــ ال�فـــــــاصــــــــــــــ�ـــــــل  م�   Ali can kiRaaji,Esrefoglu (suluman)ول���ـــــــ� 

camii                                                                                                                                                        

وال��ـــــاه�) ،    فه�� ف��ي إب�ا��� : ن�ـــــ�ص االن�ـــــاء �الع�ائ� ال�ی��ة ال�ـــــل����ة في األناضـــــ�ل (ال��ب وال�قاب�  )١٧٨(

  ،  ٢١٤-٢١٣م ، ص٢٠١٠) ، ی�ای�  ١١م�لة االت�اد العام لآلثار��� الع�ب ، الع�د (

 Edremir(yasar), Beysehir Esrefoglu sulleyman Bey camii ve kulliyesi 
Besehir,konya,1999,ss.17-83                                     

 Ahmet)�ــ� ب� أشــــــــــــــ�ف وأب�ــه اشــــــــــــــ�ف في ذات ال�ق��ة      (  و�ــ��� أنــه ُع�� على ضــــــــــــــ��ح زوجــة ســــــــــــــل��ــان

simsirgil,Esref ogullari,s-4 

(179)yusuf Akyurt,Beysehir kitabeleri ve Esrefoglu camii ve turbesi journal of Turkish history 

and E thnography ,4(1940),ss-113-125;  - M.zekioral,Esrefoglu camii,ne Ait Bir 
kandil,Belleten,xxIII, 1959,ss-113-118                                                                                                               

(180)cayci,Esref oglu Beyligi,s.13;-Ali cankiraaj;Esrefoglu,s.5                     

(181)Ibrahim Hakki konyali,Akesebir tarihi,s.55;                                           

- M.zekioral,Anadolu da sanat Degeri alan Absap Minberler kitabelei ve 
tarihiler,s.58                                                                                                                                         

(182)kofoglu, Esrefogullari,s.485; - yilmaz onge,konya- Beysehir,de Esref oglu suleyman Bey 

Hamami ,ss.139-144; - Halil Edhem,                 
Anadoanaud a islami kitabeler tarihi,osmani En cumeni journal,(toEM),v.I,ss.27-139-141                                                                 



  في بيشهر  بنو أشرف ودورهم السياسي والحضاري    أشرف سمير توفيق                                                

 م)٢٠٢١(بر�لأ -٣ج -العدد العاشر                               �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

١٦٨ 

 

) اســــــ�اع�ل �اشــــــا ال�غ�اد� : ا��ــــــاح ال����ن في ال�یل على ��ــــــف ال���ن ع� أســــــامي ال��� والف��ن ، ع�ي  ١٨٣(

ل��ان ،  ب��ــــــ���ه و��عه : م��� شــــــ�ف ال�ی� �ال�قا�ا ، ورفع� ب�ل�ه ال�ل��ــــــي، دار إح�اء ال��اث الع��ي ، ب��وت ، 

 ١٦٤د.ت، ص

(184)uzun carsili,Anadolu Beylikleri,s.60; 

 - kofoglu,Esrefogullari,s.485;                                                                          
- Ahmet simsirgil,Esrefogullari,s-4                                                                  

(185)M.yavuz,Beysehir kilavuzu,s.17,Esrefogullari tarihi ve Beysehir kilavuzu, ss.18-

19,I.H.konyali,Beysehir tarihi,s.60                                     

�ق�ن�ة ،  ) ال���قة ال��ل��ة : ���قة صـــ���ة �ه�ت في األناضـــ�ل ، وم�ســـ�ـــها ال�ـــ�خ جالل ال�ی� ال�ومي ، ن�ـــأ  ١٨٦(

وتأث� �ال��خ اب� ع��ي وأص�ح عال�ًا وواع�ًا ، ول��ه اع��ل ال�اس وتف�غ للع�� ال��في ، وت��ف ق�ائ�ه ��� �ان 

ــ�لة  ــ�اع أف�ــــل وســ ــ�قي وال�ق� وال�ــ ــ���ة الف�ارق ب�� األج�اس واألد�ان والعقائ� ، وق� ع� ال��ســ ــ�ته ال�ــ ی�� في ن�ــ

م)  ١٣١٢هـ/٧١٢م ت��ل� ال���قة �اس�ه ، وخلفه اب�ه ول� سل�ان (ت١٢٧٣هـ/٧٦٢للع�� ال��في ، و�ع� وفاته عام  

ــ�� : تار�خ األدب ال���ي ، دار  ــ� م��� ال��ــ ــل�ي) (ح�ــ ــ� ���ق�ه ، وم� �ع�ه حف��ه أول� عارف جل�ي (شــ على ن�ــ

م��ـ� ، ایـ�ال�ـ�� خلـ�ل : ـتار�خ اـل�وـلة الع��ـانـ�ة م� ال��ــــــــــــــ� إلى االن�ـ�ار ، ت�ج�ـة   ١٩ال�قـافـة لل��ــــــــــــــ� ، د.ت ، ص

،  ١٦٧،  ١٠٠، �����لي: ��ام ال�ولة الع��ان�ة ، ص٣٠٢م ، ص٢٠٠٢األرناؤو� ، دار ال��ار اإلســـــــــالمي ، ب��وت ، 

١٧٢( 

م وه� اب� سل�ان ول� ب� جالل ال�ی� ال�ومي ،  ١٢٧٢هــــــ،/ی�ن��  ٦٧٠ذ� القع�ة   ٨أول� عارف جل�ي : ول� في  )  ١٨٧(

ل��ل�� ، و��أ عارف جل�ي ���ل ال���قة ال��ل��ة ع��ما واف� ال���ة  ن�ــــــــــأ ب�عا�ة ج�ه وأب�ه ، و�ان م����ًا م� ال��� ا

وال�ه ، وأم�ـى ح��ة م� ع��ه في ال��حال ( ع��ال�اقي �ل���ارلي : ال��ل��ة �ع� جالل ال�ی� ال�ومي ، ت�ج�ة : ع��هللا  

 )١٤٥-١١٥، ص٢٠٠٣أح�� إب�ا��� ، ن�� ال��ل� األعلى لل�قافة ، القاه�ة ،

(188)Ahmet Aflaki, Ariflerni Menkibeleri, II ( cev.t.yazici) , Istanbul, 1995,ss.504-520;                                                                                              

- kofoGlu,Aprincipality,p.57                                                                            
 


