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    -ال�ق�مة: 

����ة   على  ال��ء  �القاء  ال�راسة  ه�ه  وات�اذه س�غالل  اته��  اإلسالمي  لل�ی�  ت���رل�� 

على ش���  لل���ل  وس��ه  واالق��اد�ة،  ال��اس�ة  أه�افه  ل��ق��  ال��� ���ق   ةذر�عة  في 

م��لفة، وت�س�ع م��قة نف�ذه وف�ض �����ه على العال� اإلسالمي، فاس�غل اإلسالم س�اسً�ا  

  في   یً�ا وأح� م��د� ال�ی�وجعله أداة ت�اع�ه على إح�ام دعائ� ح��ه مع��ً�ا نف�ه حاكً�ا م�� 

اإلسالم   إلنقاذ  جاء  أنه  إلى  ی�وج  و�ان  ال��الد�،  ع��  ال�ا�ع  اله���/  ال�ام�  الق�ن 

  وال��ل��� م� ال�ارج�� ع� ال�ی�.

    :م�الد ت���ر ون�أته

ب� ��غا� (��قا�) ب� ب��ل ب� ایالن��� ب� ا��ل ب� ق�اجار ن��ان    )١(ت���ر  ه�   

  م ١٣٣٦ال�اسع م� إب��ل عام    هــ٧٣٦شه� ش��ان عام    ال�ام� والع���� م�  ول� ت���ر فى

فى ض�احى م�ی�ة ��� م� بالد ما وراء ال�ه� فى ق��ة(خ�اجه ایلغار)، و�ان وال�ه (��غا�)  

  .  )٤(ون���  )٣(ّ� �� م�ی��ى ال�ى اس�ق�ت ع��  )٢(على ق��لة (ب�الس) ال����ة األصلأم��ًا 

ن�أ    وه��ا   )٥(وت�عه سائ� ق��ل�ه  ، ن��ان أح� أج�اد األم�� ت���ر اإلسالم  اع��� ق�اجار    

. وق� سار )٦(خالصه ل�جال العل� وال�ی�إح�� �ان ج�ه ب��ل ُ��ه�    ،ت���ر فى أس�ة دی��ة

وال�ق��   �اب�ه ��غا العل�  ع�ه  ُفع�ف  وال�ه  نهج  نها�ة  )٧(ال�ی��ة  الف�ائ� وأداء    ، على  . وفى 

  . )٨(وف�ل الع�لة فى أح� ال�انقاوات   ،األم�ر ال�ن���ةح�اته ت�ك 

��غا    األم��  ت�ج�ه  مه�ب�ور    �قام  ت���ر  )٩(فى  ا   ،اب�ه  على  �أم�ر الوح�ه  ه��ام 

ال�ی� م�� ح�اثة س�ه ف���� ت���ر فى م���اته انه ع��ما بلغ س� ال�ا�عة م� ع��ه دفع �ه  

ال�ى    الع���ةله�اء  ف�عل� ح�وف ا  ،��  ياُل�ال عل وال�ه إلى الُ��َّاب، وعه� ����ل�ة تعل��ه إلى  

وع��ما بلغ س� ال�اسعة تعل� ال�عائ� ال�ی��ة ال�ى تقام فى    كان� ت���ه م� ق�اءة الق�آن ال����

  . )١٠(ال���� 

�ق�    ت���ر  ال����  ي �ان  الق�آن  ق�اءة  فى  أوقاته  ال���نج  ،أغل�  ��اس الو   ،ولع� 

وال�راو�� ال��اك  م�  ف�ُ�ك�  )١١(ال���ة  فى  أ.  �ان  ال�ی�   ّ� ��م�ی�ة  نه  ���ى ش��  ش�خ 

و�ل� الع�ن    ،ل�ه ت���ر وقام ب�ق��ل ی��ه ورجل�هإوه� مع�ق� ال�الد ف�ه�    ،)١٢(� ُكالل الفاخ�ر 

واس���نا فى    ،ن ه�ا ال�اب ب�ل ِع�ضه وع�وضهإوقال ل�� معه : "    ،م�ه ف�قَّ ال��خ ل�اله
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��او  ال  ما  �ع�ضة  � �ل�  ج�اح  هللا  ن��ه  ،ع��  أن  ن��مه  ،ف���  ن�ده  ،وال  فأم�وه    ،وال 

  ). ١٣"(�ال�عاء

ال�ان�ة ع�� م� ع��ه      ت���ر  بلغ  تعقًال ورزانة،ع��ما  أك��  أق�انه    صار  ب��  فإم�از 

و�ان� ألعا�ه م���رة فى تقل�� ال�عارك ال����ة م� ه��م    ،وح� ال�غام�ة  ،�ال��اعة وال��أة 

لل�غل�ب   ،ودفاع ال��اع�ة  ی�  ��ل� ) ١٤(وم�  س�ف  أنه  ج�  فى  رفاقه  ���ث  دائ�ًا  و�ان   .

ال�ن�ا مل�ك  و�ق�ل  ال��ل)١٥( األرض  ح�  على  ش�  ل�ل�  ف��ن    ،.  فى  أق�انه  على  وتف�ق 

  .)١٦(وال��ارزة ،�ال�هام يوال�م ،الف�وس�ة

وال��ا�ة،    أم�اَّ ت���ر  �ان      الق�اءة  �ع�ف  مل�اِّ ال  �ان   ، وال����ة  ،�الفارس�ة  ول��ه 

وق��    ،��ق�أ له فى ال�ار�خ  ،. و�ان ���ل إلى ال��العة ع� ���� أح� الق�اء)١٧(وال�غ�ل�ة

م��لف الق�ا�ا ال�ی��ة    وشغف ���ال�ة العل�اء وم�اق��ه� فى  ،فات�ع� دائ�ة معارفه  ،األن��اء

عق�   ،)١٨(وال�ار���ة ع�  الع�ش  على  جل�سه  �ع�  والق�ال  ال��ب  ����ن  اه��امه  ��غله  ول� 

  .)١٩(ل����ل الف�ائ� ال�ی��ة وال�ن���ة ،وم�ا��ة ��ار عل�اء ع��ه ،ال��ال� العل��ة

  : ال��اسي���ح ت���ر 

ف    ت���ر  ال��اسي عق�    يش�ع  ق�غ�ات�ق�� ���حه  األم��  ���مة  فى )٢٠(ل��اقه   .

ت���ر)٢١(س��ق��  �أخ�ار  س�ع  ق�  األم��  ه�ا  و�ان  ور��ب   و��اع�ه  .  ال�الح،  اس���ام  فى 

إل�ه  ،ال��ل ف�سانه  ،فأرسل  إلى  ال���   ،وض�ه  م�  ب�اس��ه  ال�ی� لق�ّ   �وت���  ال��ق  اع 

أع�ائه   م�ار�ة  وفى  والی�ه،  على  ش�اعة،  أغاروا  م�  ت���ر  أ�ه�ه  ل�ا  ون��ًا  وغ��ًا،  ش�قًا 

ل�� ما   ،)٢٢(وح�� تعقل صارت له م�انة ل�� األم�� ق�غ� ف�وجه م� إح�� حف��اته   ة،ورزان

 ي وحاول اب�ه ع��هللا ت�ل  ،)٢٣(أث�اء ��امه ب�حلة ص�� على ی� أم�ائه  ،ل�� أن ق�ل األم�� ق�غ�

مف�ًال ال��اة الهادئة ع� ال��ا�� ال�ى  ل��ه ل� ی�ف� وه�ب م� س��ق��،    وفاته، ال��� عق�  

  ).٢٤(ت��� �الع�ش

وا    الف�ضى  ب��  ال ع��  ال��اعات  ودارت  ال�ه�،  وراء  ما  بالد  أن�اء  ض��ا�ات 

تُ   ،األم�اء ال�اقان  خان   -)٢٥(ت���ر   �غلُ فاس�غل  ج����  أحفاد  ����ه    -أح�  وزحف  الف�صة 

ال���قة إلى  اله�وء  إعادة  م�  وت���  ال�الد،  وذ�ائه  ،)٢٦(على  �ف���ه  ت���ر  أن    )٢٧(ف�أ� 

إ��اب�ة معه ن�ائج  ت�ق�  ال�ان ال  ال�ان ودخل فى    ؛ال�خ�ل فى مع��ة مع  إلى  تق�م  ل�ل� 
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وواله    ًا، أ� أص�ح ن��ان  ؛فآالم��ه ال�ان ��ادة ع��ة    )٢٩(ون���ة ل��� ت��فه  ،)٢٨(�اع�ه

  .)٣٠(وجعله ال����ل ع� بالد ما وراء ال�ه� أث�اء ��ا�ه ،���م�ی�ة على 

بالده    إلى  ال�ان  ع�دة  األم�اء  الف�ضى   ،اس�غل  وع��  ثان�ة  م�ة  الع��ان  فأعل��ا 

عام  اف  ،ض��ا�ات الوا ����ه  الع�دة  إلى  خان  ت���ر  تغل�  وقام  ،  م١٣٦٠/  ـه٧٦٢ض�� 

م ب�ع��� اب�ه  وعق� ت���ه م� إح�ام س���ته على ال�الد قا  ،ال��اعات الفاس�ة�الق�اء على  

ال�ه�، وأم�ه ���� ق�   إل�اس خ�اجه حاك�اً    ، ���ادة قائ� ���ى بیكچیك  � على بالد ما وراء 

م���اراً  ت���ر  م�  ال����  �  ،الب�ه  )٣١(وات��  ه�ا  ع�  ت���ر  رضى  ع�م  م�  نه  فأال�غ� 

  .)٣٢(اض�� إلى ق��له

وعلى   ،ل� ��� وق� ���ل على ت���ة ت���ر إلل�اس خان ح�ى أعل� ع��انه عل�ه   

ال�ى ارت��ها ج��ه� ال�غ�ائ��� ال�ع���ة   ،فى بالد ما وراء ال�ه�  )٣٣(قائ�ه ردًا على األع�ال 

  ، و�راقة دماء ال���ة  ،و�ل�اق األذ� ب�جال ال�ی�  ،م� اع��اء على م��ل�ات ال��ل��� وأم�اله�

  . )٣٤(أو إرساله� إلى أم�اء ال�غ�ل � و��عه� �ال��ار  ،��اء والف��ات ال يوس�

األهال     ال����ة  يت�م�  األفعال  تل�  ف���    ،م�  �إص�ار  وقام�ا  ال�ی�  رجال  وف�ع 

ال�الد �ف�ض�ن   م�  و��ده�  ال�ال�ة  ال�ائفة  تل�  ���ار�ة  ت���رل��  ذ��  وق�    ،)٣٥(ف�ها 

ه�ا األم�   يواتف� ف  ، و�سقا�ها:" ��� العل�اء وال���خ ف��� ب�فع �ائفة ال��ة)٣٦(ت���رل��

:"إن  يه  ،�ع� أم�اء ال��ائل وال���ش، وص�رة الف��� والعه� ال�� �ان�ا ق� ����ه واتفق�ا عل�ه

ال��� م�  ال�ل��ة    ،والعل�اء  ،وال���ة  ،ال��ل���  ق��  أی�وا  ق�  ال��ام  العقالء  وال��ا�خ 

ت���  و األم��  فار،  وال�وح  ال�ال  ب�ل  دفع  ي تفق�ا معه على  ال�غ�ائ�ة،  س��ل   ها،وقلع  ال�ائفة 

إنها    ها؛وق�ع على ش�فح��  وال�ع��  ال�ل�  ی�  ون��  �اله�مأو   ه� وع�ض  ال��ل���   م�ت   ،

ت�امًا فى عه�نا و��ع��ا، و�ذا   ال���اق والعه� امل��م�ن  فق� خ�ج�ا م� ح�ل هللا    ،ن��ف�ا ع� 

  ودخل�ا فى ح�ل ال���ان وق�ته".  ،وق�ته

اإلسالم�ة    ح���ه  ثارت  ل����رل��  الف���  ه�ه  وصل�  للقائ�   ،وع��ما  رسالة  وأرسل 

فأرسل ت���ر ب�سالة أخ�� إلى    ،ل��ه ل� �����   ،ع��اء على ال���ةالبیكچیك �ى ��ف ع� ا 

خان لع�   ،إل�اس  اس��ا�ة  م�ه   ��� ل�  ع�  ل��ه  فا�ه  ج��ه  قائ�  ق�ار ض�  أ�  ض�� ات�اذ 
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إلى   الق�ة إلنقاذ األس�� ات���ر  ت���ر  ،)٣٧(س���ام  ل� �ع��وا أ�  )٣٨(�ق�ل  ال�غ�ل  أن  :" و��ا 

  فق� ف�ض� عل�ه� األم� �الق�ة".  ،ه��ام ألوام� "إل�اس خان"ا 

ل�ل� �ل�   ؛ذل� ال��� س�� ع�د قل�ل م� ال�جال وال�الح  ل� ��� ل�� ت���ر فى   

أب  ال�ی�  ز��  اإلمام  ال�ای�اد   ىم�  و�ق�   ����  ال�جال  ���ع  األئ�ة   � أن  قام  ��ل�    ، قل��ه�، 

عل�ه  ،وال�راو��  ،وال��ا�خ ال�اس  ل���ع�ا  خ��ه�  فى  ت���ر  األم��  اس�  فأخ�   ،ب��دی� 

ل ی��فق�ن  الغاض��ن  ق� الال��ل��ن  إلى  ت���رن��ام  األم��  ���م�ه، وس�ت الوا   ،ات  ن��ا� 

ت���رل�� اس�غلها  ثائ�ة  ح��ة  ثالثة    ،ف�ه�  رأس  على  ج���آالوخ�ج  م�    ،ف  به�  وت��� 

 ،م�ار�ة ج�� ال�غ�ائ���، وت���� أس�� ال��ل��� م� رجال ال�ی�، وأعادة الف��ات إلى ذو�ه�

  .)٣٩(واألم�ال ال�ى ُسل�� إلى أص�ابها

ت��    األم��  ن��� ب�ا  أنه  األهالى  أمام  م�افعًا  ل��ل�م��ل  اً �ر  رجال ،  ��امة  ع� 

ل����ا م�ه ت�ل�ة  او   ،ب�الد ما وراء ال�ه�  هورجالال�ی�  ل�ل� ح�� إل�ه �ع� عل�اء    ؛)٤٠(ال�ی�

تأج�ل ه�ا األم�    ،وأن ُتعل� ال���ة وت��ب ال��ة �اس�ه  ،ش��ن ح��ه� ل�� ت���ر �ل� 

  .)٤١(خ�اع ال��ائل ال��و�ةإو����� م�  ،ح�ى ��ل� بالده م� ال�ع��ی�

خلع    ت���ر  �أن  خان  ت���ر"  "تغل�  وال�ه  �إخ�ار  ال���  ذل�  فى  خ�اجه  إل�اس  قام 

 فأص�ر ال�ان أم�ًا �ال��� على ت���ر و�ع�امه،   ،س���ار ���� ال�الد الوسعى لق�له ل  ،�اع�ه�

ف�ّ  ل����ر  األخ�ار  ه�ه  وصل�  ����ة    وع��ما  س��ق��  ج��ب  في  ال��ال  أح�  إلى  مل���ًا 

  ، زوج�ه و�ع� رفاقه. ل�� ما ل�� أن أرسل إل�ه ال��خ ش�� ال�ی� ُ�الل الفاخ�ر� ب�سالة

ف�ها خ�ارزم  ،ش�عه  إلى  �ال��جه  شق��  الوا  ،ون��ه  الق�غانى  ح���  األم��  إلى  ن��ام 

  .)٤٢(زوج�ه

س��جاع بالد ما وراء ال�ه� م� ت���ة ال�غ�ل الت�الف األم�� ت���ر مع األم�� ح���    

ل��ه�  ،ال�غ�ائ��� ال���  ب�ع�  خ�ارزم  وف�ّ �ِ هُ   ا فهاج�ا  وان��ّ   اما  خ�اسان  خ�مة  ا  إلى  إلى 

ال�ی� ��ت  ب�ل� �ل� م�    ، )٤٣(ال�ل� مع�  ت���ر خان  تغل�  ال�ی� ال�ل�  وع��ما عل�  مع� 

ت�ل��ه� ق��هارك�ت  إلى  ه��ا  ل��ه�ا  س���ان  ،ا،  إلى  و اف  ،وم�ها  وهاج�ه�ااح�ال  . )٤٤(ل�ها 

ت���ر �ع�ة �ع�ات ث�اأو    ،ا م� ج�ع ج��ده�اج�احه ت���ّ   ال��اموعق�    ،)٤٥(ء ق�اله�ا أص�� 

ت���ر" خان "تغل�  و�ع� خ�ضه�ا ع�ة معارك   ،وزادت ش�اع�ه�ا عق� س�اعه�ا خ�� وفاة 
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ال�غ�ائ��� ال�ه� م�    ،م م� ه����ه�١٣٦٤  /ـه�٧٦٦ا عام  ت��ّ   ،مع  واس��داد وال�ة ما وراء 

  ل�� ما ل�� أن وقع ال�الف ب�� األم�� ت���ر واألم�� ح��� ���� ���ح �ال�   ،)٤٦(أی�یه�

وف�ل� م�اوالت    ،وق� اس��� ه�ا ال�الف م�ة خ�� س��ات   ،م�ه�ا في ال�ص�ل إلى ال���

  .)٤٧(ن�هى األم� ��ق�ل األم�� ح���فا ،ال�لح ال�ي قام بها رجال ال�ی�

  : جل�س ت���رل�� على ع�ش بالد ما وراء ال�ه�

الق�     ال���  ال�ی�  رجال  في  ت���رل��  أه�افه  � وج�  ح��    ،ل��ق��  إلى  وال�ص�ل 

إل�ه�  ،)٤٨(ال�الد  ال�ق�ب  إلى  سعى  ت���ع    ،ل�ل�  �ان�  ال�ي  ال�ح��ة  ال�ل�ة  ف�ه�  رأ�  ألنه 

ال�����ة ال��حلة  تل�  في  واالس���ار�ة  ال��ات  ال�وحان  ،��فة  نف�ذه�  ع�  على    يف�ًال 

ال�ی� ی����ن في ذل� ال��� ع� ش���ة قادرة   ،عامة ال�اس ناح�ة أخ�� �ان رجال    وم� 

ال��ا ب��  اإلسالم  ن��  على  وت�اع�ه�  ال�اس،  على  ال�ع���  ت���� سل�انه�  على  ة و تع��ه� 

��رل��  ال�ی� ال ت�ال أع�اد ����ة م�ه� على د�ان�ها ال�ث��ة و�ان ح��ل ت�  ،األت�اك ال�غ�ائ���

����  ل���ة األم�اء ال�ی� ت  ؛ ل��عل م�ه م�او�اً في ن��ه على األقل  على ثقة رجال ال�ی� �ا��اً 

اخ��ه   ال��  ال����  فإن  ی��و  ما  وعلى  نف�ذه�.  ت�ع�  ق�ات  م�  ���ل��نه  ما  إلى  سل�اته� 

ال�الد  ت����  ال��  ال��ل  ال���ة  ن��  في  جعله  ق�  ال�ی�  رجال  م�  �ال�ق�ب  ل�ف�ه  ت���ر 

  . )٤٩(ال�الص على ی��ه

ألم�� ت���ر  عق� مق�ل األم�� ح��� الق�غانى قام ثالثة م� أم�اء ال�الد ���اف�ة ا     

ال���ات   يوع��ما بلغ ن�أه� إلى ال��� أب   ،م�ه� ی��� االرتقاء إلى ح�� بالد ما وراء ال�ه�  كلّ 

الق�ر�ل�ا�  عق�  إلى  دعا  ت���ر  مع���  في  ال�ی�  رجال  ال��ال���    ،)٥٠(  أح�  ��ه  واس��عى 

وخ�� ف�ه� قائًال:" ق� ج�� اآلن ���� هللا ت�ه�� ��ران �لها م� �ل م� �ف��    ،)٥١(�الع�ش

أما إذا تف�ق�    ،ه�وءها، فإن ات��ت �ل���� واخ��ت� أخًا ����ًا فإن ات�اد�� س��فل ل�� ال�خاء

ل�قل �ل م��� رأ�ه  ففإن ال�غ�ل ال�فار س��غل��ن عل��� ق���ًا،    ،كل���� وأق��� م�ال� م��لفة 

ق��ح م��� شاه أح� األم�اء ال���اف��� تق��� ال�الد إلى أر�عة أق�ام  ا�� ه�ا ال�أ�، فمه�ا �

أ وجه  فى  ج��عًا  ی���وا  أن  على  م��ق�ه  فى  أم��  �ل   ���� أن  على    �على  ���ؤ  ع�و 

  .)٥٢(ألنه م�ل�ة لل��اع وال�قاق ؛ق��احالال���ات رف� ه�ا ا اال��خ أ� ل��ّ  ،غ�وه�
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ا     نها�ة  ق�عة  ج��ا الوفى  إج�اء  ال���اف���  األم�اء  أح�  �����و"  "األم��  �ل�  ع 

الخ��ار أح�ه� ل��� ال�الد، ف��� أس�اء ال��ش��� األر�عة فى رقاع، ووضع� ت�� س�ادة 

أح�  س��  وت�  م�  ا ال�الة،  �ان  ف�ا  م�ات،  ثالث  ذل�  وت��ر  ت���ر،  �اس�  ف��ج�  ها. 

  .) ٥٣(خ��ارالاألم�اء ال�الثة اآلخ��� إالَّ ال��افقة على ه�ا ا

و���ث�ا ت���رل�� ع�    ،)٥٤(قام رجال ال�ی� ب����� األم�� ت���ر على ع�ش ال�الد     

أر�عة    يوال�الث�� م� الع��، وق� زارنم) ال�ام�ة  ١٣٦٩ـ/ ه٧٧١(فى    "بلغ� :  )٥٥(ذل� �ق�له

ال�ی�   ،أك��  يوعل  ،وز�� ال�ی�  ي،وأب� ال�عال  ،م� ��ار ال�ادة األش�اف، وه� : أب� ال���ات 

فأم���ن م���نة،  ساعة  ل�ل�  ذراع  ياخ�اروا  ��س  يوأجل��ن  ي،م�  و�ع�   يعلى  الع�ش، 

ال�   يجل�س الق�آن  تف�  � ف���  إشارة  ع�  �اح�ًا  ال�ائ�  ر��قى  ح���ان  �ان  إن   ، س��وم  ي� 

َتَ�اءُ   :")٥٦(اآل�ة  ي ف�الع�� َم�  الُ�ْلَ�  ُتْ�ِتي  الُ�ْلِ�  َماِلَ�  اللَُّه�َّ  َتَ�اءُ  ُقِل  ِم�َّ�  الُ�ْلَ�   َوَت�ِ�ُع 

ٍء َقِ�یٌ�". َوُتِع�ُّ َم� َتَ�اءُ 
ْ
  َوُتِ�لُّ َم� َتَ�اُء ِبَ�ِ�َك الَ�ْ�ُ� ِإنََّ� َعَلى ُ�ّلِ َشي

��س     أسفل  ع��  ال�ی�  عل�اء  ت���ر  يوقف  ت����  عق�  ی��هل�ن   ،الع�ش  وأخ�وا 

����ه� وصغ��ه� ی�فع�ن أی�یه� �ال�عاء له ب�وام ع�ه، وعق� ذل�   وال�اس ج��عاً ل�وام مل�ه،  

  .)٥٧(ح��امالوق�م�ا واج�ات ا  ،قام ج��ع ال���ر ب�ه���ه

ل� �عل� نف�ه خانا  فإنه  م� وص�ل األم�� ت���ر ل��� وال�ة ما وراء ال�ه�    و�ال�غ�    

ال�الد  لغ��    ،على  ی�قادون  ال  ال�غ�ل  أن  ت�امًا  �عل�  �ان  خانأألنه  چن���  ل�ل�    ،)  ٥٨(س�ة 

ب���ا    غ���� ب� دان����جة" ل���ن حاك�ًا ص�ر�ًا،وه� س��ر   ،ج���� خان  أح� أحفاد خ�ار  ا

  . )٥٩(عل�ة لل�الد، وات�� م� م�ی�ة س��ق�� حاض�ة لل�ولة ال����ر�ة ال�اش�ةقام ه� �اإلدارة الف

  

  

    :س�غالل ت���رل�� لل�ی� في ت�ق�� أه�افه ال��اس�ةا

  أوًال : ت���� العالقة ب�جال ال�ی�

فقام ب����� عالق�ه   ي،ح�ص ت���رل�� على ت�ق�� ال��ادة ال�ی��ة في العال� اإلسالم    

ال�ی� ن��اً ب�جال  ال�ع��   ؛  دوره�    � ل�أث��ه�  ع�  ف�ًال  والعامة،  ال�اصة  م�  �ل  نف�س  فى 

  .)٦٠(ال��اة ال�ی��ة واالج��ا��ة وال��اس�ة ب�الد ما وراء ال�ه�ي فى �ل م�اح  ال�ه�
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ال�ی�    لعل�اء  دور    ورجاله  �ان  ال�ه�  وراء  ما  بالد  ش���ة    مه�في  ت����  فى 

ال�ی�  وت�جهه  عل�اء ع��ه   ي،ت���رل��  م�  ب�الثة  تأث�  ال�ی� وه�:    ،)٦١(فق�  ال��خ ش�� 

ألب�ه، وال�� ت�ك ��ه تأث��ًا ����ًا في �ف�ل�ه، و���ه �ع���    يال����ار ال�وح  � ُكَالل الفاخ�ر 

  .)٦٢(ع أقال�� األرض ال��عة ل�ل�انهوخ��  ،م��ق�له

و�ل ت��   �،��� ال�ای�اد  يال��خ ز�� ال�ی� أبه��ام  ا ح�ى ت���رل�� أ��ًا ���ا     

وق� أشار ت���رل�� إلى ذل� في م���اته �ق�له :" وح���ا    ،)٦٣(رعای�ه م�� ب�ا�ة ح�اته الع����ة

 ���� تای�اد   يح� وع���� عامًا أسل�� لق�� األق�اب ال��خ ز�� ال�ی� أب أبلغ� م� الع��  

ض���  ح�ل خ�� � ��ادة  �ه  ی��ن�  ال��  شاله  لف  ال��اس�ة  تل�  وفى  قل���ته � ،  ووضع   ،

ف�ق رأس "راس�ى    ي خات�ًا م�صعاً ص�عإووضع في    ي،ال�اصة  ��ارة  عل�ه  ُحف�ت  �ال�اق�ت 

  .)٦٤(وقال ل��ف ی��غ ح�� �الع� ق���ًا"  ،أ� "ال�� وال�الص"؛وروس�ى" 

م�ة و     م�  ح��  ال��  ب��ة  ال���  م�  ال�وحى  وال�أی��  ال�ع�  ت���رل��  نال  ��ل� 

وشاع�   ،وأه�اه ال��ل والعل�  ،ال���مة ل����ل أوقاف ال��م�� ال���ف��، فأك�م ت���ر وفادته

ب��ه�ا وال��ان�ة  ت���رل��.  )٦٥(األلفة  "و )٦٦(�ق�ل  ال���ات  ا :  أع��  ب��ة  ال���  ع���ت وص�ل 

وال��� ب��ة ر��قي ال�ائ��� أل�أ إل�ه�ا في �ل    ،وع�م� أن ���ن ال���ف ال����  ،ال���َّلة

  وف� أوام� هللا تعالى ونه�ه". يوأح�� سل�� ،أم� خ���

ف�عله�   ،أولى ت���رل�� ع�ای�ه واه��امه ب�جال ال�ی� عق� جل�سه على الع�ش�  وه�   

دول�ه فى  ال����ع  رأس  ت���ر.  )٦٧(على  سل��� )٦٨(�ق�ل  دعائ�  وأق��  أساس   ي:"  على 

االث�� ال�ادات   يال��ائف  ه�  �ائفة  وأول  وال��ا�خ،والعل�اء  ،ع��ة،  و�ان   ،والف�الء..."  ، 

م�ل�ه ����ر  م�ه�  لع�د  وس�ح   ���� �اح��ام  �عامله�  ت�و�اته  ،)٦٩(ت���ر  في  :" ��ق�ل 

، و�ان�ا ی���ث�ن في العل�م ال�ی��ة  ي، وز��� به� م�ل�يف���� له� �ال��دد دائ�ًا على بال�

  . )٧٠(س�ف�� م�ه� في م�ائل ال�الل وال��ام" أو���  ،والفقه�ة

ال ش� أن تق�ب األم�� ت���ر م� رجال ال�ی� �ان ���ه�ف م� ورائه تع��� سل��ه،     

ب��   ال��ف��  م�اول�ه  ع�  ف�ًال  وال�ارج�ة،  ال�اخل�ة  س�اس�ه  على  دی��ة  ص�غة  و�ضفاء 

االت�اهات ال�ی��ة اإلسالم�ة ال�اس�ة في نف�س ال�اس، وال�قال�� ال�غ�ل�ة ال�ى �ان ال ی�ال لها  

  . )٧١(ن بالد ما وراء ال�ه�أث� في س�ا
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 ي م� ال�ور ال���� ال�� قام �ه رجال ال�ی� في ت���� ت���رل�� على ��س  و�ال�غ�   

ی�لّ فإ  ،ال��� ل�  أح�اً نه  األم�ر    مقال��  ب��ه  أم��  بل  ال�ولة،  في  م���ًا  وجعله�   ،م�ه� 

�، ��� ال�ای�اد   �خاصة ال��خ ز�� ال�ی� أب   ،ی�جع إلى رأیه� في ���� م� األم�ر  ،م�ش�ی� له

: )٧٣(ف���� ت���ر ،)٧٢(واس��اب ل��ائ�ه في ت���� ش��ن ال�ولة ،ال�� ات��ه م�ش�ًا وق���ًا له

: ل�عل� أب� ال����ر ت���ر أی�ه هللا تعالى أن دار ال�ل��ة هى ن��ذج م� ي"و��� لى ش�� 

وال��اب، و�ل م�ه� م�غ�ل �ع�له في    ،وال��اب   ،والفاعل�ن   ،ف�ها العامل�ن   ،له�ةال���ة اإل

اإلله األم�  و�����ون  م�ات�ه�،  ی��اوزون  وال  ث�    ي،م�ت��ه،  ال�زراءاوم�  ���ن  أن   ، ح�ص 

ن وقادة ال��� �ل م�ه� في ح� م�ت��ه، وأن ���ن�ا م������ ألح�ام�... � ن والعامل�� والع��� 

���� فى أم�ر ال�ل��ة...   وف�ادُ   و�ل ش�� س���ث خللُ   يءت�ف� م�ات� �ل ش و�ذا ل�  

  ..." يورت�� م�ات� سل���  ،ه�ه نف�ت �ل ما قاله  يرسالة ش�� يول�ا وصل��

م�احً�ا    صار  فق�  ب��ة  ال���  الع����ة  أما  ح�الته  في  داعً�ا)٧٤(ل����رل��  ، له  ، 

ال�عارك  وم��ً�ا أث�اء  له�ال���ه  �ان  وق�  م�قفُ   ،  ت���ل��    م�ه�دُ   ال��خ  م�ار�ة  أث�اء 

فاس�عان �ه ت���رل�� ع��ما شع� أن ج��ه على      -ز��� الق��لة ال�ه��ة   -.  )٧٥(ل��ق��� خان

" خلع ال��� ب��ة الع�امة، :  )٧٧(�ق�ل خ�ان�م��   ، )٧٦(و�ل� م�ه ال��د ال�ع���   ،وش� اله���ة

وسأل هللا تعالى رفع را�ات األم�� ت���ر، وخف� را�ات ت�ق���  ،ورفع أكف ال��اعة وال�عاء

ق��ى ُ���ة ال��ى  ال�ف� إلى األم�� ت���ر قائًال :" ت�جه ح�� ش�� فإن� م���ر، و اث�  ،خان

ون�� حف�ة  )٧٨("َوَما َرَمْ�َ� ِإْذ َرَمْ�َ� َوَلِ��َّ �ََّ َرَمىفي ق�له تعالى:"    -صلى هللا عل�ه وسل�   -

  � ع��ئ� قام أم�اء ال��� ال����ر   ،وقال : "شاه� ال�ج�ه"  ،اب وال��ى ناح�ة األع�اءم� ال�� 

وت����ا م� ت�ق�� ال��� على أع�ائه�، وعق� ذل� صار   ،�اله��م على ج�� ت�ق��� خان

و�ل� مالزم�ه�ا   ،)٧٩(ة ل�� ت���رل��، وداع� دی�ي ل�ل أع�الهة خاُص ة وم��لُ لل��� ب��ة م�انُ 

ال��اة أ�ّ� ��ل  واس���ت  وفاته�ا  اً ،  ا  ،�ع�  دف�  واح�ةال ح��  ��ة  ت��  م�ف�    ،ث�ان  وفى 

  . ) ٨٠(واح� 

في تأی�� ت���رل��، وأضف�ا عل�ه ال����    مه�على جان� آخ� قام رجال ال�ی� ب�ور      

ت�ل�ه ال�ل�ة   الف�� ح��ت   :"ول�ا حل ع��   �ق�ل في م���اتهوفى ذل�  م� األلقاب عق� 

ح�فال في ال���� ال�امع، وأدی� ال�الة ه�اك ودعانى ال��ل��ن ل��ء م�اس� الع�� قائل��  الا
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لل�لفاء م���ا  نع� جالل���  ال�ق�سة، وحام  ،"إن�ا  األرض  دی� م���، وحارس   ي والقائ� على 

 ال�الة،�ا في  �� أن ت��ن إمامَ   �ُّ ف��   ،خ�م هللا س��انه وتعالى، وراعى األول�اء ال�ال���

ب�هاالت واألد��ة، وال��� � س��انه وتعالى،... ال واس�هل �المه �ا  ،ف�ع� ال���� ال����

�اس� ال���ة  ب�أ  ال��ارات   يث�  حل�ا  :به�ه  أی��ا  ومع���اته�  ال��ل���  ج��ش  الله�   ،"أع� 

غ��اً  أم  ش�قًا  م�ا�اه�  سارت  ال�ل�ان    ،وأی��ا  م�النا  ��اح�  ال��  ال�ع�  به�   ���� وأن 

ا ال�اقان  ت���ر  إلالعادل،  األم��  ال�اقان  اب�  وال�اقان  ال����،  واألم��  الع���  م��ا��ر 

  . )٨٢(إح�انه وع�له ال��ل���"  وع�ّ  ،أع� هللا مل�ه )٨١(َك�رَ�ان

وا    ل����رل��،  ال�اعة  على وج�ب  ال�ی�  أك� رجال  أخ��  ناح�ة  ن��اء ت�� الوم� 

اله��   ،ل�ائه ال�ام�  الق�ن  في  لل�ی�  ال���د  ه�  �أنه  وأق�وا  معه،  ع��    �/وال�هاد  ال�ا�ع 

��ا أن هللا تعالى    ورد في ت�و�ات ت���ر:" ��� عل�اء اإلسالم ف��� أنه :وق�  .  )٨٣(ال��الد�

مائة  �ل  ال����   ی�ع�  ال�ی�  و���د  ی���  م�  وسل�   -�عام  عل�ه  هللا  األم��    -صلى  فإن 

"م�� س�� ش���"  له ش��ه  ال�ام�ة، و���  ال�ائة  ال�ی� فى ه�ه  ب���ی�  قام  ال�ق��ر ه� م� 

ال�� �ان م� ف��ل عل�اء ال�مان رسالة فى ه�ا ال�أن " اتف� عل�اء ال�لف وال�لف على أن  

  - صلى هللا عل�ه وسل�   -ال�ی� ال�����   ه��� م� �ق�م ب��و�ج  هللا تعالى ی�ع� �ل مائة عام

، و��ا أن األم�� ال�ق��ر ق� قام فى ب�ا�ة ه�ه ال�ائة ال�ام�ة ب��و�ج ال�ی� فى أق�ار وت��ی�ه  

  .  )٨٤(فق� تأك� أن م�وج ال�ی� ه� األم�� ت���ر" هوأم�ار العال� 

ل� ���ف ت���رل�� �ف��� ه�الء العل�اء، بل قام �إرسال رسالة "م�� س�� ش���" إلى    

ج ال�ی� وال���عة  ف��� فى هام�ها: "ل�عل� م�وَ   ،"���� ال�ای�اد   يش��ه وم�ش�ه"ز�� ال�ی� أب 

ال�ق��ر) (ال�ل�  ال�ع�ی�  اق��ان  صاح�  تعالى  -ت���ر  هللا  ع���ة  -أی�ه  م���ة  ه�ه    ، أن 

��� ال�ی�وتأی��  ت��ی�  فى  ال��ف��  (ت���ر)  ال�ل��ة  ق��  تعالى  هللا  یه�  أن  ورواج   ،� 

  . )٨٥(ال���عة"

رجالُ     ال����  �الغ  وال���ع�� ال�ی�  ت���رل��  بال�  فى  ��� ن  له� ن  ال��و�ج  فى   ،�اته 

ش  عل�ه  الق�اسة  ��اً فأضف�ا  ��َ� وعّ�و   ،م�  ن�ر هللاه  م�  األرض   ،ًا  فى  �ق�ل  ل�ا    ؛)٨٦(و�له 

م���اته   فى  ق�    يس�ع�ض ج��أ:" ���  ت���ر  أن ��له  األناض�ل، ووج�ت  إلى  افى  م�� 

وال ح�� ت�ی�    ؛لها  �َّ �ت ه�ه ال���د ج��عها ال�ى ال عم�افة خ��ة ع�� م�ًال، فق� اع��
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: أن م� نع� وح���ا ذ��ت ه�ا ال��ض�ع للعل�اء فى بال�ى قال�ا لى  ،لى �ال�اعة وال�الء...

و��سا�ة ه�ا ال�ل   ،لقى عل�� شعاعًا م� ن�ره، وض�ائه، وه� ما ���ى "�ل هللا"...أهللا أن  

ال����ة خاضعةً  العادل  ال�ل�  ال�ف�س  ُی�قى  ال���ة فى  ی�ع� على  ال�ل   ، له، ول�ا �ان ه�ا 

�ة �افة،  سل�انه وس��ته فى أن�اء اإلم��ا��ر   � فإن ال�اس ی�ی��ن له �ال�اعة وال�الء، و��� 

ت�ع أوام� أوشاك�ًا دائ�ًا له�ه ال�ع�ة، و   على الع�ش م���اً   يوله�ا ال��� ��� ��ال م�ة جل�س

  . )٨٧("يدارت�و  يالع�ل واإلن�اف فى سل�� � وت��  ،هللا �إ�هار الع�ف على م�ل�قاته

  ثان�ًا : ال�ق�ب إلى ال����ة 

اإلسالما    ال���ف  اله��   فى  يزده�  ال�ام�  الق�ن  ال��الد   � آواخ�  ع��  ،  �ال�ا�ع 

ف�قه اإلسالم  ) ٨٨(وان���ت  العال�  أرجاء  ال����ر�ةيفى  ال�ولة  وم�ها  ح�� صار ش��خ    ،)٨٩(. 

م�ضع   رأ�  ا ال����ة  ل�ل�  س�اء.  ح�  على  وال���ة  ال�ولة  رجال  و��ار  األم�اء،  ه��ام 

ل��امه  او���� سل��ه ال��اس�ة، و��ه� ت�ی�ه و   ،ت���رل�� أن ال�ق�ب إل�ه� س�ف �ع�ز م�ان�ه

  .)٩٠(�ال���عة أمام ال���ة

ال����ة  ��ال�  ت���ر  األم��  ���ی�ه�   ،�ان  "ان����   ،و��ع�  ت�و�اته:  فى  ��ق�ل 

وأر� م�ه�    ،س�ع �الم هللاأإل�ه� وجال��ه�، وت��ث� معه�، وأخ�ت الف�ائ� اآلخ�و�ة، و���  

  .)٩١(س���ع ���ل�ه�"أ�� أسع� و وخ�ارق العادات، و� ،ال��امات 

ف    ن�ل  ه�اة  م�ی�ة  ف�ح  ق�غ�  لألم��  خ�م�ه  أث�اء  ت���ر  األم��  أراد  ق��ة   ي وع��ما 

ال�ای�اد   ،تای�اد   ��� أب�  وال�ی�  ال�لة  ز��  ����ها"ال��خ  �ان  ت���ر   ،"�ال�ى  األم��  فأرسل 

أنه رجل زاه� فى   أدرك  لقائه  ت���رل�� وع��  إل�ه  ف��جه  ال��خ رف�  ل��  ل�قابل�ه  ������ه 

: "ب�أ م�النا فى ن��ه وأث�اء ال��ی� )٩٣(�ق�ل خ�ان�م��.  )٩٢(ال�ن�ا وأص�ابها ف�أله ال����ة

ك� ه�ات ح�ى ی��ك معه سأله األم�� ت���ر ل�اذا ل� ت�ش� "ال�ل� ��ات ال�ی� ب�� على" حا

 تعالى  ، فقال م�النا ز�� ال�ی� إن�ى ن���ه فل� �ق�ل ال����ة، وال ش� أن هللال�م��ةأفعاله ا

إذا ل� ت�ل� ���� الع�ل مع ��اد هللا تعالى س��ل� عل�� آخ�،   ق� سل�� عل�ه، وأن� أ��اً 

ال�  ذل� ال���  ت���ر: وم� ه�   س��ل�    �فقال األم�� 
ّ
ف�فاءل فقال م�النا "ع�ر   علي ائ�ل" 

ال�الم ه�ا  س�اعه  ع��  خ��ًا  ت���ر  أ  ،األم��   ِ
ّ
على ی����  ل�   : ال�ال���   �وقال    ، م� 

  ". يم� دار ال�ن�ا ألجلى ال���ع  يوس���ن ان�قال 
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ح�ل�ه على    فع��ما ش�ّ   ،على جان� آخ� �ان األم�� ت���ر ������ �أفعال ال����ة   

ذه� ل��ارة رجل ی�عى �ا�ا س�َ��،    ،)٩٤(م ووصل إلى م�ی�ة أن�خ�د ١٣٨٠/ـه٧٨٢إی�ان عام  

ن��ا�ه وج��نه ألقى ص�ر الل�� اوم� ف��    ،و�ان ه�ا ال�جل م� ج�اعة األول�اء ال���و���

"س�����ا هللا تعالى خ�اسان ال�ى ُس��� ���ر ال��ة :فاس���� خ��ًا وقال  ،ناح�ة األم�� ت���ر

  .)٩٦(واس��لى عل�ها ، )٩٥(م� ذل� ال��ان إلى س�خ�وساق ال���  ،األرض�ة

وز�ارة ق��ر    ،�ان األم�� ت���ر ع�� دخ�له أ� م�ی�ة ی�ه� أوًال ل�قابلة ال����ةوله�ا     

وال��اص�ة ال��د  م�ه�  و��ل�  به�،  ل����ك  م�ا��ه�  �ان  ،)٩٧(ك�ار  ال�قابل  ال����ة   � وفى 

وال�حى   ي،لهام اإللهإلم� أع�اله نات�ة ع� "ا  اً ���� ون  ن ب�أی��ه وال�عاء له، و�ان�ا �ع� �ق�م� 

ف�ان له�ا ال�أی�� م�    -ن��ًا ل�علقه �ال����ة م�� نع�مة أ�فاره   –"  يواإلخ�ار الغ��  �،ال��او 

ال��ف�  ت���ر  ��جان�  األم��  نف�  فى   ���� ال��ع   ،أث�  ال�����  ��ه  وج�  ع�اله  أل   يح�� 

  .)٩٨(وح�الته الع����ة

ح��امه ل���خ ال����ة وتل��ة �ع� اص األم�� ت���ر على إ�هار  وم� ناح��ه ح�    

أردب�ل  ،ر��اته� ���ی�ة  ن�ل  األول  �ای���  ال�ل�ان  م�ار�ة  م�  م����ًا  ع�دته    ، )٩٩(فأث�اء 

  - ال�ی� ال�� ال���� لل�اه إس�اع�ل األول  يحف�� ال��خ صف  يوذه� إلى زاو�ة ال��اجة عل

ال�ف��ة  األس�ة  مقا  -م�س�  ت���  أث� وق�  ال�اه�  ال�ع��ف  ال�جل  ه�ا  نف�    اً ����   اً بلة  فى 

ت���ر �  ،األم��  الف�ر  على  أم�  أردب�لاح��  الق��   ، ن�قال    ي واألراض   ،والق��ات   ،و�ل 

بها   خانقا  اً وقفل���ن  ال��علقة  ���ن  وأن   ، ال�ف��ة  ح�ماً ت لألس�ة  ألخ��    أم�اً   ه  ح�ى 

  . )١٠٠(ال���م��

ت���� األس�� ال�ی�    يف  يف�ًال ع� ذل� فق� اس��اب األم�� ت���ر ل�ل� ال��خ عل    

األناض�ل، و�ان ع�ده� ح�ال ق� أح��ه� معه م�  ألف  يكان  ت���ر    ،ثالث��  األم��  فأم� 

ف س�احه�،  �إ�الق  قام  ال��  ال��خ  له�ا  ردّ اب��ل��ه�  وم����ه  ألت�اعه  األس��  ه�الء  ًا ن�� 

وعاد   و��ه�لل���ل،  إلى  م�ه�  ج�ء  ،����  له�  فق� خ��  ال�اق�ن  أردب�ل   اً أما  م�ی�ة  م� 

���ا �ع� إح�� ال��ائف ال���� فى ج�� ال�اه    �ن وق� ش�ل ه�الء ال��ف�  ،ل�����ا له� مأو� 

  .)١٠١(إس�اع�ل ال�ف�� 
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�أماك� إقامة ال��ف�    فأقام الع�ی� م�    ��على جان� آخ� أولى األم�� ت���ر ع�ای�ه 

، وخ�� لها �ع� األمالك وج�ده  ووسع الق��� م�ها   ،اوات واألر��ة ال��ی�ة لل����ةال�انق

وم� ب�� ه�ه ال�انقاوات: خانقاو�� فى ال�هة ال����ة م� ق�� ال��خ    ،)١٠٢(ل���ن وقفًا عل�ها

��ل� أم�    ،)١٠٣(جام، أم� ب��ائه�ا تل��ة ل�ل� أح� أحفاده ی�عى خ�اجه ض�اء ال�ی� ی�سف

وأوقف عل�ها الق�� وال��اع إل�عام    ، ب����� ال�انقاوات وال��امع ب�� ال��ق وف�اصل ال��ن

وال�راو�� إل�ه  )١٠٤(الفق�اء  ال����ع  ق��  األع�ال ج�ب  تل�  ت���ر م�  األم��  . و�ان ه�ف 

  .)١٠٥(ج��ا��ةال وا ،وتق��ة سل��ه ال��اس�ة

     � أ��ًا  ت���ر  األم��  ق� اقام  أه�افه س�غالل  ت�ق��  فى  وم���یه�  ال����ة  ش��خ  ة 

ال�ق�����ة  ،)١٠٦(ال��اس�ة ان��ارًا    )١٠٧(خاصة ف�قة  ال����ة وأك��ها  ُتع� أه� ف�ق  ال�ى �ان� 

وم�ع����   ،ونف�ذًا فى خ�اسان و�الد ما وراء ال�ه�، و�ان أت�اعها مع��ل�� فى م�اد� ال���قة

الُ��ّ  اليلل��ه�  ق�ة  أن  �ع�ق�ون  و�ان�ا  قام�ا  ،  ل�ل�  ���ده�،  إالَّ  تق��  أن   ���� ال  ����ة 

س�غل األم�� ت���ر ه�ا ال�قارب فى  ا�ال�ق�ب إلى ال��ام ال�اك�، وتعاون�ا معه. وم� ناح��ه  

ع��اده على أت�اع ه�ه الف�قة  ا وت���� ص�رته ال�ی��ة ب��ه� ف�ًال ع�    ،ال�أث�� على ال���ة

  .)١٠٨(إن�از ���� م� األع�ال ال�ى �لفه� �أدائها فى

الع����ةا ��ل�      أه�افه  ت�ق��  فى  ال����ة  ف�ق  �ع�  على  ت���ر  األم��   ، ع��� 

  ، )١٠٩(وق� قام ال�راو�� والقل��ر�ة ،وخاصة فى ج�ع ال�عل�مات ال�ى �ان� ت��ل له أه��ة ����ة

ن��ًا ل���ة ت�قالته� م� م�ان    ؛)١١٠(�ةفى إم�اده ب�ع� ال�عل�مات الع����ة ال��   مه� ب�ور  

وق� اس�غل األم�� ت���ر ه�ه ال�عل�مات   ،وان��ار م���یه� فى ���� م� ال��ا��  ،إلى آخ�

  .)١١١(أث�اء ح�الته ال��س��ة

  س�ق�اب ف�قة ال��عة اثال�ًا : 

اإلسالم�ة، فق� رأ� أن  �اه ال��اه� ال�ی��ة  ت    مالئ�ِ ت�اذ م�قفِ اح�ص ت���رل�� على     

عل�ها س���ته  إلح�ام  ���قة  أف�ل  ُ�ع�  ال�ی��ة  للف�ق  ع�    ،ال�ق�ب  خ�وجها  وت��� 

  . )١١٢(�اع�ه

الُ��ّ �    �ان ال ی�ال ه� ال��ه� ال�س�ى فى إی�ان إ�ان عه�   يال�غ� م� أن ال��ه� 

ال�ائ� ألغل� س�انها  فإ   ،ت���رل�� ال��ه�  �ع�  ُ�ع�  ل�  الال نه  �ع�ه�  ال��عي  ع��اق  ��ه� 
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ال�� �ه� فى إی�ان م�� ع�ة ق�ون ون�� ف�ها عق� سق�� ال�الفة ال��اس�ة و�ال�غ� م� أن  

ح��ام  ات���رل�� �ان ُس�ى ال��ه� إالَّ أنه أ�ه� م�دته ل�ادات ال��عة ال�ی� �ان�ا ی���ع�ن �

اإلی�انى ال����ع  فى  ت�و�اته  ،)١١٣( ش�ی�  فى  ت���ر  أرسل  ����ث�ا  ش��ه  أن  ب�سالة  :"  إل�ه 

 ،ی�ص�ه ��ه �ال�ادات م� آل م��� �ق�ل ف�ها:"... ارفع م�ت�ة آل م��� ع� ج��ع ال��ات� 

وا  وأدِّ  ال�ع���  تعالله�  وال  إس�افاً   � ح��ام،  م���ه�  في  ��ه   ،اإلف�ا�  ل��   � ه�  ما  ف�ل 

  ) ١١٤(إس�اف... ول�ا وصل��ى رسالة ش��ى ه�ه نف�ت �ل ما قاله..."

عة ب�عا�ة ت���رل�� واه��امه، ول� ی�ع�ض�ا ألذ� اث�اء ح�الته على  سادات ال��  �� ح� 

واإلی�اء، و�ان�ا �عف�ن م� ض���ة    �ال��ن ال���لفة، ف�ان� أرواحه� وأم�اله� ت�ل� م� ال�ع� 

�ق�ل ت���ر: " وأ� م�ل�ة    ،)١١٥(  ن�قال م� م�ان إلى آخ� في ح��ة تامةال األمان و����ع�ن �ا

�إع�از رجالها األعا أق�م  ب�ع���  �اءس��ل�� عل�ها ���  والعل�اء والف�الء ال�ادات  ، وق�� 

  ) ١١٦(...،"واألج�ر ق�اعات وال�وات� ال، وخ��� له� اواح��امه� وال��ا�خ

مأم�    بال�ه  م�  ت���رل��  إل�ه   ،ال��عة  ل�ادات   اً جعل  ل�أ  �غ�اد  م�ی�ة  غ�ا  فع��ما 

ال�ادات ال �  ف وو   ،ف��ه� ب�عای�ه  ،إلى م���ه  ،وال�ال���  ،والف�الء  ،والع��اء  ،ع�ی� م� 

ت����  ال��عة ���ی�ة سادات  ، وجعله� في ح�ای�ه. ��ل� ح��� وال�ل�� ،وال��اب  ،له� ال�عام

فأحا�ه� ت���ر    ،س���ال ون�ل ش�ف مقابل�هالح�� خ�ج�ا ألداء م�اس� ا  ،على نف� ال�عاملة

  ) ١١٧(��ل وسائل اإلع�از واإلك�ام. 

ال ش� أن ت���رل�� �ان س�اس�ًا ماه�ًا اس�غل ال�ع�ق�ات ال�ی��ة ال����ة ل��ق�� أه�افه     

ص��ام �ال��عة  الف��ص أث�اء غ�واته ���ن إی�ان والع�اق الع��ى على ع�م ا   )١١٨(ال��اس�ة.

بل أنه    ،وال��فة  ،وال�لة  ،و���الء  ،و�اشان  ،وق�  ،�ال��ف  ؛في ال��ن ال�ي غل� ف�ها ال���ع

ن��ه� م�دته  معارض�ه�  ،أ�ه�  ت���  ذل�  وراء  م�  یه�ف  ق�ر   ،و�ان  إلى صفه  وض�ه� 

  ) ١١٩(���ل على دع� ال����ع اإلسالمي �أك�له، و���� دعائ� مل�ه. ي�  ال����اعَّ 

ب�ل�   ت���رل��  ���ف  اإبل    ،ول�  �أض�حة  ع�ای�ه  أولى  ب��ارتها  ،ل��عةنه   ، وقام 

األوقاف لها  ت���ى  ،)١٢٠(وخ��  ح���  األوقاف )١٢١(ف����  ب�����  ت���ر  :"قام 

ف�ها وال�عام واإلضاءة  ال��ا�  وت�ف��  ال���فة...  ال�ق�سة ألم��    ،لل�وضات  ال�وضة  وأولها 

أب   يال��م��� س��نا عل ال����ة لإلمام ال����    - ك�م هللا وجهه-�ال�    يب�  - أما ال�وضة 
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أب   - رضى هللا ع�ه األع��  اإلمام  وق��  ع��القادر،  ال��خ  األول�اء  ق�وة  -ح��فة    يوروضة 

فق� ت�    ،ال�ی� رق�وا في �غ�اد وع��ائه  وم�ارات سائ� ال��ا�خ وأكاب� ال�ی�    -رح�ة هللا عل�ه 

وغ��ها، وت���� أوقاف   وم�ا�قهات���� أوقاف ل�ل م�ها على ق�ره� في ق�� ���الء  

ال�ق ال�ا��، واإلمام م���  ال��روعة لإلمام م�سى  ال��ا��  أوقاف يك�ل� م�  ، وت���� 

وال�عام  ال��ا�  وت�ف��  ال�ا��،  م�سى  ب�  علي  اإلمام  ل�وضة  ��س  م�ی�ة  ض�احي  في 

  ،....." ومقاب�ه�   واإلنارة ف�ها، وت���� ن�ور وأوقاف ل��ارات م�ا�خ إی�ان وت�ران يال��م

  إلى ت�ق�� م�اس� س�اس�ة  اً ه��ام ت���رل�� �ال��عة وأئ��ه� وأض�ح�ه� راجعا ل� ���     

م��د فق�   �أنه م�  نف�ه  تع���  ذل�  وراء  م�  أراد  و�ن�ا  ت�و�اته  ،ال�ی�  �،  في  أن    ف��� 

ه��  ا و�ان م�ه� م�    ،)١٢٢(رجال ال�ی� أل�ق�ه ��� س�قه م� ال��ام ال��عة ال���دی� في ال�ی�

ال��عة ال��اب�  ،�أم�ر  على  علي  س��نا  م�ع س�  ال��  ع��الع���  ب�  وال�ل�فة   ،)١٢٣(�ع�� 

 � ل��امه  عه�هاال�أم�ن  ل�ال�ة  ال�ا��  م�سى  اب�  ال�ضا  على  اإلمام  وال�ل�ان   ،) ١٢٤(خ��ار 

  .)١٢٥(لچای�� ال�� اع��� ال��ه� ال��عي وات��ه م���ًا رس��ًا لل�ولة اإلیل�ان�ةأو

فع��ما   ،على جان� آخ� اس�غل ت���رل�� م�ا�اته لف�قة ال��عة في ح�و�ه ال�ارج�ة   

إل�ها ال�ی� خ�ل�ا آل ب�� الإن�ا ه� ا   ؛أراد غ�و ال�ام أعل� أن س�� ت�جهه  ن�قام م� أهلها 

وسل�-ال��ى   عل�ه  ال�زاق س��ق��  ).١٢٦(  -صلى هللا  ال��لة )١٢٧(��ق�ل ع��  أث�اء  وفى   "  :

� ح��ا ه�ه ال�ال�ة �ان�ا  ی��� أس�ع دائ�ًا أن معاو�ة و���� الل�   :على ال�ام قال األم�� ت���ر 

ال���فى   ب��  آل  وسل�-��ار��ن  عل�ه  ال�ام و�ق�ل  - صلي هللا  أهل  وأن  و�أس�ونه�،  �نه� 

الُ�سل  خ��  أس�ة  مع  ال��ح  ه�ا  م�ل  ی�ت���ن   ��� أتع��  و���  لل�ال���،  م���ی�  كان�ا 

  واألن��اء ال�� أخ�جه� م� �ل�ة ال�الل إلى ن�ر اله�ا�ة..."

وق� اع��� على الف�قة   ،)١٢٨(ن�قام آلل ال��� الاعق� وص�ل ت���رل�� إلى ال�ام ق�ر  و    

ال��ه�   - ال��اسان�ة وس�انها  –ال����ة  دم��  ���ی�ة  ال����ل  ت��   ،في  ال����  م�ه�  فق�ل�ا 

عل وآل  ال����  اإلمام  ب�أر  األخ�  ی���   يشعار  ن�ل  ع���اه )١٢٩(م�  اب�  �ق�ل  ث� )١٣٠(.   ":

ا  ع�ان  وال��إلأ�ل�  العام،  �ال�ه�  لع�اك�ه  والف��  يذن  وال�ق��  و   ،والق�ل  ،ال�ام،  االح�اق، 

س� على اإل�الق، فه�� أول�� ال�ف�ة الف��ة على ذل� أش� اله��م، وانق��ا على ال�اس  أل�ا

�ال�ع�ی�، وال�����، وال�����، انق�اض ال���م، واه��وا ور��ا، وف���ا وس��ا، وصال�ا على  



  نموذجاً)  (تيمورلنكللديناالستغالل السياسي                                                             هويدا عبد المنعم سالم  

  

  

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

   

٢٢٣ 

ال یل�� فعله، وال   وفعل�ا ما  ،الغ��  يعلى ض�ان  � ال��ل��� وأهل ال�ع�، ص�لة ال�ئاب ال��ار 

ال��ور م�   ال����ات، واس���ل�ا ش��س  ال���رات، و��ف�ا غ�اء  ���ل ذ��ه ونقله، وأس�وا 

  و��ور اَل�َ�ال م� س�اء ال�الل،..." ،أفالك الق��ر

وم� ناح�ة أخ�� ت��� ت���رل�� م� اس�غالل ال��اع القائ� ب�� الُ��ة وال��عة ل�أم��     

ال��اس�ة على    ،ةوالع����  ،م�ال�ه  تق�م  ال��ال  ه�ا  في  خ��ه  و�ان�  ت�اذ اواإلدار�ة، 

ال��ان غال��ة  ل��قف  ال�عارض  ت��ّ   ،)١٣١(ال��قف  �غ�اد عام  فع��ما   / هـ�٧٩٥ م� اح�الل 

ح��ها م  ١٣٩٣ ش�عيِ   -أس��  حاك�  إلى  الُ�ّ�ي  ال��ه�  على  س�انها  غال��ة  أن  ه�    رغ� 

إح�� إلى  ن��ه  ی�جع  ال���او�"ال��  م�ع�د  ال�اك�ة  "خ�اجه  ال����ة  دولة    ) ١٣٢(األس�  في 

 ،����ان إلى إخالص ه�ا ال�اك�اله� ا  ،و�ان ه�ف ت���رل�� م� وراء ذل�  ،)١٣٣(ال����ار

لسال��   م�اولة  �أ�  ال��ام  عل�ه  م�ی�ة  ال��ع�ر  في  ال����ر�ة  ال�����ة  ال�ل�ة  ع�  نف�ال 

  ) ١٣٤(ي ال�ی� ها في ال�ع�ق� ال�ي ���لف مع أغل� س�ان ،�غ�اد 

ال��و��ة    ف�قة  قاتل  ع��ما  ل����ه  ال�����  الُ��ى  ت���رل�� م�قف  ات��    ) ١٣٥( ��ل� 

  ) ١٣٦(ج�اعة ال�ادات. �ه� الفاس�ة، ول� ُی�� م�ه� إالال����ة في مازن�ران ���� عقائ

  : إقامة الع�ل ورفع ال�ل� ع� ال���ة را�عاً 

ال�ه�    وراء  ما  بالد  في  ال�اخل�ة  ال��هة  تأم��  على  ت���رل��  ی�ف�غ    ؛ح�ص  �ى 

ل�ل�  ؛ و )١٣٧(لف��حاته ال�ارج�ة، و�����ل م��وعاته ال��س��ة في إقامة دولة م��ام�ة األ��اف

قام  اع�ل على   ذل� ع��ما  ت���ر على  أك�  ب��ه�، وق�  الع�ل  ال���ة، و�شاعة  ك��اب قل�ب 

:" والقاع�ة ال�ادسة أن أجعل خل� هللا  ف���� فى ت�و�اته  ،)١٣٨(فى دول�ه  ب�ضع ُأس� ال��� 

ال�اس  قل�ب  فى  واس�ق�  �ال��،  أح��  وأن  واإلن�اف،  الع�الة  ب���  ع�ى  راض�� 

  )١٣٩(�اإلح�ان..."

م�      ان�هائه  عق�  مل�ه  عاص�ة  س��ق��  م�ی�ة  إلى  الع�دة  دائ�ًا  �ف�ل  ت���ر  �ان 

ال�ارج�ة ی�ف  ،ح�و�ه  رعا�اهاو�ان  أح�ال  س��ق��    )١٤٠(ق�  ح��  فى  نائ�ه  أن  عل�  - وع��ما 

 ، واس��اح أم�اله�  ،)١٤١(ق� أساء إلى ال���ة أث�اء ��ا�ه فى ح�لة ال���ات ال��ع  -و��عى دی�ا 

ول�   ،)١٤٢(وت�� م�ادرة أم�اله ل�الح ال�ولة   ،أم� �إح�اره وت�� م�اك��ه وش�قه على الف�ر

    .)١٤٣(بل أعفى ال���ة م� خ�اج ثالث س��ات  ،���ف األم�� ت���ر ب�ل�
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و�ان ����ع� م�ها ال��ام الفاس�ی�    ،األم�� ت���ر ع�ای�ه ب�اقى ال�ال�ات   و��ل� أولى   

العل�اء والف�الء فى    �و�ان ����ش� ب�أ  ، له� ���� ال���ة  اً م�ه�د   اً و��سل ب�ًال م�ه� ح�ام

ال�ال�ات االس�ف�ار   بها  ،ع� أح�ال  ال��اة  ی�د  ،)١٤٤(وسل�ك ح�امها    ،و���عة  "  )١٤٥(��ق�ل 

قائالً  العل�اء  ألفاضل  خ�ا�ه  ت���رل��  �لَّ إ .....    :وجه  وال�ة  ن  م�  جاء  ق�  م���    ، واح� 

ال�واو�� وع�ال  ال��ام  ح�اة  و���عة  وأوضاعها،  أح�الها  ���عة  تع�ف�ن  فاش�ح�ا و�ال��ع   ،

���ث م�الفاً  ما  ون��ع    ،لل���عة  و����ا  وت�ار�ه،  ���ه  ی��  واإلن�اف، ح�ى  الع�الة  وقان�ن 

ف��� �ل م�ه� ما �ع�فه م�   ،ت�امًا ی� ال�ل�ة وال������� م� االع��اء على الع��ة وال�عفاء"

  . )١٤٦(خ�� وش�، و��� وخ��� 

���� ی��لى    ،الق�ر ل��ارة ال��ل���  يقام األم�� ت���ر ب����� أح� ال�ادات ر��ع   

األوق عل�هاش��ن  ال���ف��  وتع���  قاضِ   ،اف  ب�ع���  قام  ل�ل    �ِ ومفأ  ��ا  وم���� 

وال�ق��   ��ا  ،)١٤٧(م�ی�ة ال�رع  ال��ه�ر�� ���ة  والف���  العل�  أهل  ورشح    ،اخ�ار ج�اعة م� 

��قق�ا فى ق�ا�ا ال���ة، و��فع�ا ال�ل� ال�اقع عل�ه�، وأم�ه� فى    ي�  ،اث��� م�ه� ل�ل وال�ة

أو ال���ف�� �أخ� أم�ال م� ال���ة دون وجه ح� أن ت�د إل�ه� م� خ�انة  حالة ��ام أح� ال�الة  

ا لغ��ه�  ل��ی�ةتل�  ال�ل�ة ح�ى ����وا ع��ة  �عاق��ا ه�الء  �أن �ع�ض�ا و   ،وأن  ��ل� أم�ه� 

  .)١٤٨(م�اه� ال��ر وال�ل� ی��ل ع�ه� �لّ  ي� وأوضاعها ال���ة اعل�ه تق���ًا �أح�ال 

م� ج��ع م�ؤوس�ه أن ی���ث�ا معه ���ق، وأن ی��ع�وا    ال ش� أن ت���ر �ان ی����   

ال��ف  ���� ال�قائ�  ���ان  ال�ضع    ،وال��اه�ة  ،وال��ل�  ،ع�  ب�أم��  ال��ی�  اه��امه  ف�ان 

  ) ١٤٩(.وت�ق�� ت�سعاته ال��هلة ،ال�اخلى فى م�ل��ه أح� أس�اب ن�احه فى ال��وب ال�ارج�ة

  : تأم�� ��ق ال�ج خام�اً 

�ان ت���رل�� �ع� نف�ه حامى اإلسالم وال��ل���، فقام ب�أم�� ��ق ق�افل ال��اج      

ال���مة ���ة  ال��ام  هللا  ب��  فى    ،إلى  ال��س��ة  أ��اعه  ت�ق��  ذل�  وراء  م�  م��ه�فًا 

ح�لة ع����ة على    �ّ م قام �� ١٣٨٦/ ـه٧٨٨س��الء على الع�ی� م� ال��ا��. ففى عام  الا

م���اً )١٥٠(ل�رس�ان أق�ار   ،  إلى  أفعاله  ش�اعة  و�ل�غ  ال�ج،  لق�افل  �ال�ع�ض  حاك�ها  ���ام 

  . )١٥١(فق�اره� للع�د والع�ة الالزمة ل��ار��هالع� معاق��ه  يالعال�. وت�اذل مل�ك تل� ال��اح
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فع��ما بلغ� ه�ه األخ�ار لألم�� ت���ر ق�ر م�ار�ة مل� ل�رس�ان واالن�قام م�ه ج�اء    

ب��   ح�اج  مع  فعله  ال��امما  أب�و  ،)١٥٢(هللا  حاف�  ت���ر  )١٥٣(�ق�ل  األم��  ن�ل  ع��ما   ":

ودار ه�ا ال��ی� م�ة ثان�ة، وعل� ��ا ح�ث لل��اف��� خاصة ح�اج ب�� هللا    ،)١٥٤(ف��وز��ه

وح��ا س��أل�ا غ�ًا   ،ال��ام قال : إن هللا ع� وعال ق� أودع إل��ا ال���ة ال�ی� ه� ودائع هللا

دون ش� ��� ���ز أن ت��ن ه�اك ج�اعة مف��ة ه��ا فى وس� ال��ل�ة؟ ون�� ل�ی�ا الق�رة  

أن ن��ف �ع�   إذن  ومع ذل� نق�� فى ذل� األم� وج� عل��ا  ،الهاعلى دفعها واس���

  األوقات فى دفع ش� ه�الء ون�ه� ال�ال�ة وال��ل�ة م� ال�ف��ی� األش�ار،...".

  ، وت�جه به� إلى م��قة ل�رس�ان  ، ن�قاه� �ع�ا�ةاخ�ار األم�� ت���ر ج�اعة م� ج��ه  ا   

أ�اد "أرض ال�ه�ة" غ� أ�اد    مَ �َّ وقام�ا ب��م��ها وجعل�ا خَ   ،اح�هاوض�   )١٥٥(وأغاروا على ب�وج�د 

  . )١٥٦(وق��ا على حاك� ل�رس�ان وأت�اعه ال�ف��ی� ،"أرض ال��ن"

    ّ��� أ��ًا  ت���ر  األم��  أذر���ان  قام  على  ال�ج  ،ح�لة   ���� ب�أم��   ، م��رعًا 

�ق�ل    ،)١٥٧(ء ال��اجو�ی�ا  ،وتأدی� األم�� ق�ا ی�سف ال����انى ال�� دأب على ق�ع ال����

  ، أن ���� ق� ن�� ف�ق ال��� فى بالد حل�   ي: " ول�ا وصل إلى م�امعت���ر فى ت�و�اته

ول�أ إلى ���� �ق�م    ي،م�  ال�� �ان ق� ف�ّ   يوأن ق�ا ی�سف ال����ان  ،ود�ار ���  ،وح�� 

ال���� ال�ى  ،�ق�ع  الق�افل  ال���ف��  و�ی�اء  ال��م��  على  ه�ه    ،ت��دد  فى  ج�اعة  ووصل� 

وأوق� ���� م�    ،أن أعاق� ق�ا ی�سف  اع��ائه و�ل�ه، فق� وج� عليَّ واش��� م�    ،األث�اء

  ) ١٥٨(غفل�ه ..." 

ن���ان      سهل  م�  ت���ر  األم��  ال��امال ت��ك  ه�الء  إلى   ،خ�اع  وصل  وع��ما 

�ه على حافة نه� چیاچور، و�ع� رس�ًال م� ِق�له  أرض ال�وم اس��لى على قلع�ها، وأقام مع��

ال��اج،   دفع  وق�ل  �اع�ه  فأعل� �هارت�  له.  �ال���ع  "�هارت�"  وال�ها  �أم�  أرزن�ان  إلى 

  .)١٦٠(لل��ل م� أع�ائه ؛)١٥٩(وعق� ذل� قام األم�� ت���ر �إرسال ثالث ف�ق م� ج��ه

ا    م�  ت���ر  األم��  ت���  قلعة  ال��ل�  على  ح�اج    ،"ت����"س��الء  ب�أم��  م���ًا 

ال��ام هللا  أنه    ،ب��  األهال اعق�  ذل�  إل�ه  ت�جه  �غ�اد  غ�و  م�   ،وال��ار  ي،ن�هائه 

وع�ض�ا عل�ه ش��اه� �أن ه�اك قلعة فى تل� ال��احى ت��ى" ت����" ����ى بها   ،وال��اف�ون 

�ع��، وه�الء ال�ف��ون �ق�ع�ن   ،ج�اعة م� ال�ف��ی� ال��ق على   وق�اع ال��ق م�� زم� 
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أحُ� م�  ل� ی����  و ت�ار م�� ودم��، وح�اج ب�� هللا ال��ام، و��ه��ن أم�اله� وأم�ع�ه�،  

على ����لى  أن  ق�ته  بلغ�  مه�ا  القلعة    ال�ل�ك  فقال )١٦١( اتها ��� �توق�ة    ،��ان�هالتل�   .

فإن ه�ا واإل�احة �ال�ف��ی�،    ،األم�� ت���ر : ��ا أن ه���ا العال�ة م��وفة فى دفع األش�ار

  )١٦٢(ونفائ� الف��حات ال�ن���ة. ،األم� س���ن م� خ�ائ� ال���ات اآلخ�و�ة

�إرهاب    ة معه�ان ����� على تل� القلعة رجل ی�عى األم�� ح�� �ق�م وج�اع لق�     

م�قا  ��� ول�  أل د ال�ار��،  ال�ل�ك  �ًا  ال����ر   ،م�  ال���  �ق�وم  عل�  ع��ما  حاول   � ل��ه 

ت���ر األم��  ل��  األمان  ل�ل�  ال�غ��  إل�ه ش��قه  وأرسل  ت���ر  األم��  رف�    ،اس��ضاء 

القلعة تل�  على  �اله��م  ا  ،)١٦٣(وأم�  م�  ج��ه  عام  الوت���  ال���م  فى  عل�ها  س��الء 

�األغالل. فأص�ر األم��  وقام ال��� �إح�ار األم�� ح�� وج�اع�ه م�ل���    ،م١٣٩٣/ ـه٧٩٦

وت�ز�ع الع������ على    ،وع�م ال�ع�ض له� �أذ�  ،ت���ر أوام�ه �ف�ل ال�عا�ا ع� الع������

  .)١٦٤(ل���ن ع��ة لغ��ه� ،وق�ع رؤوسه� وتعل�قها على ال��ارات العال�ة ،ف�ق ال��� إلع�امه�

ال�ى �ان�   يعلى ال�ام ب�ف  عق� إس��الئه  -أ��اً –قام األم�� ت���ر  �ا  �    ال��ائف 

أفغان��ان   بلخ"ش�ال  أ��اف  إلى  ال�ام  م�  ال��اج  ق�افل  أم�  وته�د  ال����،  �ق�ع  تق�م 

ًا أنه فى ال�ق�  وم� الع��� حقّ   ،وق� ُع�ف� ه�ه ال��ائف ���ا �ع� �اس� ال����ر�ة  ،ال�ال�ة"

����    ،عام�� أو ثالثة أع�امال�� �ان ��ه ت���ر �ق�م ب�أم�� ���� ال�ام ت�قف ال�ج م�ة  

  .)١٦٥(ح�و�ه فى تل� ال���قة

  ه��ام �ال��م�� ال���ف��السادسًا : ا

ه��ام ال�ول اإلسالم�ة  ا ن ���ة ال���مة وال��ی�ة ال���رة م�ضع  ان ال���فا�ان ال��م   

وال�وحان�ة�صفب  ،ال���لفة ال�ی��ة  ال��ل���  �قاع  أه�  ه�ی�    ،)١٦٦(ه�ا  على  اله���ة  و�ان� 

  .)١٦٧(وش�ع��ه ال��م�� دل�ًال على ق�ة ال�الفة اإلسالم�ة

ح��� بالد ال��از �اه��ام ال�لفاء ال��اس���، وعق� سق�� دول�ه� على ی� ال�غ�ل     

ال�ی� قام�ا    )١٦٨(،م١٢٥٨/ـه٦٥٦عام   ال�قاع ال�ق�سة إلى ال��ال��  ان�قل� ال��ادة على ه�ه 

القاه�ة في  ال��اس�ة  ال�الفة  دولة   )١٦٩(،�إح�اء  �ان�  ال�ل�ة  إلى  ال����ر��ن  وصل  وع��ما 

ها �ق�م�ن ب�ع��� األم�اء  ��ال��ال�� في م�� وال�ام ت���� على بالد ال��از، و�ان سال�

و���ة ال���ة إلى    ،و��سل�ن ق�افل ال�ج ال����ة ال���لة �اله�ا�ااألش�اف على م�ة وال��ی�ة،  
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ال��از   بالد 
و   ،)١٧٠( اإلسالمي،  العال�  على  ال����ة  ال��ادة  ل�ول�ه�  صارت  ��  ع�ُّ أ ل�ل� 

ال�ی�  أسال���ها   لل��ام  �ال����  وقام�ا  م�ل�ة،  ح��مات  ���ا�ة  له�  ال�عاص�ة  ال�ول  ن 

  .)١٧١(�ن ال��م����ه� في االه��ام ���فحاول�ا م�ا

م�ة و�   سادات  اس���ال  على  ال�ل�ة  ت�ل�ه  ُق��ل  ت���ر  األم��  ذل� ح�ص  م�  ال�غ� 

األم��    ،ال���مة �ه م� جان�  ل�ق�  ال�ي  اإلساءة  إل�ه عق�  ت�جه  ال��  ب��ة  ال���  وم�ه� 

فأح�� اس���ال   ، )١٧٢(س�غل ت���ر تل� الف�صة لل�ق�ب إلى ه�الء ال�ادةوق� ا ،ح��� الق�غانى

:  )١٧٤(�ق�ل حاف� أب�و  ،)  ١٧٣(ال��� ب��ة وأك�م وفادته، وسل�ه ع�ائ� أوقاف ال��م�� ال���ف��

م�ة    ي"وف سادات  أح�  ب��ة  ال���  وصل  ح���  واألم��  ت���ر  األم��  م�ار�ة  أث�اء 

 ،س�الم أوقاف ال��م�� و�ل� ع�ائ�هاال �ان ق� ح�� ع�� األم�� ح���    � ال�ع��ة... وال� 

ول� �قابله �ال��ل الالئ� ���انة ال�ادة    ، ول�ا رأ� األم�� ح��� أن ال��لغ ���� ل� �ع�ه إ�اه

تفاءل   ال��  ت���ر  �األم��  ول��  اإلذن،  و�ل�  ال���ف،  ه�ا  م�  ال���  فاس�اء  الع�ام، 

  وسل�ه ع�ائ� أوقاف ال��م��،..." ،�ق�ومه

ان�خ��" ال�اقعة �الق�ب م� م�ی�ة  ف�ًال ع� ذل� قام األم�� ت���ر ب����� م��قة "  

ت���ر   واخ�اره  ب��ة،  ال���  �ل�  على  ب�اء  ال���ف��  ال��م��  على  وقفا  ش�اف لإلبلخ 

. و�ل� ه�ه ال���قة وقفا على تل� ال�قاع ال�ق�سة ُوت�سل ع�ائ�ها س���ًا إلى م�ة )١٧٥(عل�ها

  . )١٧٦(ال���مة

ل�ل�ة على ع�م ال��اس �أوقاف ال��م�� ال���ف�� رغ�  عق� ت�ل�ه ات���رل��  ح�ص     

لل��م�� �ع�ها  ال�ي  و   ،)١٧٨(أث�اء غ�واته.  )١٧٧(تع�ض  األم�ال  إرسال  على   ال��ل� ح�ص 

  )١٧٩(إلى م�ة ال���مة. ور��َ  واللها  صاح�َ 

ف��� إل�ه ال��� م���   ،ع�زت تل� األفعال م� م�انة األم�� ت���ر في بالد ال��از  

م، وقال له : ال�ل في ١٣٩٨  /ـه٨٠١م�نى م�ع�ث ش��� م�ة في ال�ام� م� ال���م عام  

وس ال���ع ��ل ال�عادة  ؤ ن��ار ی��ق� و�أمل أن ت�ف�ف را�ات فاتح العال� وُت�ل ر ال مقام ا

  )١٨٠(في مالذ ع�ای��.وُت�خل تل� ال��ل�ة 
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ال�ا�ع ع��    /نف�ه م��دًا لإلسالم في الق�ن ال�ام� اله���   �َ ع ول�ا �ان األم�� ت���ر �ُ   

ل�ل� وضع ُن�� ع���ه اله���ة على بالد ال��از ل��ق�� أه�افه ال��اس�ة،  )  ١٨١(  �؛ال��الد 

  .)١٨٢(ورفع م�ان�ه ب�� ال��ل��� ،و�ضفاء ال����ة ال�ی��ة على ح��م�ه

م�ال�� م�� أك�� م� م��د ع��� وأب�اء ع���، و�ان�ا في   �َ عل� ��� األم�� ت���ر �ُ   

. وق� ع�� ع� ذل� في إح�� رسائله  )١٨٣(ن��ه ال ����ق�ن ال��ادة على ال��م�� ال���ف�� 

إن ح�ام م�� في ال���قة ال ����ق�ن أن ���ن�ا  ي، قال ف�ها:"،  إلى ال�ل�ان �ای��� الع��ان

و  ف��  ون�� م�ل  ال���ف��أ  -أ��اً   - م�اهاة،  ال��م��  سل�ان  لق�  ����ق�ن  ال  ألن    ؛نه� 

ف��� ���� له� أن ����ا ��ل ه�ا   ،وح�م ال��ی�ة له�ا �امل ال�الل وال��ال  يال��م ال��

  )١٨٤(..."وخ�م�ه�ا الف�� وال��ور ���اورة ه�ی� ال��م��

ل��ه ر��ة ����ة في ال�� م�      ت���ر  ال��ال�� وتقل�� نف�ذ ول�ا �ان األم��  م�انة 

ع�    ،دول�ه� ف�ًال  له،  تا�عة  إقل���ة  ح��مة  َ�ع�َّ وجعلها  ال�ام  ��نه  ه�  لإلسالم    ي نف�ه 

س��الء على  الل�ل� فإنه عق� ا   ؛وال����ف ���مة ال��م��  ال�ح�� له�ا،  �ارسوال  وال��ل���

ال�اص�   ال�ل�ان  و�ل� خ��ع  م��،  في  ال��ال��  بال�  إلى  ال�ف�اء  �ع�  أرسل  �غ�اد 

  . )١٨٥(ب�ق�ق ل�اع�ه

و�ع� ع�ة س��ات   ،وعق� وفاة ال�ل�ان ال�اص� ب�ق�ق ت�لى اب�ه ال�ل�ان ف�ج ال���   

:" ول�ا  )١٨٧(ي�ق�ل ال�ام  ،)١٨٦(وأعل� ال���ع له خ��ة م� �أسه  ،س��اب ألوام� ت���رل��ا

ت���ر األم��  ق�ة  م��  في  ال�ولة  رجال  ��ار  رس�ل��  ، رأ�  �ع��ا  �أسه  وأح��وا    ، وش�ه 

الع���ة  ،وال��ائ�  ،ال�ال والع���  ،والآللئ  ،وال���ل  ال����ة  ،وال���  واألق��ة   ،وال���ف 

 � � ع�� ه�ا ال�ل�... و�ه ي"إن�  :�عل� خ��عه له قائالً لغاه �أن ف�ج ب� ب�ق�ق  ل��ال����ر�ة،  

سأؤد   �ومالذ  خادمًا  ال�ل��ة  ال��اح�  تق�ل�ى  ول�  ع���ه،  اآلن    �هي  �ع�  م�  ال��مة  م�اس� 

، وُأز�� الع�لة وال���ة في ه�ه ال��ل�ة �اس�ه، وألقا�ه ال��ار�ة، وُأرسل يعلى ع�� ال�اض

�ا  وقال : �  ،فأ�له ال�ل� ت���ر ��ل رح��ه  ،ال��اج ال�ق�ر إلى ال��انة العام�ة عامًا �ع� عام

إب�غاء م�ضات هللا ت�ارك   ًا لي� ولسأق�له    ين�إف  ،ب م�� صغ� س�هألأنه ق� ُح�م م� ع�ف ا

 �وسأساع�ه في أ  ،سأق�م له ال��اح� ال�ف��ة  ،ووفائه �العه�   ،فإذا ث�� ح�� �اع�ه  ،وتعالى

�ل� وسأدع�ه في ح�� ال��ال�� ح�ى ���ن م�فهًا في م�ل��ه، و��د� م�اس� خ�مة ال��م��  
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وعق�    ،إلى دول��ا  وأمانه�   وأم� ال��ل���   ،و�ع�د ث�اب ازدهار تل� ال�قاع ال���فة  ، ال���ف��

  والقل���ة،..."  ، وال�ه�  ،ذل� ش�فه �ال�لعة

ل��انة العال�ة ال�ي وصل إل�ها في �ل م� اوم�ا ی��� ال�ه�ة أن األم�� ت���ر �ال�غ�    

،  )١٨٨(ل� ����ع أن ت��ن له ال��ادة على بالد ال��از  -ألس�اب ما  –فأنه   ،ن��غه الع���� 

ال�ج  و  ف���ة  أداء  م�  ی����  ل�  نف�ذهال ��ل�  م��قة  ب��س�ع  دعائ�    ،ن�غاله  وت���� 

  . )١٨٩(ح��ه

  ال��ام ال�ال���ن��اع األقال�� اإلسالم�ة م� ���ة اسا�عًا : 

ت�ه ت���رل�� إلى ت�س�ع م��قة نف�ذه �ع� ت���ه م� إرساء دعائ� سل��ه في بالد ما ا   

ال��ل���   ال��ام  إخ�اع  إلى  ف�عى  ل�ل�ه،  حاض�ة  س��ق��  م�ی�ة  وات�اذه  ال�ه�،  وراء 

واح�  �ق�ل ت���ر في ت�و�اته :" ��ا أن هللا    ،و�عالن ال���ة �اس�ه في بالده�  ،)١٩٠(ل�ل�انه

ه�ه   ي، وفاً واح�   -أ��اً   -��� أن ���ن ه�  -مل�ه تعالى وتق�ّس   -ال ش��� له، فإن م�ب�

ال��اء   ،"�ا�ا على شاه"  �األث�اء جاء ع��  ل� �ان في  تعالى ق� قال  �ا ت���ر إن هللا  وقال 

ف�ج�ت    ،ه��ی� ��المه، و�ل�� الفأل م� الق�آن ال����ا واألرض إلهان لف�� أم� العال�، وأنا  

" ال����ة  َخِل�َفةً   اآل�ة  اَألْرِض  َجاِعٌل ِفي  اآل�ة)١٩١("ِإنِّي  به�ه  ف�فاءل� واس����ت  وت�ب�ت    ،. 

  )١٩٢( ن أنف�ه� ش��اء ال�ولة وال�ل��ة،..."�و اء ال�ی� �ان�ا �عاألم� في إخ�اع األم� 

ف�ان �أخ� اإلذن    ،ح�ص ت���رل�� على إضفاء ال��غة ال�ی��ة على ح�الته الع����ة  

األئ�ة ال�ی�  ،وال��ا�خ  ،م�  ����شه  ،ورجال  ت���ه  ق�ل  ال�عاءوال�أی��  م�ه�    ، )١٩٣(و��ل� 

أبو  ال�ی�  ال�ای�اد   �خاصة ش��ه وم�ش�ه ز��  ل  �،���  :  ي ش��  ي��ق�ل في ت�و�اته :"ك�� 

عل�� أن تع�ل ���� هللا ورس�له، وأن ت��� آله وذر��ه، وأن ُت��ج م� مل� هللا ال�ال���  

فق� ِق�ل   ،ال�ی� �أكل�ن نع� هللا ث� ی�غ�ن و�ع��ن هللا ورس�له، وأن ت��� الع�ل في مل� هللا 

  ، األفعال الق���ة  ولة ال�ل� ال ت�قى، وعل�� أن ت���ود  ،ن دولة الع�ل ت�قى و�ن �ان� �اف�ةإ

��ا ی�ث� ال�عام الفاس�    ،فإن األفعال ال���ة ت�ث� في العال�  ،واألع�ال ال���عة م� ُمل� هللا

ان��ع� ُمل� هللا م�    يرسالة ش��   يفي ال���، وعل�� أن ت��� آثار ال�ل�. وع��ما وصل�� 

  ) ١٩٤(���ة ال�ال���..."

  ال����ة على خ�اسان:  -١
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ه    أس�ها  ال�ي  اإلیل�ان�ة  ال�ولة  في م)  ١٣٥٥:١٢٥٦/ ه�٧٣٦:٦٥٤الك�خان(  �ان� 

س�اس  ،إی�ان ف�اغ  وأعق�ها  سق��  ق�  وأحفاده  ألب�ائه  أث�ها    �،وع���   يوأورثها  على  وقام� 

ب��ها على ال�ل�ة وال�ف�ذ  ال���اف�ة ���ا  ال��انات ال��اس�ة ال�غ��ة  ال��    األم�  ؛الع�ی� م� 

ل�ل� ح�ص ت���رل�� على ت���� نف�ذه في    ،)١٩٥(جعلها سهلة االق��اص واح�ة �ع� األخ�� 

و�ل�امه� ب�فع ال��ائ� ال�اه�ة له �ل   ،دخاله� في �اع�ه�و�خ�اع ح�امها و   ،ه�ه ال���قة

  . )١٩٦(عام 

  ، �ال��ن�ةس��الءه على إقل�� خ�اسان ال�� �ان ��ع  ام� ناح�ة أخ�� رأ� ت���رل�� أن    

���ا�ة غ�ائ� وف��ة ت����ه ل��زعها على  أو   ، و��خ� ���نه العام�ة راض�ه ال�را��ة ال���ة ُ�ع� 

  .) ١٩٧(زدهار دخل ال�ولة ال����ر�ةاوت�ه� في  ،و��ائله ال����ة، ورؤساء ع���ه ،أم�ائه

ح�� رأ� أن    ،ت�� ت���رل�� م� س�ء األوضاع في خ�اسان ذر�عة لف�ض نف�ذه عل�هاا  

وأك� على ذل� في ت�و�اته    ،)١٩٨(م� واج�ه ال�ی�ى ت�ل�� ال���ة م� �ل� ح�امه� الفاس�ی�

�ق�له: " وأ� م�ل�ة ��� س�انها وأهلها اإلی�اء م� حاك�ها ووال�ها، وقل��ه� م���فة ع� ذل�  

  ، ال�اك�، ��� لفاتح العال� أن ����لى على تل� ال��ل�ة ����د وص�ل ال�ل�ان ح�� ال���ة 

  ) ٢٠٠( ...")١٩٩(ن��اع م�ال� خ�اسان م� سال��� آل َ��ت ام�ل�ا ق�� �

)٢٠١(ت�جه األم�� ت���ر إلى خ�اسان ب�اء على �ل� رجال ال�ی� في ال���قة    
وم�ه�    

أب �ف�ح خ�اسان��ّ   �ال�   ���� ال�ای�اد   �ش��ه ز�� ال�ی�  �ق�له : "إن ال�الئ�ة ق�   ،�ه  وذل� 

ال� ی�  في  خ�اسان  مف�اح  ���ان  وضع�  م�  اإلمارة  ه�ه  ��ل�  و�نه س�ف  ت���ر،  ل�ان 

  . )٢٠٢(و�عادة ال�� إلى ن�ا�ه ،فق�ر األم�� ت���ر إقامة الع�ل في تل� ال���ع ،��اث ال�ی�"

عام     خ�اسان  إلى  ال����ر�  ال���  زحف  ب�  ١٣٧٩ه/٧٨١ب�أ  م��ان�اه  ���ادة  م 

ت���ر  )٢٠٣(ت���رل�� األم��  �ه  ل��  أن  ل��  أم�دار�ا  افع��   ،وما  إلى    اوت�جه  ،)٢٠٤(نه� 

ال�اعة،  )٢٠٥(س�خ� ف�وض  تق���  إلى  م���  ال�ل�  حاك�ها  األم��    ، )٢٠٦(ف�ارع  ت�جه  ث� 

م�ی�ة ه�اة  إلى  پ��على(    فه�ّ   ت���ر  ال�ی�  م)  ١٣٨١:  ١٣٧٠/ـه٧٨٢:  ٧٧١حاك�ها ��اث 

حاض�ته ع�  ال��ی�ة  ،)٢٠٧(�ال�فاع  س�ان  إلص�ار  �الف�ل  �اءت  جه�ده  ال��ار    ل��  م� 

ال���ع على  ت����ه�  حاول  ال�ی�  خارج    ؛وال��ف���  ال�اقعة  وق��ره�  أم�اله�  على  خ�فًا 

وال��م�� ال�ه�  م�  ف�ّ   ، )٢٠٨(ال��ی�ة  ال��ی�ة  سق��  م�ی�ة    وعق�  إلى  ال�ی�  ��اث  األم�� 
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اع��اره ق�ل  أن  ت���رل��  ل��  ما  ل��  م�ی��ه  ،م�اورة،  ح��  إلى  أعل�    )٢٠٩(وأعاده  أن  �ع� 

له و�اع�ه  ��س�ها   ،خ��عه  ق�  ه�اة  مل�ك  �ان  ال�ى  وال���ز  األم�ال  م�  ال����  له  وق�م 

  .)٢١٠(فأم� ت���رل�� ب�قلها إلى س��ق��  ،��ال عه�ده�

أث�اء  �    ال��اد  على  ل�ق�فه�  ه�اة  م�ی�ة  س�ان  ع�  �العف�  ت���رل��  ��ام  م�  ال�غ� 

ت��� أی�� ال��� �األذ� إلى ال��ان إذا   �أالالق�ال، وح�� اس���اله لألئ�ة والعل�اء، وتعه�ه  

اآلمان أم�ال  ب�فع  ال��ی�ة  فأنه  )٢١١(قام�ا  ب����� ح��  ال�ى    ،أم�  ال��ی��ة  األب�اب  وخلع 

  ي ��ا أم� ب�قل مائ�  ،)٢١٢(ها ألقاب مل�ك آل ��ت م� أماك�ها وح�لها إلى م�ی�ة �ّ� ُنق� عل�

  . )٢١٣(و�رساله� مع أس�ه� إلى ما وراء ال�ه�وت�ارها  م� عل�اء ه�اة 

ودخ�ل حاك�ها في �اع�ه أن ق�م إل�ه أم�اء   ،أعق� سق�� م�ی�ة ه�اة في ی� ت���رل��   

�اع�ه� �عل��ن  م�نه�    ،خ�اسان  و��س  ،)٢١٤(لهوخ��ع  ن��اب�ر،  ال��ن:  ه�ه    ، وم� 

وغ��ها)٢١٥(وس��وار ال��ه�رة  ،...  والف��ن  العل�م  م�اك�  م�  ج��عها  أن    ،و�ان�  �ع�  وذل� 

  ) ٢١٦(ف�ل أهلها أن ی���ها ت���ر م�اك� ل�ام�اته على أن �ق�م ب�����ها.

و��ل� اس��لى ت���رل�� على إقل�� خ�اسان، ووضعه ت�� ح�ای�ه، وأ�قى ح�امه في    

له إعالن �اع�ه�  �ع�  وا  ، )٢١٧(م�اص�ه�  نف�ذه،  م��قة  ب��س�ع  ث�وات  الواك�فى  على  س��الء 

وجعلها تفق� ق�رًا ����ًا م� م�ان�ها    ،لعاص�ة "ه�اة" ال�ى ت��ها في فق� ش�ی� اإلقل��، و��اصة ا

  .)٢١٨(ال�ا�قة

  س��الء ت���رل�� على أراضى ال�ولة ال��ف��ة:ا -٢

ال��ف��ة    ال�ولة  س�ة   )٢١٩(كان�  م�  و��مان  فارس  اقل��ى  في  نف�ذها  ام��    ال�ى 

ال�ى  ١٣٦٣:١٣٢٣()ـهـ٧٩٥  –٧٢٣( ال�ول  م�  ت���رل�� ام)  إل�ها  ���ة    -أ��اً   -ت�ه 

الفاس�ی� أهلها م� �ل� ح�امها  اإفعق� إخ�اعه    ،ت�ل��  س��الء  القل�� خ�اسان رغ� في 

الل�  ی�م�    وذل� �ى)  ٢٢٠(م� أه�افه ال��س��ة  مه��ا� �ان�ا ت��الن ج�ءًا  �على فارس و��مان 

ل��ل��ه م�ارد اق��اد�ة ج�ی�ة، ف�ًال ع� تأم�� ��ق الق�افل ال��ار�ة ال���هة إلى بالد ما  

  ) ٢٢١(وجعلها ت�� س�ادته. ،ج���� خانضافة إلى إح�اء دولة إ ،وراء ال�ه�

وع��ما رأ� ما    �،ال��ف�   )٢٢٢(�ان ���� ال�ولة ال��ف��ة فى ذل� ال��� ال�اه ش�اع   

�اع�ه فى  ال�خ�ل  ف�ل  ت���رل��  ی�  على  وال��اب  ال��م��  م�  له  ال��اورة  �ال�ول    ،حل 
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عق� ال�سالة ال�ى أرسلها له ت���رل�� یه�ده ف�ها �ق�له:" إن هللا تعالى )  ٢٢٣(و�عالن ال����ة له

ا مل�ك  م�  ال�ائ���  ال��ام  �ل�ة  وعلى  عل���،  ناألسل��ى  م�  على  ورفع�ى  وأنى،  نام، 

نع��، و�الَّ و ون��نى على م� خالف�ى وعادانى، وق� رأی� وس�ع�. فإن أص�� وأ�ع� ف�ها  

.  )٢٢٤(عل� إن فى ق�ومى ثالثة أش�اء: ال��اب، والق��، وال��اء. و�ث� �ل ذل� عائ� عل��"اف

  .)٢٢٥(فل� ��ع ال�اه ش�اع إالَّ مهادن�ه وم�اه�ته

ح�اته، وق��ل وفاته وضع اب�ه ز�� العاب�ی�    �ل شاه ش�اع ی�ی� ب�ل� ال����ة ��ال   

ت���رل�� ن�ائي  ،ت�� وصا�ه  األم��  )٢٢٦(�ق�ل ع��ال����  إلى  ب�سالة  �ع� شاه ش�اع   ":

  ح�ای�ه ح�ى ���� أس�ته فى �ل    ؛ب�ه ز�� العاب�ی� ال�� �ان م� أم عل��ة�ات���ر ی�ص�ه  

 ،كاس�ة األرض، ق�� ال��أال�قام ع�� ال�ال��� أع�ل    يح��ة عال  :له... (�ق�ل ف�ها)

و���ج� خل�ص ال��ة، وح��  -خل� هللا تعالى مل�ه-  يوال�ی� األم�� ت���ر الّ��ر�ان  ،وال�ن�ا

�أن   ال���ة  أنهى ه�ه  أن  ال�اج�  أنه م�  الع�ل... أر�  ال�� أج�ه ع�� ح��ة مالذ  ال���ة 

 ، و�لى ال�ل�  ،إلى هللاسل�ه  ا  ،ال���� ز�� العاب�ی� �ً�ل هللا ع��ه فى �ل ع�ای���  �أسل� ول� 

أوالد  سائ�  وأشقائ  �و��ل�  ألن� يال�غار  أَُع�َّ ،  ف  ي  ح��ت��  زخ�ًا    ين��ة  ال���قة 

  لألعقاب..."

ِق�له ی�ع� ز�� العاب�ی� لل���ر      وعق� وفاة شاه ش�اع أرسل ت���رل�� م�ع�ثًا م� 

ز�� العاب�ی� أم�    ل��َّ   ،ل���ی� العه� وال����ة ال�ى �ان� قائ�ة ب��ه و��� وال�ه م� ق�ل  ،إل�ه

ت�� م� ه�ه ال�ادثة  افأثار ب�ل� غ�� األم�� ت���ر ال��    ،)٢٢٧( �ال��� على ه�ا ال��ع�ث 

خاصة �ع� أن ساءت أوضاعها ال�اخل�ة ����   ،س��الء عل�هاالذر�عة لل��جه إلى بالد فارس ل

  . )٢٢٨(وص�اعه� على الع�ش ال�الفات ال�ى قام� ب�� أف�اد األس�ة ال��ف��ة

ال�ولة ال��ف��ة ح�ى وصل إلى   ي م) ن�� أراض ١٣٨٧  /ـه٧٨٩ت�جه ت���رل�� عام (   

ف�ح�    ،س�ع�افهالأصفهان العاص�ة، وع��� فى �اه�ها ف��ج إل�ه األ��ان وعل�اء ال�ی�  

رل��  وعق� ذل� أم� ت���   ،)٢٢٩(ت���ر به� وأح�� اس���اله� �ع� تعه�ه� ب�فع ض���ة األمان 

األم�ال  ل��ع  ج��ه  م�  ف�قة  �إرسال  وقام  وسالح،  خ�ل  م�  ف�ها  ما  و�ل  ال��ی�ة  ب��ل�� 

وال���ان  ،ال�ق�رة الف�اد  أع�ال  �ع�  ارت���ا  ال���  ه�الء  أهال   ،ل��  غ��  أثار    ي م�ا 

ش��، فان�عج ت���ر ل�ق�له� واش�� غ��ه، وأص�ر أوام�ه    فقام�ا �ق�ل ثالثة اآلف  ،أصفهان
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�ق�ل   ،)٢٣٠(الف ش��   ٧٠م� س�انها ق�ر ���الى    اً ����   اً فق�ل�ا ع�د   ،�إ�احة ال��ی�ة ل���ده

و�ه�ت ص�رة ی�م    ،:" وص�ر ال��� ���ع س�ع�� ألف رأس إن�ان)٢٣١(�ع��ال�زاق س��ق��

  ��ارات وال�الل".ال��امة عالن�ة، وأم� ف��ع�ا م� ال��اج� ال

ا    م�  ت���رل��  ف�غ  ���ادة  الع��ما  ج��ه  م�  حام�ة  ف�ها  ت�ك  أصفهان  على  س��الء 

جاون ب��  شاه  ي حاجى  ال�   ،)٢٣٢(و��سف  ش��از  م�ی�ة  إلى  ت�جه  ز��    يث�  ����ها  �ان 

ف�ّ  ال��  شاه ش�اع  ب�  ت���رل��  العاب�ی�  �ق�ب وص�ل  اب�    ،م�ها عق� س�اعه  إلى  ول�أ 

فى   م���ر  شاه  تُ ع�ه  �  )٢٣٣(���َ م�ی�ة  قام  م���ر  شاه  وصل   )٢٣٤(ع�قالهال��  وع��ما 

األم�� ت���ر إلى ش��از أقام مع���ه ��اه� ال��ی�ة ف��� إلى م���ه ���ة أم�اء آل م�ف�  

ث�    ،األم�� ت���ر ب�ق��� م�ن فارس عل�ه�و�عل��ن خ��عه� ب�� ی��ه، فقام    ،�ق�م�ن ه�ا�اه�

  ) ٢٣٥(عاد إلى س��ق�� م����ًا ��ا ح�له م� الغ�ائ� واألم�ال.

ل�� ما ل�� أن ت��دت ال��ازعات م�ة أخ�� ب�� أم�اء األس�ة ال��ف��ة عق� رح�ل     

ثار  آوعانى األهالى م�    ، ت���رل��، وازدادت األم�ر س�ءًا، وان���ت الف�ضى فى أرجاء ال�الد 

��ل�ه� م�    ي�  ،رسل�ها إلى ت���رل��أتل� ال��ازعات ف��� أ��ان ال�الد وعل�اؤها ����اه� و 

آل م�ف� �ق�له.  )٢٣٦(ش�ور  ذل�  ت���ر ع�  أهل    يق� وصل��   ين� �أ :"و��ا    و���ث�ا  رسائل 

  ) ٢٣٧(الع�اق ����ن م� تع�� آل م�ف� ومل�ك ال��ائف فق� ق�رت معاق��ه�،..."

م� ش�او� العل�اء واأل��ان ذر�عة للق�اء على ح�ام آل م�ف� ال�ی� ات�� ت���رل��     

فأص�ر أوام�ه �اع�قال ج��ع أم�اء األس�ة ال��ف��ة    ،ع�اق الع�� م� �ل� ح��ه�  يعانى أهال

ق�ل م�  له  و�اع�ه�  خ��عه�  أعل��ا  ق�  �ان�ا  ال�ی�  وم�ادرة    ،ح�ى  �ق�له�  أم�  ث� 

  ، ال�ولة ال��ف��ة   يت�ق�� ه�فه �ال����ة على أراض  و��ل� ت��� ت���رل�� م�  ،)٢٣٨(أمالكه�

وجعل ش��از    ،وقام ب�ع��� اب�ه "م��زا ع�� ش�خ" على بالد فارس  ،وض�ها إلى م��قة نف�ذه

  )٢٣٩(ل���ه. اق�َّ مَ 

  ال����ة على الع�اق الع��ى: -٣

م��قة      إلى  أراض�ها  ال��ف��ة، وض�  ال�ولة  على ح�ام  ت���رل�� عق� ق�ائه  ش�ع 

�ا  ال��س��ة  م��وعاته  اس���ال  في  الع��النف�ذه  الع�اق  على  ال�الفة   ،)٢٤٠(يس��الء  معقل 
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عام   ه�الك�خان  أسق�ها  ال�ى  ال�ولة  ١٢٥٨/ ـه٦٥٦ال��اس�ة  أنقاضها  على  وأقام  م. 

    .)٢٤٢(  م١٣٥٥/ـه٣٦٧ح��� فارس والع�اق ح�ى عاِم   يال� )٢٤١(اإلیل�ان�ة 

�أه��ة      الع�اق  بالد  ����ةإت��ع�  واق��اد�ة  ال�ام  ،س��ات���ة  ل�الد  مف�احًا    ، ل��نها 

على ��ق ال��ارة  س��الء عل�ها إلح�ام ����ه  الل�ل� رغ� ت���رل�� في ا  ،وم��  ،وال��از

ال�هات  م��لف  إلى  وال���هة  م�ها  ال�ارجة  ع��    ،ال�ول�ة  ال�ه�  وراء  ما  بالد  إلى  وم�ها 

. ��ل� رأ� ت���رل�� أن س���ته على ال��ق ال��د�ة إلى الع�اق س�ف ت���ه م�  )٢٤٣(إی�ان

ی��أ م� ال��فة وا خ� آلتأم�� ��ق ال�ج ال���هة إلى م�ة ال���مة، و�ان أح� ه�ه ال��ق 

  . )٢٤٤(م�ة ال���مة  يو�ل���ان ع�� "ذات ع�ق" ش�ال ش�ق ،ی��أ م� ال���ة

ت�� ح�� ال�ل�ان أح�� ب�    -أث�اء م�ار�ة ت���رل�� لل��ف���   -�ان� بالد الع�اق    

ال�الئ��ة  �،ال�الئ�   )٢٤٥(أو�� ال�ولة  ح��  إلى  ال�ص�ل  م�  ت���  ص�اع    )٢٤٦(ال��  عق� 

 ، م �ع� أن و�� نف�ذه في ت����١٣٨٢/ـ ه٧٨٤غل�ه عل�ه� عام  �هى ب�ان خ�ته  إ���ل ب��ه و���  

  . )٢٤٧(وال�ل�ان�ة ،وت��� ،و�غ�اد 

ال����ر   ،ات�� ال�ل�ان أح�� ب� أو�� ���� األف�    ال��   � وع�م تق�ی�ه ل��� ال�� 

�ال�ه ف�ها �ال���ل    فل� ����� ل�سالة ت���رل�� ال�ى  ،صار قاب ق�س�� أو أدنى م� دول�ه

�اع�ه في  وال�خ�ل  ی��ه  ته���ةإبل    ،)٢٤٨(ب��  ب�سالة  عل�ه  رد  ل�ا   -)٢٤٩(نه  أوردها 

عل� �ا ت���ر ال�ع�وف �ال�ل� وال��ر ع��ما وصل� ا :"    جاء ف�ها  )٢٥٠(-ع��ال���� ن�ائي 

ف�ها   لق�اءتها فأ�لع�ا على ما  أقل خ�م�ا  الالمعق�لة، اس�ل�ها  �ف��...  م� اع�ا�� برسال�� 

إالّ  أن�  م�اقفه    وما  رغ�  عل�ه  الغل�ة  �ان�  م���ر  شاه  ال��ح�م  وأن  ص��اء،  في  ن�لة 

ُ َما َ�َ�اءُ   ال����ة. ل�� ل�ل أجل ��اب" . وذ��ت في ) ٢٥١( "َوِع�َ�ُه ُأمُّ الِ�َ�اِب  َوُ�ْ�ِ��ُ  َ�ْ�ُ�� �َّ

م� ت���رنا  هل  الق�م  على  م��ًا  إالّ   ل�؛رسال��  له  ح�لة  ال  األع�ج  إن  على    إذ  ���ى  أن 

  . )٢٥٢("َوَسَ�ْعَلُ� الَِّ�یَ� َ�َلُ��ا َأ�َّ ُم�َقَلٍ� َی�َقِلُ��نَ  ر���ه"

ال�ول    ح�ام  مع  ال�عاون  أو��  ب�  أح��  ال�ل�ان  رف�  أخ��  ناح�ة    ) ٢٥٣(وم� 

ه�ا ف�ًال ع�   ،)٢٥٤(� ال��اورة ال�ی� ع�ض�ا عل�ه إقامة ت�الف ���ا ب��ه� ل�� الغ�و ال����ر 

نه وجه اه��امه لق�ع ال���ات إبل    ،ع�م ات�اذه اإلج�اءات الع����ة ال�ا��ة ل�فع ه�ا ال���

و  �ه،  اإل�احة  اس�ه�ف�  ال�ى  أضعف� اال�اخل�ة  ال�ى  ال��اقات  م�  ال����  ق�عها  في  رت�� 
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ب����رل��ج� :" ول�ا  )٦٢٥(اب� ع���اه  �ق�ل  .)٢٥٥(ه�ه ال�اخل�ة، وجعل� أهل �غ�اد ������ون 

تع��ه ی�  الع�اق،م�  ال�ل�ان على م�ال�  ال�فقة واإلرفاق، وش�ع ��ل�    ،اس��لى  وض� ج�اح 

ف��اه�  والف��ر،  الف��  في  �الغ  ث�  ول�ل�ه،  ی�مه  والف�اد  ال��ر  في  و��ه�  ورع��ه،  نف�ه 

فق�ل    ،وت�اه� �ال��ور، وات�� سف� ال�ماء إلى سل� األم�ال، وثل� األع�اض ثل�اً   ي، �ال�عاص

�ه   َم�ُّ �غ�اد  أهل  ب����ر،  ،  إن  َ�ْ�ِ��  واس�غاث�ا  َ�اْلُ�ْهِل  ِ�َ�اٍء  ُ�َغاُث�ا  َ�ْ�َ�ِغ�ُ��ا  َوِ�ن 

  . ")٧٢٥(الُ�ُج�هَ 

 ي اس�غل األم�� ت���ر ع�م خ��ع ال�ل�ان أح�� ال�الئ�� له �ال�اعة، ورده ال�ه��   

ع����ة ق�ة  و�رسال  رسال�ه،  �ه  )٨٢٥(على  �غ�اد  أهل  اس���اد  ع�  ف�ًال   ذر�عةً   ،ل��ار��ه، 

�غ�اد  أهلها  ي�  ؛لل��جه ص�ب  ع�  ال�ل�  ب�    ،)٢٥٩(ی�فع  أح��  ال�ل�ان  عل�  و��  أوع��ما 

ت���رل�� �غ�اد   �اق��اب  ال�ف�  ،م�  ب�ئاسة  وف�  �إرسال  ع��ال�ح��    يسارع  ال�ی�  ن�ر  ال��خ 

أن    ال��اسانى ل��  ما  ل��  �ال�ضا  ت���ر  ف��اه�  ل����رل��.  اع��ار  ال����ة ورسالة  �اله�ا�ا 

م�����ًا    ،حل�   يول� ��� ال�ل�ان أح�� ب� أو�� مل�أ س�� الف�ار إل  ،)٢٦٠(ت�جه إلى �غ�اد 

وأم�اله ح���ه  فق�  أن  �ع�  وذل�  ب�ق�ق،  ال�اص�  ال��ل��ى  �ق�ل    ، )٢٦١( �ال�ل�ان 

ل�ها �ع�اك�ه ح�ى بلغ ال�ر���، وه� ع� �غ�اد م���ة ی�م��، إ  ت���ر)(  :" ت�جه)٢٦٢(� ال�ق��� 

نا أت�ك �غ�اد ألجل�، إوقال"  ،فأك�مه ت���ر  يل�ه اب� أو�� �ال��خ ن�ر ال�ی� ال��اسان إ��ع�  

ورحل ی��� ال�ل�ان�ة، ��ع� ال��خ ن�ر ال�ی� ���ه �ال��ارة إلى �غ�اد، وق�م في أث�ها، و�ان  

إالَّ ت���ر ق� ن�ل   -��أناوق�    -�غ�اد م� ���� أخ� فل� ��ع� اب� أو��ت���ر ق� سار ی��� 

وأم� �ق�ع ال���، ورحل   ،�غ�اد ق�ل أن ��ل إل�ها ال��خ ن�ر ال�ی� ف�ه� ع�� ذل�  ي غ��

�أم�اله وأوالده وق� ال��� م� ل�لة ال��� ال����ر، وت�ك ال�ل� ف�خل إل�ها ت���ر، وأرسل اب�ه  

�ه �الِ�لة، ونه� ماله، وس�ى ح���ه، وق�ل واس� ����ًا م�� معه، ون�ا في أث� اب� أو�� فأدر 

  اب� أو�� في �ائفة، وه�ب فق�� حل�، وتالح� �ه م� ت�قى م� أص�ا�ه..." 

ال��ی�ة      أب�اب  �ف�ح  أهلها  قام  أن  �ع�  �غ�اد  دخ�ل  م�  ت���  فق�  ت���رل��  أما 

أث�اء ح�لة ه�الك�خان    )٢٦٣(�ائع�� �غ�اد م� ق�ل وت����  له  خ��ة م� ت��ار ما تع�ض� 

،  وأم�اله�  ، �غ�اد ل�أم�� أرواحه�  يس��الم أهالام�    و�ال�غ�.  )٢٦٤( م١٢٥٨/ـه٦٥٦عل�ها عام  

أشارت إلى ��اعة ما ارت��ه ال���    )٥٢٦(�ع� ال��ادر  وأع�اضه� م� ��� ت���رل��، فإن
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وم�ادرة أم�ال ال���ة. ب���ا ت��� م�ادر   ،وه�� أع�اض ال��اء  ،وتع�ی�   ،ال����ر� م� ق�ل

أخ�� أن ت���ر صادر أم�ال ال�ل�ان أح�� وذخائ�ه، ول� �ف�ض على ال��ان إالَّ  )  ٦٢٦(تار���ة

األمان ����ها  ،أم�ال  ول�  ونه�ها  �غ�اد  إلى  ت�جه  ت���ر  ان  "ف���  ع���اه  اب�  ول��    ،أما 

  .)٧٢٦(سل�ها سل�ًا"

ت    �أقام  قام خاللها  ح�الى شه���  ب�غ�اد  أم�رهاا ���رل��  ل�����  إج�اءات  ع�ة    ، ت�اذ 

ال���او  ال��اجه م�ع�د  تع���  ی��اوح ع�دها ما    � م�ها:  �غ�اد مع حام�ة ع����ة  وال�ًا على 

  س�ها أم� ���ب ال�ق�د و�عالن ال���ة �و   ،)٨٢٦(فارس  ثالثة آالف إلى خ��ة آالف  ب��
)٩٢٦(،  

لقاء ج��ع ال���ر إأم� �  ��ا  أم� �إغالق ب��ت ال�عارة ال�ى �ان� م����ة في �غ�اد،��ل�  و 

والعل�اء    ،والف�ان��   ،أم� ب�قل م���عة ����ة م� ال��ف���ذل�    يإضافة إل  ،)٧٠٢(في نه� دجلة

خ��ته�  م�  ل���ف��  س��ق��  �غ�اد   ،)٢٧١(إلى  إخ�اع  م�  االن�هاء  ع�ل�اته    ،و�ع�  واصل 

الع�اق م�ن  إخ�اع  في  بالد    ،الع����ة  في  ال��ال��  دولة  ل��ود  م�اخ�ًا  صار  ح�ى 

  . )٢٢٧(ال�ام

  وخ��ع ال�ل�ان ف�ج ب� ب�ق�ق ل�اع�ه: ، ال�حف على ال�ام   -٤

ت�لع ت���رل�� عق� اس��الئه على م�ی�ة �غ�اد حاض�ة ال�الفة ال��اس�ة األولى إلى    

م�ی�ة القاه�ة ال�اض�ة ال�ان�ة لل�الفة ال��اس�ة ال�ي أح�اها ال�اه� ب���س عام  ال����ة على  

ل����   ،)٢٧٣(م١٢٦٠/ ـه٦٥٩ ال�ص�ل  في  حل�ه  ت�ق��  ذل�  وراء  م�  �أمل  ت���ر  و�ان 

  . )٢٧٤(وس�ادة العال� اإلسالمي ،ال�الفة

الچراك�ة    ال��ال��  ب�ولة  ت���ر  األم��  عالقة  ال�ل�  )٥٢٧( ب�أت  عه�  ال�اه�  م��  ان 

و���حه   ،ح�� أراد األم�� ت���ر في �اد� األم� إخفاء ن�ا�اه الع�وان�ة   ،الچر��ى  )٦٢٧(ب�ق�ق 

فأرسل ال�ه وف�ًا ب�ئاسة    ،في غ�و ال�ام ع� ال�ل�ان ال�اه� ب�ق�ق ح�ى ال ���ع� ل��ابه�ه

ل�� م� ه�ه ل�� ال�ل�ان ب�ق�ق راوده ا  ،)٨٢٧(م��ًال ب�سالة و�ع� اله�ا�ا  ،)٧٢٧(ال��خ ساوه

ل�ل� أم� نائ�ه    ؛)٩٢٧(س�ع�اد للقائهالی���ه ع� ا  ي�  ،و�� أنها خ�عة م� ت���رل��  ،ال�فارة

  ، )٨٠٢(في ال�ح�ة �ق�ل أع�اء ال�فارة ���ا ع�ا رجل واح� أرسله إلى القاه�ة �ال�سالة واله�ا�ا

  .)٢٨١(وال ش� أن ه�ه الفعلة ق� أثارت غ�� ت���رل��
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ع��ما عل� ت���ر ��ق�ل رجاله قام �إرسال رسالة ثان�ة لل�اه� ب�ق�ق ت���� ال�ه�ی�    

:"  ،وال�ع��  ف�ها  م� س��ه�ق�ل  أَّنا ج�� هللا م�ل�ق�ن  اعل��ا  وم�ل��ن على م� حل   ،... 

عل�ه غ��ه، ال ن�ق ل�اك، وال ن�ح� ع��ة �اك، ق� ن�ع هللا ال�ح�ة م� قل���ا، فال��ل ث� ال��ل  

فل�� ما ل�ا وعل��� ما عل��ا،    ،وق�ل�� ش���ا  ،ل�� ل� ��� م� ح���ا،... وأن�� فإن أ�ع�� أم�نا

  ) ٢٨٢(فال تل�م�ا إالَّ أنف���..." ،����� ت�ادی��و�ن خالف�� وعلى  

ال�ل�ان ب�ق�ق رد على  اع ال�اخل�ة في ال�ولة ال��ل���ة، فإن  م� س�ء األوض  و�ال�غ�  

وأعل� رف�ه �ال�خ�ل في   ،ال�فات ال�م��ةو�ع�    ت���رل�� ب�سالة ت���خ وصفه ف�ها �ال�ف� 

ح�� قال :" أ�ع� أم�� ال��م��� خل�فة رب العال��� ت�ال��ن   ، )٢٨٣( س�ع�اده ل��ار��هاو  ،�اع�ه

ث� ت�جه    ،")٨٤٢(َوَسَ�ْعَلُ� الَِّ�یَ� َ�َلُ��ا َأ�َّ ُم�َقَلٍ� َی�َقِلُ��نَ ال س�ع ل�� وال �اعة...  ؛  م�ا ال�اعة

  .)٢٨٥(وتق���ها ،إلى ال�ام ل�فق� القالع وال���ن 

���� ان�غاله ب�����   ل�ام في ذل� ال���َّ أع�ض األم�� ت���ر ع� ال��جه إلى بالد ا   

ال�ي   ال��ا��  في  وتق��ة  انف�ذه  دول�ه،  ت����  إعادة  إلى  حاج�ه  ع�  ف�ًال  عل�ها،  س��لى 

وفى أث�اء غ�واته  ،  )٢٨٧(ته ال����ة ت�جه إلى اله�� ا. و�ع� أن أت� ت���رل�� اس�ع�اد )٦٢٨(ج��ه

  .) ٢٨٨(ف���د ع�مه على غ�و ال�ام وم�� بها وصله ن�أ وفاة ال�ل�ان ال�اه� ب�ق�ق 

ت�لي ال�ل�ان ف�ج ع�ش ال�الد خلفًا ألب�ه، و�ان ال ی�ال �فًال في العاش�ة م� ع��ه     

اخ�لف� أه�اؤه� ال�ی�  ل��ار األم�اء  ال����    ، فاس��ل�  ال���ل على  وت�ار�� م�امعه� في 

ول� ی���ه�ا    ،�ا�ات داخل ال�الد ض�الاألم� ال�� أد� إلى تفاق� الف�ضى وا ،م� ال�ل�ة وال�ف�ذ 

  . )٢٨٩(إلى خ�� ال�حف ال����ر� ال�� دق أب�اب ال�ام

�ا    ال�ام  بالد  لغ�و  ت���رل��  ال��نالمه�    ، و�ه��ا  ،م�ها مل��ة  ،س��الء على �ع� 

أح�   دم�� مع  ال�ی� في  الق�اة ورجال  إلى  ال�ام وجه رسالة  اق��ب م�  وع���اب، وع��ما 

و���� اس�ه في    ،:" أن ه�فه ه� ال�ص�ل إلى م�� ل���ب بها ال��ةم�ع�ث�ه ی�لغه� ف�ها

ال��عة" ال��ع�ث   ،خ��ة  ه�ا  �ق�ل  "س�دون"  دم��  نائ�  إالَّ    ،)٢٩٠(فقام  ت���ر  م�  �ان  ف�ا 

تع�ض�   ال�ي  ال��ن  أولى  حل�  م�ی�ة  و�ان�  ال�ام،  بالد  على  ال��ارة  ����شه  ال�حف 

ث اس���  ش�ی�  ق�ال  و�ع�  ال��سة،  ع��ة  له��اته  دخ�لها  م�  ت���  ال��ی�ة  ��اه�  أ�ام  الثة 

ع�اد م� ج��ه إلى دم��، وقفل ال�اق�ن �الع�دة أ وف�ار    ي،نه�ار مقاومة ال��� ال��ل��اعق�  
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حل�  والعامة  ،إلى  ال���  م�  ����ة  أع�اد  هالك  إلى  أب�ابها  ع��  االزدحام  أعق�ه�    ،وحال  ث� 

  . )٢٩١(ح��اء �القلعةالإلى ا ياألم�اء واألهال ف�ارع �ع�  ،د ال����ر��ن �أس�ون و�ق�ل�ن � ال��

:"  )٢٩٢(ی��� اب� خل�ون ،  تع�ض� م�ی�ة حل� أل��ع أن�اع ال����ل على ی� ال����ر���  

ال�ه� في ال���ت فأقف�ت، ون�ع� ال��مة ع� ال��اج� فاس�����، وان����   �وان�لق� أی� 

ن�اح في  وال��اب  الع��  و���  وتع�دت،  والعقائل،  ال�ل�ان  م�  األس��  أما   ،ال�الد"  يمقاود 

ث�   فأم�ه�،  األمان،  و�ل��ا  ال��اص�ون  اس��ل�  أ�ام،  ثالثة  اس���  لها  ح�ار  ��ع�  القلعة 

وعق� ����ة ت���ر على ال��ی�ة �ل�   ،)٢٩٣(م� ال�خائ� واألم�الاس��لى ال��� على ما بها  

  .)٢٩٤(و��ا��ه� في الع�ی� م� األم�ر ،ل�قى به� صار ��أله�امقابلة عل�ائها وع��ما 

عق�       ت���رل��  ال�اماقام  م�ن  على  �ال�حف  حل�  م�ی�ة  على  فاس��لى    ،س��الئه 

ف����   ،�ه إلى م�ی��ي ص��ا و���وت وأرسل ف�قة م� ج�  ،)٢٩٥(و�عل��   ،على ح�اة وح�� 

عل�ه�ا ال����ة  م�  الغ�ائ�  ، ال���  م�  �ال����  م�ی�ة    ،)٢٩٦( وعادوا  ن��  ف��جه  ت���رل��  أما 

خ��ة م� الهالك  ،س��� به� الف�عا ،دم��، وع��ما عل� أهالى دم�� ���� اق��ا�ه م� م�ی��ه�

ی��ه على  ال��اس  ،)٢٩٧(وال�مار  ف�ه�  ب�  القلعة  نائ�  ال�الح  ،ل��  ح�ل  على   ،وش�عه� 

  . )٢٩٨(س�ع�اد لل�فاع ع� ال��ی�ةالوا

رأت ض�ورة ال��جه إلى   ،وع��ما وصل� ه�ه األخ�ار إلى ال��ادة ال��ل���ة في م��   

  ، ف�خلها ق�ل وص�ل ت���ر   ،ف�ار ال�ل�ان ف�ج ����ه ن�� دم��  ،ال�ام ل��اجهة ت���رل��

وأخ� ی�ه�أ لق�ال ت���رل�� ال��    ،م١٤٠٠  /ـه٨٠٣ال�ادس م� ج�اد� األولى عام    وذل� في

  .)٢٩٩(فع��� على �ع� ع�ة ف�اسخ م�ها ،م�ی�ة دم�� يوصل ����ه إلى غ��

ا    ت���رل��  ق�الالحاول  دون  ال��ی�ة  ال�ل�ان ف�ج م�ع�ث   ،س��الء على  إلى  فأرسل 

وذ�� اس�ه   ،وس� ال�ق�د �اس�ه  ، )٣٠٠(�ل��أم� ِق�له ل�ل� ال�لح ���� إ�الق س�اح قائ�ه  

ال���ة ال�ل�ان  ،في  جان�  م�  الق��ل  ی�ل  ل�  �ل�ه  �ع�    ،)٣٠١(ل��  الف��ق��  ب��  ف�ارت 

الع���  دهائه  ت���رل��  ف�ها  اس���م  وتقابل    � ال��اوشات  دم��،  م�ی�ة  م�  اق��ب  ح�ى 

ل�جه وجهًا  ال��ل��  ،ال���ان  �ال���  ف�ج    يفل��  ال�ل�ان  شع�  وع��ما  ����ة،  خ�ائ� 

  ، ل�� ت���ر رف� م�ال��ه  ،أرسل إلى ت���رل�� في اس��اب�ه ل�ل� ال�لح  ؛��عف م�قفه

ال��ی�ةو  على  ح�اره  إلح�ام  ال�امل   ، )٣٠٢(تق�م  ح�اره  ف�ض  م�  ت���ر  ی����  أن  وق�ل 
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ال�فاجئ  ،عل�ها �االن��اب  ال����  وج��ه  ف�ج  ال�ل�ان  ج�ح    )٣٠٣(قام  ت��  دم��  م� 

  .)٣٠٤(تار��� ال��ی�ة في م�اجهة ت���رل�� ،ال�الم

�غل� أب�اب ال��ی�ة  ن��اب ال�ل�ان ف�ج وأم�ائه إلى م��  اقام أهالى دم�� عق�     

وع��ما وج� ت���رل��  ،  )  ٣٠٥(وال��ل�لة دون سق��ها في ی� ال����ر���  ،وم�اصلة ال�فاع ع�ها

ه�  انفأرسل إلى أهالى دم�� رس�ل�� ی�ع�   ،أن م� ال�ع��ة اح�اللها �ال��ب ل�أ إلى ال��لة

إت�ام ال�لح  لل�فاوض   لم�ه� إرسال رجل عاق  نإلى ال�لح، و��ل�ا  فالقى ه�ا ال�ل�    ،في 

و�نقاذ ال��ی�ة م�    ،ال�ی� أرادوا ال�الص م� ال��اروعل�ائها  ال�ضا م� �ع� أ��ان دم��  

تغ�   ، )٣٠٦(ال��اب  اب�  س�ع  )٣٠٧(�ب�د  � �ق�ل  ول�ا  في  أ :"  ت���ر  أص�اب  �الم  دم��  هل 

فُأرخىَّ م�    ي ح ال���لخ��اره� في إرسال قاضي الق�اة تقى ال�ی� إب�ا��� ب� مفلاال�لح وقع  

إلى األرض  دم��  �ه   ،س�ر  واج��ع  ت���ر  إلى  ت���ر    ،وت�جه  وق� خ�عه  دم��  إلى  وعاد 

صلى هللا عل�ه  -وق� أع�ق�ها ل�س�ل هللا    ،له " ه�ه بل�ة األن��اء وال��ا�ة  ، قائالً ب����� �المه

ما   ينائ� دم�� ع�� ق�له ل�س�ل  م� س�دون   يول�ال ح�ق  ،"�وع� أوالد   يص�قة ع�   -وسل�

  ، ،... ول� ی�� اآلن غ�ض إال الع�دة� وفى أس�   يأت��ها، وق� سار س�دون ال����ر في ����

  .")٣٠٨(م� ال�ق�مة م� ال�ق�ات   يول�� ال ب� م� أخ� عادت 

ح�ی�ه    في  ت���رل�� صادق  أن  مفلح  اب�  في   ،أع�ق�  دم��  إلى  ع�دته  ف��ع عق� 

ال�ف ع� م�ار��ه  ،ال��اء عل�ه إلى  ال�اس  دی�ه وُح�� اع�قاده، ودعا  فاس��اب  ،  )٣٠٩(وعلى 

ه�د   أن  �ع�  رأ�ه  تغل�  األم�  نها�ة  وفى  أخ��،  �ائفة  ال�اس، ورف��  م�  �ائفة  ل�ع�ته 

اله�ا�ا ال�ي  ت�ه��  ي  وش�ع�ا ف  ،ف�ف ال�اس ع� الق�ال  ،)٣١٠(ال��الف�� له �الق�ل وه�ر ال�ماء

  .)٣١١(�ل�ها ت���رل��

ت���ر   مع���  إلى  دم��  عل�اء  �ع�  ���اح�ة  مفلح  اب�  نائ�  ا ف  ،سار  ع��ضه� 

  ، ل� یل�ف��ا إل�ه  ، ل��ه�وه�ده� ���ق ال��ی�ة    –ال�� �ان راف�ًا له�ا ال�لح    -قلعة دم��

ه�ا�اه� له  ق�م�ا  ت���رل��  إلى  وصل�ا  وفادته�  ،وع��ما  م���رًا    ،فأك�م  مفلح  اب�  وأع�ى 

وفى أث�اء ه�ا اللقاء ج�ت ب��    ،)٣١٢(ی���� تع��� �ع�ه� في �ع� ال��اص� في ال��ی�ة 

ال��ا��ات  �ع�  العل�اء  وه�الء  ان��افه�    ،)٣١٣(ت���ر  وق�ل  حل�،  عل�اء  مع  ح�ث  ��ا 
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لف دی�ار، وأرسل مع ه�ا  أعلى أن ���ع�ا له ف��ة ق�رها    ،مانًا ألهل دم��أم��ه� ت���ر  

  . )٣١٤(ال�ف� أح� أم�ائه ل���ع ال��� ال����ر��� م� دخ�ل ال��ی�ة

ت���رل��ش�ع        على  ال��اء  في  دم��  إلى  ع�دته�  عق�  م�اس�ه    ،العل�اء  وعلى 

وم�التهوف �اع�ه  إلى  ال�اس  ودع�ا  األهال  ،�ائله،  مفلح  اب�  القاضي  س�عة    يوح�  على 

ال�ال،   ت���رل��ال��  ت�ه��  إلى  والعل�اء  مفلح  اب�  وح�له  وج��ة،  ف��ة  في  ل��    ،ت� ج�عه 

ِق�له �إج�اره�    ،ت���ر غ�� ول� ی�ض �ه، وقام �إخ�اجه� ����قة مه��ة و�لف ج�اعة م� 

  ) ٥٣١(ذ��ًا. آخ� ����ه ع��ة مالی�� دی�ارِ غ على ال�عه� ب�فع م�ل

ال�ي �ل�ها ت���ر      ال��الغ  اب� مفلح وم� معه م� عل�اء دم�� �ف�ض  القاضي  قام 

أهال ال��اة م� ���ه   -ال��ی�ة   ي على  له  تق���ها  في  أن  ال�اس ع�اًء    -��ا م�ه�  وق� القى 

األم�ال  اً ش�ی�  تل�  ج�ع  تغ�   ،)٦٣١(في  اب�  �) ٣١٧(�ب�د  � �ق�ل  �ال�اس  "ف��ل  ه�ا ا:  س���اج 

، وع�ق� ���� م�ه� �ال��ب، فغل� األسعار، وع� وج�د األق�ات،...  بالُء ع���ً   م�ه� ثان�اً 

 بها على م�اب�  
َ
ُدِعى تق� بها ج�عة إالَّ م�ت�� ح�ى  وتع�ل� صالة ال��عة م� دم��، فل� 

م���د  لل�ل�ان  ت���رل��.."  يول�ل  ،)٣١٨(دم��  األم��  اب�  إلى   ،عه�ه  األم�ال  ح�ل�  ث� 

ل��ها ل� ت�ض أ��اعه و�ال�ه� �ال���� م� ال�ال وال�الح، وع��ما اس��لى على ما    ،ت���ر

ذل�  ففعل�ا  وحاراتها  ال��ی�ة  خ��  ج��ع  ���ا�ة  وأص�ا�ه  مفلح  اب�  أم�  ت���ر    ،أراد  فقام 

  .)٣١٩(ب�ق���ها على أم�ائه

ال��ی�ة    خ��ات  و�����ف  دم��  عل�اء  ��ه  �فاوض  ت���ر  �ان  ال��  ال�ق�    ، وفى 

ح�ى اس��ل�� �ع�   ،أص�ر أوام�ه إلى ق�اته ���اص�ة قلعة دم�� ال�ي اس�ع�� عل�ه� ف��ة

  ). ٣٢٠(س��الء على ما بها م� أم�ال وسالحالفأم� ت���ر �ا  ،كفاح م��� م� نائ�ها وم� معه

أم��    ف�خل�ا ال��ی�ة ون�ل �لَّ   ،ائه ال�ی� ق�� عل�ه� م�ی�ة دم����ل� دفع ت���ر �أم�    

و  �ق��ه،  األم�الأم�ه�  م�  ل�یه�  ت�قى  ما  اس���اج  به�ف  الع�اب  أن�اع  �ل  �ال��ان   ، ن�ل�ا 

  ، )٣٢١(ل�����ل�ا نه� ال��ار  ،ی�مًا ث� أعق�ه� ت���ر �ف�قة ال��اة م� ج��ه  ١٩واس��� ذل� م�ة  

ت ال�ور وغ��ها، وس��ا ن�اء دم�� آال:" ف�ه��ا ما ق�روا عل�ه م�    )٣٢٢(�ب�د  � �ق�ل اب� تغ� 

دونها،   ،�أج�عه� ف�ا  س���  خ��  ع��ه  م�  ال�غار  م�  وت���ا  وال�جال،  األوالد  وساق�ا 

 ،وساق�ا ال���ع م������ في ال��ال" ول� ���ف�ا ب�ل� بل أض�م�ا ال�ار في ال��ازل وال��اج� 
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وصف اب� خل�ون ه�ا ال��اب �ق�له:" ان�لق� أی�� ع�اك�ه على  ف�ارت ال��ی�ة خ�ا�ًا وق�  

ال�ار في ج�رانها �ال�ه� وال�����، و��الق  إلى    ،ع��انها  ال����  الُ�قف، وتع��  فاح��ق� 

ف�ق��   - جامع ب�ى أم�ة   -والُ��� وجامعها األع��  ،وال�وا�ا  ،وال��ان�، وال��ارس،  ال��اج� 

لإكلها   مائلة  ال��ران  �قا�ا م�  ذل� م� ال  أث�اء  ال�ل�  لل���، وخ�ب س�ر  ت�� م�����ة   �

وعق� ذل� غادر   ،ت�اوله �أی�� الع��، وأص��� دم�� أث�ًا ذم��ًا �ع� أن �ان� ع��ًا رائقة"

  . )٣٢٣(والع�ال ال�ه�ة ال�ی� حفل� به� م�ی�ة دم�� ،ت���رل�� ال��ی�ة م����ًا معه ال��ف���

ال�ل�ان ف�ج أرسل   فإن  ،ال�ام على ی� ت���رل��م� ال�مار ال�� ل�� ب�الد    و�ال�غ�   

له ُ�عل� خ��عه  عام    إل�ه  �ای���  الع��انى  ال�ل�ان  ه���ة  م�  ت���ر  ت���    / ـ ه٨٠٥عق� 

ف�ًال   ،م، فأم� �أن تُق�أ ال���ة في م�ل��ه �اس� األم�� ت���ر، وت�دان الع�لة �اس�ه١٤٠٢

  . )٣٢٤(ع� تعه�ه �إرسال ال��اج �ل عام إلى خ�ان�ه العام�ة

  إعالن ت���رل�� لل�هاد ال�ق�س:

  غ�و اله��: -أ

ت���رل�� ال�ی� اإلسالمي ذر�عه لغ�و بالد اله��     فأعل� أنه ی��� ن�� اإلسالم    ،ات�� 

ال�ف� اإلسالم"  ،وم��  "غاز�  �اس�  اآلفاق  في  ���ه�  م���د   ؛ح�ى  �ال�ل�ان  اس�ة 

ی�د  )٣٢٥(الغ�ن��  �أنه  )٦٣٢(��ق�ل  ت���ر  األم��  س�ع  م�ال�   �ال�غ�:"  في  ی�فع�ن  أنه�  م� 

على  اس� هللا  و��ق��ن  وغ��ها،  دلهى  م�ل  ال��ا��  �ع�  في  اإلسالمي  ال�ی�  را�ات  اله�� 

وال�نان��،   وال��ال�    نفإال�راه�  ال��ال�  تل�  أ��اف  م�  ال����  ���� وأك�افها  ه�اك  مل�ثة 

وال�ث��� ال�الع��  ال��ا�� ال  ال�فار  تل�  �القل�ل    ن ی�ال� ال������، ومل�ك  قانع�� ح�ى اآلن 

ال�ال�� ه�الء  وال���ان  ،م�  ال�ف�  على  األم��    ،وال�الل  ،وت���ه�  وجه  ل�ل�  والع�وان، 

  ت���ر ه��ه العال�ة ن�� إح�از ف��لة الغ�و وال�هاد وق�ر مهاج�ة اله��،..."

    �� إلى  ی��لع  �ان  ت���ر  األم��  أن  ش�  اله�� ال  بالد  على  ال��اسى  نف�ذه   �

االوا م�اردها  على  ال�ي  الس��الء  ال��اة  م��ل�ات  تأم��  في  ت�اع�ه  ال�ي  الهائلة  ق��اد�ة 

ن�ه� ف�صة اف  )٣٢٧(ت�اه ناح�ة ال��الال�ا   ،أع�ادها أم�اؤه وج��ده ال س��ا وأنه ل� �ُع� ��� ش��اً 

شاه ف��وز  دله  )٣٢٨(وفاة  والقال  ي،سل�ان  عام  واالض��ا�ات  وفاته  أعق��  ال�ي    / ـ ه٧٩٠قل 

اله�� ١٣٨٨ ص�ب  ح�الته  إلرسال  وا  ،)٣٢٩(م  ال��اس�ة  أه�افه  أك�  الوت�ق��  وق�  ق��اد�ة، 
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رأ  ال��ا�ة  في  فأخ�ت  اله��،  ف�ح  أم�   ���� ��ق�ل:"  ت�و�اته  في  ذل�  على  األوالد    �ت���ر 

م�ل�ة    ،واألم�اء ن��ل  ع��ما  چهان���:  م���  ب��  األم��:  العال�  فقال  على  س�����  اله�� 

وقال األم�� م��� سل�ان: س���ل اله�� ول�� اله�� ل�یها ح��ن وم�انع أولها   ،ب�ه� اله�� 

وقال األم��    ،ال��ار، وثان�ها ال��افى والغا�ات، وثال�ها ال��� ال��لح واأل��ال صائ�ة ال���

  )٣٣٠(ا"���ن سادة األقال�� وح�امهسسل�ان ح��� "ع��ما نف�ح بالد اله�� 

وأم�ائهو     أب�ائه  ح�ی�  ت���رل��  س�ع  غ�ار   ،ع��ما  خ�ض  م�  م�اوفه�  واس��ع� 

ال�الد  تل�  في  أرضها  ،ال��ب  ج��ها  ،وم�انة ح��نها  ،ل�ع�رة  أن    ،)٣٣١(وق�ة  �عادته  رأ� 

:" ول�ا عق�ت الع�م على ف�ح اله�� قل�:  )٣٣٢(�ق�ل ت���ر  ،�أخ� فأل ال��ب م� الق�آن ال����

فل���جه إلى هللا تعالى ون�� فأل ال��ب م� الق�آن ال���� ح�ى نع�ل ��ا أم� هللا تعالى �ه  

َ�ا َأیَُّها ال�َِّ�يُّ َجاِهِ�   فق�ل�ا ج��عًا، ول�ا ف��� ال���ف �ال�ا م�ه الفأل �ه�ت ه�ه اآل�ة "

ارَ    ". )٣٣٣(َواْلُ�َ�اِفِق��َ  الُ�فَّ

شه�    في  اله��  ت���ر ص�ب  األم��  عام    ات�ه  الغ�و ١٣٩٧  /ـه٨٠٠رج�  ب��ة  م 

ال�ف�  ،وال�هاد  أهل  أن�راب   ،وق�ال  م��قة  إلى  وصل  إلى   ،وع��ما  ح��  م���ه  ون�� 

���ر �فار  �ل�  م�  له  واش���ا  ال��ی�ة  أهل  م�  �ائفة  ال��اب   ،بال�ه  پ�شان"،وس�د   ، "س�اه 

له م�ل�ة  :وقال�ا  ج�اعة  عام  ،"ن��  �ل  األم�ال  م�ا  �أخ�ون  ال���ة    ،وال�فار  و��ل��ن 

  . )٣٣٤(و��س�ون ن�اءنا وأ�فال�ا" ، وال��اج، و�ذا تأخ�نا أو تقاع��ا في ال�فع �ق�ل�ن رجال�ا

ه�الء      على  للق�اء  الف�ر  على  ت�جه  ال����  تل�  إلى  ت���ر  األم��  اس��ع  وع��ما 

ك ع�ق الع���ة والغ�� ال�ل�ى م� س�اع ه�ا :" ف���   )٣٣٥(�ق�ل خ�ان�م�� ال�فار ال�ال���  

ح��نه�   ودك  ال�فار،  ه�الء  على  ال����ر  ال���  أف�اد  مع  وه��  م���ه،  وت�ك  ال�الم، 

وال�ماح �ال�هام  أم�ال  ،وقالعه�  وسل�  ال�هاد،   ���� م�ه�  ال����   ال�اللأهل    وق�ل 

ال�غىه�  وأمالك أهل  مق�ل  وعق�  تل�   ...  رؤوس  م�  م�ارات  �إقامة  ج��ه  أم�  وال�الل 

  ال��اعة ال�اف�ة ال�ي ل� ت��� � م�لقًا،...." 

اله���ة، ودارت معارك     ال��ن والقالع  الع�ی� م�  إلى  ذل�  ت���ر عق�  ت�جه األم�� 

معاب�ه�،   وه�م  أص�امه�  وت����  م�ه�،  ال����  �ق�ل  إن�ه�  اله��وس  و���  ب��ه  ضار�ة 

)٣٣٦(على ث�واته�س��الء  الوا
 .   
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٢٤٣ 

اله��   �ال�غ�     اله��   يم�ل�  فإن   ،م� إعالن ت���رل�� ع� ه�فه ال�ی�ى م� وراء غ�و 

ج��ه ی�  على  لل����ل  أ��ًا  أم�اله�    ،تع�ض�ا  سل�  وت�  ال��ائ�،  عل�ه�  وُفِ�َض� 

ی�د  ،)٣٣٧(وم�اعه� تل��ى  )٣٣٨(��ق�ل  إلى  ت���رل��  وصل  أهلها ض���ة    ع��ما  على  ف�ض 

  ، الع�د   � والعل�اء ال��ام... و��ا أن الع�اك� �ان�ا ����   ،وأعفى م�ها ال�ادات الع�ام  ،مانألا

م�ان...  أ�  في  ���ونها  غلة  أ�  على  ����ل�ا  �أن  أوام�ه  فأص�ر  الغلة،  إلى  اح�اج�ا  فق� 

َأْفَ�ُ�وَهاإِ   و�العادة :"  ،وات�ه�ا إلى ال��ی�ة  ،فان���وا �ال��ل في �ل� الغلة َقْ�َ�ًة  َدَخُل�ا    ، "َذا 

وج�وه،   م�ن�هى األم� �أن عال ��فان ال�الء وأض�م� ال���ان في ال��ازل وأغاروا على �ل او 

  ول� ی�ج م� ه�ا ال�الء غ�� ال�ادات والعل�اء،..."  ي،وأس�وا األهال

ح�� ج�ت م���ة ش��عة م�م�ة   ، العاص�ة  ياله�� ذروته في دله  يبلغ ال����ل ���ل�   

األهل��   اس��الم  ���ع  ول�  وال��ق،  ال��ال�  ل���تها  الق�لى  ج��  س�ت  أن  ه�لها  م�  بلغ 

ح�ى إذا ماكل� س��فه� سل��ا في أس� م�   ،م� م�ا�عة الق�ل في ق��ة �الغة  � لل��� ال����ر 

، ول� ��� ف�ه�  ف�ان م� ال��� م� ض�� ق��ده ال����� م�ه�  ،ك��� له� ال��اة م� ال��ان 

م�    ف�ًال ع�ا ح�ل�ه معه� م� ال�ه� والف�ة و�ل ث��� وغالٍ   ، م� قل أس�اه ع� الع����

  .)٣٣٩( ال��اع

ه�فه اوعق�     ت�ق��  م�  ت���  أن  �ع�  م�ل��ه  إلى  عاد  دلهى  ت���رل�� على  س��الء 

ا وه�  و���زهاالال���قى  اله��  ث�وات  على  ع���اه  ،س��الء  اب�  إلى  :  )٣٤٠(�ق�ل  "ونقل 

وسائ� ال��� ال�أس�ر��    ،نفال، ونفائ� األم�ال، ووزع ذل� ال��ه�رألم�ل��ه... ما أخ�ه م� ا

  على أ��اف ما وراء ال�ه� م� ال��ود وال�غ�ر..." 

  :  )٣٤١(إخ�اع َ��ج��ان   

َ��ج��ان"بالد      �ال�����ة  �ان�  س�انها  ی�ی�  ال�ي  �ق�ا�    ،ال��ج"  ال�ل�  و����ها 

ل�ل� ق�ر    ،م) تقع وس� م�ال� العال� اإلسالمي ١٣٩٥:     ١٣٦٠) (  ـه٧٩٨:  ٧٦٢ال�ام�(

�ق�ل   ،)٣٤٢(وال�هاد ال�ق�س ض� ه�ه ال��ل�ة ال�����ة  ،األم�� ت���ر ال��جه إل�ها ب��ة الغ�و

��� ���ز أن ت�ال�    ًا،ع���  اً :" ذ�� األم�� ت���ر أن ه�اك أم�   )٣٤٣(�ع��ال�زاق س��ق��

ع���  ال��ج���  م�  و��ِ   يج�اعة  ال��ل���،  م�ل�ة  وس�  �ال�ل��ة  ه�ه    ضااإل��ان  مل�ك 
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ن�� أنه م� ال�اج�   �،ن وق� وصل� إل��ا ن��ة ح�� العال� �ال�أی�� ال��او آلال���قة ب�ل�... ا

  خ�� وج�ده�. فع�م على م�ار��ه� به�ه ال��ة،..." ان ن�ه� ب��ة اإلسالم م� ،عل��ا

ن أ��اعه في تل� ال���قة  فإ  ،م� ن�ة ت���ر ال�ی��ة في االغارة على َ��ج��ان  �ال�غ�   

خا��ة ت��  الغ�ائ�  ،ل�  م�  ال����  على  لل���ل  م�اع�ها    ،وذل�  م�  االس�فادة  ع�  ف�ًال 

    .)٣٤٤(وغا�اتها ال���فة في م�ارسة ر�اضة ال��� إح�� ه�ا�اته ال�ف�لة ،ال�ف��ة

ان�فع ت���رل�� �ق�اته ناح�ة ال��ال إلى ضفاف نه� أرس (اراك� ال�الي) ح�� تقع     

�ه إلى ال��ال الغ��ى فاح�ل  اتم�ی�ة ن���ان أولى م�ن بالد الَ��ج، وعق� اإلس��الء عل�ها  

العاص�ةم�ی�ة قارص رغ� م�اعة أس�ا تفل��  إلى  تق�م  ث�  ی�ه لع�� مل�ها   ،رها  ف�قع� في 

)٣٤٥(�ق�ا� في ال�فاع ع�ها ووق�عه في أس� ت���رل��
  .  

مل�      �ق�ا�  ر�ا�ه  فى  و�ان  واألس��  �الغ�ائ�  م��ًال  الَ��ج  بالد  ت���رل��  غادر 

:"    )٣٤٧(يال�ام �ق�ل    )٣٤٦(ع��اق اإلسالمالَك�ج��ان األس�� وفى م�ی�ة ق�ا�اغ دعاه ت���رل��  

ال�فل�� �ق�ا�  ا   �ال�   ي أما  ت�ی�ه، و��ال ألوقع في  ت���ر وم� ش�ة  األم��  اس��عاه   ... س� 

ال�ی� اإلسالم لل�خ�ل في  ال�اه� دعاه  �ال�ع�د   يإ��انه  ال���ة، ووع�ه  �ال���ة وال��ع�ة 

ع�ها    ،ال���ة ق�ل  ال�ي  ال�����ة  ال�لة  به�ه  ت����  ل�   : له  ال���"فقال  ال�ی�  ورض��    " 

س��ل   مع�  فإن�ى سأسل�  لل�اس  أمة  �أنها خ��  إل�ها  ُأش��  ال�ى  ال���ارة  األمة  ه�ه  ���افقة 

" �ع� أن ق�ع� مع� ���� ال�ادم وال���وم، وس��تقى م� ذل ِإنََّ�ا الُ�ْ�ِمُ��َن ِإْخَ�ةٌ   األخ�ة "

�ق�ا�ال قل�  ال�اللة م�  قفل  انف�ح  ال��ائح...  ه�ه  و����ة  إلى ع� اإلسالم،  وله�ا    ،���ة 

واإلنعام الع�ا�ة  م�  �ال����  ت���ر  األم��  خ�ه  م�    ،ال���  ال����  اس��ار  أن  �ع�  خاصة 

وأعل��ا إسالمه�، وفى مقابل ذل� ع��ه األم�� ت���ر على    ،أت�اعه وأهل والی�ه ب��ر اإل��ان

  .  )٣٤٨(�افة وال�اتهام�ل��ه �

  

  ال��جه ص�ب ال���:

ات��      ال���  ال��جه ص�ب  ت���رل��  أراد  ذل� شأن    ذر�ع�هع��ما  في  شأنها  ال�ی��ة 

ق�ل م�  �غ�وها  قام  ال�ي  ال��ا��  ال�ف�    ،���ة  م�ا��  ال�ق�س ض�  ال�هاد  ی���  أنه  فأعل� 
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�  ،والف�اد  ی�غ�  ه�م  اوأنه  في  ال���  على  ون��  س��الئه  ال��اج�  و�قامة  ال��ذ�ة  ال�عاب� 

  . )٣٤٩(اإلسالم

ن خ��ع ال��� ال�ع�وفة ����ة خ��اتها وع�� ث�واتها ل��� ت���رل�� ُ�ع� أال ش� في    

�ة في م���ه ال���ح لل����ة على العال� �أك�له. إذ ��عله ال�اك� األوح� في قارة مهخ��ة  

)٣٥٠(آس�ا
ا معامل�ه وأج��وه على دفع ؤ ن�قام م� أ�ا��ة ال��� ال�ی� أساال. و��ق� حل�ه في ا  

  .  )٤٥١(وال���اق  ال���ة و�عالن ال����ة له� أث�اء ان�غاله ���ار�ة ال��ة

   � �ادر  ل����رل��  األم�ر  اس�ق�ت  ال���،  ن�هاا ع��ما  إم��ا��ر  مع  ج�ی�ة  س�اسة  ج 

ال�ع�ة  �إهانة  عل�ه  )٣٥٢(فقام  ال�ق�رة  األم�ال  ل����ل  س��ق��  في  إل�ه  أوف�ها  وأعل�   ،ال�ي 

  . )٣٥٣( م��ا��ر ل��ل�ه األم�ال ب�ف�هإلع�مه على ال��جه إلى ا

�ا     ه�فه  ت�ق��  ت���رل�� على  نف�ذهالع�م  إلى م��قة  ال��� وض�ها   ،س��الء على 

  فإنه م� ��� س�ه    و�ال�غ��،  فعق� اج��اع الق�ر�ل�ا� ال�� ح��ه أحفاده وأم�اؤه م� قادة ال��

)٣٥٤(خ�� ف�ه� ���ت م�تفع ��ل�ه ال��اس
الق�رة    -ع� وجل- فقال : م����ا ع�ا�ة هللا    ،  

�ال���، وااعلى   العال�  �الغل�ة والقه�إلح�الل  ��ل�ك األرض  ال��ال� م�   ،�احة  وت�ل�� 

وال��ال� ال��ائف  مل�ك  أن    ،ت�ل�  و��ا  ال��الف��،..  ال��ام  ت���  ال  حاوم�  العال�  �الل 

���ث دون ت���� ال��� وال�مح،.. فإنه ���� ال��ورة ح�ث� أث�اء ف�ح العال� �ع� األم�ر 

العال��� على  ���رها  وعادت  ح�وثها،  ���ز  وال   ��� ال  �ان  ��ا���    ،ال�ي  ت�ور  وهى 

أت�ارك �ع�ل  أق�م  �أن  أف��  ��عل�ى  ال��  اآلثام  ؛األم�  تل�  ال�فار   ؛�ه  قلع   وق�عه�،  وه� 

ال�� أل�� ال��ر  نف�ه وال��اب أن ه�ا ال��� ؛والُ��ا ال�ي هي بالد ال�ف� ،وغ�و ال���

ال�فار بالد  إلى  �ه  ن�حف  وال�هاد   �ون�د   ،�ال��ل���  الغ�و  األص�ام،    ،م�اس�  معاب�  ونه�م 

ال���ات   يون��  األع�ال  ه�ه  ب���ة  ون�ال  ال��ادة،  ودور  ال��اج�  اآلثام    ،م�انها  وُت��ى 

ِ�َ�اِدهِ   ال�ا�قة" َعْ�  ال�َّْ�َ�َة  َ�ْقَ�ُل  الَِّ��  �َِّ�اتِ  َوُهَ�  ال�َّ َعِ�  واألم�اء )٣٥٥("َوَ�ْعُف�  القادة  فأث�ى   .

  . )٦٣٥(�� ت���ر ودع�ا لهوم�ح�ا األم ،ورجاء ال��اب  ،على ذل� الف�� ال�ائ� في غ�و الُ��ا

، �ان ق� أم� ب��ه��ها م�� )٣٥٧(ات�ه األم�� ت���ر لغ�و ال��� على رأس ح�لة ����ة   

 ،وال��ن   ،ألف ج��� وخ���ائة َع�لة ت��ل ال�ع�ات   يأر�ع س��ات م��، و�ان� ت�� مائ�

عام   خ���  نها�ة  في  س��ق��  م�  خ�وجه�  و�ان  ال��ودة    ،م١٤٠٤  /ـه٨٠٧والع�اد.  ح�� 
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ال�ل�ج  ،ال��ی�ة أت�ار  ،) ٣٥٨(وت�اق�  م�ی�ة  إلى  ال���  وصل  ت���رل��  )٣٥٩(وع��ما  ُأص��   .

ال���ة ال��اخ�ة  ال��وف  ه�ه  في  ال�ف�  وم�قة  س�ه  ل���  عل�ه  واش��ت  ف�اف�ه    ،�ال��ض، 

عا ش��ان  في  اس���ال    ،)٣٦٠(م١٤٠٥ه/  ٨٠٧م  ال���ة  ع�  ال��لة  ه�ه  ت�قف�  و��فاته 

  . )٣٦١(وضاع حل� األم�� ت���ر في ال����ة على ال���  ،م���تها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ال�ات�ة

   وج� ت���رل�� في رجال ال�ی� ال��� الق�� ال�� �ُ���ه م� ت�ق�� أه�افه في

ال�ح��ة  الق�ة  ف�ه�  إل�ه� ألنه رأ�  ال�ق�ب  إلى  ل�ل� سعى  ال�الد،  إلى ح��  ال�ص�ل 

وا �ال��ات  ت���ع  ت�ق��  الال�ى  على  والقادرة  ال�����ة،  ال��حلة  تل�  في  س���ار�ة 

�� له ال�ی� ت���� سل�اته� إلى ما ���ل��نه م� ق�ات ال��ازن ب��ه و��� األم�اء ال��اف�

 تع�� نف�ذه�.

   اس�ه�ف ت���رل�� م� وراء تق��ه ل�جال ال�ی� تع��� سل��ه و�ضفاء ال��غة

ت�اهات ال ال�ی��ة على س�اس�ه ال�اخل�ة وال�ارج�ة، ف�ًال ع� م�اول�ه ال��ف�� ب�� ا
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وال�قا ال�اس،  نف�س  ال�اس�ة في  لها ال�ی��ة اإلسالم�ة  ی�ال  �ان ال  ال�ى  ال�غ�ل�ة  ل�� 

 أث� في س�ان بالد ما وراء ال�ه�.

  أح� ت���رل��  ی�ل  م���ًا    اً ل�  ال�ی�  رجال  ال�ولة  مهم�  في  م�  �ا�ًا  ل�غ� 

نه أم�� ب��ه مقال�� األم�ر، إال�ور ال�� قام�ا �ه في ت����ه على ��سى ال���. بل  

 جع إلى رأیه� في ���� م� األم�ر. وات�� م� رجال ال�ی� م�ش�ی� له (م���ار��) ی� 

 ال���� ال�ی�  ت���رل�� وال���ع�� قام رجال  ب�ور �� � ن في بال�  ��  ن ����اته 

ال��و�ج له، فأضف�ا عل�ه ش��اً  الق�اسة واع  في  ���ًا م� ن�ر هللا، و�له في   َ�وهم� 

األرض وأك�وا على وج�ب ال�اعة له واإلن��اء ت�� ل�ائه، وال�هاد معه، وأق�وا �أنه 

 ال�ا�ع ع�� ال��الد�. /ه� ال���د لل�ی� في الق�ن ال�ام� اله��� 

   اس�غل ت���رل�� ق�ة ش��خ ال����ة وم���یه� ل��ق�� أه�افه في ال�أث�� على

وت���� ص�رته ف�ًال   ال���ة  الع����ة،  وح�الته  أع�اله  ت����  وفى  ب��ه�،  ال�ی��ة 

ع� اع��اده على �ع� ف�ق ال����ة في ج�ع ال�عل�مات ال���ة ال�ى اس�غلها أث�اء  

 ح�الته ال��س��ة. 

  ت�اذ م�قف مالئ� ت�اه ال��اه� ال�ی��ة اإلسالم�ة، فق�  اح�ص ت���رل�� على

أف�ل   ُ�ع�  ال�ی��ة  للف�ق  ال�ق�ب  أن  وت��� رأ�  عل�ها،  س���ته  إلح�ام  ال��ق 

ح��ام ش�ی� في ال����ع اوخاصة ال��عة ال�ی� �ان�ا ی���ع�ن �   ، خ�وجها ع� �اع�ه

 اإلی�انى. 

   أراد فع��ما  غ�واته  �ع�  ت����  في  ال��عة  لف�قة  م�ا�اته  ت���رل��  اس�غل 

لها ال�ی�  االس��الء على بالد ال�ام أعل� أن س�� ت�جهه إل�ها إن�ا ه� االن�قام م� أه

 خ�ل�ا آل ب�� ال��ى صلى هللا عل�ه وسل�. 

   م�ال�ه تأم��  في  وال��عة  الُ��ة  ب��  القائ�  ال��اع  ت���رل��  اس�غل 

ات�اذ   ،والع����ة  ،ال��اس�ة على  تق�م  ال��ال  ه�ا  في  خ��ه  و�ان�  واإلدار�ة، 

�غ�اد  م�ی�ة  على  س���ته  أح��  فع��ما  ال��ان،  غال��ة  ل��ه�  ال�عارض  ال��قف 

الُ��ى م��ه�فًا   و�ال�غ�ع�� عل�ها حاك�ًا ش���ًا   لل��ه�  اع��اق مع�� س�انها  م� 
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نف�ال ع� ال�ل�ة ال�����ة لل�ولة الم� وراء ذل� ع�م ��ام ه�ا ال�اك� �أ� م�اولة ل

 ال����ر�ة.

   ال�ارج�ة لف��حاته  ی�ف�غ  �ى  ال�اخل�ة  ج�ه�ه  تأم��  على  ت���رل��  ح�ص 

قل�ب رع��ه ف الع�لف�عى الك��اب  �إقامة  ال�ه�  ما وراء  بالد  ال�ل� ع�    ،ي  ورفع 

ب�عال��   ال�����  لل�اك�  م�اًال  ن��ه�  في  ف�ان  الفاس�ی�.  ح�امه�  ومعا��ة  كاهله� 

 دی�ه. 

 وال��ل��� اإلسالم  نف�ه حامى  �ع�  ت���رل��  ق�افل    ،كان  ب�أم�� ��ق  فقام 

الء على الع�ی� م�  س��الال�ج م��ه�فًا م� وراء ذل� ت�ق�� أ��اعه ال��س��ة في ا

 . �ه�ةال��ا�� ال

 الع����ة ال�ی��ة على ح�الته  ال��غة  إضفاء  ت���رل�� على  ف�ان    ، ح�ص 

و��ل� م�ه� ال�عاء وال�أی�� ق�ل ت���ه ����شه لغ�و ال��ال�   ،������ رجال ال�ی�

 ال���لفة. 

   له ال�عاص�ة  ال�ول  �ع�  في  ال�اخل�ة  األوضاع  س�ء  م�  ت���رل��  ات�� 

لف�  �ل�  ذر�عة  م�  ال���ة  ت�ل��  ال�ی�ى  واج�ه  م�  أن  رأ�  عل�ها ح��  نف�ذه  ض 

 ح�امه� الفاس�ی�. 

 و�خ�اع ال��ام ال��ل��� ل�ل�انه،    ،ات�ه ت���رل�� إلى ت�س�ع م��قة نف�ذه

العال�  وس�ادة  ال�الفة  ل����  ال�ص�ل  في  ت�ق�� حل�ه  ذل�  وراء  م�  �أمل  و�ان 

 األق�ار اإلسالم�ة. س�ه في �افة ااإلسالمى، و�عالن ال���ة � 

   ن ی�ه�ه� ���� ح�ی�ه و�اَّ ورجاله  ح�ص ت���رل�� على م�ا��ة عل�اء ال�ی�

�غ�وها. وم�ه� عل�اء   و���غله� في اس�ق�اب ال���ة في ال��ن ال�ى  ،وت���� �المه

وعلى ح�� اع�قاده، ودع�ا ال�اس إلى   ،دم�� ال�ی� ش�ع�ا عق� لقائه في ال��اء عل�ه

 ال�ف ع� م�ار��ه و�عالن ال�اعة له. 

 واس���ال   ،س��الء على ث�واته�ا الهائلةالت�لع ت���رل�� لغ�و اله�� وال��� ل

آس�ا.   قارة  على  �ال����ة  ال��سعى  لغ�وه�ا   ياإلسالم   ال�ی�  م���اً م��وعه   ،ذر�عة 
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٢٤٩ 

وراء  م�  ی�غ�  وأنه  والف�اد  ال�ف�  م�ا��  ض�  ال�ق�س  ال�هاد  ی���  أنه  فأعل� 

 س��الء عل�ه�ا ه�م معاب� ال��ذ�ة و�قامة ال��اج� ون�� اإلسالم. الا

  ل�� ل� ی���� م�    ،ت��� ت���رل�� م� غ�و اله�� وعاد �غ�ائ� ال ح�� لها

ه/ ٨٠٧م�ضه ووفاته أث�اء ت�جهه إل�ها عام  ����    ،ت�ق�� حل�ه في غ�و ال���

  �ال����ة على ال���.     يم، ول� ی���� أب�اؤه م� اس���ال م��وعه ال��سع ١٤٠٥
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٢٥٠ 

  

  اله�ام� :

ه إلى ا ذ�� ت���ر أنه س�ع م� وال�ه أن ال��خ ش�� ال�ی� ُ�الل ه� م� اخ�ار له إس�ه، فعق� والدته ح�له وال�  -)١(

ا واج�  وتق���  ال���ة  ل��ل  ال��خ  :"اله�ا  تعالى  ق�له  ی�ل�  �ان  داره  دخال  وع��ما  َأن    ح��ام،  َ�اِء  ال�َّ ِفي  مَّ�  َأَأِم�ُ�� 

 َتُ��ُر" س�رة ال�ل� : َ�ْ�ِ�َف ِ�ُ�ُ� اَألْرَض َفِإَذا هِ 
َ
  ع��ئ� ت�قف ال��خ، وقال : لق� س���ا ول���ا ت���ر.  )�١٦ة (آي

،  ي: م���ات ت���رل�� (م���ات سل�ان ال�غ�ل ت���ر) ت�ج�ة دی�ا ال�الح، دار ال��� ال����ة، أب� �� ن��: ت���رل��ا

  . ٤١م، ص٢٠١٤

: ع�ائ� ال�ق�ور في    م)١٤٥٠ه / ٨٥٤(أبى ال��اس شهاب ال�ی� أح�� ب� م��� ال�م�قى ت    اب� ع���اه  -)٢(

: ش�ف�امه ش�ف خان ال��ل��ى؛  . ٣٩م، ص١٩٨٦ن�ائ� ت���ر، ت�ق�� أح�� فای� ال���ى، م�س�ة ال�سالة، ب��وت  

ج وت�ران،  إی�ان  ح�ام  م�  ومعاص��ه�  ع��ان  آل  سال���  تار�خ  ع�نى٢في  على  م���  ت�ج�ة  ���ى ،  م�اجعة   ،

دم��،   فام���   ؛ ٥٤،٥٣م، ص٢٠٠٦ال��اب،  ال�اض�،  أرم���س  الع��  ح�ى  الع��ر  أق�م  م��  ��ار�  تار�خ   :

ال�ادات  القاه�ة  يت�ج�ة أح�� م���د  الع�او� ؛  ٢٠٧،٢٠٦م، ص١٩٨٧،  تار�خ الع�اق ب�� اح�الل��  ��اس  : م�س�عة 

  . ٢٨٤، ص ١٩٣٥د، ، ال�ار الع���ة لل��س�عات، �غ�ا٢(ح��مة ال�الئ��ة) مج

The Cambridge History of Iran,v.6, The Timurid and Safavid Periods, v.6, press,2006 

,p.44. 

ال��ی�ة ال���اء؛ وما زال� ُتع�ف    �س� شه� س�� أا: إح�� م�ن بالد ما وراء ال�ه�وق� ُع�ف� ���ا �ع� � ��ك  -)٣(

  �ه ح�ى اآلن.

  . ٥١٢م، ص ١٩٥٤أن�� : ل���نج (كى) : بل�ان ال�الفة ال����ة ، ت�ج�ة ���� ف�ن���، ��ر��� ع�اد، �غ�اد، 

  �الف�ح ث� ال���ن؛ وش�� مع��ة مف��حة، و�اء م�ح�ة ، م� م�ن ما وراء ال�ه� ب�� ج���ن وس��ق��. َنْ�َ�ُ�: -)٤(

  . ٢٧٦م، ص١٩٧٧ب��وت  -، دار صادر٥اق�ت ال����: مع�� ال�ل�ان، جن��: � ا

: ح��قة ت���رل�� الع���، ت�ق�� ع��القادر ���ى ال�ه�� م��� أم�� ش���؛  ٤٩: م���ات ت���ر، صت���رل��  -)٥(

  .٣٨م، ص٢٠٠٧، دار ن�ر ال���� لل��اعة وال���، دم�� �١ال�ی�انى، ج

إی�ان �ع� اإلسالم، ت�ج�ة م��� عالء ال�ی� م���ر، دار ال�قافة وال��� وال��ز�ع، القاه�ة : تار�خ  ��اس إ��ال  -)٦(

  . ٥٩١م، ص١٩٨٩

صت���رل��  -)٧( ت���رل��،  م���ات  الم�:؛  ٤٩:  ال����ة،   هارول�  ال���عة  ال���،  أب�  ع��  ت�ج�ة  ت���رل��، 

  . ٢٢م، ص١٩٣٤ب��وت 

  . ٣٨، ص١: ح��قة ت���رل�� الع���، جأم�� ش���م���  ؛٤٢م���ات ت���رل��، ص ت���رل��: -)٨(

قام األم�� ��غا� ق�ل ت��ه لألم�ر ال�ن���ة ب��ج�ه ع�ة ن�ائح الب�ه ت���ر فقال له:" اعل� �اب�ى إنى ال أر�� أن    -)٩(

ال�ر  دعاء  وا�ل�  العل�اء،  ال�ادة  واح��م  وسل�،  عل�ه  هللا  صلى  رس�له  إل��ا  نقلها  ال�ى  هللا  ش��عة  على  او��، ت��ج 

  واع��� �ال�الة، وال��م، وال��اة، وال�ج.

ت���رل��ا ت���ر، صن��:  م���ات  الم�؛  ٤٣:  ت���رل��، صهارول�  ش���؛  ٢٣:  أم��  ت���رل��،  م���  ح��قة   :

 .٥٦،ص١ج
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  . ٤١: م���ات ت���رل��،صت���رل�� -)١٠(

-Sykea (Sir Percy) :History of Persia,v.2.London,1915,p.196. 

  . ٢٠٧: تار�خ ��ار�، صفام���  ؛٤٧: نف� ال���ر، صت���رل�� -)١١(

م� ��ار رجال ال�ی� ال��ه�ر�� �ال�ه� وال�ق�� وق� وصفه ��غا� وال�    ال��خ ش�� ال�ی� ُ�الل الفاخ�ر�:  -)١٢(

ال�  ی��  وسل�  عل�ه  هللا  صلى  ال��ى  ن�ل  م�  ع���ة  ش���ة  ُ�الل  ان  �ق�له:  ال�ع��ات؛ت���ر  و���ع  ��  ان  ؤ� 

  .٤٤م���ات ت���رل��، ص ت���رل��:

  . ٤٣ع�ائ� ال�ق�ور في ن�ائ� ت���ر، ص اب� ع���اه: -)١٣(

  . ٢٠٧تار�خ ��ار�، ص فام���: ؛٤٢،٤١م���ات ت���رل��، ص ص  ت���رل��: -)١٤(

  . ٢٨٤، ص٢تار�خ الع�اق ب�� إح�الل��، ج ��اس الع�او�: ؛

: صلة ال�ولة ال����ر�ة �العال� اإلسالمى في عه� ت���رل�� (رسالة د���راة) جامعة أم ام�م��� سال� ��� �اع   -)١٥(

  . ١٣م، ص١٩٩٣الق��، 

ت���رل��، ص  ت���رل��:  -)١٦( �ازو�ى  ؛٤٧م���ات  ته�ان،رضا  اف�ار�ة،  تا  مغ�ل  از  إی�ان  تار�خ  ه.ش،  ١٣١٦: 

  . ٥٩١إی�ان �ع� اإلسالم، ص: تار�خ ��اس إ��ال ؛١٧: ت���رل��، صهارول� الم� ؛١٨٣ص

أب  -)١٧( ال�ی�  (شهاب  ال���لى  الع�اد  ت    �اب�  ال�م�قى  ال���لى  الع���  م���  ب�  أح��  ب�  ع��ال�ى  الفالح 

، دار اب� ����،  ي: ش�رات ال�ه� في أخ�ار م� ذه�، ال��ل� ال�اسع، ت�ق�� م���د األرناؤو�  م)١٦٧٨ه/  ١٠٨٩

  . ١٤، ص��١قة ت���رل�� الع���، جح  م��� أم�� ش���: ؛١٠٠دم��، د.ت  ، ص

-David- Morgan :Medieval Persia, 1040-1797, London and New york 1987,p.41,The 

Cambridge :History of Iran,v.6,p.44. 

ال���لى:  -)١٨( الع�اد  مج  اب�  ال�ه�،  ص٩ش�رات  ش���  ؛١٠٠،  أم��  جم���  الع���،  ت���رل��  ح��قة   :١  ،

  . ٢٩١، ص١: تار�خ الع�اق ب�� إح�الل��، جالع�او� ��اس  ؛٢٦ص

  .١٨٨: لقاء اب� خل�ون ب����رل��، ت�ج�ة م��� ت�ف��، دار م���ة ال��اة، ب��وت، د.ت  ، ص���ل -)١٩(

أم��ًا وقائ�ًا لقازان أح� خانات ال�غ�ل ال�ی� ح���ا بالد ما وراء ال�ه�، ل��ه ثار على ال�ان    �ان األم�� ق�غ�  -)٢٠(

���� أفعاله ال���ة، واس�قل �ال��� ل�ف�ه، ورأ� م� ح�� ال��اسة أن ی�س� ل�ف�ه ُح��ًا ش���ًا ���� ع� أح� ال��ام 

ان��:  اس��ًا وت�لى ه� ش��ن إدارة ال�الد ن�ا�ة ع�ه.ال��ع��� ح�ى ع�� على أح� أحفاد چن���خان فأجل�ه على الع�ش  

ت���رل��، ص   ت���رل��: روضة ؛  ٥٢،٥١م���ات  تار�خ   : شاه  خ�ان�  ال�ی�  ب�هان  س��  ب�  م���  (م��  م��خ�ن� 

 . ٧،٦ه.ش، ص  ١٣٣٩: ��ا�ف�وش�ها�، ته�ان ال�فا، جل� ش��، ان��ارات

صت���رل��  -)٢١( ت���رل��،  م���ات  �  ؛٥٢:  سال�  �اعام�:م���  اإلسالمى،   ��  �العال�  ال����ر�ة  ال�ولة  صلة 

  . ٢٣،٢٢ص

  وما واالها.  ٧٥، ص١ح��قة ت���رل�� الع���، ج أم�� ش���:؛ ٣٥: ت���رل��، صهارول� الم� -)٢٢(

ت���رل��، صت���رل��  -)٢٣( ال�فا، جل� ش��، ص  م��خ�ن�:  ؛ ٦٢: م���ات  ت���رل��،  هارول� الم�  ؛٨روضة   :

  .٣٥ص

  . ٣٦: ت���رل��، صهارول� الم�؛ ٩،٨: روضة ال�فا، جل� ش��، صم��خ�ن� -)٢٤(
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: ه� أح� خانات الچغ�ائ���، و�ل�ة تغل� �ل�ة ت���ة ��ع�ى حامل ال�ا�ة، وت� تع�ى العل� وال�ا�ة ت���ر  �غلُ تُ   -)٢٥(

ال�ا�ة. حامل  فام��� افه�  ��ار�، صن��:  تار�خ   :٢٠٨) هام�   ،٢  (: ا��ال  إی�ان    ��اس  اإلسالم، ص  تار�خ  �ع� 

  ). ١، هام� (٥٩٠

  .١٠روضة ال�فا، جل� ش��، ص م��خ�ن�: -)٢٦(

فق�� م���اره ال�وحى ال�ال ز�� ال�ی�، وت��ث معه خالل    ،اس���م ت���رل�� ذ�ائه في الق�ال مع تغل� ت���ر  -)٢٧(

ال�ث� ال�غ�ل  مل�  ت���ر  تغل�  مع  بها  س�ق�م  ال�ى  ال��ة  ع�  ال  يالل�ل  ال��ة  على  ��ل ف��عه  وأی�ه  رس�ها  �ى 

  . ١٠٠، ص ١: ح��قة ت���رل�� الع���، ج  ن�� : م��� أم�� ش���اإم�اناته.

: تار�خ إی�ان �ع�  ��اس إ��ال؛  ١٥ه.ش، ص�١٣٦٣ف� نامه، ان��ارات �ام�اد، ته�ان،    ن�ام ال�ی� شامى:  -)٢٨(

: ال�ولة ال����ر�ة عالء م���د ق�او� ؛  ٢٨٥، ص٢: تار�خ الع�اق ب�� اح�الل��، ج��اس الع�او�   ؛ ٥٩٢اإلسالم، ص  

  . ٣٥١م، ص ١٩٩٩، �٢٢ع� ت���ر، م�لة �ل�ة اإلن�ان�ات والعل�م االج��ا��ة، الع�د 

له وع��ما وصل� �الئع ج��ه قام ت���ر �اس���ال قائ�    ءه�ع� ت���ر ب�سالة إلى "تغل� ت���ر" �ى �عل� وال  -)٢٩(

ه الف�قة وق�م له ولف�ق�ه واج� ال��افة ح�ى ی���ه� ع� نه� ال��ی�ة، ول� ���ف ت���ر ب�ل� بل ق�م له�ا القائ� الع�ی�  ه�

قائ�ان م� رجاله فأغ�اه ال���� أوقفه  "تغل� ت���ر خان" وفى  ال�الى ات�ه إلى م���  ال��م   ا �م� اله�ا�ا، وفى ص�اح 

ال���� وع��ما وصل إلى تغل� ت���ر ق�م له ه�ا�اه ال�ى نال� أع�ا�ه، واخ��ه   ت���ر �اله�ا�ا وال�ال ف���ا له ���اصلة

��ل�ها قام�ا  قادته  م�  ثالثة  ل��  ذل�  م�  أك��  ه�ا�ا  ���ل  �ان  أنه  اله�ا�ا    ، ت���ر  �إعادة  أوام�ه  ال�اقان  فأص�ر 

ب��� ت���ر خان"  تغل�   " أع�اب  وزاد  قادته،  ل��انه  ��فه  ت���ر على  ما  ال��ه��ه، وش��  ق�م �ل  أنه  عل�  �ر ع��ما 

: م���ات ت���رل��، ص    ن�� : ت���رل��ا���ل�ه لل�ان ول� ���ف� ل�ف�ه �أ� شيء فق��ه إل�ه وزاد في الع�ف عل�ه.

 . ١٠٤-١٠٠، ص ١ح��قة ت���رل�� الع���، ج م��� أم�� ش���:.؛ ٦٧،٦٨

�اه  ت���رل��:  -)٣٠( ت���ى،  ح���ى  �ال�  أب�  ت�����  ت���ر�،  �ه�ان،  ت�و�ات  اس��،  ��ا�ف�وشى  ��ام 

��اس    ؛١١: روضة ال�فا، جل� ش��، ص   م��خ�ن�  .؛١٨: �ف�نامه، ص  ن�ام ال�ی� شامى؛  ٢٤ه.ش، ص  ١٣٤٢

  . ٥٩٢: تار�خ إی�ان �ع� اإلسالم، ص إ��ال

-Encyclopedia of Mongolia and The Mongol Empire, Christopher,p. Atwood, Library of 

Congress U.S.A 2004.p.540. 

ی��و أن تغل� ت���ر خان ق� اس��ع� ���ح ت���ر ف��ى م� ت�لعه لل��� ل�ل� قام �ع�له ع� ح�� بالد ما    -)٣١( 

  وراء ن�ا�ة ع�ه وجعله م���ارًا الب�ه إل�اس خ�اجه. 

: تار�خ ��اس إ��ال؛  ١٦،١٥جل� ش��، ص  : روضة ال�فا،م��خ�ن�؛  ١٩: �ف�نامه، صن�ام ال�ی� شامى   -)٣٢(

  . ٥٩٢إی�ان �ع� اإلسالم، ص

- Sykes (Sir Percy) : Histoy of Persia,v.2,199. 

ثانى أب�اء چنکیزخان، وق� أق�عه وال�ه مغ�ل��ان  -غ�ائ��� :جال  -)٣٣(  وما وراء ال�ه�،    ی�جع ن��ه� إلى چغ�ا� 

:  م)    ١٣١٨ه/    ٧١٨ن��: اله��انى ( رش�� ال�ی� ب� ف�ل هللا  ام؛  ١٢٥٩ه/  ٦٥٧فقام� دولة �اس� چغ�ا� عام  

  . ١٥٦م، ص١٩٨٣، ب��وت   ١جامع ال��ار�خ ت�ج�ة ف�اد ع��ال�ع�ى ال��اد، مج
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)٣٤(-  : ص  ت���رل��  ت���ر�،  ص  م��خ�ن�:؛  ٢٨ت�و�ات  ش��،  حل�  ال�فا،  ش���أم  ؛١٦روضة  ح��قة  ��   :

  . ١١٠، ص١ت���رل�� الع���، ج

  . ٢٨ت�و�ات ت���ر�، ص ت���رل�� : -)٣٥(

  .٣٠نف� ال���ر، ص -)٣٦(

  .٧٩م���ات ت���ر، ص ت���رل��: -)٣٧(

  .٧٩نف� ال���ر، ص -)٣٨(

  . ١١١، ص١: ح��قة ت���رل�� الع���، جم��� أم�� ش��� -)٣٩(

  . ٧٢،٧١ت���رل�� وش����ه ال��اس�ة والع����ة، ص: حف� هللا ناص� ع��هللا م�لح -)٤٠(

  .٦٩م���ات ت���ر، ص ت���رل�� : -)٤١(

  . ١١٤، ص١ح��قة ت���رل�� الع���، ج م��� أم�� ش���:؛ ٨٠،٧٩نف� ال���ر: ص -)٤٢(

- Sykes (Sir Percy) : Historg of Persia,v.2,199. 

:  ١٣٣١ه،      (  ٧٧١/  ٧٣٢: �ان را��ًا ���� ألهل العل� واألدب، ت�لى ح�� ال�الد م� س�ة  مع� ال�ی� ��ت  -)٤٣(

ت����ان.١٣٦٩ في  ق�غ�  األم��  ق�ة  وتفاق�  س��وار  في  ال����ار���  أس�ة  �ه�ر  ال���  على  جل�سه  وزام�   أن��:م) 

  . ٥١٢: تار�خ إی�ان �ع� اإلسالم، ص��اس إ��ال

: تار�خ  ��اس إ��ال؛٢٠،١٩: روضة ال�فا، جل� ش��، ص  م��خ�ن�  ؛١٥امه، ص: �ف�ن ن�ام ال�ی� شامى  –)  ٤٤(

  .  ٥٩٣إی�ان �ع� اإلسالم، ص

  ، وفق� أص�ع�� أخ��� م� �فه ال���ى، و�ص���ل���ى ُأص�� ت���ر �ع�ة �ع�ات م�ها في عق� ق�مه، و��فه ا  -)٤٥(

ق�مه ال���ى ����ة ل� ت�جعها �ع� ذل� إلى حال�ها ال�����ة، ف�ان ���ى ��ل ع��ه عارجًا ل�ل� ُع�ف ب����رل�� أ�  

: سفارة إلى ت���رل��،    م"١٤١٢ه/٨١٥ن��: �ال����:"ال�ف�� األس�انى رو� ج�ن�ال�� د� �ال����  ت  ا"األع�ج".

وا وال��ج�ة  لل�أل��  ال�����  دار  دم��  ت�ج�ة سه�ل ز�ار،  إ��ال؛  ١٥٤، ص٢٠٠٨ل���،  �ع�  ��اس  إی�ان  تار�خ   :

 .٥٩٣اإلسالم، ص

-David Nicolle: The Age of Tamerlane,Osprey Pubishing, United Kingdom,2000 ,p.3   

ال��جع، ص  - )٤٦( ق�او�   ؛٥٩٣نف�  م���د  والعل�م  عالء  اإلن�ان�ات  �ل�ة  م�لة  ت���رل��،  �ع�  ال����ر�ة  ال�ولة   :

  . ٣٦١م، ص١٩٩٩، ٢٢ا��ة، الع�د اإلج��

 )٤٧(-  : ع���اه  ص  اب�  ت���ر،  ن�ائ�  في  ال�ق�ور  إ��ال:؛  ٥٦-٥٣ع�ائ�  اإلسالم،   ��اس  �ع�  إی�ان  تار�خ 

  . ٢٨٦، ص٢: تار�خ الع�اق ب�� اح�الل��، ج��اس الع�او� ؛ ٥٩٤،٥٩٣ص

-Encyclopedia of Mongolia and The Mongol Empire ,p.540. 

  . ٢١٤: تار�خ ��ار�، صفام���  -)٤٨(

والعل�م م�ه� شهاب  -)٤٩( اآلداب  �ل�ة  ی�سف،  الق���  جامعة  د���راه  رسالة  أع�اله)  ح�اته،  (ع��ه،  ت���رل��   :

  .١١٩، ص١٩٨١اإلن�ان�ة، ب��وت 

: ألفا� مغ�ل�ة في أدب الع�� ال��ل��ى ن��: ران�ا ع��ال�ح��اش��ن ال�غ�ل؛  : ال��ل� العام إلدارةالق�ر�ل�ا� -)٥٠(

  . ١٣١٩م، ص٢٠٠٨،  ٢٢ه، م�لة جامعة ال��اح لأل��اث، فل����، مج ٨٠٣ه: ٦٤٨و��� م�رخ�ه 
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  . ١٥٣م���ات ت���ر، ص ت���رل��: -)٥١(

-Encyclopedia of Mongolia and The Mongol Empire ,p.540. 

  .���١٥٣ر، صنف� ال -)٥٢(

  . ١٥٤: م���ات ت���رل��، ص ت���رل�� -)٥٣(

  . ٨٠،٧٩روضة ال�فا، جل� ش��، ص م��خ�ن�: -)٥٤(

  .١٥٥م���ات ت���ر، ص -)٥٥(

  .٢٦س�رة آل ع��ان: أ�ة -)٥٦(

  . ١٥٥: م���ات ت���رل��، صت���رل�� -)٥٧(

  . ٧٣م، ص ١٩٩٣؛ القاه�ة ،  ال�ولة ال�الئ��ة ���ى رض�ان: -)٥٨(

: تار�خ  ��اس الع�او� ؛  ٥٩٤: تار�خ إی�ان �ع� اإلسالم، ص��اس إ��ال؛  ٥٥: �ف�نامه، صن�ام ال�ی� شامى  -)٥٩(

  .٢٨٦، ص٢الع�اق ب�� إح�الل��، ج

-The Cambridge, History of Iran,v.6,p.44.,David- Morgan :Medieval Persia,1040-1797 

,p.84. 

ب�رسى ت�اپ�ها� م�ه�ى ت���ر�ان وم��لة م��وع�� حاك���، ف�ل�امه    ف���ون اله�ار�، زه�ا اعالمى زواره:  -)٦٠(

تا���ان  ١٢٠، ب�انى  ٣٠ب�وه�ى تار�خ إسالم و�ی�ان دان�َ�اه ال�ه�ا، سال ب��� وش��، دورة ج�ی�، ش�اره  –عل�ى    ،

  . ١٤ه.ش، ص١٣٩٥

اله�ار�، زه�اء    ؛٩٨ه. ش،  ١٣٧٨ن، ت�ج�ة �عق�ب آزن�، ته�ان  تار�خ إی�ان دورة ت���ر�ا   ������چ:  - )٦١( ف���ون 

  . ٢٠،١٩ب�رسى ت�اپ�ها� م�ه�ى ت���ر�ان  وم��لة م��وع�� حاك���، ص  اعالمى زواره:

  .٤٤م���ات ت���ر، ص ت���رل��: -)٦٢(

  . ٩٨: تار�خ إی�ان دورة ت���ر�ان، ص������چ -)٦٣(

  .٢٦ت���ر، ص: م���ات ت���رل�� -)٦٤(

  . ٦١،٦٠ع�ائ� ال�ق�ور، ص ن��: اب� ع���اه:ا -)٦٥(

  .١٤٧م���ات ت���ر، ص -)٦٦(

  . ١٠٠، ص٩ش�رات ال�ه�، ج اب� الع�اد ال���لى: -)٦٧(

  . ٢٠٤،٢٠٢ت�و�ات ت���ر�، ص -)٦٨(

خاصًا �أن ���ن�ا  أص�ر ت���رل�� تعل��اته ب����� بال�ه ف��� لل�ادة األش�اف، ورجال ال�ی� والعل�اء م�انًا    -)٦٩(

  . ١٥٥م���ات ت���ر، ص ن��: ت���رل��:اعلى ����ه في ال��ل�؛ 

  . ٢٠٤ت�و�ات ت���ر�، ص ت���رل��: -)٧٠(

  . ١٠٩: ت���رل�� وش����ه ال��اس�ة والع����ة، صحف� هللا ناص� ع��هللا م�لح -)٧١(

-Maria E.Subtelny :Timurids in Transition, Brill,Leiden,2007 ,p.8 

  .٦٢ه.ش، ص١٣٩٢أفغان��ان،  -بلخ -تار�خ وف�ه�َ� خ�اسان دورة ت���ر�، م�ار ش��� ع��ال�اح� س���: -)٧٢(

  . ٢٠٢،٢٠٠ت�و�ات ت���ر�، ص -)٧٣(
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  .٧٤روضة ال�فا، جل� ش��، ص م��خ�ن�: -)٧٤(

الق��   -)٧٥( سل�ان  خان  ت�ق���  عل�  ح���  ع��ما  وال�ل�ان  ت���ر  ب��  ح�ث  ما  ال�ه��ة  ال��� ث لة  لعلَّة  دمه  ار 

ال�ل�ان ح��� �ه إلى م�ار�ة ت���ر  ، وال��ار مع  �ه ت���ر �أ��اف ت����ان وقام� الف  ،و��أ ج�� ���� ت�جه  �قى 

ب�ع�ا ت���ر  اس����  ع��ئ�  اله���ة  �ه  یل��  أن  و�اد  ت���ر  على  تق�مًا  ت�ق���  وأح�ز  ال�ع��ة،  ال��خ رحى  ت 

  . ٥٩: ع�ائ� ال�ق�ور، صن��: اب� ع���اهاب��ة.

  .٥٩نف� ال���ر، ص -)٧٦(

  . ١٩٨: روضة ال�فا، جل� ش��، صم��خ�ن� -

  . ٢٠م��وع�� حاك���، ص ة�ل: ب�رسى ت�اپ�ها� م�ه�ى ت���ر�ان وم�ف���ون اله�ار�، زه�ا اعالمى زواره -

ال����ى ت-)٧٧( ال�ی� م��� ب� ه�ام  أف�اد    م):  ١٥٣٥ه/  ٩٤٢خ�ان�م�� (��اث  ال��� في أخ�ار  تار�خ ح��� 

  .٤٥١ه.ش، ص���١٣٣٣، جل� س�م، ته�ان، 

  .١٧األنفال : أ�ة  -)٧٨(

ف���ون اله�ار�،    ؛  ٢٠١-١٩٨روضة ال�فا، جل� ش��، ص  م��خ�ن�:  ؛٦٠: ع�ائ� ال�ق�ور،اب� ع���اه  -)٧٩(

  .٢٠ة م��وع�� حاك���،��ل: ب�رسى ت�اپ�ها� م�ه�ى ت���ر�ان ومزواره زه�ا اعالمى

ال�ق�ور، صاب� ع���اه  -)٨٠( ت�ج�ة ���� ��اورز، م�س�ة   و.و.�ارت�ل�:؛  ٥٩: ع�ائ�  ت���قى،  مقاالت  َ����ه 

  . ١٦٠ه.ش،١٣٥٨ان��ارات أم�� ����، ته�ان 

-David- Morgan :Medieval Persia,1040-1797 ,p.92. 

اب� الع�اد  ؛  ٤٦: ع�ائ� ال�ق�ور، ص��: اب� ع���اهان؛  : لق� ت���ر به�ا اللق� ل��اه�ته ال�ل�كَ��رَ�ان  -)٨١(

  ٩٦، ص ٩: ش�رات ال�ه�، جال���لى

-David- Morgan :Medieval Persia,1040-1797 ,p.84.,Encyclopedia of Mongolia and The 

Mongol Empire ,p.540. 

  . ١٥٦م���ات ت���ر، ص: ت���رل�� -)٨٢(

ب�ات:  -)٨٣( عل�ى  م�ع�د  ف�ل�امهء  ت��ع،  �ه  ت���ر�ان  َ��ا��  علل  �اب  در  هایى  زنى  ش�عه   -َ��انه  پ�وه�ى 

  . ١٩٠ه.ش، ص١٣٩٢، خ��� ٤٣ش�اسى، ش�اره 

  . ١٨٠،١٧٨ت�و�ات ت���ر�، ص -)٨٤(

  .١٩٤نف� ال���ر، ص -)٨٥(

  .١٩م��وع�� حاك���، ص ��لةت�اپ�ها� م�ه�ى ت���ر�ان ومب�رسى  ف���ون اله�ار�، زه�ا اعالمى زواره: -)٨٦(

  . ٢٦م���ات ت���ر، ص -)٨٧(

ال��الن�ة،    -)٨٨( اله��ان�ة،  م�ها:  ش��خها  �أس�اء  وُع�ف�  ال���  ذل�  في  ال����ة  الف�ق  م�  الع�ی�  �ه�ت 

َ��انه زنى هایى    : م�ع�د ب�ات:ن��اال��ر����ة، ال�ع�� إله�ة، القل��ر�ة، ال�ق�����ة، ال�ف��ة، ال��و��ة، ال��ع���ة؛

  . ١٩٢در �اب علل َ��ا�� ت���ر�ان �ه ت��ع، ص

: تار�خ ت��الت س�اسى، اج��اعى، اق��اد� وف�ه�َ�ى إی�ان در دورة ت���ر�ان وت���انان،  ح��� م�� جعف��   -)٨٩(

  . ١٩٢، ص َ��انه زنى هایى در �اب علل َ��ا�� ت���ر�ان �ه ت��ع م�ع�د ب�ات: ؛٦٤ه.ش، ص�١٣٨٨ه�ان 



  نموذجاً)  (تيمورلنكللديناالستغالل السياسي                                                             هويدا عبد المنعم سالم  

  

  

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

   

٢٥٦ 

  .١٨م��وع�� حاك���، ص �لةب�رسى ت�اپ�ها� م�ه�ى ت���ر�ان وم� ف���ون اله�ار�، زه�ا اعالمى زواره: -)٩٠(

  . ٢١٤،٢١٢ت�و�ات ت���ر، ص  ت���رل��: -)٩١(

: م�لع سع�ی� وم��ع �����،  ��ال ال�ی� ع��ال�زاق س��ق���  ؛٧١،٧٠ع�ائ� ال�ق�ور، ص  اب� ع���اه:  -)٩٢(

عل�م  ته�ان    پ�وه��اه  ف�ه�َ�ى،  وم�العات  ص  ١٣٨٣ان�انى  ال��ل��ى؛  ٥٢٣ه.ش،  خان  جش�ف  ش�ف�امه،   :٢ ،

  .٥٨ص

  .  ٥٤٣ح��� ال���، جل�س�م، ص  -)٩٣(

�الف�ح ث� ال���ن، وف�ح ال�ال ال�ه�لة، وض� ال�اء ال�ع��ة، وس��ن ال�او، وذال مع��ة: بل� ب�� بلخ    ان�خ�د:  -)٩٤(

ب��وت   –، دار صادر١مع�� ال�ل�ان، ج  ن��: �اق�ت ال����:اا ان���، ون���؛  وم�و على ��ف ال��، و�����ن إل�ه

  . ٢٦٠م، ص١٩٧٧

ال����؛    س�خ�:  -)٩٥( وس�  في  وم�و  ن��ای�ر  ب��  تقع  خ�اسان  ن�احى  م�  ق���ة  ال����:    أن��:م�ی�ة  �اق�ت 

  . ٢٠٨، ص٣مع�� ال�ل�ان، ح

اج��اعى، اق��اد� وف�ه�َ�ى إی�ان در دورة ت���ر�ان وت���انان،  تار�خ ت��الت س�اسى،    ح��� م�� جعف��:  -)٩٦(

����ى:  ؛٦٤ص إب��ل    ع��ال����  افغان��ان،  جهاد  ثقاف�ى  ش�را�  ت���ر�ان،  ع��  در  ه�ات  م،  ١٩٨٥ش��فانى 

  .١٧ص

  .٢٠م��وع�� حاك���، ص �لةب�رسى ت�اپ�ها� م�ه�ى ت���ر�ان وم� ف���ون اله�ار�، زه�ا اعالمى زواره: -)٩٧(

  .٦٥: تار�خ ت��الت س�اسى، اج��اعى، اق��اد�، وف�ه�َ�ى إی�ان، صح��� م��جعف��  -)٩٨(

ال�اح�ة؛  أردب�ل  -)٩٩( ق�ل اإلسالم ق��ة  و�ان�  أذر���ان،  ال����:  ن��:ا: م� أشه� م�ن  ال�ل�ان،    �اق�ت  مع�� 

  . ١٤٥، ص١ج

  .�٦٥ه�َ�ى إی�ان، ص: تار�خ ت��الت س�اسى، اج��اعى، اق��اد� وفح��� م�� جعف��  -) ١٠٠(

  .٦٥نف� ال��جع، ص -) ١٠١(

  .٢٠م��وع�� حاك���، ص �لة: ب�رسى ت�اپ�ها� م�ه�ى ت���ر�ان وم�ف���ون اله�ار�، زه�ا إعالمى زواره -) ١٠٢(

  .٦٦تار�خ ت��الت س�اسى، اج��اعى، اق��اد�، وف�ه�َ�ى إی�ان، ص ح��� م�� جعف��: -) ١٠٣(

  .٦٦نف� ال��جع، ص -) ١٠٤(

  .٢٠م��وع�� حاك���، ص �لةب�رسى ت�اپ�ها� م�ه�ى ت���ر�ان وم� ف���ون اله�ار�، زه�ا إعالمى زواره: -) ١٠٥(

  .٢١نف� ال��جع، ص -) ١٠٦(

م وق�  ١١٦٦ه/٥٦١ن�أت ه�ه ال���قة في ت����ان على ی� خ�اجه أح�� ���ر� ت    ال�ق�����ة (خ�اچكان):  -) ١٠٧(

ال��خ   ال�ال� غ��وانى ت  أ�ل� عل�ه  ت����ان) جاء �ع�ه ع��  ال�ی� الع�ار لق� (ب��  ال��  ١١٧٩ه/  ٥٧٥ف���  م 

م وال�� ُع�ف� ال���قة �إس�ه وذاع ص��ها ١٣٨٨ه/  ٧٩١رسخ م�اد� ال���قة إلى أن جاء خ�اجه بهاء ال�ی� نق����  

ل��اة في م�اق� م�ا�خ  رش�ات ع�� ا  م :  ١٥٠٤ه /٩١٠ن��: ح��� ب� على ال�اشفى اله�و� ت  افي عه�ه .  

ب��وت العل��ة،  ال���  دار  تع��� : م��� م�اد ع�� هللا،  ال��ان�ة،  ال����ة وأس�اره�  وآدابه�  ال�ق�����ة  ل��ان    –ال���قة 

  . ٩٢- ٤٢م، ص٢٠٠٨

  .٢١م��وع�� حاك���، ص �لةب�رسى ت�اپ�ها� م�ه�ى ت���ر�ان وم� ف���ون اله�ار�، زه�ا إعالمى زواره: -) ١٠٨(
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قل��ه�   القل��ر�ة :  -) ١٠٩( أق�ام مل�ه� ُس�� ���ة  القل��ر�ة ه� إشارة إلى  فأما  ال�ی� ال�ه�ورد�:  قال ع�ه� شهاب 

ح�ى خ���ا العادات، و��ح�ا �أداب ال��ال�ات وال��ال�ات، وساح�ا في م�ادی�، فقل� أع�اله� م� ال��م وال�الة إالَّ  

ال� ل�ات  م�  شيء  ب��اول  ی�ال�ا  ول�  رعا�ة  الف�ائ�،  على  اق���وا  ور��ا  ال��ع،  ب�خ�ة  م�احًا  �ان  ما  �ل  م�  ن�ا 

ع�ارف ال�عارف، ت�ق��   م:١٢٣٤ه/  ١٣٢ن��: شهاب ال�ی� ال�ه�ورد� ت  اال�خ�ة، ول� ��ل��ا حقائ� الع���ة.

  .  ٨٩، ص١م، ج٢٠٠٦، م���ة ال�قافة ال�ی��ة، القاه�ة ١أح�� ع��ال�ح�� ال�ا�ح، ت�ف�� على و��ه، �

  . ٦١: تار�خ إی�ان دورة ت���ر�ان، ص �����چ� -) ١١٠(

)١١١ (-  : زواره  إعالمى  زه�ا  اله�ار�،  وم  ف���ون  ت���ر�ان  م�ه�ى  ت�اپ�ها�  حاك���،   ��لةب�رسى  م��وع�� 

  . ٢١،٢٠ص

  .١٢نف� ال��جع، ص -) ١١٢(

  .١٣نف� ال��جع، ص -) ١١٣(

  . ٢٠٤،٢٠٢ت�و�ات ت���ر�، ص  ت���رل��: -) ١١٤(

  . ٦١خ إی�ان دورهء ت���ر�ان، صتار�  ك�����چ: -) ١١٥(

  .٣٤٤ت�و�ات ت���ر�، ص -) ١١٦(

  .٥٠١ح��� ال���، جل� س�م، ص خ�ان�م��: -) ١١٧(

  .٢٩م��وع�� حاك���، ص �لة�ب�رسى ت�اپ�ها� م�ه�ى ت���ر�ان وم ف���ون اله�ار�، زه�ا إعالمى زواره: -) ١١٨(

  . ١٨٦در �اب علل َ��ا�� ت���ر�ان �ه ت��ع، ص َ��انه زنى هایى م�ع�د ب�ات: -) ١١٩(

  .١٩٥نف� ال��جع، ص -) ١٢٠( 

  . ٣٥٨،٣٥٦ت�و�ات ت���ر�، ص -) ١٢١(

  .١٨٠،١٧٨نف� ال���ر،  -) ١٢٢(

  . ١٨٠َ��انة زنى هایى در �اب علل َ��ا�� ت���ر�ان �ه ت��ع، ص م�ع�د ب�ات: -) ١٢٣(

  .  ١٨٣م، ص٢٠٠٠، ال���� اإلسالمى، دم��١ة)، ج: ال�ار�خ اإلسالمى(ال�ولة ال��اس� م���د شاك� -) ١٢٤(

  . ٣٧١م، ص١٩٨٧ال��ق اإلسالمى في عه� اإلیل�ان���، ال�وحة  ف�اد ع�� ال�ع�ى ال��اد: -)١٢٥(

  .٤٩٧ح��� ال���، جل� س�م، ص خ�ان�م��: -)١٢٦(

ت���رل�� (ع��ه،   م�ه� شهاب:؛  �١٧٩ه ت��ع، ص  َ��انه زنى هایى در �اب علل َ��ا�� ت���ر�ان  م�ع�د ب�ات:  -

  . ٤٨٠ح�اته، أع�اله)، ص

  . ٨٦٦: م�لع سع�ی�، صع��ال�زاق س��ق��� -)١٢٧(

  . ١٨٠: َ��انه زنى هایى در �اب علل َ��ا�� ت���ر�ان �ه ت��ع، صم�ع�د ب�ات -) ١٢٨(

  . ٧٦، ص١٩٨٢ب��وت، : ال�وضة الغ�اء في دم�� ال���اء، دار ال�ائ�، نع�ان ق�ا�لى -)١٢٩(

  . ٢٨١ع�ائ� ال�ق�ور في ن�ائ� ت���ر، ص -)١٣٠(

  .٤٨٠ت���رل�� (ع��ه، ح�اته، أع�اله)، ص م�ه� شهاب: -)١٣١(

-David- Morgan :Medieval Persia,1040-1797 ,p.92. 
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الف��ة ال����ة ما ب�� وفاة اإلل�ام  ح��� أس�ة ال����ار�ة م� مق�ه� فى ناح�ة ب�ه� أو س��وار م� خ�اسان فى -) ١٣٢(

  إبى سع�� بهادر خان واإلن��ار ال��ی� ال�� أصاب سل�ان سالل�ه ال�اك�ة وصع�د ن�� ت���رل��. 

ب�زورث (كل�ف�رد إدم�ن�) : ال�الالت اإلسالم�ة ال�اك�ة ؛ ت�ج�ة ع��و ال�الح؛ دار ال��� ال����ة؛ أبى ��ى؛   أن�� :

  . ٣٢٩،٣٣٠؛ ص٢٠١٣

الع�او�   -)١٣٣( مج��اس  إح�الل��،  ب��  الع�اق  تار�خ  ص٢:  شهاب؛  ٢٣٣،  ح�اته،  م�ه�  (ع��ه،  ت���رل��   :

  . ٢٢٤أع�اله)، ص

  .٤٨٠نف� ال��جع، ص -)١٣٤(

هى ف�قة ش���ة فارس�ة م�أث�ة م� ال����ة واإلس�اع�ل�ة أس�ها ف�ل هللا ن���ى االس��ا�اد�    ف�قة ال��و��ة:  -)١٣٥(

ل ان: ال��ادة هى اللف� و�ه ���� لإلن�ان االت�ال �ا�، وال�ع�فة هى أ��ًا مع�فة األلفا� ألنه  وال�ائفة ال��و��ة تق� 

ال�ع�ى؛   على  مق�م  ل�ل�  واللف�  ال��ج�دات،  ال��فى:ام�ه�  ع��ال��ع�  وال��اه�    ن��:  وال��اعات  الف�ق  م�س�عة 

  . ١٧٩م، ص١٩٩٣، ١اإلسالم�ة، دار ال�ش��، �

اله�ار�،  -)  ١٣٦( زواره  ف���ون  إعالمى  وم�زه�ا  ت���ر�ان  م�ه�ى  ت�اپ�ها�  ب�رسى  حاك���،   �لة:  م��وع�� 

  . ١٢،١١ص

  .٥٥تار�خ ت��الت س�اسى، اج��اعى، اق��اد�، وف�ه��ى إی�ان، ص ح��� م�� جعف�� : -)١٣٧(

  . ٢٣م���ات ت���ر، ص ت���رل��: -) ١٣٨(

  . ١٦٤،١٦٢: ت�و�ات ت���ر�، صت���رل�� -)١٣٩(

،  ٢: تار�خ الع�اق ب�� إح�الل��، ج��اس الع�او� ؛  ٢٢١: تار�خ إی�ان از مغ�ل تا اف�ار�ه، ص�ازو�ىرضا    -)١٤٠(

  . ٢٣١ص

هى ال��الت ال�ى قادها ت���رل�� على إی�ان و�الدها الغ���ة وتع� أخ� ح�و�ه في تل�    ح�لة ال���ات ال��ع:  -)١٤١(

  ال���قة. 

  . ٦٠٣تار�خ إی�ان �ع� اإلسالم،  ��اس إ��ال:: أن��

ص  �ال����:  -) ١٤٢( ت���رل��،  إلى  جعف�؛  ٢٧٥،٢٧٤سفارة  م��  اج��اعى،  ح���  س�اسى،  ت��الت  تار�خ   :

  . ٥٥،٥٤اق��اد�، وف�ه�َ�ى إی�ان، ص

  . ٢٢٢: تار�خ إی�ان از مغ�ل تا اف�ار�ه، ص رضا �ازو�ى -) ١٤٣(

  .٢٢١نف� ال��جع، ص -)١٤٤(

  . ١٢٢١م�ل�، ته�ان د.ت، ص : �ف�نامه، م��� اس�ادش�ف ال�ی� على ی�د� -) ١٤٥(

  . ٢٢١: تار�خ إی�ان أز مغ�ل تا أف�ار�ه، ص رضا �ازو�ى -) ١٤٦(

  . ١٧٨،١٧٦: ت�و�ات ت���ر�، صت���رل�� -) ١٤٧(

  . ١٢٢٢،١٢٢١: �ف�نامه، صش�ف ال�ی� ی�د� -) ١٤٨(

  .٥٥إی�ان، ص تار�خ ت��الت س�اسى، اج��اعى، اق��اد�، وف�ه�َ�ى ح��� م�� جعف��: -) ١٤٩(

  �ال�� ث� ال���ن: ��رة واسعة ب�� خ�زس�ان وأص�هان مع�ودة في ع�ل خ�زس�ان.  ل�رس�ان: -) ١٥٠(

  . ٢٥، ص٥: مع�� ال�ل�ان، جأن��: �اق�ت ال���� 
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 : ت���� وت�ل�لى از م��ان ت�جه دول���دان ت���ر� س�� م���د سامانى  ؛٩٨: �ف�نامه، صن�ام ال�ی� شامى  -) ١٥١(

  . ١١١ه.ش، ص�١٣٩٨ه حج وح�م�� ش��ف��، ب�وه��امه حج وز�ارت، سال چهارم، ش�اره هف��، بهار وتا���ان 

ت���� وت�ل�لى از م��ان ت�جه دول���دان ت���ر�   س�� م���د سامانى:  ؛٩٨: �ف�نامه، صن�ام ال�ی� شامى  -) ١٥٢(

  . �١١١ه حج وح�م�� ش��ف���، ص

  . ٦٥٢ه.ش، ص١٣٨٠، سازمان جاب وان��ارات، ته�ان ١ج : ز��ة ال��ار�خ، حاف� أب�و -) ١٥٣(

تل�    ف��وز��ه:  -) ١٥٤( ���ل�  م�  م�ل�ة  دار  وهى  وغ�نة  ه�اة  ب��  غ�رش�ان  ج�ال  في  ح���ة  ع���ة  قلعة 

  . ٢٨٤، ص٤: مع�� ال�ل�ان، جأن��: �اق�ت ال���� ال��احى.

أن�� �اق�ت  ودال، بل�ة ب�� ه��ان وال��ج.  : �الف�ح ث� ال�� ث� ال���ن و��� ال���، وس��ن ال�اء  ب�وج�د  -) ١٥٥(

  . ٤٠٤، ص١: مع�� ال�ل�ان، جال���� 

شامى  -) ١٥٦( ال�ی�  �ف�نامه، صن�ام  م�س��   ؛٩٩:  ح��م� مه�از  تا�ا�ان  ایل�انان  ح��م�  سق��  از  حج   :

  . ٩١،٩٠ه.ش، ص١٣٩٣ت���ر�ان �ه�ان، 

سامانى:  -) ١٥٧( م���د  دول���د  س��  ت�جه  م��ان  أز  وت�ل�لى  ش��ف��،  ت����  وح�م��  حج  �ه  ت���ر�  ان 

  . ١١٢،١١١ص

  .١٥٢ت�و�ات ت���ر�، ص -) ١٥٨(

تأم�� ���� ال�ج وأرسل ع�ة ف�ق م� ج��ه ل��ق�� ه�فه األصلى، وه�   -)١٥٩( اس�غل األم�� ت���ر ذر�ع�ه في 

حج از سق�� ح��م� إیل�انان تا�ا�ان    ن��: مه�از م�س��:اتأم�� ���� ب�� ال�ه��� لق�ع ال�ل�ان أح�� ال�الئ��.  

  . ٩١ح��م� ت���ر�ان، ص

ی�د�:  -) ١٦٠( على  ال�ی�  ص  ش�ف  شهاب  ؛�٥٧٧،٥٧٦ف�نامه،  أع�اله)،  م�ه�  ح�اته،  (ع��ه،  ت���رل��   :

  . ١٩٣ص

قاضى أح��  ؛  ٢٢٠روضة ال�فا، جل� ش��، ص  م��خ�ن�:  .٦٨٠: م�لع سع�ی�، صع�� ال�زاق س��ق���  -) ١٦١(

  . ٧٧٠،٧٦٩ه.ش، ص١٣٤٣تار�خ چهان آرا، ��ا�ف�وشى حاف�، ته�ان : غفار� ق�و��ى

  . ٧٧٠، ص١: ز��ة ال��ار�خ، ححاف� أب�و -) ١٦٢(

  .٢٢١روضة ال�فا، جل� ش��، ص  م��خ�ن�: -) ١٦٣(

م��� ی�سف واله أصفهانى ق�و��ى: خل�ب��� (تار�خ ت���ر�ان    ؛٢٢٥-٢٢١نف� ال���ر، جل� ش��، ص  -)١٦٤(

  . ١٩٩ه.ش، ص�١٣٧٩اث م���ب، ته�ان م�  وت���انان) ناش�:

  . ١١٣: ت���� وت�ل�لى أز م��ان ت�جه دول���دان ت���ر� �ه حج وح�م�� ش��ف��، صس�� م���د سامانى -) ١٦٥(

  .١٠٧نف� ال��جع، ص -)١٦٦(

  . ٦٣حج از سق�� ح��م� إیل�انان تا�ا�ان ح��م� ت���ر�ان، ص مه�از م�س��: -) ١٦٧(

، ال���عة ال�����ة ١ال����� في أخ�ار ال���، ح  م):١٣٣١ه/  �٧٣٢اد ال�ی� ت  أب� الف�ا (إس�اع�ل ع  -) ١٦٨(

  . ١٩٤،١٩٣ال����ة، د.ت، ص

ح  -)١٦٩( ال���ر،  ص٣نف�  ال��اد:؛  ٢١٣،٢١٢،  ع��ال�ع�ى  اإلسالم  ف�اد  اإلیل�ان���،    يال��ق  عه�  في 

  . ٧٠،٦٩ص
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  . ٦٣ح��م� ت���ر�ان، ص: حج از سق�� ح��م� إیل�انان تا�ا�ان مه�از م�س��  -) ١٧٠(

  .٦٣نف� ال��جع، ص -)١٧١( 

  . ١٥٩َ����ه مقاالت ت���قى، ص و. و. �ار ت�ل�: ؛٤٢٦: م�لع سع�ی�، صع��ال�زاق س��ق��� -) ١٧٢( 

ال��ار�خ، ج  حاف� أب�و:  -) ١٧٣( ال���، جل� س�م، صخ�ان�م��؛  ٤٤٠، ص١ز��ة  :  و. و. �ارت�ل�  ؛٤١٦: ح��� 

  . ١٥٩َك���ه مقاالت ت���قى، ص

  . ٤٤٠، ص١ز��ة ال��ار�خ، ج -)١٧٤(

  .١٥٩َ����ه مقاالت ت���قى، ص و. و. �ارت�ل�: ؛٦١ع�ائ� ال�ق�ور، ص اب� ع���اه: -) ١٧٥(

 ؛ ١١٢ت���� وت�ل�لى أز م��ان ت�جه دول���دان ت���ر� �ه حج وح�م�� ش��ف��، ص  س�� م���د سامانى:  -) ١٧٦(

  . ١٥٩صَ����ه مقاالت ت���قى،  و. و. �ارت�ل�:

ته�م� �ع� األوقاف أث�اء اج��اح ت���رل�� إلقل�� س���ان وم�ها أوقاف ال��م�� ال���ف�� في م�ی�ة زرنج    -) ١٧٧(

ال���مة.   م�ة  وقفًا على  ال�فار وجعلها  الل��  ب�  أن�أها ع��و  (كى):اال�ى  ل���نج  ال����ة،   ن��:  ال�الفة  بل�ان 

  . ٣٧٥،٣٧٣م، ص١٩٥٤ت�ج�ة ���� ف�ن���، ��ر��� ع�اد، �غ�اد، 

  . ١١٢: ت���� وت�ل�لى أز م��ان ت�جه دول���دان ت���ر� �ه حج وح�م�� ش��ف��، صس�� م���د سامانى -) ١٧٨(

  .١١٢نف� ال��جع، ص� -)١٧٩(

  . ٧٥٠م�لع سع�ی�، صع��ال�زاق س��ق���:  -) ١٨٠( 

  . ١١٠: ت���� وت�ل�لى أز م��ان ت�جه دول���دان ت���ر� �ه حج وح�م�� ش��ف��، ص�� م���د سامانىس -) ١٨١(

سامانى:  -) ١٨٢( م���د  د.ت،   س��  �ه�ان،  إسالمى،  تار�خ  م��لف  ها�  دوره  در  �اح�از  إی�ان�ان  م�اس�ات 

  . ١٥٤ص

  . �١١٠ �ه حج وح�م�� ش��ف��، صت���� وت�ل�لى أز م��ان ت�جه دول���دان ت���ر  س�� م���د سامانى: -) ١٨٣(

ن�ائى:    -) ١٨٤( �ه�ان  ع��ال����  إس�اع�ل،  شاه  تا  ت���ر  از  إی�ان  تار��ى  وم�ات�ات  ه.ش،  ١٣٤١اس�اد 

  . ١٣١ص

  . ١١١ت���� وت�ل�لى أز م��ان ت�جه دول���دان ت���ر� �ه حج وح�م�� ش��ف��، ص س�� م���د سامانى: -) ١٨٥(

ب�رسى ت�اپ�ها� م�ه�ى  ف���ون اله�ار�، زه�ا إعالمى زواره:    ؛٥١٤س�م، ص  ح��� ال���، جل�خ�ان�م��:   -) ١٨٦(

  .٢٤ت���ر�ان وم��لة م��وع�� حاك���، ص

  .�٢٧٥،٢٧٤ف�نامه، ص -) ١٨٧( 

  . ١١٣ت���� وت�ل�لى أز م��ان ت�جه دول���دان ت���ر� �ه حج وح�م�� ش��ف��، ص س�� م���د سامانى: -) ١٨٨(

  .١١٩صنف� ال��جع،  -) ١٨٩(

  .١١٩نف� ال��جع، ص -) ١٩٠(

  .٣٠س�رة ال�ق�ة، أ�ة:  -) ١٩١(

  .٨٨ت�و�ات ت���ر�، ص -) ١٩٢( 

  .٣ع��ال���� ����ى: ش��فانى ه�ات در ع�� ت���ر�ان، ص-) ١٩٣(

  . ٢٤٢،٢٣٨ت�و�ات ت���ر�، ص -) ١٩٤(
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رل��، دار ال�فائ�، : ت��� م��� أس� هللا صفا  ؛ ١٨٠، ص١ح��قة ت���رل�� الع���، ج  م��� أم�� ش���:  -) ١٩٥(

  . ١١٦م، ص١٩٩٠ب��وت، 

  . ٦٢،٦١تار�خ إی�ان دورة ت���ر�ان، ص  ������چ: -) ١٩٦(

  . ١١٦،١١٥ت���رل��، ص م��� أس� هللا صفا: -) ١٩٧(

  . ٢٢٠تار�خ ��ار�، ص فام���: -) ١٩٨(

: ح�� مل�ك آل ��ت إی�ان ال����ة في ال��ف األول م� الق�ن ال�ا�ع اله��� ح�ى أواخ� الق�ن آل ��ت  -) ١٩٩(

  . ٥٠٩: تار�خ إی�ان �ع� اإلسالم، صأن��: ��اس إ��الال�ام� و�ان� عاص��ه� ال�ائ�ة هى م�ی�ة ه�اة؛ 

  . ٣٣٤،٣٣٢ت�و�ات ت���ر�، ص ت���رل��: -) ٢٠٠(

  . ١١٦،١١٥: روضة ال�فا، جل� ش��، صم��خ�ن� -) ٢٠١(

  . ١٨١، ص١: ح��قة ت���رل�� الع���، جم��� أم�� ش��� -) ٢٠٢(

  . ٥٩٦،٥٩٥تار�خ إی�ان �ع� اإلسالم، ص��اس ا��ال:  ؛٢٢٥تار�خ ��ار�، صفام���:  -)٢٠٣(  

  �ق�� �ه نه� ج���ن وال�� ُع�ف ق���ًا ب�ه� (أو���س). نه�أم�دار�ا: -) ٢٠٤(

  .١٨٦هاب: ت���رل�� (ع��ه، ح�اته، أع�اله)، صشم�ه�   -) ٢٠٥(

  . ١١٦ت���رل��، صم��� أس�هللا صفا:  -) ٢٠٦(

  . ٦٩ع�ائ� ال�ق�ور، ص؛ اب� ع���اه: �٨٣ف�نامه، صن�ام ال�ی� شامى:   -) ٢٠٧(

تار�خ  فام���:  ؛  ١١٨،١١٧روضة ال�فا، جل� ش��، صم��خ�ن�:  ؛  �٣٦٤ف�نامه، صش�ف ال�ی� ی�د�:    -) ٢٠٨(

  . ��٢٢٦،٢٢٥ار�، ص

تار�خ  ��اس إ��ال:  ؛  ١١٩روضة ال�فا، جل� ش��، ص؛ م��خ�ن�:  ٣٦٤: �ف�نامه، صش�ف ال�ی� ی�د�  -) ٢٠٩(

  . ٥٩٦إی�ان �ع� اإلسالم، ص

روضة ال�فا، جل�  م��خ�ن�:  ؛  ٣٦٤: �ف�نامه، صش�ف ال�ی� ی�د�  ؛١١٢ت�و�ات ت���ر�، ص  ت���رل��:  -) ٢١٠(

  . ٥٩٦تار�خ إی�ان �ع� اإلسالم، ص ؛ ��اس إ��ال:١١٩ش��، ص

  . ١٨٧ت���رل��، صم�ه� شهاب:  ؛٣٦٣: �ف�نامه، صش�ف ال�ی� ی�د� -) ٢١١(

  .١٨١،ص١ح��قة ت���رل�� الع���، جم��� أم�� ش���:  ؛ ٣٦٥: �ف�نامه، صش�ف ال�ی� ی�د� -) ٢١٢(

  . ١٢٦: ت���رل�� وش����ه ال��اس�ة والع����ة، صحف� هللا ناص� ع��هللا م�لح -) ٢١٣(

  . ٧٧،٧٦ع�ائ� ال�ق�ور، ص اب� ع���اه:؛ ١١٢ت�و�ات ت���ر�،ص ت���رل��: -) ٢١٤(

ال��ی�ة في   س��وار:  -) ٢١٥( ب�هق�، و�ان� ه�ه  ن��اب�ر فال رس�اق  أ�ام غ�ب  أر�عة  ال��ی�ة على م���ة  تقع ه�ه 

  .٤٣٢الع��ر ال�س�ى تع�ف �اس� ب�ه�.أن��: ل���نج: بل�ان ال�الفة ال����ة، ص

  . ٢٢٦تار�خ ��ار�، ص فام���:.١٢٤،١٢٣روضة ال�فا، جل� ش��، ص م��خ�ن�: -) ٢١٦(

  . ١٨٣، ص١ح��قة ت���رل�� الع���، ج  م��� أم�� ش���: -) ٢١٧(

  . ١١٦ت���رل��، ص  م��� أس� هللا صفا:.  ١٨٨ت���رل�� (ع��ه، ح�اته، أع�اله)، ص م�ه� شهاب: -) ٢١٨(

: ت��� ال�ولة ال��ف��ة إلى آل ال��ف� وهى إح�� األس�ات ال�اك�ة في إی�ان عق� وفاة ال�ولة ال��ف��ة  -) ٢١٩(

إم�� ح��ها   بهادرخان، وق�  أبى سع��  م) وش�ل� م�ا��  ١٣٩٢:١٣١٨ه/  ٧٩٥:٧١٨عامًا م� س�ة (   ٧٧ال�ل�ان 



  نموذجاً)  (تيمورلنكللديناالستغالل السياسي                                                             هويدا عبد المنعم سالم  

  

  

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

   

٢٦٢ 

�و�� وزن�ان وع�ة أ�ام  نق�ذها ی�د و��مان وفارس وخ�زس�ان ول�س�ان وأصفهان، ��ا أم��ت م�ت�� لف��ة ق���ة إلى ق

أذر���ان. إلى  ت�ج�ة  أن��: ب�زورث (كل�ف�ردا دم�ن�):فق�  ال�ار�خ اإلسالمى،  ال�اك�ة في  الل��د�،   :االس�ات  على 

  . ٢٢٦،٢٢٥م، ص١٩٩٥م�س�ة ال��اع الع��ى، 

  . ١٤٠حف� هللا ناص� ع��هللا م�لح: ت���رل�� وش����ه ال��اس�ة والع����ة، ص-)٢٢٠(

  .�١٤٠جع، صنف� ال� -) ٢٢١(

ال�ی� عام    شاه ش�اع م�ف��:  -) ٢٢٢( ب� م�ارز  ال�ی� ش�اع  له وسائل  ١٣٣٢ه/  ٧٣٣ول� جالل  ت�ف�ت  م وق� 

ال�عل�� وال�قافة، ف��أ شغ�فًا ب����ل العل�م، و�لى جان� ذل� ح�ص أ��ًا على تعل� ف��ن ال��ب والق�ال، وشارك في 

�ًا م�ه أن وال�ه ی��� ال��ل� م�ه الع�ی� م� ال��وب ال�ى خاضها وال�ه، ل�� مال�� أن �ه�ت الع�اوة ب��ه و��� وال�ه �

وم� ش��قه م���د ف�ب�ا م�ام�ة ان�ه� ���ل ع���� وال�ه، وع�له ع� ال��� واع�لى شاه ش�اع ع�ش ال�ل��ة وات�� م� 

�ات���ح ومق�مة سع��  ال�ی� م��� معل� ی�د�: م�اه� إلهى،  ب� جالل  ال�ی�  م�ی�ة ش��از حاض�ة له.أن��: مع�� 

؛ ح���قلى س��ده: تار�خ آل م�ف�،  ٨١ه،ص١٣٢٦ان��ارات ��ا��انه وچا��انه إ��ال، �ه�ان    ن���ى، جل� أول، أز

تار�خ ده ه�ار ساله إی�ان، جل� س�م،   ع��الع��� رضایى:؛  ٢١١ه.ش، ص١٣٤٧جل� أول، ان��ارات دان��اه ته�ان  

  . ٢١٤ه.ش، ص١٣٣٣ته�ان 

  . ٥، هام�٨٠ع�ائ� ال�ق�ور، ص اب� ع���اه: -) ٢٢٣(

  .٧٨،٧٧نف� ال���ر، ص -) ٢٢٤(

ن��: اب� تغ��  ا  شاه ش�اع ل�أك�� ال��دة ب�� ال��ف��.   إب�ةاق��ح األم�� ت���ر أن ی��وج حف��ه (پ��م���)    -) ٢٢٥(

، دار ال��� ١٢ال���م ال�اه�ة في مل�ك م�� والقاه�ة، ح  ال��اس� ب� تغ�� ب�د� االتا��ى:  �ب�د� (ج�ال ال�ی� أب

  . ٢٠٥،٢٠٤م، ص١٩٩٢ل��ان،   -العل��ة، ب��وت

  .١٧:١٣: اس�اد وم�ات�ات تار��ى إی�ان، صع��ال���� ن�ائي -) ٢٢٦(

م��� ؛٥٣٩تار�خ إی�ان �ع� اإلسالم، ص  ��اس إ��ال:  )؛٣، هام�(٨١ع�ائ� ال�ق�ور، ص  اب� ع���اه:  -) ٢٢٧(

  . ١٢١: ت���رل��، صأس� هللا صفا

ع���اه:  -) ٢٢٨( ص  اب�  ال�ق�ور،  ع؛  ٨١ع�ائ�  ناص�  هللا  م�لححف�  ال��اس�ة  ��هللا  وش����ه  ت���رل��   :

  . ١٤٠والع����ة، ص

: م��� أس� هللا صفا؛  ١٥٦: روضة ال�فا، جل� ش��، صم��خ�ن�؛  ١١٨ت�و�ات ت���ر�، ص  ت���رل��:  -) ٢٢٩(

  . ١٢١ت���رل��، ص

تار�خ إی�ان    ك�����ج:؛  ١٥٦روضة ال�فا، جل� ش��، ص  م��خ�ن�:؛  ١١٨: ت�و�ات ت���ر�، صت���رل��  -) ٢٣٠(

  . ٦٥،٦٤دورة ت���ر�ان، ص

  .٥٩٦م�لع سع�ی�، ص -) ٢٣١(

  . ١٥٧: روضة ال�فا، جل� ش��، صم��خ�ن� ؛٥٩٦نف� ال���ر، ص -) ٢٣٢(

  : �ال�� ث� ال���ن، وف�ح ال�اء األخ�� ، وراء : أع�� م�ی�ة ���زس�ان، وهى تع��� ش�ش�� .���َ تُ –) ٢٣٣(

  . ٢٩، ص٢: مع�� ال�ل�ان، ج : �اق�ت ال���� أن�� 
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٢٦٣ 

م��� أس�  ؛  ٥٤٠تار�خ إی�ان �ع� اإلسالم، ص  ��اس إ��ال:؛١٥٧جل� ش��، ص  روضة ال�فا،   م��خ�ن�:  -) ٢٣٤(

  . ١٢١: ت���رل��، صهللا صفا

  .١٥٨روضة ال�فا، جل� ش��، ص م��خ�ن�:؛ ٩٧ع�ائ� ال�ق�ور، ص اب� ع���اه: -) ٢٣٥(

: ت���رل�� وش����ه حف� هللا ناص� ع��هللا م�لح  ؛ ٥٤٢:٥٤٠اإلسالم، ص: تار�خ إی�ان �ع�  ��اس إ��ال  -) ٢٣٦(

  . ١٤٦ال��اس�ة والع����ة، ص

  .١١٦ت�و�ات ت���ر�، ص ت���رل��: -) ٢٣٧(

، ت�ق�� ٤: تار�خ اب� قاضى شه�ة، مج  اب� قاضى شه�ة( تقى ال�ی� أبى ��� ب� أح�� ب� قاضى شه�ة  -) ٢٣٨(

  . ١٠٥،١٠٤ع�ائ� ال�ق�ور، ص ع���اه: اب�؛ ٤٣٠، ص١٩٩٧ع�نان درو��، دم�� 

  . ١٥٠ت���رل�� وش����ه ال��اس�ة والع����ة، ص حف� هللا ناص� ع��هللا م�لح:-) ٢٣٩(

ن�ائي:  -) ٢٤٠( ص  ع��ال����  إی�ان،  تار��ى  وم�ات�ات  ب�د�؛  ٦٤اس�اد  تغ��  حاب�  ال�اه�ة،  ال���م   :١٢  ،

  . ٢٠٥ص

اإلیل�ان��� على ه�ه ال�ل�لة إلى �ل�ة"إیل" ال�غ�ل�ة ��ع�ى خاضع أو : ی�جع إ�الق إس�  ال�ولة اإلیل�ان�ة  -) ٢٤١(

لل�اقان؛   ال���ع  مع�اها  وال�ل�ة  أده�م��ع،  خل�ل  حأن��:  ال�اك�ة،  االس�ات  ومع��  اإلسالم�ة  ال�ول  تار�خ   :٣ ،

  . ٤٨٠م، ص١٩٧٢القاه�ة، 

  .١٧٤ه. ش، ص١٣٨٧ته�ان تار�خ مغ�ل در إی�ان، م�س�ة ان��ارات أم�� ����،  ��اس إ��ال: -) ٢٤٢(

  . ٢١٨: ت���رل��، صم�ه� شهاب -) ٢٤٣(

  . ١١٢،١١١بل�ان ال�الفة ال����ة، ص ل���نج: -) ٢٤٤(

: ه� ال�ل�ان مغ�� ال�ی� أح�� ب� ال��خ ح��� ب� أ��غا ب� ایل�ان صاح� �غ�اد  ال�ل�ان أح�� ب� أو��  -) ٢٤٥(

  . ١٢٢ع�ائ� ال�ق�ور، ص أن��: اب� ع���اه:وأذر���ان؛ 

ال�الئ��ة:  -) ٢٤٦( ه�الك�خان   ال�ولة  ذر�ة  ع�  تف�ع�  ال�ى  ال�غ�ل�ة  ال��ائل  إح��  إلى  ال�الئ����  أصل  ی�جع 

ال����.   أ�  ب�رك)  (ح��  �اس�  ال�ع�وف  ال�الئ��  ال��خ ح��  ه�  األس�ة  ه�ه  ب�زورث(كل�ف�رد):وم�س�    أن��: 

  ٢٢٨،٢٢٧االس�ات ال�اك�ة في ال�ار�خ اإلسالمى،ص

-Sykes (Sir Percy): History of Persia, V.2.p.115, The New Encyclopedia 

Britannica,Chicago,1990 ,V.6,p.476 ,477 

خل�ون:  -) ٢٤٧( مج   اب�  وال���،  ال����أ  ودی�ان  د.ت، ص٥الع��  ب��وت،  الل��انى  ال��اب  دار  ��اس    ؛١١٧٢، 

  . ٣٤٧،٣٤٦: تار�خ مغ�ل در إی�ان، صإ��ال

فى  -) ٢٤٨( �ال�لعة   ورد  إل�ه  �ع�  فع��ما  ت���رل��،  ل�اعة  ام��ل  أو��  ب�  أح��  ال�ل�ان  أن  ال��ادر  �ع� 

�اس�ه؛   ال��ة  �غ�اد وض�ب  ش�ارع  فى  بها  و�اف  ال�لعة  ل��  ب� انوال��ة،  م���  ال�ی�  (ناص�  الف�ات  اب�   :��

، الق�� ال�انى، ت�ق�� ق������ زر��، ن�ال ع�  ٩: تار�خ اب� الف�ات، ج  م)١٤٠٥ه/ ٨٠٧ع��ال�ح�� ب� الف�ات ت  

ال���م   اب� تغ�� ب�د�:  ؛٣٣٩، ص٥ال�ل�ك ل�ع�فة دول ال�ل�ك، ج  ال�ق����:؛  ٣٤٣م، ص١٩٣٨ال�ی�، ب��وت،  

  .٣٩، ص١٢ال�اه�ة، ج 

  . ٤٤م، ص ١٩٨٧ال�ولة ال�الئ��ة، دار اله�ا�ة،  ش��ان ����ر: -) ٢٤٩(
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٢٦٤ 

  .٦٧،٦٦: اس�اد وم�ات�ات تار��ى إی�ان، صل���� ن�ائيع��ا -) ٢٥٠(

  ٣٩ال�ع�، أ�ة : -) ٢٥١(

  . ٢٢٧ال�ع�اء، أ�ة : -) ٢٥٢(

ت���رل��   -) ٢٥٣( ض�  ت�الف  ل�����  مازن�ران  حاك�  ولى  شاه  ع�ض  أو��  ب�  أح��  ال�ل�ان  اب�    أه�ل  أن��: 

  .٨٥ع�ائ� ال�ق�ور، ص ع���اه:

  . ٢٥٦، ص١: ح��قة ت���رل�� الع���، جش��� م��� أم��؛ ٨٥،٨٤نف� ال���ر: ص -) ٢٥٤(

الف�ات،    اب� الف�ات:  -) ٢٥٥( ال�انى، ص٩جتار�خ اب�  اب� تغ��   ؛٣٣٩، ص٥ال�ل�ك، ج  ال�ق����:؛٣٤٤، الق�� 

  .٣٩، ص١٢: ال���م ال�اه�ة، جب�د�

  .١٢٣ع�ائ� ال�ق�ور، ص -) ٢٥٦(

  .٢٩ال�هف، أ�ة:  -) ٢٥٧(

جه� ال�ل�ان أح�� ب� أو�� ج��ًا ���ادة س��ا� لق�ال األم�� ت���ر على ح�ود الع�اق الع��ى ل�� ال���   -) ٢٥٨(

تع�ض لل����خ وال��ب على ی� ال�ل�ان أح��؛   س��ا� ل�غ�اد ع�دة ُهِ�َم فى ال�ع��ة ال�ى دارت ق�ب ال�ل�ان�ة، وعق� 

  . ٢٢١،٢٢٠، ص٢تار�خ الع�اق ب�� اح�الل��، مج ��اس الع�او�:؛ ١١١ع�ائ� ال�ق�ور، ص ن��: اب� ع���اه:ا

ن�هة ال�ف�س واألب�ان فى ت�ار�خ ال�مان، ت�ق�� ح�� ح��ى،   ال���فى (ال���� ال��ه�� على ب� داود):  -) ٢٥٩(

�القاه�ة،  ١ج ال���  دار  م��عة  الع�او�:؛  ٣٦٣م، ص١٩٧١،  ج  ��اس  إح�الل��،  ب��  الع�اق    ؛٢٢٥، ص٢تار�خ 

  .٤٤ال�ولة ال�الئ��ة، ص ش��ان ����ر:

خل�ون:  -) ٢٦٠( الفارابى،    اب�  دار  أح�� ع��انى،  وت�ق��  دراسة  ال���،  دولة    ؛ ١٨٧،١٨٦، ص٢٠١٣ال��� ع� 

  . ٤٠،٣٩، ص١٢: ال���م ال�اه�ة، جاب� تغ�� ب�د�؛ ٣٣٩، ص٥ال�ل�ك، ج ال�ق����:

اب� إ�اس    ؛٤٠، ص١٢ال���م ال�اه�ة، ج  � ب�د�:اب� نغ� ؛  ١٨٧ال��� ع� دولة ال���، ص  اب� خل�ون:  -) ٢٦١(

، الق�� ال�انى، ت�ق�� م��� م��فى، اله��ة ٢ب�ائع ال�ه�ر فى وقائع ال�ه�ر، ج   (م��� ب� أح�� ب� إ�اس ال��فى):

  .٩٨، ص٩: ش�رات ال�ه�، جاب� الع�اد ال���لى ؛٤٦١، ص١٩٨٢ال����ة العامة لل��اب، القاه�ة، 

  . ٣٣٩، ص٥ج ال�ل�ك، ال�ق����: -) ٢٦٢(

الع���، جأم�� ش���  -) ٢٦٣( ت���رل��  ح��قة  الع�او�:؛  ٢٦٧، ص١:  إح�الل��، ج  ��اس  ب��  الع�اق  ،  ٢تار�خ 

  . ٢٢٦ص

  . ١٧٢،١٧١تار�خ مغ�ل در إی�ان، ص ��اس إ��ال: -) ٢٦٤(

ه� وأخ� م�ه�  ورد فى �ع� ال��ادر أنه ع��ما إس��لى ت���رل�� على �غ�اد قام ب�����ها وأهل� ال���ة وافق�   -) ٢٦٥(

م� ال�ال ز�ادة على ال�ائة ألف ألف وخ��ة وثالث�� ألف ألف دره�، وع�ب ال���� �أن�اع م� ال�ع�ی� وال��� وق�ل 

نف�.   آالف  ثالثة  على  ال�ق����:ز�ادة  ج  أن��:  ب�د�:  ؛٢٠٩، ص١٢ال�ل�ك،  تغ��  ج  اب�  ال�اه�ة،  ،  ١٢ال���م 

ن�ل األمل فى ذیل ال�ول،   م):١٥١٤ه/  ٩٢٠س� ب� خل�ل ت  اب� شاه�� ال�اه��( ز�� ال�ی� ع��ال�ا  ؛٢٠٩ص

  . ٣٣٦م، ص٢٠٠٢، الق�� ال�انى، ب��وت، ١ج

؛  ٢٧٢، ص١ح��قة ت���رل�� الع���، ج  م��� أم�� ش���:  ؛٢١٩روضة ال�فا، جل� ش��، ص  م��خ�ن�:  -) ٢٦٦(

  .٤٥ال�ولة ال�الئ��ة، ص ش��ان ����ر:
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٢٦٥ 

  .١١٦ع�ائ� ال�ق�ور، ص -) ٢٦٧(

  .٢٢٤ت���رل�� (ع��ه، ح�اته، أع�اله، ص م�ه� شهاب: -) ٢٦٨(

  . ٢٧٢، ص١: ح��قة ت���رل�� الع���، جأم�� ش��� -) ٢٦٩(

ص  م��خ�ن�:  -) ٢٧٠( ش��،  جل�  ال�فا،  ق�و��ى:؛  ٢١٩روضة  أصفهانى  واله  ی�سف  (تار�خ    م���  ب���  خل� 

  .٨٧ه.ش، ص١٣٧٩ت���ر�ان وت���انان) ناش� : م��اث م���ب، ته�ان 

��� فى ��اب ال��اع الع�اقى الفارسى،   ن�ر� ع��ال����:  ؛٢١٩روضة ال�فا، جل� ش��، ص  م��خ�ن�:  -) ٢٧١(

  . ٢٠٦م، ص�١٩٨٣غ�اد 

،  ١٩٩٣: ال�ولة ال�الئ��ة، القاه�ة،  ���ى رض�ان؛  ٢٢٧،ص٢: تار�خ الع�اق ب�� إح�الل��، ج��اس الع�او�   -) ٢٧٢(

  . ٥٧،٥٦ص

تار�خ ال�لفاء، ت�ق��: م��� م��ى   م) :١٥٠٥ه/  ٩١١ب� أبى ��� ت  ال����ى (جالل ال�ی� ع��ال�ح��  -) ٢٧٣(

  . ٤٧٧، ص١٩٥٢ال�ی� ع��ال����، القاه�ة، 

  .٢٦٨: ت���رل��(ع��ه، ح�اته، أع�اله)، صم�ه� شهاب -) ٢٧٤(

م) الع�ی� م� الف��  ١٣٨٢:١٢٥٠ه) (٧٨٤:٦٤٨شه�ت دولة ال��ال�� ال����ة ال�ى ح��� م�� وال�ام (  -) ٢٧٥(

ب� قالوون عام  واالض��ا ال�اص� م���  ال�ل�ان  وفاة  اله��� عق�  ال�ام�  الق�ن  م  ١٣٤١ه/�٧٤١ات فى م���ف 

ی�   ب�های�ها على  ال�ولة، وع�ل  ال�� أضعف  األم�  ال���  إلى  لل�ص�ل  أحفاده  ث�  اب�ائه  ب��   ���� دار ص�اع  ح�� 

إلى   ال�ص�ل  ال��اع ل�ال�ه وت��� م�  ال�� ح�� ه�ا  ال����ى  ب�ق�ق  ال��� عام  األم��  م  ١٣٨٢ه/  ��٧٨٤سى 

الغ�اء فى دم��   ال�وضة  ق�ا�لى:  نع�ان  أن��:  ال��اك�ة.  ال��ال��  دولة  ال����ة و��ام  ال��ال��  دولة  معل�ا سق�� 

  .٧٣م، ص١٩٨٢ال���اء، دار ال�ائ� الع��ى 

�ی� ع��ان ب� م�اف� ُأخ� م� بالد ال����، وت� ب�عه ب�الد الق�م ث� جل�ه ال��اجة ف�� ال  ال�اه� ب�ق�ق:  -) ٢٧٦(

یل�غا   األم��  ف��اه  اْلْ���غا  اس�ه  و�ان  م�ال��ه،  ج�لة  م�  وجعله  وأع�قه،  الُع���  َیْلُ�غا  األم��  فاش��اه  م��،  إلى 

  . ١٤١، ص٥: ال�ل�ك، جأن��: ال�ق���� "ب�ق�ق" ل���ء فى ع��ه وم�ل�ه س�ة إح�� وأر�ع�� وس�ع�ائة.

ن، إل��� ب��� ت���رل�� �ع� غ�و مازن�ران، ف�ار م� خ�اصه، وت��� أشه� فقهاء مازن�را  ال��خ ساوه:  -) ٢٧٧(

  ). ٤هام�( ١٩٠ت���رل�� وش����ه ال��اس�ة والع����ة، ص ن��: حف� هللا ناص�:ا��هارات دبل�ماس�ة فائقة. 

  . ٦٨٩: م�لع سع�ی�، صع��ال�زاق س��ق���. �٧٣٨،٧٣٧ف�نامه، ص ش�ف ال�ی� على ی�د�: -) ٢٧٨( 

ص�ح األع�ى فى ص�اعة اإلن�اء، تعل��   م):١٤١٨ه/  ٨٢١القلق���� (أب� ال��اس أح�� ب� على ت    -) ٢٧٩(

  . ٣١١،٣١٠، ص ١٩٨٧، دار ال��� العل��ة، ب��وت، ٧م��� ح��� ش�� ال�ی�، ج

ال���ر، ج  -) ٢٨٠( إ��ال:؛  ٣١١، ص٧نف�  �ع� اإلسالم، ص  ��اس  إی�ان  الع�او�:؛  ٦٠٤تار�خ  تار�خ    ��اس 

  . ٢٤٠، ٢إح�الل��، حالع�اق ب�� 

  . ٢٤٩، ص٥: ال�ل�ك، جال�ق���� -) ٢٨١(

 اب� تغ�� ب�د�:؛  ٣٥١-٣٤٩، ص٥ال�ل�ك، ج  ال�ق����:؛  ١٥٧-١٥٥ع�ائ� ال�ق�ور، ص  اب� ع���اه:  -) ٢٨٢(

  . ٤٦٦، ص١: ب�ائع ال�ه�ر، جاب� إ�اس؛ ٤٤،ص١٢ال���م ال�اه�ة، ج
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٢٦٦ 

ع���اه:  -) ٢٨٣( ص  اب�  ال�ق�ور،  تغ��  ؛  ١٦٠-١٥٧ع�ائ�  ج  ب�د�:اب�  ال�اه�ة،  ص١٢ال���م    ؛ ٤٧،٤٦، 

  . ٥٠،٤٩م، ص١٩٩٤ال��ق اإلسالمى زم� ال��ال�� والع��ان���، القاه�ة  ص��ى ع��ال��ع�:

  .٢٢٧س�رة ال�ع�اء، أ�ة :  -) ٢٨٤(

ج  ال�ق����:  -) ٢٨٥( ص٥ال�ل�ك،  ت    ؛٢٥٢،٢٥١،  ع��ال�ح��  ب�  م���  ال�ی�  (ش��  ه/  ٩٠٢ال��او� 

  .٣١١، ص١وج�� ال�الم فى ال�یل على دول اإلسالم، ج م):١٤٩٦

  . ٩٨، ص٩: ش�رات ال�ه�، مح اب� الع�اد ال���لى -

تار�خ الع�اق ب�� إح�الل��،    ��اس الع�او�:؛  ٣٤٥، الق�� ال�انى، ص١ن�ل األمل، ج  اب� شاه�� ال�اه��:  -) ٢٨٦(

عاش�ر:؛  ٢٣٩،  ٢ج ع��الف�اح  القاه�ة    سع��  الع���ة،  ال�ه�ة  دار  وال�ام،  م��  فى  ال��ال��ى  م،  ١٩٧٦الع�� 

  . ١٦٥ص

ال��ل��ى:  -) ٢٨٧( خان  ج  ش�ف  ص٢ش�ف�امه،  عاش�ر  ؛٦٣،  ع��الف�اح  م��  سع��  فى  ال��ال��ى  الع��   :

  . ١٦٥وال�ام، ص

شه�ة:  -) ٢٨٨( قاضى  مج    اب�  شه�ة،  قاضى  اب�  ب�د�:اب؛  ٤٣٢، ص٤تار�خ  تغ��  ج  �  ال�اه�ة،  ، ١٢ال���م 

  . ٢٠٧ص

ال���، ص  اب� خل�ون:  -) ٢٨٩( دولة  اب� قاضى شه�ة، مج    اب� قاضى شه�ة:؛  ١٩٤،١٩٣ال��� ع�  ،  ٤تار�خ 

  وما واالها.   ١٣٢، ص١٢: ال���م ال�اه�ة، جاب� تغ�� ب�د�؛ ٤٥٣-٤٤٨، ص٥ال�ل�ك، ج ال�ق����:؛ ٢٣،٢٢ص

؛  ١٤٨، ص٤تار�خ اب� قاضى شه�ة، مج اب� قاضى شه�ة:؛ ١٩٩،١٩٨ع�ائ� ال�ق�ور، ص اب� ع���اه: -) ٢٩٠(

  . ٥٩٣، ص١ب�ائع ال�ه�ر، ج اب� إ�اس:؛ ٤٨، الق�� ال�انى، ص١ن�ل األمل فى ذیل ال�ول، ج اب� شاه�� ال�اه��:

وج��    :ال��او� ؛  ٤٢،٤١، ص٦ال�ل�ك، ج  ال�ق���� :؛  ٢٠٩- ٢٠٦ع�ائ� ال�ق�ور، ص    اب� ع���اه:  -) ٢٩١(

  . ٣٥٢،٣٥١، ص١ال�الم، ج

  . ١٩٢ال��� ع� دولة ال���، ص اب� خل�ون: -) ٢٩٢(

  .٤٢،٤١، ص٦ال�ل�ك، ج ال�ق����:؛ ٤٣٣، ص٤تار�خ اب� قاضى شه�ة، مج  اب� قاضى شه�ة: -) ٢٩٣(

، ١ن�ل األمل فى ذیل ال�ول، ح  اب� شاه�� ال�اه��:  ؛ ٢١٧-٢١٤ع�ائ� ال�ق�ور، ص  ن�� اب� ع���اه:ا  -) ٢٩٤(

  . ٦٠٠، ص١ب�ائع ال�ه�ر، ج اب� إ�اس:؛ ٤٩لق�� ال�انى، صا

روضة ال�فا،    م��خ�ن�:؛  ٤٣، ص٦ال�ل�ك، ح  ال�ق����:؛  ١٩٤: ال��� ع� دولة ال���، صاب� خل�ون   -) ٢٩٥(

  . ٣٦٤،٣٦٣جل� ش��، ص

  . ٢١٣،٢١٢ت���رل�� وش����ه ال��اس�ة والع����ة، ص  حف� هللا ناص� ع��هللا م�لح:-) ٢٩٦(

:  إب� إ�اس ؛  ٤٣، ص٦: ال�ل�ك، جال�ق���� ؛  ١٥٦،١٥٥: تار�خ اب� قاضى شه�ة، صاب� قاضى شه�ة  -) ٢٩٧(

  . ٥٩٩، ص١ب�ائع ال�ه�ر، ج

، ١ب�ائع ال�ه�ر، ج  اب� إ�اس:؛  ٤٩، الق�� ال�ال�، ص١ذیل ال�ول، ج  : ن�ل األمل فىاب� شاه�� ال�اه��   -) ٢٩٨(

  . ٥٩٩ص

: تار�خ اب� قاضى شه�ة، مج  اب� قاضى شه�ة؛  ١٩٥،١٩٤اب� خل�ون: ال��� ع� دولة ال���، ص  ن��:ا  -) ٢٩٩(

  .١٨٦، ص١٢ال���م ال�اه�ة، ج اب� تغ�� ب�د�:؛  ١٦٤، ص٤
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٢٦٧ 

�ق���� إل�ه، وق� وقع فى أس�   ق�ای�سف ال����انى، وأرسل �ه إلى  أتل��: �ان م� قادة ت���رل�� وم� ال  -) ٣٠٠(

  القاه�ة فإع�قل ف�ها و�ان ذل� س��ًا م� ب�� األس�اب ال�ى دفع� ت���رل�� إلى ال���ك ل�الد ال�ام. 

  . ٣٢٤، ص١وج�� ال�الم، ج  ال��او�:  )؛٣هام� ( ١٨٧، ص١٢ال���م ال�اه�ة، ج أن��: اب� تغ�� ب�د�: -

شه�ة:  اب�   -) ٣٠١( مج    قاضى  شه�ة،  قاضى  اب�  ص ٤تار�خ  ب�د�؛١٥٧،  تغ��  جاب�  ال�اه�ة،  ال���م   :١٢ ،

  . ٣٥٢، ص١وج�� ال�الم، ج ال��او�:؛  ١٨٧ص

  .٣٧١روضة ال�فا، جل� ش��، ص م��خ�ن�: -) ٣٠٢(

إخ�فاء  -) ٣٠٣( إلى  ف�ج  ال�ل�ان  إن��اب  فى  ال���  إلى   ی�جع  ت�جه�ا  ال�ی�  ال�ل�ان�ة  وال��ال��  األم�اء  �ع� 

أخ�   لع�م  ال��ل�ة  م�ب��  ذل� على  فع��  ال����ى،  الچین  ال��خ  ال�ل�ة  إلى  و��فع�ا  عل�ها  أی�یه�  ل��ع�ا  القاه�ة 

�ه إلى م�� على وجه  رأیه�، و�ان ذل� ع��ه� أه� م� أم� ت���ر، فاتفق�ا على أخ� ال�ل�ان ال�اص� ف�ج والع�دة 

: ب�ائع اب� إ�اس  ؛١٨٨، ص١٢ال���م ال�اه�ة، ج  اب� تغ�� ب�د�:؛  ٥٠، ص٦ال�ل�ك، ج  ن��: ال�ق����:ا ال��عة.  

  . ٦٠٩، ص١ال�ه�ر، ج

خل�ون:  -) ٣٠٤( ص  اب�  ال���،  دولة  ع�  شه�ة  ؛١٩٥ال���  قاضى  صاب�  شه�ة،  قاضى  اب�  تار�خ  ؛  ١٦٦: 

  . ٣٥٣،٣٥٢، ص١وج�� ال�الم، ج  ال��او�:

وج�� ال�الم،  ال��او�:؛  ١٩٠، ص١٢ال���م ال�اه�ة، ج  اب� تغ�� ب�د�:؛  ٥٠، ص٦ال�ل�ك، ح  :ال�ق����   -) ٣٠٥(

  . ٣٥٣، ص١ج

ال���، صاب� خل�ون   -) ٣٠٦( دولة  ال��� ع�  وج�� ال�الم،    ل��او�:؛ ا٥٠، ص٦ال�ل�ك، ج  ال�ق����:  ؛ ١٩٦: 

  . ٣٥٣، ص١ج

  . ١٩٠، ص ١٢ال���م ال�اه�ة، ج -) ٣٠٧(

عادات ت���ر إذا أخ� م�ی�ة صل�ًا أن ���ج إل�ه أهلها م� �ل ن�ع م� أن�اع ال�أكل    هي عادة م�  ال�ق�ات:  -) ٣٠٨(

�ق�. لها  �قال  بلغ�ه�  ال��عة  فإن  �ق�ات،  ذل�  ����ن  ت�عة  وال�ال��  وال�واب  ال�ق����:اوال��ارب  ال�ل�ك،   ن��: 

  . ١٩١، ص١٢ال���م ال�اه�ة، ج اب� تغ�� ب�د�:؛ ٥١، ص٦ج

  . ٣٥٣، ص١وج�� ال�الم، ج ال��او�: ؛٥١، ص٦ال�ل�ك، ج ال�ق����: -) ٣٠٩(

  . ١٩١، ص١٢: ال���م ال�اه�ة، جاب� تغ�� ب�د� ؛٥١، ص٦: ال�ل�ك، جال�ق����  -) ٣١٠(

  .١٩١، ص١٢ال���م ال�اه�ة، ج اب� تغ�� ب�د�: ؛٥١، ص٦ال�ل�ك، ج ال�ق����: -) ٣١١( 

  . ١٩١، ص١٢ال���م ال�اه�ة، ج ال�ق����:؛ ١٩٦ال��� ع� دولة ال���، ص � خل�ون:اب -) ٣١٢(

: ج�ت �ع� ال��ا��ات ب�� ت���ر وفقهاء دم�� و�ان ی��ج� ل����ر ال��خ ع��ال��ار ب� ال��خ  ال��ا��ات  -) ٣١٣(

ب� أبى �ال� رضى هللا نع�ان ال�ی� ال��فى وه� م� أجل عل�اء ت���ر، و�ان� ه�ه ال��ا��ات ت�ور ح�ل وقائع على  

ال���� ب� علي؛   ال���لى: ش�رات ال�ه�، مج  ان ع�ه ومعاو�ه، وما وقع م� ی��� ب� معاو�ة مع  الع�اد  ، ��٩ اب� 

  .٩٩ص

ج  ال�ق����:  -) ٣١٤( ال�اه��:  ؛٥١، ص٦ال�ل�ك،  شاه��  ج  اب�  األمل،  ال�ال�، ص ١ن�ل  الق��  نع�ان ؛  ٥٣، 

  .٧٤ال���اء، ص: ال�وضة الغ�اء في دم�� ق�ا�لي
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٢٦٨ 

ج  ال�ق����:  -) ٣١٥( ص٦ال�ل�ك،  ب�د�:؛  ٥١،  تغ��  ج  اب�  ال�اه�ة،  ص١٢ال���م  إ�اس:؛  ١٩٢،  ب�ائع   اب� 

  . ٦١٢، ص١ال�ه�ر، ج

  . ٥٢،٥١، ص٦ال�ل�ك، ج ال�ق����: -) ٣١٦(

  . ١٩٢، ص ١٢ال���م ال�اه�ة، ج -) ٣١٧(

ن��: اب� تغ��  ااك� بالد ما وراء ال�ه�؛  ه� ال�ل�ان م���د ب� س��رغ��� الچغ�ائي ح  ال�ل�ان م���د:  -) ٣١٨(

  . ٢، هام�١٩٢،ص١٢ال���م ال�اه�ة، ج ب�د�:

ج  ال�ق����:  -) ٣١٩( شه�ة؛  ٥٣،٥٢، ص٦ال�ل�ك،  قاضى  شه�ة، مجاب�  قاضى  اب�  تار�خ  اب� ؛  ١٧٦، ص٤: 

  . ١٩٤،١٩٣، ص١٢ال���م ال�اه�ة، ج تغ�� ب�د�:

  ؛٢٧١،٢٧٠: ع�ائ� ال�ق�ور، صاب� ع���اه  ؛ ١٩٧،١٩٦: ال��� ع� دولة ال���، صن��: اب� خل�ون ا  -) ٣٢٠(

 اب� الع�اد ال���لى:؛  ٣٧٣روضة ال�فا، جل� ش��، ص  م��خ�ن�:؛  ١٩٣، ص١٢: ال���م ال�اه�ة، ج اب� تغ�� ب�د�

  .٩٩، ص٩ش�رات ال�ه�، ج

خل�ون:  -) ٣٢١( ال���، ص  اب�  دولة  ع�  جال�ق���� ؛   ١٩٧ال���  ال�ل�ك،  : ق�ا�لى نع�ان    ؛٥٤،٥٣، ص٦: 

  .٧٥ال�وضة الغ�اء في دم�� ال���اء، ص

  . ١٩٥، ص١٢ج ال���م ال�اه�ة: -) ٣٢٢(

؛  ٢٩٥-٢٩٣ع�ائ� ال�ق�ور، ص   اب� ع���اه:  ؛٣، ص٤: تار�خ اب� قاضى شه�ه، مجاب� قاضى شه�ة  -) ٣٢٣(

  .٧٦ال�وضة الغ�اء في دم�� ال���اء، ص نع�ان ق�ا�لى:

؛ ج�اد ��اسى، ٥١٤ح��� ال���، جل� س�م، ص  خ�ان�م��:؛  ٢٧٥،٢٧٤، ص�ف�نامه  ن�ام ال�ی� شامى:  -) ٣٢٤(

مه�از م�س��: ب�رسى م�اس�ات شاه�خ ت���ر� �ام�ال�� ب�م��ا� تالسى ب�ا� تع��� پ�ش� ���ة، ف�ل�امه تار�خ  

  .١٠٣ه.ش، ص١٣٩٠، تا���ان ٤٧روا�� خارجى، سال دوازده�، ش�اره 

����ي:  -) ٣٢٥( د  ع��ال����  ه�ات  صش��فانى  ت���ر�،  ع��  ب�رسى ٢١ر  اعالمى:  زاه�  اله�ار�،  ف���ون  ؛ 

وم��لة م��وع�� حاك���، ص ت���ر�ان  ت�ماس):؛  ١٠ت�اب�ها� م�ه�ى  ت�ج�ة   أرن�ل�( س��  اإلسالم،  إلى  ال�ع�ة 

  . ٢٨٧م، ص١٩٧٠ح�� إب�ا��� ح��، ع��ال���� عاب�ی�، إس�اع�ل ال���او� م���ة ال�ه�ة ال����ة 

  .�٨٦٦ف�نامه، ص -) ٣٢٦(

ص  ك�����ج:  -) ٣٢٧( ت���ر�ان،  دورة  إی�ان  الفقى:؛  ٧٩تار�خ  ع��ال�ؤوف  ال�ی�  الع��   ع�ام  في  اله��  بالد 

  . ١٦٢اإلسالمي م�� ف�� اإلسالم ح�ى الغ�و ال����ر�، ص 

-David- Morgan :Medieval Persia,1040-1797 ,p.89, Sykes (Sir Percy) : History of 

Persia,v.2,197. 

ه� اب� شق�� ال�ل�ان ��اث ال�ی� تغل� شاه، دخل في ص�اع على ع�ش ال�ل��ة �ع� وفاة ع�ه   ف��وزشاه:  -) ٣٢٨(

) عام  �الع�ش  االس�قالل  في  شاه  ف��وز  ن�ح  ل��  ف��وز،  مل�  ع�ه  اب�  ال�ل��ة  ولى  ح��  ال�ی�  ه/  ��٧٥٢اث 

ال�ول١٣٥١ األنام، عاش�  �افة  إلى  انعامه  واإلح�ان ووصل  الع�ل  ون��  في عه� ح�� م)  أبها ع��رها  ال�غل��ة  ة 

��قات   ن��: اله�و� (أح�� ���ى اله�و�):ا  م)؛ ١٣٨٨ه/  ٧٩٠ف��وز شاه ق�ا�ة األر�ع�� عامًا، و�ان� وفاته عام (
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٢٦٩ 

أك��� "ال��ل��ن في اله�� م� الف�ح الع��ى إلى االس�ع�ار ال����اني، ت�ج�ة: أح�� ع��القادر ال�اذلى، اله��ة ال����ة 

  . ١٩٨-١٨٧، ص١م،ج١٩٩٥ل��اب، العامة ل

  . ١٦٢: ع�ائ� ال�ق�ور، ص اب� ع���اه  ؛٤٣٢، ص٤تار�خ اب� قاضى شه�ة، مج اب� قاضى شه�ة: -) ٣٢٩(

  .١٢٨: ت�و�ات ت���ر�، صت���رل�� -) ٣٣٠(

  .١٣٠نف� ال���ر، ص -) ٣٣١(

  . ١٣٢،١٣٠نف� ال���ر، ص -) ٣٣٢(

  .٧٣س�رة ال���ة، أ�ة : -) ٣٣٣(

  . ٧٣٩م�لع سع�ی�، ص ع��ال�زاق س��ق���: -) ٣٣٤(

  . ٤٦٩ح��� ال���، جل�س�م، ص -) ٣٣٥(

وما واالها؛   ٤٧٠ح��� ال���، جل� س�م، ص خ�ان�م��:وما واالها؛  �٩٩٤ف�نامه، ص  ش�ف ال�ی� ی�د�: -) ٣٣٦(

  . ١٦٥: بالد اله�� في الع�� اإلسالمي، صع�ام ال�ی� ع�� ال�ؤف الفقى

ا  خ�ان�م��:  -) ٣٣٧( جل� س�م، صح���  ناص� ع��هللا م�لح  ؛٤٧١،٤٧٠ل���،  ت���رل�� وش����ه  حف� هللا   :

  . ١١٤ال��اس�ة والع����ة، ص

  .�٨٩٤ف�نامه، ص  -) ٣٣٨(

أح��  ؛   ٦٠٣: تار�خ إی�ان �ع� اإلسالم، ص��اس إ��ال؛  ٢٠٧، ص١٢ال���م ال�اه�ة، ج  اب� تغ�� ب�د�:  -) ٣٣٩(

  . ٢٠٤، ص١م، ج١٩٥٧لقارة اله���ة، م���ة اآلداب، تار�خ ال��ل��� في ش�ه ا م���د ال�اداتى:

  .١٧٠ع�ائ� ال�ق�ور، ص -) ٣٤٠(

�ال��، ث� ال���ن واخ�ه ج��: ه� ج�ل م� ال�اس ن�ار� �ان�ا �����ن في ج�ال الق��، فق���    ُكْ�ج��ان:  -) ٣٤١(

  . ٤٤٦، ص ٤مع�� ال�ل�ان، مج : ن��: �اق�ت ال���� ا ش���ه� ح�ى مل��ا م�ی�ة تفل��، وله� وال�ة ت��� إل�ه�؛

  . ٧٨١،٧٨٠: �ف�نامه، صش�ف ال�ی� ی�د� -) ٣٤٢(

  .٥٩٠م�لع سع�ی�، ص -) ٣٤٣(

  .٢٥٢ت���رل�� (ع��ه، ح�اته، أع�اله)، صم�ه� شهاب:  -) ٣٤٤(

  . ١٢٠: ت���رل��، صم��� اس� هللا صفا -) ٣٤٥(

  .١٩٣: ت���رل�� (ع��ه، ح�اته، أع�اله)، صم�ه� شهاب -) ٣٤٦(

  .�١٠١ف�نامه، ص -) ٣٤٧(

  . ٥٩١م�لع سع�ی�، ص ع��ال�زاق س��ق���: -) ٣٤٨(

�ازو�ى  -) ٣٤٩( أف�ار�ه، صرضا  تا  مغ�ل  أز  إی�ان  تار�خ  زواره؛  ٢١٩:  اعالمى  زه�ا  اله�ار�،  ب�رسى ف���ون   :

  . ١٠ت�اب�ها� م�ه�ى ت���ر�ان وم��لة م��وع�� حاك���، ص

  . ٣٨٠أع�اله) ، ص: ت���رل�� (ع��ه، ح�اته، م�ه� شهاب -) ٣٥٠(

-David- Morgan :Medieval Persia,1040-1797 ,p.90. 

  . ٢٤٥سفارة إلى ت���رل��، ص �ال����: -) ٣٥١(
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٢٧٠ 

��ف �ال���� إهانة سف�� خان ال��� �ق�له: "أن��ه ت���ر إلى أن�ا ن�� ال�ف�اء االس�ان ق�   إهانة ال�ع�ة:  -) ٣٥٢(

��اء عل�ه �ع� رسالة أم� ف�ها ب�ج�ب إجالس�ا ف�ق، وذل� ال�ف��  م���ا مقاع� دون مقع� سف�� إم��ا��ر ال���، و 

ت��، وما إن ج�� إجالس�ا ه��ا ح�ى وصل واح� م� ال�ادة، وتق�م ب�اء على �ل� ت���ر، ووق�ها قام ���ا��ة سف��  

�ان�ا  ال��� ���ل عل�ى م���ف،وص�ح �أن صاح� ال�عالى ق� أرسله إلخ�ار ه�ا ال�جل ال���ى �أن سف�اء مل� اس

ن�� : اال�� ه� ص�ی� ج�� ل����ر ی��غي أن ��ل��ا في م�ان ف�ق سف�� مل� ال��� ال�� ه� ل� ورجل فاس�،..."  

  . ٢٤٤: سفارة إلى ت���رل��، ص كال����

  . ٣٨٠،٣٧٩ت���رل��، ص م�ه� شهاب:؛ ٢٤٤نف� ال���ر، ص -) ٣٥٣(

  . ١١٧ت���رل�� وش����ه ال��اس�ة والع����ة، ص حف� هللا ناص� ع��هللا م�لح: -) ٣٥٤(

  ).٢٥س�رة ال��ر� (أ�ة : -) ٣٥٥(

  . ١٠٢٩،١٠٢٨: م�لع سع�ی�، ص ع��ال�زاق س��ق��� -) ٣٥٦(

  . ٢١٩تار�خ إی�ان ازمغ�ل تا اف�ار�ة، ص  رضا �ازو�ى: -) ٣٥٧(

  . ٣٨٧: سفارة إلى ت���رل��، صكال���� -) ٣٥٨(

ووال�ة  أت�ار:  -) ٣٥٩( ح���ة  فاراب؛     م�ی�ة  ق�ب  س���ن،  نه�  على  ال�ه�،  وراء  ��ا  ال��ك  ح�ود  أول  في  واسعة 

  . ٢١٨، ص١مع�� ال�ل�ان، ج ��: �اق�ت ال����:ان

شه�ة:  -) ٣٦٠( قاضى  مج  اب�  شه�ة،  قاضى  اب�  ص٤تار�خ  ال��ل��ى  ؛  ٤٣٧،  خان  ج  ش�ف  ش�ف�امه،   :٢ ،

  . ٢٨٢ص، ٢تار�خ الع�اق ب�� إح�الل���، ج ��اس الع�او� :؛ ٦٦ص

-David- Morgan :Medieval Persia,1040-1797,p.90. 

ب�د�  -) ٣٦١(  تغ��  جاب�  ال�اه�ة،  ال���م  ص١٢:  ش���؛  ٢١١،  ج  أم��  الع���،  ت���رل��  ح��قة   :٢ ،

  . ٢٢٠،٢١٩ص

  


