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السيرة الذاتية للسلطان ابي سعيد
جاسم دمحم لعيبي الساعدي

أ.م.د .سهاد خزعل نجيب الربيعي
هقذهت:
يعج الدمصاف أبي سعيج كاحجاً مغ الدالشيغ االقػياء الحيغ تػلػا العخش االيمخاني ،كأنو اتخح

اسمػباً مختمفاً كسياسة مخالفة السالفو في حكع دكلتو ،فتسكغ مغ تحقيق االستقخار الدياسي نػعاً ما
انعكذ عمى االكضاع االدارية كالعدكخية كالعالقات الخارجية فقج حجث تغيخ كبيخ في الدياسة الخارجية

لمجكلة االيمخانية في عيجه تجاه السساليظ في مرخ كالذاـ مغ ناحية كتجاه الغخب االكركبي مغ جية

أخخػ.

ابتجاء مغ اسسو ككالدتو كندبو
كتشاكلشا في ىحا البحث الديخة الحاتية لمدمصاف ابي سعيج ،
ً
كاسختو الستسثمة بأبيو كامو كاخػتو كزكجاتو فزالً عغ القابو كصفاتو ككيؽية اعتالئو عخش الجكلة

االيمخانية كمغ ثع كفاتو.

ً
اًال :امسو ًًالدتو ًنسبو:
 -1امسو:
عمى غخار ما ىػ شائع في معطع تدسيات

() 1

أفخاد أسخة ىػالكػ خاف

() 2

(663 -656ىػ/

 1264 -1258ـ) تخد اختالفات عجيجة بذأف كتابة كلفع اسع الدمصاف أبي سعيج بغ دمحم خجابشجه
()3

أكلجايتػ

بغ أرغػف

()4

()5

بغ أباقاخاف

بغ ىػالكػ كىػ الدمصاف التاسع في تدمدل الحكاـ االيمخانييغ(.)6
()7

كرد اسسو بالفاظ مختمفة مثل "ابػ سعيج"

()8

ك"بػسعيج"

ك"بػ صعيج"

()9

كالمفع األكؿ "أبػ سعيج"

ىػ المفع األكثخ شيػعاً كدقة كذلظ حدبسا كرد عشج مؤرخي الجكلة االيمخانية كبعس السؤرخيغ السدمسيغ

السعاصخيغ لفتخة حكع الدمصاف أبي سعيج(.)10

ج
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ً -2الدتو:
كلج الدمصاف أبي سعيج في شيخ ذؼ القعجة سشة  704ىػ1304 /ـ ،كىي الدشة الثانية مغ تػلي

كالجه الدمصاف أكلجايتػ حكع الجكلة االيمخانية (716 -703ىػ1316 -1303 /ـ)( .)11اما عغ يػـ كالدتو
فقج اتفقت السرادر التاريخية عمى اف كالدة الدمصاف أبي سعيج كانت في اليػـ الدادس مغ شيخ ذؼ

القعجة سشة (704ىػ1304 /ـ)( .)12لقج كلج الدمصاف أبي سعيج في مجيشة (أكجاف)

()13

التي كانت في

حيشيا مقخ اقامة كالجه الدمصاف اكلجايتػ حيث اعتمى كالجه عخش الجكلة االيمخانية في ىحه السجيشة(.)14

كقج أشار السؤرخ القاشاني في تاريخو اف الدمصاف أكلجايتػ احتفل بػالدة ابشو السػلػد بحزػر
االمخاء كالػزراء كالخػاتيغ كاكعد بأف يدمع ابشو الى مخضعة كعشجما حزخت السخضعة اماـ الدمصاف

اكلجايتػ قاؿ ليا" :اف ارضعي ابشي ىحا غياث الجيغ كالجنيا"(.)15
لقج كخست ىحه السخضعة

()16

حياتيا لخجمة أبي سعيج كصارت تخعاه كتحافع عميو حتى بمغ

يعجىا اماً لو( ،)17كحلظ اكعد
اشجه ،كيحكخ اف أبا سعيج عشجما كبخ كاف يعامميا بكل حب كاحتخاـ ككاف ّ
الدمصاف اكلجايتػ الى أتابكو( )18الخاص "سػنج"( )19بأف يتػلى االشخاؼ عمى تخبيتو كرعايتو كلجه أبي
سعيج فكاف ليحا االتابظ دكر ميع في حياة الدمصاف أبي سعيج(.)20

لقج تدامشت كالدة الدمصاف أبي سعيج مع بجء كالجه الدمصاف كلجايتػ ببشاء الدمصانية العاصسة

الججيجة لمجكلة االيمخانية كذلظ في العاـ (704ىػ1304 /ـ)

() 21

حيث اكتسل بشاؤىا بعج تدع سشػات

فطيخت في العاـ (713ىػ1313 /ـ) احجػ اعطع مجف البالد االسالمية

() 22

فقج انذأ فييا الكثيخ مغ

السجارس كالسداجج كالحسامات كاالسػاؽ السختمفة كقج تجسع بيا سكاف كثيخكف مغ مختمف شبقات

السجتسع االيمخاني(.)23

لقج كانت ارض ىحه السجيشة قبل انذائيا محصة لمقػافل كمختعاً لجكابيع كمق اًخ إلقامة السدافخيغ في
()24

عبػرىع مغ العخاؽ الى أذربيجاف

()26

اك بالعكذ( ،)25لحلظ فكخ الدمصاف غازاف خاف

1304 -5 129ـ) في اكاخخ أيامو اف يختط ىحه السجيشة حيث يشبع نيخ أبيخ

() 27

(703 -694ىػ/
كنيخ زنجاف

() 28

القريخاف .كشخع فعالً في بشائيا لػال اف االجل لع يستج بو ،فاقتفى الدمصاف أكلجايتػ (716 -703ىػ/
()29

1316 -1303ـ) فكخة اخيو في بشاء ىحه السجيشة

كالتي مازالت اشالليا باؾية لغاية اليػـ(.)30

ج

344
مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار

ملحق العدد ( - )17ايلول– 3173م

السيرة الذاتية للسلطان ابي سعيد ...........................................................
ُ
 -3نسبو:
يشتسػػي الدػػمصاف أبػػي سػػعيج مػػغ قبػػل أبيػػو الػػى قبيمػػو (ؾيػػات)

()31

كىػػي تخجػػع فػػي اصػػميا الػػى ؾبائػػل

السغػؿ الستشػعة كالستعجدة كقج نبغ في ىحه القبيمة رجاؿ اشجاء كاف ليع شأف في مجػاالت الحيػاة الدياسػية

فكاف في مقجمتيع جشكيدخاف( ،)32الجج األعمى( )33لمدمصاف أبي سعيج كمؤسذ االمبخاشػرية السغػلية(.)34

ابغ
كالشظ اف ليحا الشدب اىسية في تحجيج مكانتو الذخرية في اسختو فأبي سعيج لع يكغ مجخد ً
لمدمصاف اكلجايتػ بل كاف مػضع اىتساـ كرعاية كالجه بو خرػصاً بعج كفاة اخػتو في عيج كالجه كبقائو
كحيجاً مغ اخػتو الحكػر .حيث كاف ىػ الػريث الػحيج ألبيو عمى الحكع( .)35لحلظ انعكدت ىحه السشدلة
ؼيسا بعج عمى شخريتو حيث اصبح يشطخ اليو نطخة اكثخ مكانة كاىسية كاحقيتو بػراثة العخش.
أما مغ قبل أمو فأنو يشتسي الى قبيمة االكيخات

()36

احجػ الؿبائل السغػلية التي خالفت جشكيدخاف

في أكؿ األمخ حتى انيع ناصبػه العجاء ،اال انيع سخعاف ما قجمػا لو فخكض الصاعة كالخزػع ،كعشجما

اعمغ جشكيدخاف (624 -570ىػ1226 -1174 /ـ)

() 37

ؾياـ االمبخاشػرية السغػلية اعتاد السغػؿ اف

يقدسػا ؾبائميع الى قدسيغ ،قدع يشتسي الى قبيمة ؾيات كقدع ال يشتسي الييا فأشمقػا عمى القدع األكؿ

(بيخكف) ابشاء الشػر كاالشيار كقج شسل ىحا المقب عجة ؾبائل مغػلية كانت قبيمة االكيخات كاحجة مشيا(.)38
ً
ثانيا :اسزتو:
 -1أباه:
تػلػؼ

ىػ الدمصاف أكلجايتػ( )39دمحم خجابشجه بغ أرغػف بغ اباقػا بػغ ىػالكػػ مؤسػذ الجكلػة االيمخانيػة بػغ

()40

بغ جشيكدخاف  ،الحؼ درجت مرادر التاريخ االسالمي عمى ذكػخ اسػع ابيػو بػػ"خخبشجة" كسػا يقػػؿ

السؤرخ الحىبي في كتابو ذيل تاريخ اإلسالـ ( ،)41ككثيخ مػغ السرػادر التاريخيػة العخبيػة االخػخػ( ،)42كلشػا
اف نقف عمى ىحه المفطة اك ىحا االسع مغ خالؿ آراء بعس السؤرخيغ.
فػ(خجابشجه) ك(خخبشجة) ىي كمسات فارسية

()43

مخكبة كل كاحجة مشيا مغ كمستيغ ىسا (خجا) بسعشى

هللا ك(بشجه) بسعشى عبج ،حيث تعشي الكمسة االكلى (عبج هللا) ،كالثانية مكػنة ىي االخخػ مغ (خخا) بسعشى

الحسار ،كبشجه كسا ذكخنا تعشي (عبج) ،لحا فانيا تعشي (عبج الحسار) ( ،)44كقج ذكخ السؤرخ رشيج الجيغ
اليسحاني اف الدمصاف اكلجايتػ حتى جمػسو عمى عخش الجكلة االيمخانية كاف يحسل اسع خجابشجة اؼ عبج

هللا ( ،) 45فزالً عغ ذلظ فقج اجسعت السرادر الفارسية عمى اسع خجابشجة ( .) 46في حيغ نخػ السؤرخ
()47

الرفجؼ يقػؿ" :كانسا قاؿ ذلظ الستيكع بو"

معمالً قػلو في ىحا بأف العامة حخفت ىحه المفطة فقالت

ج
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(خخبشجة) بالخاء .كقج رد السؤرخ القمقذشجؼ ىحا القػؿ بقػلو" :فالعامة قرجت بيحا الشصق فزالت

االنداف"( .)48فزالً عغ ذلظ ذكخ القمقذشجؼ في مػضع آخخ اف اسسو "خجابشجه كالعامة تقػؿ خخبشجة"(.)49
كقج كافقو بالخأؼ السؤرخ ابغ العساد بقػلو" :انسا الشاس يحخفػنو تيكساً بو كبأمثالو كسا يقػلػف في خجابشجه
()50

خخبشجة"

كمغ السدتبعج اف تكػف العامة تعمع ىحا السعشى فاالرجح انيع كانػا يقرجكف بػ"خخبشجة" السعشى

الحؼ ذكخ سابقاً بحجة اف العامة تقػؿ بحلظ كمغ خالؿ ما تقجـ يتزح اف اسسو خجابشجه .كذلظ لسا
أشارت اليو معطع السرادر التاريخية(.)51

لقج اشػتيخ الدػمصاف اكلجػايتػ بػأف قجكمػو مباركػاً عمػى الجسيػع كانػو ايشسػا ذىػب يجمػب الخيػخ ككفػخة

الشعسػػة كترػػبح الح ػػادث السخيفػػة سػػيمة جػػجاً( ،)52ككصػػف بأنػػو كػػاف شػػاباً مميح ػاً( ،)53كاختمفػػت ااراء فػػي
ص ػػفاتو ب ػػيغ مؤي ػػج كمع ػػارض فق ػػج كص ػػفو العالم ػػة الحم ػػي

()54

بػ ػػ"صاحب الخياس ػػة السمكي ػػة ،السؤي ػػج ب ػػالشفذ

القجسػػية ،الػاصػػل بفك ػخه العػػالي الػػى اسػػسى م اختػػب السعػػالي ،البػػالغ بحجسػػو ،الرػػائب الػػى معخفػػة الذػػيب
الثػاقب غياث الحق كالجيغ ،اكلجايتػ خجابشجه دمحم خمج هللا ممكو ،كقخف دكلتػو بالبقػاء كالشرػخ كالتسكػيغ"

ككص ػػف بأن ػػو ك ػػاف يح ػػب الخي ػػخ كالر ػػالح

()56

()55

كمػص ػػػفاً ب ػػالكخـ كالد ػػخاء كالعس ػػارة( ،)57كاكث ػػخ مجالد ػػتو

كمؤاندػػتو مػػع الفقيػػاء كالدىػػاد كالدػػادة كاالشػخاؼ( ،)58كيذػػيخ السػػؤرخ القاشػػاني الػػى انػػو تعمػػع عػػادات كتقاليػػج

كثقافة السمػؾ مغ صغخه كتعمع فشػنيع مثل فغ الخط حيث تعمع الخط الفارسي ،فزالً عغ كيؽيػة اسػتعسالو

الدالح(.)59

ككاف سميع الصبع قميل التعرب ( ،) 60ككاف لو مغ مكارـ االخالؽ الخحسة كالذفقة بعباد هللا

()62

كيحخص عمى عجـ سفظ الجماء اال بسا ىػ قراص( .)61ككاف محباً لمشبي كأىل بيتو (عمييع الدالـ)

ككاف يحب الريج كمشح اليػـ األكؿ لتدمسو الدمصة قسع الطمع كالجػر كالعجكاف كاشفأ الفتشة كاقاـ

العجؿ( ،)63كقج اشار احج الباحثيغ انو كاف يسيل لمصخب كالرػر الحداف ،فزالً عغ انو كاف يحب افعاؿ
السترارعيغ كالسالكسيغ( ،)64كيحكخ اف الدمصاف اكلجايتػ مثل اغمب الحكاـ االيمخانييغ يسيل الى الميػ
كالذخاب الى حج كبيخ(.)65

لقج كاف عيج الدمصاف اكلجايتػ (716 -703ىػ1316 -1304 /ـ) عيج تشافذ بيغ اصحاب

الجيانات كالسحاىب االسالمية ،حيث تخيج كل ديانة اف تكدب الدمصاف الججيج الى ديانتيا ،ككل مغ حالفو

الحع في ىحه السشافدة فأنو يأتي بالقػة كالسكانة لقػمو كديانتو( ،)66كنجج ىحا الرخاع كاضحاً ،حيث تحػؿ

الدمصاف خالؿ فتخة حكسو مغ ديغ الى آخخ كرافق ىحا التحػؿ تغي اًخ في االسع ايزاً(.)67

لقج كاف الدمصاف اكلجايتػ رجالً ادارياً مستا اًز كقجي اًخ كقائجاً عطيساً ككاف مغ السمػؾ االيمخانييغ

السستازيغ الحيغ نيزػا ببالد فارس نيزة كبيخة ككاف عيجه عيج رخاء في جسيع البالد حيث اصبح
ج
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رعاياه في سخكر كرفاه( ،)68كقج ذكخ السؤرخ الشصشدؼ اف الدمصاف اكلجايتػ "كاف ذا صفات جميمة كخراؿ
()69

حسيجة لع يقتخؼ شيمة حياتو فجػ اًر كفدقاً"

في حيغ ذكخ السؤرخ الخػندارؼ كحلظ بحقو "أنو كاف يعتشي

بالعمساء كالرمحاء كثي اًخ كيحبيع حباً شجيجاً كانو قج حرل لمعمع كالفزل في زمغ دكلتو ركنق تاـ كركاج

كثيخ"(.)70
 -2أهو :

تػجعى كالػجة الدػمصاف أبػي سػعيج "حػاجي خػػاتػف"

احػػجػ اشػػيخ الؿبائػػل السغػليػػة( ،)73كاميػػا تػػجعى تػداكػػاج

()71

()74

بشػت تشكيػد كػركػاف

()72

زعػيع قبيمػة االكيػخات

االبشػػة الخابعػػة ليػالكػػػ خػػاف(.)75كانػػت حػػاجي

خاتػف الدكجة الخابعػة لمدػمصاف اكلجػايتػ (1316 -1304 /716 -703ـ) كانػت ليػا حطػػة كمقػاـ كبيػخ
عشػػج الدػػمصاف اكلجػػايتػ حيػػث كػػاف يجميػػا كيحتخميػػا كثيػ اًخ فيػػي اـ لػلػػجه ككريػػث عخشػػو ابػػػ سػػعيج(.)76كانػػت
ىحه االمخأة جسيمة عؽيفة مدػمسة تذػيعت كتذػخفت بسػحىب اىػل البيػت (عمػييع الدػالـ) مػع زكجيػا الدػمصاف

حيػػث كانػػت تدػػسع كتػػخػ السشػػاضخات التػػي تكػػػف فػػي حزػخة زكجيػػا اكلجػػايتػ ككانػػت ليػػا مكانػػة مسيػدة بػػيغ

الخػاتيغ كاسخة الدمصاف(.)77

لقج كاف ليا دكر بارز كميع في أحجاث الجكلة االيمخانية خرػصاً بعج كفاة زكجيا الدمصاف

اكلجايتػ سشة (716ىػ1316 /ـ) حيث ارسمت الخسل لػلجىا أبي سعيج
االيمخانية الدمصانية عشجما كاف في خخاساف

() 78

تدتعجل قجكمو لمعاصسة

كالياً عمييا العتالء عخش كالجه الحؼ يشتطخه ( ،) 79في
()80

الػقت نفدو الحؼ اخحت تعسل مع االمخاء كالقادة كخرػصاً االميخ جػباف
ألبي سعيج عشجما يرل(.)81كانت حاجي خاتػف عمى رأس السدتقبميغ لػلجىا العائج مغ خخاساف مع عجد
كبيخ مغ الخػاتيغ كالحاشية كالقادة كاالمخاء

()82

لتختيب اكضاع العخش

فقج كاف ىسيا الػحيج اف يرل كلجىا أبي سعيج كيعتمي

عخش كالجه( .)83كعشجما اعتمى الدمصاف أبي سعيج كانت حاجي خاتػف ال تفارؽ كلجىا الدمصاف كتيجغ

مغ ركعو في بعس االحياف النو كاف يخػ انو ليذ لو مغ السمظ غيخ االسع(.)84

كيحكخ بعس السؤرخيغ اف حاجي خاتػف كالجة الدمصاف أبي سعيج كاف ليا دكر ميع كفعاؿ في

إخساد بعس الفتغ التي حجثت بعج اعتالء كلجىا أبي سعيج عخش الجكلة االيمخانية ،فقج اتفقت مع زكجة

كلجىا ابي سعيج (الخاتػف قتمغ شاه) ابشة ايخنجي

()85

خاؿ الدمصاف اكلجايتػ عشجما تدبب في فتشة مع

بعس القادة السغػؿ ضج سياسة االميخ جػباف( ،)86كحلظ كاف ليا دكر في إخساد فتشة اخخػ قادىا اخػىا
()87

عمي بادشاه

في عاـ (729ىػ1300 /ـ) (.)88

ج
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كيبجك اف السرادر التاريخية لع تذخ الى تاريخ كفاة حاجي خاتػف ،اال انيا ذكخت انيا كانت
عمى قيج الحياة بعج كفاة كلجىا الدمصاف أبي سعيج سشة 736ىػ1336 /ـ حيث كانت في خػؼ عسيق

ككجج عمى ابشيا الذاب كعمى إرثو الحؼ اصبح نيباً لمصامعيغ(.)89
 -3اخٌتو:

كاف لمدمصاف أبي سعيج (736 -716ىػ1336 -1316 /ـ) عجة اخػة مغ الحكػر كاالناث فسغ

الحكػر كاف لو ثالثة اخػة ىع بدصاـ كبايديج كشيفػر( ،)90كىؤالء االخػة الثالثة لمدمصاف أبي سعيج لع

تدعفشا السرادر التاريخية عغ سيخىع الحاتية مغ حيث الػالدة كالشذأة ،سػػ ذكخ اسسائيع كالذيء القميل
مغ السعمػمات عشيع.
فيؤالء االخػة الثالثة الحكػر يشتدبػف الى اـ كاحجة تجعى "اكلتخمير"

()91

كقج عاش ىؤالء في

كشف كالجىع الدمصاف اكلجايتػ اال انيع تػفػا جسيعاً في حياة أبييع ( .) 92فأكبخىع ىػ بدصاـ تػفي في
()93

مػضع يقاؿ "جسجساؿ"

()94

عغ عسخ اثشتي عذخة سشة

اال اف السرادر التاريخية لع تحكخ سبب كفاتو

في ىحا السػضع كتاريخ كفاتو .اما بايديج فقج كاف حاكساً عمى اقميع خخاساف في عيج أبيو كقج تػفي في

سشة (709ىػ1309 /ـ) ( .)95أما شيفػر كىػ األخ األصغخ لمدمصاف أبي سعيج فقج تػفي كىػ شفل
صغيخ(.)96
()97

بيظ"

أما اخػاتو فتذيخ الشرػص التاريخية انو كاف لمدمصاف أبي سعيج اثشاف ىسا "دكلشجؼ كساتي
كقج كانتا متدكجتيغ مغ األميخ جػباف قائج الجير في الجكلة االيمخانية(.)98

فاألميخة دكلشجؼ ىي أكبخ ابشاء الدمصاف اكلجايتػ كاميا تجعى (بػجغاف)

()99

كىي الدكجة الثانية

لمدمصاف اكلجايتػ( ،)100تدكجت ىحه االميخة في زمغ كالجىا اكلجايتػ مغ االميخ جػباف ،كقج انجبت مشو
كلجاً يجعى (جمػخاف) (.) 101تػفيت االميخة دكلشجؼ في زمغ حكع أخييا الدمصاف أبي سعيج في سشة

(719ىػ1319 /ـ)( .)102كلع تذخ ا لسرادر التاريخية الى اؼ دكر يحكخ ليا في الجكلة االيمخانية .اما

االخت الثانية لمدمصاف أبي سعيج فيي ساتي بيظ كاميا ىي الدكجة الثالثة لمدمصاف اكلجايتػ كتجعى

"دقتي خاتػف"(.)103

تدكجػ ػػت االمي ػ ػخة سػ ػػاتي بيػ ػػظ مػ ػػغ االميػ ػػخ جػبػ ػػاف بعػ ػػج كفػ ػػاة اختيػ ػػا االمي ػ ػخة دكلشػ ػػجؼ كذلػ ػػظ فػ ػػي

سشة(719ىػ1319 /ـ)(،)104كانجبت مشو كلجاً يجعى "سػرغاف"(.)105كاف لالميخة ساتي بيػظ دكر فػي الحيػاة

الدياسػػية فػػي الجكلػػة االيمخانيػػة فػػي عيػػج اخييػػا الدػػمصاف أبػػي سػػعيج كبعػػج كفاتػػو ،فقػػج كانػػت تشاصػػخ االميػػخ
جػبػػاف كتػػجعع مػقفػػو كتحػػث الدػػمصاف مػػع بؿيػػة الخ ػػاتيغ عمػػى ذلػػظ اثشػػاء مػػا تعػػخض لس ػؤامخة فػػي عػػاـ(
ج
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719ىػ ػػ1339 /ـ) ك ػػادت اف تص ػػيح بػ ػػو كتقز ػػي عمي ػػو كعم ػػى مدػ ػػتقبمو العد ػػكخؼ كالدياس ػػي ف ػػي الجكلػ ػػة

االيمخانيػػة( .)106كعمػػى اثػػخ ذل ػػظ كػػاف االميػػخ جػبػػاف ق ػػج اعجػػب بدػػمػؾ كمػقػػف االميػػخة سػػاتي بيػػظ ى ػػحا
االعجاب الػحؼ ادػ بالتػالي بعػج انترػار االميػخ جػبػاف عمػى خرػػمو بتتػيجػو بػالدكاج مػغ االميػخة سػاتي

بيظ(.)107

اما بعج مقتل زكجيا االميخ جػباف عمى يج الدمصاف أبي سعيج في سشة (728ىػ1338 /ـ) فقج
انعدلت االميخة ساتي بيظ كابشيا سػرغاف الى الكخج

() 108

مشذغمة بحدنيا عمى زكجيا االميخ جػباف

كمقاشعة ألخييا الدمصاف أبي سعيج حتى كفاتو في العاـ (736ىػ1336 /ـ) حيث كاف ليا دكر كاضح

في االحجاث التي تمت كفاة الدمصاف اثشاء الرخاع عمى الدمصة بيغ االمخاء كقادة الجير االيمخاني(،)109
()110

كذلظ حيشسا تسكغ االميخ "حدغ بغ تسختاش"
()111

الرخاع الدياسي

السعخكؼ بحدغ الرغيخ الحؼ كاف احج اقصاب ذلظ
()112

مغ فخض سيصختو عمى تبخيد سشة (739ىػ1338 /ـ)

كعشجما رفس اىميا مغ

اف يشربػا عمى عخش الجكلة االيمخانية احجاً مغ غيخ ندل ىػالكػ أك جشكيدخاف كافق االميخ حدغ بغ
تسختاش عمى ذلظ كنادػ باالميخة ساتي بيظ سمصانة عمى عخش الجكلة االيمخانية كذلظ في سشة 739ىػ/

1338ـ كذكخ اسسيا في الخصبة كضخبت الدكة باسسيا(.)113

كفي ىحا الرجد ذكخ عسخ كحالة" :انو كجج بالستحف البخيصاني نقػداً مدكػكة باسع الدمصانة

ساتي بيظ سكت ما بيغ عامي (741 -739ىػ1340 -1338 /ـ)(.)114

لقج عسمت الدمصانة ساتي بيظ خالؿ فتخة تػلييا العخش عمى جسع شتات السسمكة االيمخانية

كانياء الرخاعات ما بيغ الستخاصسيغ عمى العخش فالتف االمخاء كالقادة السغػؿ حػليا( ،)115اال اف ىحا

الشذاط مغ قبل الدمصانة لع يخؽ لالميخ حدغ فقج اغاضو كخاؼ اف يشقمب االمخ عميو كتفمت االمػر مغ
بيغ يجيو فأخح يعسل مغ اجل عدؿ الدمصانة عغ العخش بحجة انيا ال تدتصيع كحجىا ادارة الجكلة
()116

االيمخانية فأجبخىا عمى الدكاج مغ "سميساف خاف"

كذلظ في سشة (741ىػ1340 /ـ)

سمصاناً لمجكلة االيمخانية (745 -741ىػ1344 -1340 /ـ) (.)118

()117

ثع نادػ بو

 -4سًجاتو:
كاف لمدمصاف أبي سعيج (736 -716ىػ1336 -1316 /ـ) ثالثة مغ الدكجات ككاف لكل

كاحجة مشيغ دكر معيغ في حياة الدمصاف الدياسية كاالجتساعية(.)119

ج
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فالدكجة االكلى كانت تجعى (قتمغ خاتػف) كالتي تدكجيا الدمصاف قبل اف يعتمي عخش االيمخانية
عشجما كاف كالياً عمى خخاساف مغ قبل أبيو الدمصاف اكلجايتػ ،كىي ابشة ايخنجي خاؿ الدمصاف اكلجايتػ
()120

كىي مغ قبيمة "كخايت"

احجػ اشيخ ؾبائل السغػؿ(.)121

كاف لقتمغ خاتػف دكر ميع في حياة الدمصاف أبي سعيج فقج كاف يحبيا كيجميا كليا مقاـ كبيخ

عشجه ككانت ىي االخخػ تبادؿ الدمصاف الذعػر نفدو كقج بخىشت عمى ذلظ عشجما كقفت الى جانب
()122

زكجيا ضج ابييا تذاركو حخبو

التي قادىا الدمصاف بشفدو ضج االميخ إيخنجي كالج قتمغ خاتػف ،حيث

شمبت مغ الدمصاف أبي سعيج اف تتجخل كتشاشج اباىا لعميا تدتصيع اف تحقغ الجماء في تجخميا .كقج
اجابيا الدمصاف أبي سعيج الى مصمبيا ،اال اف كالجىا االميخ ايخنجي لع يكتخث لخجاء ابشتو( .)123كبالخغع

مغ ذلظ كاصمت االميخة قتمغ خاتػف مداعييا لػقف ىحه الفتشة كأخسادىا قبل كقػعيا فقج تػاتخت الخسل

مغ قتمغ خاتػف الى ابييا حتى أجابيا في آخخ االمخ بقػلو" :اف كاف االيمخاف حقاً في مقاـ المصف
كالعشاية بشا فميأمخ بشذخ الخايات البيزاء عمى معدكخه"( .)124فقبل الدمصاف أبي سعيج اقتخاحيع كنذخ

الخايات البيس عمى السعدكخ اجابة لخغبة زكجتو قتمغ خاتػف( ،)125لكغ ىحه الحخكة مغ جانب الدمصاف
زادت السخالفيغ لو جخأة كحسمػىا عمى محسل الخػؼ(.)126

فسا كاف مغ الدمصاف أبي سعيج اال اف اعصى االكامخ لمجير بالتأىب ليؤالء الستسخديغ كقج كاف

دكر االميخة قتمغ خاتػف دكر السدانج لدكجيا الدمصاف مؤيجة لو ترخفاتو تجاه الستسخديغ عميو( .)127لقج

عاشت االميخة قتمغ خاتػف مع الدمصاف أبي سعيج تخعى مرالحو الذخرية اميشة مخمرة لو حتى

تػفيت في سشة (727ىػ1327 /ـ) فحدف الدمصاف لسػتيا كثي اًخ(.)128

أما الدكجة الثانية فيي (بغجاد خاتػف) ابشة االميخ جػباف بغ ممظ بغ تجاف الدمجكسي اميخ

الجيػش االيمخانية ( ،) 129كانت مغ اجسل الشداء ككانت اخز الشداء لجيو ( ،) 130كالشداء لجػ االتخاؾ

كالسغػؿ ليغ حع عطيع مشيع إذا كتبػا ام اًخ يقػلػف ؼيو عغ امخ الدمصاف كالخػاتيغ( .)131فكاف لكل خاتػف

حرة مغ البالد كالػاليات .فأذا سافخت تكػف في مكاف خاص بيا( ،)132كقج ضمت عمى ذلظ مجة مغ

الدمغ( .)133كفي ىحا الرجد اشار السؤرخ ابغ فزل العسخؼ .أنو كاف يزخب بيا السثل كىػ يتحجث عغ

مذاركة نداء السغػؿ ألزكاجيغ في الحكع بقػلو" :اف ما كانت عميو بغجاد خاتػف امخأة أبي سعيج فانشا ما
رأيشا في زمانشا كال سسعشا عسغ قارب زمانشا امخأة حكست بحكسيا"(.)134

لقج أشارت السرادر التاريخية بأسياب عغ قرة حب الدمصاف ليحه الخاتػف( ،)135فقج شغفت

ىحه الفتاة الدمصاف أبي سعيج حباً مغ اكؿ يػـ رآىا ؼيو ككاف لو مغ العسخ عذخكف سشة تقخيباً رغع انيا
كانت متدكجة مغ الذيخ حدغ( ،)136حيث تدكجا في سشة (723ىػ1323 /ـ) كلع يكج يسزي عاماف
ج
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عمى زكاجيسا حتى ىاـ بيا ابػ سعيج( ،)137كقخر الدكاج بيا ،فصمب مغ األميخ جػباف اف يصمقيا مغ

الذيخ حدغ ليتدكجيا ( ) 138كذلظ مغ كفق أحكاـ الياسا ( .) 139كالحؼ يقزي بأف الخاف اذا ىػػ امخأة
(ِ )140
ر االميخ جػباف مغ ىحا
متدكجة فعمى زكجيا اف يصمقيا كيخسميا الى الخاف عغ شيب خاشخ ُ ،دى َ
الصمب كاجابو اجابة فيع مشيا الدمصاف أنو ال يػافق عمى شمبو كشمب مغ ابشتو بغجاد كزكجيا الذيخ حدغ
اف يبتعجا عغ االكرد( ،)141الى قخاباغ

()142

لعمو يرخؼ خاشخ الدمصاف عغ ىحا االمخ(.)143

لكغ الدمصاف أبي سعيج لع يخجع عغ غيو ،بل ازداد عذقاً كافتشاناً بيا ،كتغيخ عمى االميخ جػباف

إذا احذ مغ ىحا الرجيق رغبة عغ عجـ اجابة الى شمبو( .)144كفي تمظ االياـ اياـ افتتانو بيا انرخؼ

انرخاؼ كمي عغ سياسة السسمكة كصار يقزي أيامو في نطع الذعخ متغدالً بيا متحد اًخ لبعجه عشيا(.)145

كفي عاـ (728ىػ1328 /ـ) كبعج مقتل االميخ جػباف كرغع االضصخاب كالتذػير في ىحه السجة

يشذ أبي سعيج عذقو لبغجاد خاتػف فأرسل قاضي القزاة الى
الحؼ سببتو قزايا االميخ جػباف كابشاؤه لع َ
زكجيا الذيخ حدغ كاجبخه عمى تصميقيا( ،)146كبعج انقزاء عجتيا تدكجيا كحقق أممو القجيع كاصبحت
تمقب بمقب "خجا كنجكار" كالتي تعشي كلي الشعسة ،كسخعاف ما شغمت ىحه الديجة مشدلة سامية في بالط

الدمصاف أبي سعيج كاضحت ليا الكمسة االكلى في ادارة شؤكف العامة ،كسار ليا الحكع في السسالظ،

ككانت تخكب في مػكب مغ الخػاتيغ كتذج في كسصيا الديف(.)147

كفي عاـ (730ىػ1330 /ـ) بجأت مطاىخ الخالؼ بيغ الدمصاف كزكجتو بغجاد خاتػف عمى اثخ

كشاية بعس السغخضيغ لمدمصاف بأف زكجتو بغجاد خاتػف تخاسل زكجيا الدابق الذيخ حدغ س اًخ مغ أجل

التآمخ عميو كقتمو( .)148كازدادت ىحه الخالفات حجة بيغ الدمصاف كزكجتو عشجما تدكج الدمصاف أبي سعيج

لمسخة الثالثة خرػصاً كاف زكجتو ىحه السخة ىي ابشة اخ بغجاد خاتػف كالتي تجعى دلذاد خاتػف ابشة
()149

خػاجة دمذق

بغجاد خاتػف(.)150

ابغ االميخ جػباف كالتي تدكجيا في العاـ (732ىػ1332 /ـ) ،فاشتعمت الغيخة في قمب

لقج اترفت دلذاد خاتػف بعجة صفات كتسيدت عغ ضختيا بغجاد خاتػف بعجة مسيدات ففزالً عػغ

الجسػػاؿ كالك ػػخـ كاالدب كحبيػػا لمذ ػػعخ كتعيػػجىا الذ ػػعخاء كاالدب ػػاء كتعيػػجىا لمفقػػخاء كاالحدػػاف ال ػػييع كحبي ػػا

لجسيػػع اعسػػاؿ الخيػػخ( ،)151ككانػػت ىػػحه السػخأة ىػػي الدكجػػة الػحيػػجة مػػغ زكجػػات الدػػمصاف أبػػي سػػعيج التػػي

حسمت مشو كانجبت مشو شفالً كانت بشتػاً( ،)152فأحبيػا الدػمصاف حبػاً شػجيجاً كىجػخ بغػجاد خػاتػف عشػجما عمػع
بحسل زكجتو دلذاد خاتػف( ، )153كعمى أثخ ذلظ ازدادت غيخة كحقج بغجاد خاتػف عمى الدمصاف أبي سػعيج
كذلظ حيشسا عمست اف دلذاد خاتػف حامل مغ الدمصاف فجغ جشػنيا كاضسخت الحقج في قمبيا حتى دعػت

الدػػمصاف الػػى مخػػجعيا فدػػستو بسشػػجيل( )154كعمػػى أثػخه تػػػفي الدػػمصاف( .)155كعشػػجما تبػػيغ أف الدػػمصاف مػػات
ج
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مدسػماً ،كاف زكجتو بغجاد خاتػف ىي مغ سستو .امخ الدػمصاف "أرباخػاف"

()156

الػحؼ تػػلى الحكػع بعػج كفػاة

الدمصاف أبي سعيج مجة ستة شيػر مػغ شػيخ ربيػع الثػاني عػاـ (736ىػػ1336 /ـ) لغايػة شػيخ ايمػػؿ مػغ

الدشة نفديا ،بقتل بغجاد خاتػف بعج كفاة أبي سعيج بأياـ قالئل(.)157

أم ػػا دلذ ػػاد خ ػػاتػف فق ػػج اس ػػتغل عم ػػى بادش ػػاه االكي اخت ػػي خ ػػاؿ الد ػػمصاف أب ػػي س ػػعيج حسمي ػػا مصالبػ ػاً

ارباخػػاف بػػالتشحي عػػغ العػػخش ألف الػريػػث الذػػخعي لعػػخش ىػػػ حسػػل دلذػػاد سػػاء كػػاف ذكػ اًخ اـ انثػػى ،حيػػث
كانت دلذاد خاتػف كحاجي خاتػف كانتا قج لجأتا الػى األميػخ عمػي بادشػاه اثشػاء فتػخة الرػخاع عمػى الدػمصة
في العاصسة الدمصانية حيشسا كاف عمي بادشاه امي اًخ كحاكساً عمى بغجاد مغ قبل الدمصاف ابي سعيج(.)158

كعشجما عمست دلذاد خاتػف اف شائفة االكيخات كعمي بادشاه اصحاب اشساع كشخكر كانيع اف

ضفخكا بالسمظ عاثػا باالرض فداداً ،كخىت الخاتػف دلذاد اف تجعل نفديا سبباً في ضمع كىالؾ الشاس،
فادعت انيا غيخ حامل مغ الدمصاف كتشحت بشفديا عغ الجخػؿ في ىحا السعتخؾ( ،)159فمسا رأػ عمي

بادشاه اف ىحه الخاتػف كاختو حاجي خاتػف اـ الدمصاف أبي سعيج قج تشرمت مشو كخافت عػاقبيا كانتفت
الحاجة مشيا بعج ادعائيا بعجـ الحسل تخكيا تحىب مغ حيث أتت( ،)160كعشجما عادت الى تبخيد كاف

الذيخ حدغ الجالئخؼ

() 161

قج استػلى عمييا حيث عخض عمييا الدكاج فتدكج بيا حيث فعل ما كاف

الدمصاف أبي سعيج قج فعمو مغ زكاج امخأتو ،كبعج زكاجيا مغ الذيخ حدغ الكبيخ (الجالئخؼ) اصبح ليا
()162

حزػة كبيخة كعطيسة عشج زكجيا

كاصبحت تذاركو في حكع الجكلة التي أسديا كالتي عخفت باسع

الجكلة الجالئخية( 814-738ىػ1411-1337/ـ)(.)163
ً
ثالثا :ألقابو ًصفاتو:
 -1القابو

ُ

تفيج دراسة االلقاب برفة خاصة في فيع بعس الشطع كاالتجاىات فيي تبخز كتػضح ميػؿ

الحكاـ كما يديصخ عمييع مغ ندعات كتذيخ الى بخنامج حكػماتيع ،كبرػرة عامة تربح االلقاب ذات

اىسية قرػػ اذا درست نذأتيا كتصػرىا عمى مجػ الدماف في ضػء ما يحيط بيا مغ ضػاىخ اجتساعية

كسياسية كديشية ،فااللقاب تمقي الزػء عمى كثيخ مغ االحجاث الدياسية كاالجتساعية في التاريخ فزالً

عغ انيا تسثل مرج اًر ميساً في دراسة تاريخ معيغ(.)164

كمغ الججيخ بالحكخ اف حكاـ السغػؿ مغ بيت ىػالكػ كانػا يمقبػػف بمقػب ايمخػاف حيػث اصػبح ىػحا

المقػػب ىػػػ المقػػب الخسػػسي الست ػػارث لسػػغ اتػػى بعػػجه مػػغ االيمخانػػات( .)165كمسػػا عػػخؼ عػػغ السغػػػؿ برػػػرة
عامة انيع ال يفخسػف االلقاب(.)166

ج
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كف ػػي عي ػػج الد ػػمصاف اكلج ػػايتػ (716 -703ىػ ػػ1316 -1303 /ـ) ن ػػخػ اف لق ػػب االيمخ ػػاف ق ػػج

اختفى مغ االستعساؿ بعج ىجايتػو الػى االسػالـ( ،)167حيػث لقػب بعػجة القػاب حػيغ اعتالئػو عػخش االيمخانيػة
بعج اف اقتخح عميو امخاء الشػياف( .)168كمشيا لقب الدمصاف الكبيخ كالسبارؾ كالسغفػر لو ،حيػث اصػبح لقػب

الدػػمصاف ىػػػ المقػػب التقميػػجؼ الػاضػػح اليمخانػػات مغػػػؿ السدػػمسيغ

()169

كىػػػ احػػج االلقػػاب التػػي تمقػػب بيػػا

الد ػػمصاف أب ػػي س ػػعيج كى ػػػ لق ػػب عخب ػػي يمح ػػق ب ػػو ص ػػفات متع ػػجدة كالد ػػمصاف االعط ػػع كالد ػػمصاف السعط ػػع

كالدمصاف العادؿ( .)170فزالً عغ القاب اخخػ لقب الدمصاف أبي سعيج بيا كمقب غياث الجنيا كالجيغ كىػ
المقب الحؼ اشمقو عميو كالجه عشج كالدتو حيشسا قاؿ لمسخضعة "ارضعي غياث الجنيا كالجيغ"(.)171

لقج اشتيخ الدمصاف أبي سعيج بأشيخ لقب ُلقب بو في السرادر التاريخية كىػ لقب "بيادر"

()172

كالحؼ حاز عميو بججارة بعج اف قسع فتشة قادىا احج االمخاء الستشفحيغ في السسمكة ( .) 173كانترخ بيا

انترا اًر كبي اًخ بفزل شجاعتو كحشكتو كبخاعتو في ؾيادة السعخكة كمشح ذلظ الحيغ لقب "ببيادرخاف" ىحا

المقب الحؼ اضيف الى اسسو كاضحت السخاسيع كالسشذػرات ترجر مغ ذلظ الػقت متزسشة ىحا المقب في

كل انحاء البالد(.)174
 -2صفاتو:

امتاز الدمصاف أبي سعيج برفات عجة ،فقج تخجع لو عجد مغ السؤرخيغ السعاصخيغ اك مسغ
جاءكا بعجه ،فطيخت صػرتو كاضحة جمية في صفاتو كاخالقو ككخمو كاعسالو .كقج رسست صػرتو مغ

خالؿ تاريخ االحجاث الدياسية كاالجتساعية في عرخه كنط اًخ لرفاتو الستعجدة التي اترف بيا في

السرادر التاريخية سػؼ استعخض اىع تمظ الرفات.

كاف الدمصاف أبي سعيج ممكاً فاضالً شجاعاً( .)175مغ خيار ممػؾ التتار كاحدشيع شخيقة كاثبتيع

عمى االسالـ .فيػ أكؿ سمصاف يػلج مغ أبػيغ مدمسيغ حيث شب كتخعخع في بيئة صالحة ،تعمع الفقو
االسالمي كق أخ القخآف عمى يج عمساء الجيغ ككاف مغ اىع افعالو التقخيب بيغ السحاىب االسالمية

كالسدمسيغ( .)176كاف يحب الخيخ كيكخه الطمع كيؤثخ العجؿ كيشقاد لمذخع( ،)177كاف شاع اًخ كصاحب ذكؽ
شعخؼ( ،)178كمحباً لالدب كالفشػف كالعمػـ االخخػ حيث نالت في عيجه حطاً كثي اًخ مغ االىتساـ كاالنتذار
فانتعر سػقيا كراجت بزاعتيا ( ،) 179كاف يعذق السػسيقى كيجيج الزخب عمى العػد ،حيث صشف

الكثيخ مغ فغ السػسيقى( ،)180ككاف الى جانب شاعخيتو كحبو لمسػسيقى يحدغ الكتابة كالخط الجسيل .فقج
ذكخ السؤرخ الرفجؼ" :أنو رأػ خصو عمى ديػاف ابي الصيب

()181

كأنو باكػره زىخغبالقصخ الصيب"(.)182

في حيغ كصف السقخيدؼ اخالؽ الدمصاف أبي سعيج بقػلو" :انو كاف محارباً لمفجػر ،أراؽ الخسػر في

ج
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سائخ مسمكتو ،كابصل بيػت الفػاحر ،كابعج أرباب السالىي كاغمق الحانات ،كابصل السكػس( ،)183كىجـ

الكشائذ كرفع شيادة االسالـ كنذخ العجؿ كعسخ السداجج ،كخمع عمى مغ أسمع مغ أىل الحمة"(.)184

كقج اسيبت السرػادر التاريخيػة فػي صػفات الدػمصاف مػغ اخػالؽ ككػخـ كشػفقة بعبػاد هللا ،فقػج ذكػخ

اف ركػػب الحػػاج مػػغ الع ػخاؽ كػػاف قػػج حػػج فػػي سػػشة (732ى ػػ1332 /ـ) ككػػاف السقػػجـ عمػػييع (اميػػخ الخكػػب)

بصػالً شػػجاعاً فمػػع يػػتسكغ االعػخاب مػػغ قصػػع الصخيػػق عمػػى الحجػػاج فمسػػا كانػػت الدػػشة الثانيػػة خػػخج االعػخاب

عمى الخكب كنيبػه كاخػحكا مشػو شػيئاً كثيػ اًخ ،فمسػا عػادكا شػكػا لمدػمصاف فقػاؿ ليػع الدػمصاف" :ىػؤالء االعػخاب
في مسمكتشا اـ في مسمكة الشاصخ دمحم بغ قالككف( )185فقػالػا لػو :الفػي مسمكتشػا كال فػي مسمكػة الشاصػخ كانسػا
ىع في البخية ال يحكع عمييع أحج ،يعيذػف بقائع سيفيع مسغ يسخ عمػييع  ،فقػاؿ الدػمصاف ىػؤالء فقػخاء ،كػع

مقػػجار مػػا يأخػػحكف مػػغ الخكػػب نحػػغ نحسميػػا الػػييع مػػغ بيػػت السػػاؿ كػػل سػػشة كال نػػجعيع يأخػػحكف مػػغ الخعيػػة

شيئاً ،فقاؿ اصحاب الخكب يأخحكف ثالثيغ الف ديشار لعل الدمصاف يخػ السبمغ كثيػ اًخ ،فقػاؿ ليػع ىػحا القػجر
ما يكفييع اجعمػىا في كل سشة ستيغ الف ديشار ،تحسل الييع مغ بيت السػاؿ فػي كػل سػشة برػحبة مدػافخ

اك مسثل مغ عشجنا"( .)186كفزػالً عػغ كخمػو ىػحا كػاف سػميع الصبػع قميػل التعرػب مقخبػاً لػحكؼ العمػع كالػجيغ
مغ جسيع السحاىب االسالمية(.)187

كبعج التعخؼ عمى اىع صفات الدمصاف أبي سعيج مغ شجاعة ككخـ كاخالؽ كشبيعة نفذ كحبو

لمعمع كالعمساء كسائخ فشػف االدب كالفغ بقي اف نحكخ جسالو كحدغ مشطخه مغ خالؿ ما كصفو ابغ
بصػشو عشجما التقى الدمصاف أبا سعيج في بغجاد سشة 727ىػ بقػلو" :أنو كاف اجسل خمق هللا صػرة"...

(.)188

ً
رابعا :اعتالؤه عزش الذًلت االيلخانيت:
كاف الدمصاف دمحم أكلجاتيػ (716 – 703ىػ1336 -1304 /ـ) ،قج أقصع كلجه أبا سعيج حكػمة

خخاساف كذلظ في العاـ( 713ىػ1313 /ـ) عشجما كاف عسخه تدع سشػات( ،)189فعاش فييا أبي سعيج

يجيخ شؤكني ا كيجبخ امػرىا بدبب اىسية ىحا االقميع فيػ يعج مغ اىع اقاليع الجكلة االيمخانية كالحؼ كاف

يعاني مغ االضصخابات ككجػد الستسخديغ ؼيو حيث كاف ىحا االقميع مغ السجف السددحسة كالسعخضة دكماً

لمحػادث كعبػر جيػش الغخباء ( .) 190كلكغ بتػلي أبي سعيج امخ خخاساف قمت الفتغ كاالضصخابات
كىجسات الجغتاؼ

() 191

عمييا ،كلع يجخؤ اؼ جير غخيب مغ دخػؿ السجيشة كاضحى أبي سعيج يج

الدمصاف اكلجاتيػ ككلي عيجه كنائبو فييا(.)192

ج
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كنط اًخ لرغخ سغ أبي سعيج فقج عيغ لو كالجه في ىحه السيسة بعس االمخاء كالقادة فزالً عغ

أتابكو االميخ سػنج ( .) 193كقج كاف الدمصاف اكلجاتيػ قج امخ كلجه حاكع خخاساف بالترجؼ لغارات
الجغتائييغ ،كاعادة االمغ كاالستقخار ليحا االقميع السيع(.)194

كالطاىخ اف ىحا االقميع كاف يتعخض لسثل ىحه الغارات قبل تعييغ أبي سعيج لحكػمة خخاساف،

فقج ىػجع ىحا االقميع اكثخ مغ مخة قبل تػلي أبي سعيج الحكع في خ اخساف سشة (713ىػ1313 /ـ)(،)195
حيث قاـ مغػؿ جغتاؼ بالتغمغل في أراضي خخاساف كعاثػا فييا فداداً مسا دعا الدمصاف اكلجاتيػ (-703

716ىػ1316 -1304 /ـ) الى ارساؿ حسمة عدكخية لصخدىع كذلظ في سشة (712ىػ1312 /ـ)
()197

حيشسا عجد اميخ خخاساف االميخ يداكؿ

()196

مغ الترجؼ ليع( ،)198كقج اتفق اف قاـ مغػؿ جغتاؼ بيجػـ

آخخ مع كصػؿ أبي سعيج الى ىحا االقميع إذ كاف اميخىا (خخاساف) االميخ يداكؿ غيخ قادر عمى

مقاكمتيع ،فالتحق بجيذو لسعدكخ أبي سعيج كعسال معاً عمى شخد الجغتائييغ مغ ىحا االقميع( ،)199ىحا

كقج ضل أبي سعيج شػاؿ مجة حكسو لحكػمة خخاساف في عيج كالجه الدمصاف اكلجايتػ كالتي دامت ثالث

سشػات كبعس الدشة دائع االنذغاؿ بجفع خصخ اكلئظ السغػؿ عشيا(.)200

كيبجك اف سبب ىحه السذػاكل بػيغ الػجكلتيغ االيمخانيػة كالجغتائيػة كانػت ناجسػة عػغ ادعػاء كػل مػغ

الػػجكلتيغ بحقيسػػا فػػي بعػػس مشػػاشق بػػالد مػػا كراء الشيػػخ(،)201حيػػث كانػػت الح ػجكد السذػػتخكة بيشيسػػا(.)202
كأغمػػب الطػػغ اف ىػػحه التػػػتخات كالسذػػاكل كػػاف ليػػا تػػاريخ شػيػػل مشػػح تأسػػيذ ىػػحه االيمخانػػات ،عشػػجما كزع

جشكيدخاف (624 -561ىػ1227 -1165 /ـ) امبخاشػريتو الػاسعة عمى اكالده االربعة(.)203

أخحت ىحه التػتخات تدداد يػماً بعج آخخ بيغ ىاتيغ االيمخانيتيغ ،حتى بمغت حجكدىا القرػػ في

عيج الدمصاف محسػد غازاف (703 -694ىػ1303 -1294 /ـ)

()204

كذلظ عشجما قامت حكػمة ايمخانية

جغتاؼ بتػجيو عجة حسالت عمى امالؾ الجكلة االيمخانية .فترجػ ليع الدمصاف غازاف كاكقع بيع اليديسة

كذلظ في عاـ 699ىػ1299 /ـ(.)205

كمع اف صمحاً كقع بيغ الجكلتيغ االيمخانية كالجغتائية في سشة( 705ىػ1305 /ـ) في عيج

الدمصاف اكلجاتيػ (716 – 703ىػ1336 -1303 /ـ) ( .) 206اال اف مغػؿ جغتاؼ ،استغمػا بعس
ضخكؼ الجكلة االيمخانية كبعس السذاكل الجاخمية فتغمغمػا في اقميع خخاساف كسا اشخنا سابقاً(.)207

لقج اسػتسخ ىػحا الرػخاع حتػى كفػاة الدػمصاف اكلجػايتػ كاعػتالء العػخش االيمخػاني مػغ قبػل كلػجه أبػي
سعيج عػاـ (717ىػػ1337 /ـ)

()208

حيػث ادرؾ امػخاء الػبالط االيمخػاني ككزراؤه كقػادة الجػير ىػحا الخصػخ

الستسثػػل بجكلػػة جغتػػاؼ كغيخىػػا مػػغ االخصػػار ا لتػػي كانػػت تحػػيط بالجكلػػة عشػػج كفػػاة الدػػمصاف اكلجػػايتػ عػػاـ(

316ىػ1336 /ـ)(.)209

ج
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كاف ىؤالء االمخاء كالقادة كالػزراء مشقاديغ لالميخ جػباف .فأرادكا قبل كفاة الدمصاف اكلجايتػ كقبػل
حزػر االميخ سػنج الحؼ كاف في شػس

()210

يذخؼ عمى امػر حكػمة خخاساف ،اف يبعجكا أبا سعيج عغ

مخبيو االميخ سػنج( ،)211ؼيكػف أبي سعيج حاؿ حزػره كىػ صغيخ الدغ كبعيجاً عغ السخمريغ لو امثاؿ
االميػخ سػػنج اداة شيعػة فػي ايػجييع ،اال اف ابػا سػعيج كحاشػػيتو كػانػا أكؼيػاء لالميػخ سػػنج فمػع يخخجػػا عػػغ
امخه كلع يبارحػا مػضعيع الى اف قجـ االميخ سػنج ،كارسػل مػغ يدػتصمع الػضػع فػي العاصػسة( .)212كبعػج

اف اشسأف بأف االكضاع تديخ باتجاه تشريب االميخ أبي سعيج سمصاناً لمجكلة االيمخانية خمفاً لػالػجه(.)213
كفي ضػء ىحه التصػرات تحػخؾ ركػب أبػي سػعيج بسرػاحبة اتابكػة االميػخ سػػنج الػى الدػمصانية ،فاسػتقبل

استؿباالً حاشجاً مغ الػزراء كاالمخاء كالقادة يتقجميع االميخ جػباف كادخل العاصسة الدمصانية بػاجالؿ كبيػخ

()214

 ،كىشػاؾ أقاـ مجمذ عداء ألبيػو الدمصػاف اكلجاتيػ (716 – 703ىػ1336 -1303 /ـ) (.)215
كفي غخة صفخ مغ عاـ 717ىػ1317 /ـ جمذ الدمصاف أبي سعيج

رسسياً عمى العخش

االيمخاني كجمذ الى جانبو االمخاء كالقادة السقخبيغ يتقجميع االميخاف جػباف كسػنج( ،)216ثع بعج اياـ قالئل

اصجر الدمصاف أبي سعيج ام اًخ سمصانياً يشز عمى تختيب اكضاع الجكلة االيمخانية تحت زعامتو كىحا ما
سشدتعخضو في الفرل الثاني.

لقج اختمفت السرادر التاريخية كتبايشت االراء في عسخ الدمصاف أبي سعيج حيغ اعتالئو العخش

في (717ىػ1317 /ـ)( ،)217فالسرادر الفارسية اشارت الى اف عسخ الدمصاف أبي سعيج كاف اثشتي
عذخة سشة

() 218

عشجما اعتمى الدمصاف أبي سعيج العخش االيمخاني  ،في حيغ نخػ بعس السرادر

العخبية قج اشارت الى اف عسخه كاف ثالث عذخة سشة( ،)219كالبعس ااخخ اشارت الى اف عسخه كاف

احجػ عذخة سشة( ،)220حيغ اعتمى الدمصاف العخش االيمخاني  ،بيشسا ذكخ السؤرخ ابي الفجاء في تاريخو

اف أبا سعيج اعتمى العخش االيمخاني كعسخه آنحاؾ عذخ سشيغ( ،)221في حيغ اشار السؤرخ القخماني انو

تػلى العخش كعسخه ست عذخة سشة(.)222

كنحػػغ مػػغ بػػيغ ىػػحه ااراء الستشاقزػػة نػػخجح ال ػخأؼ الػػحؼ اشػػارت اليػػو السرػػادر الفارسػػية كىػػػ اف
عسخ الدمصاف أبي سعيج كػاف اثشتػي عذػخة سػشة كذلػظ لقػخب كمعاصػخة ىػحه السرػادر لفتػخة حكػع الدػمصاف

أبػػي سػػعيج كلكػػػف ىػػحه السرػػادر اعتسػػجت فػػي حدػػاب عسػػخ الدػػمصاف أبػػي سػػعيج عمػػى تػػاريخ كفػػاة كالػػجه
الدػمصاف اكلجػاتيػ (716ىػػ1316 /ـ ) حيػث عػ ّػجت ىػحه السرػادر اف كفػػاة الدػمصاف اكلجػػاتيػ ىػػ التػػاريخ
الحؿيقي لت ػلي الدمصاف أبي سعيج حكع الجكلة االيمخانية الف الذػاىج التي كاكبػت كفػاة الدػمصاف اكلجػاتيػ
كاجساع االمخاء كالػزراء كالقادة عمى مخاسمة الدمصاف أبي سعيج كىػ في خخاساف لمحزػر العتالء العػخش

ىي التي اكجت كاعتسجت مغ قبل السرادر الفارسية السختمفة.

ج
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ً
خاهساً :فاتو:
تػفي الدمصاف أبي سعيج في ربيع االكؿ سشة 736ىػ1336 /ـ كسا ذىب أغمب السؤرخيغ(.)223

اال اف ابغ حجخ العدقالني ذكخ اف كفاة الدمصاف أبي سعيج كانت في سشة( 737ىػ1337 /ـ)(،)224في
اذربيجاف بالقخب مغ مجيشة أراف

()225

عشجما كاف في شخيقو لسػاجية مغػؿ القبيمة الحىبية

()226

الحيغ كانػا

يعجكف العجة لميجػـ عمى مجيشة أراف .كبيشسا الدمصاف في ىحه السجيشة (أراف) كانت االمخاض قج فتكت
كانتذخت بيغ افخاد جيذو الداحف لسياجسة جير القبيمة الحىبية كقزت عمى معطسو كاصيب الدمصاف

أبي سعيج نفدو بحسى شجيجة رقج عمى اثخىا في الفخاش لسجة اسبػعيغ( ،)227كقج تبيغ لألشباء اف سبب

ىحه ا لحسى مغ اثخ انتذار الدع في بجنو( ،)228كيذيخ اغمب السؤرخيغ الى اف زكجتو بغجاد خاتػف ىي

مغ قامت بتدسيسو( .)229كقج اعتخفت بغجاد خاتػف بعج ذلظ عشجما احزخت اماـ الدمصاف ارباخاف الحؼ

تػلى العخش االيمخاني سشة (736ىػ1336 /ـ) بعج كفاة أبي سعيج كقج بخرت بغجاد خاتػف عسميا ىحا

بدبب جفاء الدمصاف ليا بعج زكاجو مغ دلذاد خاتػف ،فرارت تطسخ الحقج لمدمصاف أبي سعيج في

نفديا فزالً عغ انيا كانت متأثخة كمدتاءة مغ الدمصاف أبي سعيج نتيجة مقتل ابييا كاخػتو في سشة

(728ىػ1318 /ـ) كعمى اثخ ذلظ أكعد الدمصاف ارباخاف بقتميا كذلظ في الدشة نفديا التي قتل فييا
الدمصاف أبي سعيج عاـ (736ىػ1336 /ـ)(.)230

كبعج كفاة الدمصاف تػلى الػزيخ غياث الجيغ دمحم ؾيادة الجير فأمخ بالعػدة الى العاصسة
()231

الدمصانية ،فزالً عغ أمخه بحسل جثساف الدمصاف أبي سعيج الى العاصسة كقج دفغ تحت الؿبة

التي

كاف الدمصاف قج اقاميا بجػار قبخ ابيو الدمصاف اكلجاتيػ ككاف عسخه ال يتجاكز الثانية كالثالثيغ سشة(.)232

اخلامتت
مغ خالؿ تحميل جػانب سيختو الحاتية كحياتو الذخرية قج تبيغ لشا اف نذأة الدمصاف أبي سعيج كحياتو
تختمف اختالفاً جحرياً عغ نذأة مغ سبقو مغ ايمخانات فارس الحيغ حكسػا الجكلة ،اذ انو نذأ كتخعخع في

بيئة اسالمية صالحة فيػ أكؿ سمصاف مغػلي يػلج مغ ابػيغ مدمسيغ كالشظ اف ليحه الشذأة اث اًخ كبي اًخ في

سياستو في ادارة الجكلة كفي سمػكو مع رعيتو ،فقج كاف محارباً لمفجػر حيث اراؽ الخسػر كابصل بيػت

الفػاحر كىجـ الكشائذ كنذخ العجؿ كعسخ السداجج ككاف ذا اخالؽ ككخـ كشفقة بخعيتو.

يشذ بعس
فزالً عغ اف الدمصاف أبا سعيج رغع نذأتو االسالمية التي ذكخناىا اال انو لع َ
تقاليج السغػؿ كشخائحيع الستسثمة بأحكاـ الياسا كالتي كانت تشز في احج قػانيشيا عمى اف الخاف السغػلي

اذا اعجب بامخأة ك انت تيجػ اليو بغس الشطخ اذا كانت متدكجة اك غيخ متدكجة كىػ ما حرل مع أبي

سعيج عشجما رأػ بغجاد خاتػف ابشة االميخ جػباف كالحؼ ىاـ بيا حباً كعذقاً حيث شمبيا لمدكاج مغ ابييا
ج
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رغع انيا كانت متدكجة كعشجما رفس االميخ جػباف شمبو كاف رفزو بجاية الخراـ مع الدمصاف أبي
سعيج الحؼ أخح يتحيغ الفخصة لمفػز بسعذػقتو الحؼ ناؿ مشيا بعج مقتل ابييا جػباف.

ىٌاهص ًهصادر ًهزاجع البحث:
( )1فقج كرد في السرادر التاريخية تدسيات مختمفة ألسساء عجد مغ االيمخانات الحيغ حكسػا الجكلة االيمخانية بجءاً مغ
ىػالكػ الحؼ كرد اسسو بعجة الفاظ مثل :ىالككف ،كىالكف كىػال كغيخىا .كحلظ كرد اسع اباقا خاف بعجة الفاظ ىػ
ااخخ مثل :ابغا كأباغا فزالً عغ اسع الدمصاف غازاف الحؼ كرد اسسو في السرادر التاريخية بمفع غدف كغداف كقا ازف
كلمسديج مغ التفاصيل يشطخ :الجػيشي ،عصا ممظ بغ دمحم (ت681 :ىػ) ،تاريخ جيانكذاؼ ،ترحيح كتعميق :حبيب هللا
عباسي ،ط ،3نذخ زكار انتذارات عمسي كفخىشكي( ،شيخاف1381 ،ىػ.ش) ،ص140؛ اليسحاني ،فزل هللا بغ رشيج
الجيغ (ت718 :ىػ) ،جامع التػاريخ ،تاريخ اسساعيمياف ،باىتساـ :دمحم تقي دانر  ،ط ،5انتذارات ،عمسي كفخىشكي
(شيخاف1381 ،ىػ ش) ،ص154؛ حيجر ،عبج الخحسغ فخشػس ،العخاؽ في عيج محسػد غازاف ،رسالة ماجدتيخغيخ
مشذػرة( ،مقجمة الى مجمذ كمية ااداب ،جامعة بغجاد  ،)1998،ص.17
( )2ىػالكػ :بغ تػلػؼ خاف بغ جشكيدخاف ،يخجع ندبو الى قبيمة ؾيات السغػلية ،كلج ىػالكػ في سشة 613ىػ في مجيشة
قخاقػرـ عاصسة السغػؿ كنذأ فييا ،كفي حياة ا خيو مشكػخاف قاد ىػالكػ الجيػش السغػلية مكتدحاً بالد الذخؽ

االسالمي حتى كصل الى بغجاد عاصسة الجكلة العباسية فاسقط الخالفة العباسية سشة (656ىػ) كعمى اثخ ذلظ قاـ
نطاـ سياسي ججيج في الذخؽ االسالمي اسدو ىػالكػ يتسثل بالجكلة االيمخانية .تػفي ىػالكػ سشة 663ىػ1264 /ـ
تاركاً دكلة متخامية االشخاؼ حكع فييا اكالده كاحفاده مغ بعجه .كلمسديج مغ التفاصيل يشطخ :اليسحاني ،جامع التػاريخ،
تاريخ ىػالكػ ،تحقيق :بيسغ كخيسي ،نقمو لمعخبية :دمحم صادؽ نذأت كاخخكف ،شخكة ندبي حاج دمحم اؾباؿ كشخكائو،
(القاىخة1960 ،ـ) ،مج ،2ج ،1ص41؛ حيجر ،عبج الخحسغ فخشػس ،االيمخاف ىػالكػ كدكره في نذأة كؾياـ الجكلة
االيمخانية ،اشخكحة دكتػراه غيخ مشذػرة( ،مقجمة الى مجمذ كمية االداب ،جامعة بغجاد 2003 ،ـ) ،ص،12
ص . 85اما لفع (خاف) التي اضيفت الى اسسو كارتبصت بو كبخمفائو مغ بعجه فيي اكؿ االلقاب التي تمقب بيا،
كتعشي الخئيذ اك الدعيع التابع لديج االسخة االكبخ (القاآف االعطع) الحؼ يحكع االمبخاشػرية السغػلية بأسخىا .يشطخ:
التػنجي ،دمحم ،السعجع الحىبي ،ط ،1دار العمع لمسالييغ( ،بيخكت1969 ،ـ) ،ص35؛ دىساف ،دمحم احسج ،معجع
االلفاظ في العرخ السسمػكي  ،ط ،1دار الفكخ (دمذق1990 ،ـ) ،ص.27

( )3دمحم خجابشجه اكلجايتػ :بغ اباقا تػلى عخش الجكلة االيمخانية بعج كفاة اخيو غازاف سشة 703ى ػ امػو تػجعى اكركؾ خػاتػف
كاف يعتشق الجيانة السديحية ككاف يدسى نيقػال كذلػظ بتػأثيخ مػغ كالجتػو كبعػج كفاتيػا اعتشػق الػجيغ االسػالمي عشػجما كػاف
كالياً عمى خ اخسػاف مػغ قبػل اخيػو غػازاف كذلػظ بتػأثيخ عمسػاء االسػالـ بخ اخسػاف ،شػيج عيػجه نػعػاً مػغ االسػتقخار الشدػبي
رغع حجكث معارؾ في بعس االحياف مع جيخانو ،سػاء مػغ السساليػظ اك القبيمػة الحىبيػة ،تمقػب الدػمصاف اكلجػايتػ بعػجة
القػػاب اشػػيخىا كػػاف اكلجػػايتػ ،كىػػي التػػي تعشػػي السبػػارؾ كالسغفػػػر لػػو كالدػػمصاف الكبيػػخ  ،تػػػفي الدػػمصاف اكلجػػايتػ سػػشة
716ىػ1316 /ـ مخمفاً كلجه الدمصاف أبي سعيج في حكع السسمكة االيمخانية  .لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :اليسػحاني ،
جػػامع التػ ػػاريخ  ،م ػػج ،2ج ، 1ص 19؛ السدػػتػفي القدكيش ػػي  ،حس ػػج هللا بػػغ اب ػػي بك ػػخ (ت750 :ى ػػ) ،ت ػػاريخ َكدي ػػجة،
ج
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باىتساـ :عبج الحديغ نػابي ،نذخ اميخ كبيخ( ،شيخاف 1336 ،ىػ.ش) ،ص 606ص611؛ القاشاني ،ابػ القاسع عبػج
هللا بػػغ دمحم (ت836 :ى ػػ) ،تػػاريخ اكلجػػايتػ (تػػاريخ بادشػػاه ،سػػعيج غيػػاث الػػجيغ كالػػجنيا اكلجػػايتػ سػػمصاف دمحم) ،باىتسػػاـ:
ميسػػيغ ىسبمػػي ،ط ،2انتذػػارات عمسػػي فخىشكػػي( ،شيػخاف1384 ،ىػػ .ش) ،ص 97 ، 18؛ حػػافع  ،ابػػخك  ،ذيػػل جػػامع
التػاريخ  ،ص.7
( )4أرغػف :ابغ اباقا بغ ىػالكػ (690 -683ىػ1291 -1284 /ـ) ىػ االبغ االكبخ ألباقا خاف ،تػلى حكع الجكلة
االيمخانية بعج مقتل احسج تكػدار (683 -681ىػ) عمى اثخ صخاع مع عسو تكػدار ،شيج عيجه تدمط الييػد عمى
مقجرات الجكؿ حيث اسشج الػ ازرة لخجل ييػدؼ يجعى سعج الجكلة الييػدؼ الحؼ سمط اقاربو عمى كاليات الجكؿ حيث
اضصيج السدمسػف في حياة ىحا الػزيخ أضصياداً كبي اًخ  ،تػفي ارغػف سشة 690ىػ1291 /ـ لمسديج مغ التفاصيل
يشطخ :اليسحاني ،جامع التػاريخ ،مج ،2ج ،2ص ،120السدتػفي القدكيشي  ،تاريخ كديجة  ،ص595؛ بياني ،شيخيغ،
السغػؿ التخكيبة الجيشية كالدياسية ،تخجسة :سيف عمي ،نذخه السخكد االكاديسي لالبحاث (بيخكت ،)2013 ،ص290؛
الصائي ،سعاد ىادؼ حدغ ارحيع ،اعالـ امخاء البالط السغػلي ،ط ،1نذخ دار عجناف( ،بغجاد2013 ،ـ) ،ص.181
( )5أباقاخاف :ىػ االبغ االكبخ ليػالكػ (690 -663ىػ1282 -1265 /ـ) تػلى العخش االيمخاني بعج كفاة ىػالكػ خاف
سشة 663ىػ كلج سشة 631ىػ سار عمى نيج سياسة أبيو في اقخار قػانيغ الياسا شيج عرخه حخكب مدتسخة مع
السساليظ في مرخ كالذاـ كمع مغػؿ القبيمة الحىبية كاحياناً مع مغػؿ جغتاؼ تػفي اباقاخاف بعج حكع داـ حػالي
سبعة عذخ سشة كذلظ في سشة (680ىػ) كلمسديج مغ التفاصيل يشطخ :اليسحاني ،جامع التػاريخ ،مج ،2ج ،2ص3
ص78؛ خرباؾ ،جعفخ حديغ ،العخاؽ في عيج االيمخانييغ ،ط ،5مصبعة العاني( ،بغجاد1968 ،ـ) ،ص79
ص.84

( )6لمسديج مغ التفاصيل عغ حكاـ الجكلة االليخانية كسشػات حكسيع  .يشطخ  :ممحق رقع (. )1
()7القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص44؛ خػانجميخ ،غياث الجيغ بغ ىساـ الجيغ الحديشي (942ىػ) ،تاريخ حبيب الديخ في
اخبار البذخ ،باىتساـ :جالؿ الجيغ ىسائي ،ط ،1كتابخانو خياـ( ،شيخاف 1333 ،ىػ.ش) ،ج ،3ص198؛ حافع
أبخك ،شياب الجيغ عبج هللا بغ لصف بغ عبج هللا الخػافي (ت833 :ىػ) ،ذيل جامع التػاريخ رشيجؼ ،تقجيع :خانبايا
بياتي ،ط ،1نذخ شخكة تزامشي عمسي( ،شيخاف1317 ،ىػ .ش) ،ص.60
( )8الرفجؼ ،صالح الجيغ بغ أيبظ (ت764 :ىػ) ،الػافي بالػؼيات ،تحقيق :احسج االرناؤكط كتخكي مرصفى ،ط ،1دار
احياء التخاث العخبي( ،بيخكت2000 ،ـ) ،ج ،14ص202؛ ابغ كثيخ عساد الجيغ ابي الفجاء اسساعيل بغ عسخ (ت:
774ىػ) ،البجاية كالشياية ،تحقيق :عبج السحدغ التخكي ،ط ،1دار ىجخ( ،القاىخة1998 ،ـ) ،ج ،18ص.18
( )9ابغ تغخؼ بخدؼ ،جساؿ الجيغ ابي السحاسغ يػسف (ت874 :ىػ) ،السشيل الرافي كالسدتػفي بعج الػافي ،تحقيق :نبيل
دمحم عبج العديد ،ط ،1مكتبة الشيزة السرخية( ،القاىخة1985 ،ـ) ،ج ،3ص.443
( )10السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجه ،ص607؛ القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص44؛ خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخة ،ج،3
ص198؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص60؛ ابي الفجاء ،عساد الجيغ اسساعيل بغ عمي (ت732 :ىػ)،
السخترخ في اخبار البذخ ،تحقيق :دمحم زيشيع ودمحم عخب ،ط ،1دار السعارؼ( ،القاىخة ،د.ت) ،ج ،4ص113؛ ابغ
ج
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الجدرؼ ،شسذ الجيغ ابي عبج هللا دمحم ابي بكخ القخشي (ت738 :ىػ) ،حػادث الدماف كانباء ككؼيات االكابخ كاالعياف
مغ ابشائو (السعخكؼ بتاريخ ابغ الجدرؼ) تحقيق :عبج الدالـ تجمخؼ ،ط ،1السكتبة العرخية (بيخكت1998 ،ـ)،
ج ،3ص.872
( )11الذػػيخازؼ ،اديػػب شػػخؼ الػػجيغ عبػػج هللا بػػغ فزػػل هللا (ت730 :ى ػػ) ،تػػاريخ كصػػاؼ الحز ػخة (السعػػخكؼ باسػػع تجديػػة
االمرػػار كتجديػػة االعرػػار) ،باىتسػػاـ :عبػػج السحسػػج ايتػػي ،ط ،2نذػػخ :بػػدوق ىذػػكا( ،شيػخاف1383 ،ىػػ .ش) ،ج،5
ص 341؛ القاشاني  ،تاريخ اكلجايتػ  ،ص447؛ األميغ  ،حدغ  ،السغػؿ  ،ص.367
(  )12السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص607؛ الذيخازؼ ،تاريخ كصاؼ ،ج ،5ص341؛ القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ،
ص 447؛ إال أف السؤرخ شقػش يحكخ كالدة الدمصاف أبي سعيج في الخامذ عذخ مغ شػاؿ سشة 703ىػ يشطخ :دمحم
سييل  ،تاريخ السغػؿ العطاـ كااليمخانييغ ،ط ،1دار الشفائذ( ،بيخكت2007 ،ـ) ،ص.318

( )13أكجاف :ىي ابعج كػر
كخػزستاف كىي مجيشة
(ت622 :ىػ) ،معجع
ابي بكخ (ت 750ىػ)

فارس حيث تقع في اقرى حجىا الغخبي عمى نيخ شاب كىػ الشيخ الحؼ يفرل بيغ اقميع فارس
كبيخة كذات خيخات كاسعة .لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :الحسػؼ ،شياب الجيغ بغ عبج هللا ياقػت
البمجاف ،ط ،1دار صادر( ،بيخكت1977 ،ـ) ،ج ،1ص43؛ السدتػفي القدكيشي ،حسجهللا بغ
 ،ندىة القمػب ،تعميق :بكػشغ دمحم ،نذخ كابخانو شيػرؼ( ،شيخاف1336 ،ىػ .ش) ،ص.213

( )14التدتخؼ ،نػر هللا السخعذي (ت1019 :ىػ) ،مجالذ السؤمشيغ ،ط ،1نذخ العتبة الخضػية( ،مذيج1393 ،ىػ .ش)،
ص.312
( )15تاريخ أكلجايتػ ،ص.17
( )16لع أجج ليا تعخيفاً في السرادر التاريخية .
( )17القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص.17
( )18أتابظ :ىػ لفع مخكب مغ مقصعيغ ىسا (اتا) بسعشى أب كأصمو (اشا) فقمبت تاء في المفع ك(بظ) بسعشى االميخ كبحلظ
يكػف معشاىا الػالج اك االميخ كلمسديج مغ التفاصيل يشطخ :دىساف ،دمحم ،معجع االلفاظ ،ص11؛ الذيابي ،قتيبة،
معجع القاب ارباب الدمصاف في الجكلة االسالمية مغ العرخ الخاشجؼ حتى بجاية القخف العذخيغ ،نذخ ك ازرة الثقافة
الدػرية( ،دمذق1995 ،ـ) ،ص.15
( )19االميخ سػنج :ىػ ابغ سانذي بخذي بغ ساريجة مغ قبيمة أيغػر التخكية ،كاف مغ قادة السغػؿ في اياـ حكع الدمصاف
غازاف (703 -694ىػ) كعشج تعييغ اكلجايتػ حاكساً لبالد خخاساف رافقو سػنج كاصبح مغ السقخبيغ ألكلجايتػ حتى
تدكيج الدمصاف اكلجايتػ مغ اختو السجعػة عادلة شاه خاتػف ،كعشجما كلج أبي سعيج اصبح سػنج اتابكا خاص لو
كعشجما اعتمى عخش االيمخانية سشة 716ىػ  ،بقى بجػار الدمصاف يخاعى شؤكنو الخاصة كالعامة ،تػفي االميخ سػنج
سشة  717ىػ كنقل جثسانو الى مجيشة الدمصانية حيث دفغ فييا .لمسديج مغ السعمػمات يشطخ :القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ،
ص 7ص9؛ حافع أبخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص.53
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( )20ميخخػانػػج ،دمحم بػػغ س ي ب هان ي

الػػجيغ (ت039 :ى ػػ) ،تػػاريخ ركضػػة الرػػفا فػػي سػػيخة االنبيػػاء كالسمػػػؾ كالخمفػػاء ،ط،1

انتذارات جاب بيخكز( ،شيخاف 1339 ،ىػ ـي .ش)  ،ج ،5ص .370؛ األمػيغ ،حدػغ ،السغػػؿ بػيغ الػثشيػة كالشرػخانية
كاالسالـ ،ط ،1دار التعارؼ( ،بيخكت1993 ،ـ) ،ص.367
( )21السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص607؛ ابغ خمجكف ،عبج الخحسغ (ت808 :ىػ) ،تاريخ ابغ خمجكف ،السدسى
(العبخ كديػاف السبتجأ كالخبخ في تاريخ العخب كالبخبخ كمغ عاصخىع مغ ذكؼ الذأف االكبخ) ،تحقيق :خميل شحادة
كسييل زكار ،ط ،1دار الفكخ( ،بيخكت2000 ،ـ) ،ج ،5ص.619
( )22الذيخازؼ ،تاريخ كصاؼ ،ج ،5ص358؛ اؾباؿ ،عباس ،تاريخ ايخاف بعج االسالـ مغ بجاية الجكلة الصاىخية حتى نياية
الجكلة القاجارية ،نقمو عغ الفارسية :دمحم عالء الجيغ مشرػر ،ط ،1دار الثقافة( ،القاىخة1989 ،ـ) ،ص.477
( )23خػانجميخ ،تاريخ حبيب اليدخ ،ج ،3ص196؛ الجاؼ ،حدغ ،الػجيد في تاريخ ايخاف ،نذخ بيت الحكسة( ،بغجاد،
2003ـ) ،ص.307
( )24اذربيجاف :ىي اسع القميع يمفع ازربيجاف بالمفع الفارسي ،يحيصو مغ الغخب بالد الخكـ كبعس حجكد بالد الجديخة كمغ
الذخؽ بالد الجيل كالجيمع كمػغ الذػساؿ بػالد تخكدػتاف ،كىػي بػالد كاسػعة كمػغ اىػع مػجنيا تبخيػد كاردبيػل كغيخىػا كلمسديػج
مػػغ التفاصػػيل يشطػػخ :القدكيشػػي ،زكخيػػا بػػغ دمحم بػػغ محسػػػد (ت682 :ىػػ) ،آثػػار الػػبالد كاخبػػار العبػػاد ،ط ،1دار صػػادر
(بيخكت ،د.ت) ص284؛ القمقذشجؼ ،ابي العباس احسج (ت820 :ىػ) ،صبح االعذى في صػشاعة االنذػا( ،د .تػح) ،
السصبعة االميخية( ،القاىخة1914 ،ـ) ،ج ،4ص.256
( )25القاشاني ،تاريخ أكلجايتػ ،ص.47
( )26غازاف خاف :ىػ ابغ الدمصاف أرغػف بغ اياقا بغ ىػالكػ ،كىػ االبغ االكبخ الرغػف خاف ،امو تجعى قػلتاؽ ايكاجي،
تػلى حكع الجكلة االيمخانية سشة 694ىػ بعج قزائو عمى بايجكخاف ،ككاف عسخه  24سشة اعتشق االسالـ كاستبجؿ اسسو
باسع محسػد كلقب نفدو سمصاف ،اصجر فخماناً الدـ بو السغػؿ بجخػؿ االسالـ ،انذأ العجيج مغ السداجج كاىتع بالعسخاف
ككحلظ شق االنيار كالقشػات كاىتع بالدراعة كاصجر عجة اصالحات في البالد لمقزاء عمى التدكيخ كتشطيع القزاء
كسظ العسمة تػفي الدمصاف غازاف عاـ 703ىػ ،لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :اليسحاني ،جامع التػاريخ ،مج ،2ج،2
ص125؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص 384ص392؛ الػياثي ،عبج هللا بغ فتح هللا البغجادؼ (مغ
مؤرخي القخف العاشخ اليجخؼ) تاريخ الجكؿ االسالمية في الذخؽ ،السعخكؼ بالتاريخ الػياثي  ،تحقيق :شارؽ
الحسجاني ،ط ،1دار مكتبة اليالؿ (بيخكت2010 ،ـ) ،ج ،5ص55؛ شبػلخ ،بارتػلج ،العالع االسالمي في العرخ
زكار ،ط ،1دار احداف( ،القاىخة1982 ،ـ) ،ص 72ص.74
السغػلي ،نقمو لمعخبية خالج أسعج عيج ،راجعو :سييل َ
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( )27نيخ أبيخ :ىػ نيخ صغيخ يشبع مغ مجيشة أبيخ نفديا كانو عمى الصخيق مغ اذربيجاف ،كبعج اف يدقي نػاحي أبيخ
يجخؼ نحػ قدكيغ ،كاف معشى أبيخ مخكب مغ أب كىػ الساء كىخ كىي الخحا كأنو ماء الخحا ،يشطخ :الحسػؼ ،معجع
البمجاف ،ج ،1ص.82
( )28نيخ زنجاف :ىػ نيخ صغيخ يقع الى الذساؿ الغخبي مغ نيخ أبيخ عمى شخيق اذربيجاف كىػ يجخؼ غخب سفيجركد
كىػ اكبخ مغ نيخ أبيخ .لمسديج يشطخ :ابغ حػقل ،دمحم بغ ابي قاسع الشريبي (ت367 :ىػ) ،صػرة االرض( ،د.تح)،
ط ،1مصبعة أبخيل( ،ليجف1929 ،ـ) ،ص218؛ ليدتخنج ،كي ،بمجاف الخالفة الذخؾية ،نقمو لمعخبية :بذيخ فخنديذ
ككػركيذ عػاد ،ط ،1مصبعة الخابصة( ،بغجاد1954 ،ـ) ،ص.257
( )29القاشاني ،تاريخ أكلجايتػ ،ص46؛ يحكخ اف الدمصاف اكلجايتػ قج اىتع بالعسخاف كمغ اىتساماتو تذييج مجيشة الدمصانية
التي اكتسل بشاؤىا سشة 713ىػ1303 /ـ كالتي اصبحت عاصسة الجكلة االيمخانية في عيجه كعيج كلجه الدمصاف أبي
سعيج حيث اصبحت مخك اًد لتجسع التجار كأىل الحخؼ السختمفة كقج تشافذ االمخاء كالػزراء في تدييغ ىحه السجيشة
كعشجما شخع في بشاء اسػارىا اكعد الدمصاف ببشاء قمعة في كسصيا كانت تبجك ككأنيا مجيشة كاممة كقج بشى في داخل
ىحه القمعة ؾبة ليجفغ بيا كعشجما تػفي سشة 716ىػ دفغ فييا كىحه الؿبة مازالت اشالليا باؾية كىي تعخؼ اليػـ في
تبخيد بالؿبة الدمصانية (شاه خجابشجه) كىي مغ األبشية الخائعة كالشساذج الخؼيعة لمسعسار في عيج السغػؿ .كلمسديج مغ
التفاصيل يشطخ :السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص607؛ الذيخازؼ ،تاريخ كصاؼ ،ج ،5ص341؛ حافع ابخك،
ذيل جامع التػاريخ ،ص 8ص9؛ كخالؿ زيارة الباحث لمسجيشة كجج مشذػ اًر في مجخل السجيشة يذيخ الى اف الدمصاف
اكلجايتػ خالؿ احجػ زياراتو لسجيشة الشجف بالعخاؽ كبالخرػص عشج زيارة االماـ عمي ( )شمب مغ عمساء الشجف
اف يشقل قبخ اميخ السؤمشيغ ( )لمتبخؾ بو كليبارؾ جيػده في بشاء عاصستو الججيجة كعشجما اكج لو العمساء بحخمة
نبر القبخ كنقمو شمب مشيع الدمصاف بعس تخاب القبخ ليخمصو مع تخاب مجيشتو الججيجة  ،كقج كانت زيارتو ىحه في
سشة 709ىػ1309 /ـ كفعالً حرل عمى ىحا التخاب كشمب مغ مدتذاريو خمط ىحا التخاب في البشاء كيحكخ ىحا
السشذػر انو ببخكة تخاب قبخ االماـ عمي ( )نخػ ىحه الؿبة شامخة ليحا اليػـ .يشطخ  :صػرة رقع (. )1
( )30زارىا الباحث كشاىج بشفدو قبخ الدمصاف اكلجاتيػ كالتقط ليا الرػر بعجستو الخاصة ،يشطخ :الرػر رقع (، 4 ،3 ،2
.)7 ، 6، 5
( )31قبيمة ؾيات :ىي احج ػ الؿبائل ا لسغػلية كقج كانت تجعى بػرحيقيغ ،كتعشي أشيل العيشيغ ،كاف زعيع ىحه القبيمة يجعى
يػسكاؼ كعشجما تػفي آلت زعامة ىحه القبيمة الى كلجه جشكيدخاف الحؼ كاف صبياً ال يتجاكز عسخه الثالثة عذخة ،كعمى
الخغع مغ تسخد قبيمتو عميو اال انو استصاع اف يػحج الؿبائل السغػلية تحت زعامتو ككاف نتيجة ذلظ ؾياـ امبخاشػرية
السغػؿ لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :الجػيشي  ،تاريخ جيانكذاؼ ،ج ،1ص26؛ الحىبي ،شسذ الجيغ ابػ عبج هللا دمحم
بغ احسج بغ عثساف (ت748 :ىػ) ،العبخ في خبخ مغ غبخ ،تحقيق :دمحم الدعيج بغ بديػني ،ط ،1دار الكتب العمسية،
(بيخكت1985 ،ـ) ،ج ،3ص192؛ الرياد ،فؤاد عبج السعصي ،السغػؿ في التاريخ ،ط ،1دار الشيزة( ،بيخكت،
1980ـ) ،ص.28
( )32جشكيدخاف :بغ يػسكاؼ بغ بيادر بغ بختاب بغ قبل بغ تػمشو بغ باؼ سشقخ بغ قيجك .كلج سشة 549ىػ في العذخيغ
مغ ذؼ القعجة كعشجما اصبح عسخه ثالثة عذخة سشة تػفي كالجه يدػكاؼ الحؼ كاف يتدعع قبيمة ؾيات السغػلية ،اما أمو
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فكانت تجعى اكلػف اديكو كالتي كاف ليا دكر بارز في حياة كلجىا بعج كفاة ابيو ،كاف اسسو في بجاية االمخ تسػجيغ
كىي كمسة تعشي عشج السغػؿ القػؼ الرمج .استصاع بعج اف اشتج عػده ككبخ اف يدتعيغ بحمفاء أبيو في تػحيج قبيمتو
كفخض سيصختو عمييا ثع بعج ذلظ كحج ؾبائل السغػؿ تحت زعامتو فمقب بػ(جشكيدخاف) كمعشاه ممظ السمػؾ كحاكع
العالع اجسع ،عسل جشكيدخاف عمى تػسيع رقعة امبخاشػريتو فأسقط العجيج مغ البمجاف كعشجما تػفي سشة 624ىػ تخؾ
دكلة متخامية االشخاؼ لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :الجػيشي  ،تاريخ جيانكذاؼ ،ج ،1ص29-26؛ العخيشي ،الديج
الباز ،السغػؿ ،ط ،1دار الشيزة( ،بيخكت1986 ،ـ) ،ص ،44ص53؛ االب ،ىارلػد ،زنجكي نامو جشكيدخاف
مغػؿ ،تخجسو لمعخبية :رشيج ياسيغ  ،نذخ انتذارات سبيخادب( ،شيخاف1318 ،ىػ .ش) ،ص ،38عكاشة ،ثخكت،
اعرار مغ الذخؽ (جشكيدخاف) ،ط ،5دار الذخكؽ( ،بيخكت1992 ،ـ) ،ص ،32ص.94
( )33يشطخ  :ممحق رقع (.)2
مػركاف ،ديػيج ،مغػؿ ىا ،تخجسو لمفارسية :عباس مخبخ ،نذخ مخكد،
( )34السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص580؛
َ
(شيخاف1389 ،ىػ .ش) ،ص -68ص .75كيشطخ  :خارشة رقع (.)1
( )35القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص17؛ بياني ،شيخيغ ،مغػالت كحكػمة ايمخاني كايخاف ،ط ،1نذخ مخكد تحقيق كتػسعة
عمػـ انداني( ،شيخاف1377 ،ىػ .ش) ،ص248؛ اؾباؿ ،عباس ،تاريخ ايخاف كعرخ السغػؿ  ،ط ،5انتذارات
محػر( ،شيخاف 1387 ،ىػ .ش) ،ص.169
( )36االكيخات :كمسة تعشي في لغة السغػؿ (السؤتمف) كانت ىحه القبيمة تدكغ في السشصقة الػاقعة بيغ نيخ اكنغ كبحيخة
بايكاؿ ،كانػا كثيخؼ العجد ككانت لغتيع تختمف قميالً عغ لغة الؿبائل السغػلية االخخػ ،كقج تذعبت الى عجة شعب اال
انيع كانػا يأتسخكف بأمخ ممظ كاحج كاف يمقب (بكي) اك باكي ،بعج اف فخض جشكيدخاف سيصختو عمييع صاىخىع ،كقج
تدكج ىػالكػ أكلجاؼ بشت يػرجي كػركاف كتدكجت ابشة ىػالكػخاف مشكػكاف مغ جاقػركػركاف كىكحا بجأت
السراىخات بيغ قبيمة االكيخات كقبيمة ؾيات ،بخز مغ ىحه القبيمة عجة قادة شاركػا في ايراؿ الجكلة السغػلية الى ما
كصمت اليو ابخزىع ارغػف بغ كػركاف الحؼ حكع بالد خخاساف في عيج جشكيدخاف كعمي بادشاه كغيخه .لمسديج مغ
التفاصيل يشطخ :اليسحاني  ،جامع التػاريخ ،مج ،2ج ،1ص230؛ ابغ كثيخ ،البجاية كالشياية ،ج ،13ص405؛
الصائي ،سعاد ىادؼ حدغ ارحيع ،تاريخ التخؾ كالسغػؿ ،ط ،1دار كمكتبة عجناف( ،بغجاد2014 ،ـ) ،ص282؛
اؾباؿ ،عباس ،تاريخ ايخاف ،ص.346
(  )37الجػيشي ،تاريخ جيانكذاؼ ،ج ،1ص154؛ اليسحاني ،جامع التػاريخ ،مج ،2ج ،1ص200؛ المب ،ىارلػد،
جشكيدخاف ،ص.38
( )38خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص -18ص20؛ العخيشي ،الديج الباز ،السغػؿ ،ص.44
ج
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( )39يشطخ  :تعخيف كلقب اكلجايتػ في ص. 9
( )40تػلػؼ خاف ىػ االبغ الخابع لجشكيدخاف كاصغخ ابشائو االربعة اشمق عميو لقب (يكو نػياف) ك(الغ نػياف) اؼ اميخ
الجيػش اك االميخ الكبيخ ،كاف شجاعاً كسجيج الخأؼ كالتجبيخ كاف كالجه

يدتذيخه في معطع االمػر كالسيسات

كالسرالح الخئيدية لمجكلة ،كاف يذخؼ عمى كل ما يسمكو كالجه جشكيدخاف كمعدكخاتو كامػالو كخدائشو كذخائخه كامخائو
كحخسو الخاص .كاف نريبو مغ مستمكات ابيو مشغػليا كما تذسل مغ كدياف كانيار فزالً عغ العاصسة قخاقػرـ .حكع
االمبخاشػرية السغػلية بعج كفاة كالجه جشكيدخاف عاميغ مشح سشة (626 -624ىػ) برفتو كصياً عمى العخش شبقاً
لمعخؼ السغػلي .تػفي تػلػؼ خاف في حجكد سشة 630ىػ لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :الجػيشي ،تاريخ جيانكذاؼ،
ج ،1ص 171؛ اليسحاني ،جامع التػاريخ ،القدع الخاص بتاريخ خمفاء جشكيدخاف ،تخجسة :فؤاد عبج السعصي الرياد،
ط ،1دار الشيزة( ،بيخكت1983 ،ـ) ،ص -160ص170؛ شبارك ،عراـ دمحم ،الدالشيغ في السذخؽ العخبي
معالع دكرىع الدياسي كالحزارؼ ،ط ،1دار الشيزة( ،بيخكت1994 ،ـ) ،ص.44
( )41الحىبي ،شسذ الجيغ ابي عبج هللا دمحم بغ احسج بغ عثساف (ت748 :ىػ) ،ذيل تاريخ االسالـ ،تحقيق :مازف بغ سالع
باكزيخ ،ط ،1دار السغشي( ،بيخكت2000 ،ـ) ،ج53؛ ص.404
( )42الشػيخؼ ،شياب الجيغ احسج بغ عبج الػىاب (ت733 :ىػ) ،نياية االرب في فشػف االدب ،تحقيق :مخكد التخاث ،ط،1
دار الكتب كالػثائق القػمية( ،القاىخة2008 ،ـ) ،مج32؛ ص14؛ ابغ خمجكف ،العبخ ،ج ،5ص620؛ ابغ تغخؼ
بخدؼ ،السشيل الرافي ،ج ،9ص315؛ ابغ كثيخ ،البجاية كالشياية ،ج ،14ص.88
داتذكاىي عخبي بو فارس ،ط ،1انتذارات فخحاف( ،شيخاف1379 ،ىػ.ش) ،ص،379
(  )43اسبياج ،احسج ،فخىشظ
َ
ص ،595ص.704
( )44ابغ تغخػ بخدؼ  ،جساؿ الجيغ ابػ السحاسغ (ت 874ىػ)  ،الشجػـ الداىخة في ممػؾ القاىخة  ،تقجيع دمحم حديغ شسذ
الجيغ  ،ط ، 1دار الكتب العمسية  ( ،بيخكت 1992 ،ـ)  ،ج ، 8ص.134
( )45جامع التػاريخ ،مج ،2ج ،1ص.19
( )46الذيخازؼ ،تاريخ كصاؼ ،ج ،5ص383؛ السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص605؛ خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ،
ج ،3ص184؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ص378؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص7؛ الشصشدؼ ،معيغ
الجيغ (مغ مؤرخي القخف التاسع اليجخؼ) ،مشتخب التػاريخ ،باىتساـ :بخكيغ استخخؼ ،ط ،1انتذارات اساشيخ،
(شيخاف1383 ،ىػ.ش) ،ص114؛ القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص.40
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( )47الرفجؼ ،صالح الجيغ بغ أيبظ (763ىػ) ،أعياف العرخ كاعػاف الشرخ ،تحقيق :عمي ابػ زيج كآخخكف ،ط ،1دار
الفكخ( ،دمذق1998 ،ـ) ،ج ،2ص .70كيحكخ السؤرخ ابغ تغخؼ بخدؼ كاف قج كافق الرفجؼ في قػلو .فقاؿ" :اف
خخبشجة اسع ميسل بسعشى الحسار كاف خجابشجة معشاىا بالفارسي (عبج هللا) كقج حخفت العامة ىحه المفطة فقالت خخبشجة".
يشطخ :الشجػـ الداىخة  ،ج ، 8ص.134
( )48صبح االعذى ،ج ،4ص.419
( )49صبح االعذى ،ج ،4ص.420
( )50ابغ العساد ،شياب الجيغ ابي الفالح عبج الحي بغ احسج العدكخؼ الحشبمي الجمذقي (ت1089 :ىػ) ،شحرات الحىب
في اخبار مغ ذىب ،تحقيق :عبج القادر االرناؤكط ،ط ،1دار ابغ كثيخ( ،بيخكت1992 ،ـ) ،ج ،1ص.40
( )51كيح كخ اف السرادر التاريخية استشجت في اشالقيا اسع خخبشجه عمى الدمصاف خجابشجة ،عمى ركاية مفادىا اف ا لسغػؿ
جخياً عمى عادتيع في تغييخ اسساء الحيغ يحبػنيع حتى يكػنػا في مأمغ مغ الحدج فكانػا يدسػف السػلػد باسع اكؿ
داخل عشج كالدتو ،فمسا كلج ىحا الدمصاف كاف أكؿ داخل ،الحسار كىع يدسػنو خخبشجة فدسي بو .كلسا اعتشق االسالـ
سسي بػ خجابشجة .كقج اشتيخ ىحا الدمصاف بيحيغ االسسيغ خجابشجه كخخابشجة كلمسديج مغ التفاصيل يشطخ :ابغ تغخؼ
بخدؼ ،الشجػـ الداىخة ،ج ،6ص238؛ الرفجؼ ،اعياف العرخ ،ج ،2ص70؛ ابغ بصػشة ،ابػ عبج ا هلل دمحم بغ
ابخاـيع المػاتي (ت770 :ىػ) ،رحمة ابغ بصػشة السدساة (تحفة الشطار في غخائب االمرار كعجائب االسفار) ،ط،1
دار صادر (بيخكت1992 ،ـ) ،ص -227ص228؛ الرياد ،فؤاد ،مؤرخ السغػؿ ،ص.346
( )52القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص17؛ الرياد ،فؤاد عبج السعصي  ،مؤرخ السغػؿ الكبيخ رشيج الجيغ فزل هللا اليسحاني،
ط ،1دار الكتاب العخبي (القاىخة1967 ،ـ) ،ص.140
( )53ابغ حجخ ،شياب الجيغ احسج بغ عمي العدقالني( ،ت852 :ىػ) الجرر الكامشة في اعياف السئة الثامشة ،تحقيق :دمحم
عبج السعيج خاف ،ط ،2مجمذ دائخة السعارؼ العثسانية( ،اليشج1972 ،ـ) ،ج ،5ص.113
( )54العالمة الحمي :ىػ الحدغ بغ يػسف بغ عمي بغ دمحم بغ السصيخ الحمي ،كلج في الحمة عاـ 648ىػ كاف يمقب بجساؿ
الجيغ كىػ مغ اكابخ العمساء كالفقياء كىػ احج تالميح نريخ الجيغ الصػسي  ،كاف مذيػ اًر بالعمػـ العقمية كالشقمية كلو
عجة مؤلفات اشيخىا مشياج الكخامة في باب االمامة كنيج الحق ككذف الرجؽ .تػفي في سشة 721ىػ كدفغ في مخقج
االماـ عمي (عميو الدالـ) في الشجف لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :الحىبي ،تاريخ االسالـ ،ج ،3ص261؛ االردبيمي،
احسج بغ دمحم (ت993 :ىػ) ،مجسع الفائجة كالبخىاف في شخح ارشاد االذىاف ،تحقيق :اقا مجتبى العخاقي كاخخكف ،ط،1
(ال  ،نا)( ،قع السقجسة ،د.ت) ،ج ،1ص21؛ البحخاني ،يػسف بغ احسج (ت1186 :ىػ) ،لؤلؤة البحخيغ ،تحقيق :دمحم
صادؽ ،ط ،1مؤسدة آؿ البيت (قع السقجسة ،د.ت) ،ص224؛ جاسع ،سامي حسػد ،السشيج التاريخي في كتابي ابغ
ج
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السصيخ كابغ داكد الحمييغ في عمع الخجاؿ ،اشخكحة دكتػراه ،غيخ مشذػرة( ،مقجمة الى مجمذ كمية التخبية ،الجامعة
السدتشرخية2006 ،ـ) ،ص.100
( )55البحخاني ،لؤلؤة البحخيغ ،ص.224
( )56ابغ تغخؼ بخدؼ ،الشجػـ الداىخة ،ج ،9ص.238
( )57ابغ الػردؼ ،زيغ الجيغ عسخ بغ السطفخ السعخكؼ بابغ الػردؼ (ت 749 :ىػ) تاريخ ابغ الػردؼ( ،د.تح) ،ط ،1دار
الكتب العمسية (بيخكت1996 ،ـ) ،ج ،2ص264؛ ابغ كثيخ ،البجاية كالشياية ،ج ،14ص.88
( )58القاشاني ،تاريخ أكلجايتػ ،ص227؛ الحمي ،الحدغ بغ يػسف بغ السصيخ (ت726 :ىػ) ،ارشاد االذىاف ،تحقيق:
فارس حدػف ،ط ،1مؤسدة الشذخ (قع السقجسة  ،د.ت) ،ج ،1ص.120
( )59تاريخ اكلجايتػ ،ص.44
( )60السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص606؛ اؾباؿ ،عباس ،تاريخ ايخاف ،ص.480
( )61القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص85؛ العاممي ،عمي الكػراني ،كيف رد الذيعة غدك السغػؿ ،ط ،1دار اليجػ( ،قع
السقجسة2006 ،ـ) ،ص.190
( )62خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخة ،ج ،3ص192؛ الذاكخؼ ،حديغ ،السؤتسخات الثالثة ،ط ،1مصبعة ستارة (قع السقجسة،
1468ىػ) ،ص.96
( )63القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص87؛ العاممي ،عمي ،كيف رد الذيعة ،ص.192
( )64العداكؼ ،عباس ،تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ ،ط ،1مصبعة بغجاد (،بغجاد1935 ،ـ) ،ج ،1ص.445
( )65الرياد ،فؤاد ،مؤرخ السغػؿ ،ص.169
( )66بياني ،شيخيغ ،السغػؿ ،ص.339
(  )67ميخخػنج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص .398كيحكخ اف الدمصاف دمحم خػابشجه كاف مديحياً كذلظ بتأثيخ كالجتو
السديحية التي اسستو (نيقػال) تيسشاً بالبابا نيقػال كعشجما تػفيت كالجتو دخل االسالـ بتأثيخ اخيو الدمصاف غازاف كتدسى
بػ(دمحم) يشطخ :حافع ابخكا ،ذيل جامع التػاريخ ،ص -6ص7؛ القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص95؛ كػؾ ريجارد ،بغجاد
مجيشة الدالـ ،نقمو الى العخبية :فؤاد جسيل كمرصفى جػاد ،مصبعة شفيق( ،بغجاد1992 ،ـ) ،ج ،1ص.254
( )68ميخخػانج ،تاريخ ركضة الخضا ،ج ،5ص.376
( )69مشتخب التػاريخ ،ص.124
ج
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( )70الخػندارؼ ،دمحم باقخ السػسػؼ (ت1313 :ىػ) ،ركضات الجشاف في احػاؿ العمساء كالدادات ،ط ،1الجار االسالمية،
(بيخكت1991 ،ـ) ،ج ،2ص.282
( )71خاتػف :ىي لفطة تعشي االميخة ،كالسمكة ،كالديجة ،كتدتعسل في الغالب في معاني التبجيل كاالحت اخـ كجسعيا خػاتيغ.
لمسديج يشطخ :الشدػؼ ،دمحم بغ احسج بغ عمي بغ دمحم (ت639 :ىػ) ،سيخة الدمصاف جالؿ الجيغ مشكبختي ،تحقيق :احسج
حسجؼ ،ط ،1دار الفكخ( ،القاىخة1953 ،ـ) ،ص44؛ عبج الخحيع ،رائج ،الفاظ مغػلية في أدب العرخ السسمػكي
ككتب مؤرخيو( ،بحث في مجمة جامعة الشجاح لمعمػـ اإلندانية  ،فمدصيغ2008 ،ـ) ،مجمج  ،22ص.1309
( )72تشكيد كػركاف ىػ زعيع قبيمة االكيخات تدكج مغ ابشة ىػالكػ تػدا كاج ،كانجب مشيا عمي بادشاه كحاجي كاريقاؽ
ابكاجي كىي التي تدكج مشيا ىػالكػ خاف حيث كاف مغ غيخ اـ ككلجت لو ابشو اجاؼ كقج تػفيت بعج ىػالكػخاف
ككاف ليا كلج مغ غيخ ىػالكػ يجعى ايمػر قتل في عيج غازاف عمى حجكد الخكـ .لمسديج يشطخ :اليسحاني ،جامع
التػاريخ ،مج ،2ج ،1ص226؛ القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص.7

( )73اليسحاني ،جامع التػاريخ ،مج ،2ج ،1ص230؛ ابغ كثيخ ،البجاية كالشياية ،ج ،13ص405؛ اؾباؿ ،عباس ،تاريخ
ايخاف ،ص.346
( )74تػدا كاج :بشت ىػالكػ بغ تػلي بغ جشكيدخاف ،ىي االبشة الخابعة ليػالكػخاف كانت اميا محطية مغ قمعة تػقػز
خاتػف تدكجت مغ تشكيد كػركاف مغ قػـ االكيخات كانجبت مشو حاجي خاتػف كعمي بادشاه كلسا تػفي تدكجت ابشو
تشكبد السدسى جيجاؿ كػركاف لمسديج يشطخ :اليسحاني ،جامع التػاريخ ،مج ،2ج،1
سػالمر ثع بعج كفاتو تدكجيا حفيج َ
ص230؛ القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص.7
( )75اليسحاني ،جامع التػاريخ ،مج ،2ج ،1ص.230
( )76القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص.8
( )77القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص.107
( )78خخاساف :ىي بالد كاسعة أكؿ حجكدىا ما يمي العخاؽ كآخخ حجكدىا اليشج كشخارست كغدنة كسجدتاف ككخماف ،تزع
ىحه البالد عجة مجف اشيخىا نيدابػر كىخاة كسخخذ كغيخىا تذتيخ ىحه البالد بأنػاع التجارات لمسديج مغ التفاصيل
يشطخ :البغجادؼ ،صفي الجيغ عبج السؤمغ بغ عبج الحق (ت 739 :ىػ) ،مخاصج االشالع عمى اسساء االمكشة كالبقاع،
تحقيق :عمي دمحم البجاكؼ ،ط ،1دار الجيل (بيخكت1992 ،ـ) ،مج ،2ص455؛ االصصخخؼ ،ابػ اسحاؽ بغ دمحم
(ت306 :ىػ) ،السدالظ كالسسالظ( ،د .تح)  ،مصبعة بخيل ( ،ليجف1929 ،ـ) ،ص.253
( )79السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص615؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص73؛ الرياد ،فؤاد ،مؤرخ السغػؿ،
ص.172

ج
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( )80جػباف :ىػ ابغ ممظ بغ تػلػف الدمجكسي ،كاف اميخ الجيػش االليخانية في اكاخخ عيج الدمصاف اكلجاتيػ كبجاية حكع
ابػ سعيج .كاف ىػ الحاكع الفعمي لمجكلة في عيج الدمصاف أبي سعيج كذلظ لرغخ سغ الدمصاف ،ففخض سيصختو
عمى كل مفاصل الجكلة كعيغ اكالده امخاء عمى معطع الػاليات االيمخانية ،استسخ تدمصو حتى سشة 728ىػ حيث كقع
الخالؼ بيشو كبيغ الدمصاف أبي سعيج الحؼ ادػ بالتالي الى قتمو كقتل اكالده في سشة 728ىػ عمى يج ممظ ىخاة الحؼ
لجأ اليو لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص212؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا،
ج ،5ص.224
(  )81الذيخازؼ ،تاريخ كصاؼ ،ص ،356ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص378؛ ابغ خمجكف ،العبخ ،ج،5
ص.630
( )82الذيخازؼ ،تاريخ كصاؼ ،ص358؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص378؛ القمقذشجؼ ،ابي العباس دمحم ( ت
821ىػ)  ،مآثخ االناقة في معالع الخالفة ،تحقيق :عبج الدتار احسج فخج ،ط ،2مصبعة حكػمة الكػيت (الكػيت،
1985ـ) ،ج ،2ص.154
( )83الذيخازؼ ،تاريخ كصاؼ ،ص359؛ خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص.417
( )84ابغ بصػشة ،الخحمة ،ص228؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص.380
( )85ايخنجي :ىػ خاؿ الدمصاف اكلجايتػ ،ككالج زكجة الدمصاف أبي سعيج الخاتػف (قتمغ شاه) كاف مغ امخاء السغػؿ ككاف
مسغ تدمع امارات عجة في عيج غازاف كاكلجايتػ كآخخىا في عيج الدمصاف أبي سعيج امارة الخكـ كالعخاؽ ،كاف ايخنجي
جبا اًر ضالساً كثشياً ،قتل سشة 719ىػ1319 /ـ عمى اثخ اشتخاكو كؾيادتو لسؤامخة مغ اجل االشاحة باالميخ جػباف،
لمسديج يشطخ :الذيخازؼ ،تاريخ كصاؼ ،ج ،5ص345؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص487؛ الحىبي ،ذيل
تاريخ االسالـ ،ج ،53ص202؛ ابغ حجخ ،الجرر الكامشة ،ج ،1ص.171
( )86الذيخازؼ ،تاريخ كصاؼ ،ص228؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص 380؛ حافع أبخك ،ذيل جامع التػاريخ،
ص99؛ ابغ تغخؼ بخدؼ ،السشيل الرافي ،ج ،3ص .186اما عغ تفاصيل ىحه الفتشة فدشتصخؽ ليا بالتفريل في
الفرل الثاني.
(  )87عمي بادشاه :ىػ ابغ تشكيد كػركاف االكيخاتي كامو تػداكاج ابشة ىػالكػخاف كاختو حاجي خاتػف زكجة الدمصاف
اكلجايتػ كاـ الدمصاف أبي سعيج كاف لو دكر كبيخ في عيج الدمصاف أبي سعيج خرػصاً في عسمو عمى تحخيخ
الدمصاف مغ سصػة االمخاء الستشفحيغ في الجكلة كخرػصاً االميخ جػباف كاكالده عيغ حاكساً عمى اردبيل اال انو كاف
يصسح في تػلي مشرب جػباف في ؾيادة الجيػش االيمخانية خرػصاً بعج اف اصبح ىحا السشرب شاغ اًخ بعج مقتل
جػباف اشتخاؾ االميخ عمي بادشاه في تسخد قاده بعس االمخاء السغػؿ ضج الدمصاف أبي سعيج مغ اجل فخض
سيصختو عمى مقجرات الجكلة كسا كاف يفعل جػباف اال انو كبذفاعة اختو اـ الدمصاف نجا مغ السػت بعج اف عفا عشو
الدمصاف اثخ قزاء الدمصاف عمى ىحا التسخد في اكاخخ عاـ 729ىػ ،ابعج الى بغجاد حاكساً عمييا كبقي في مشربو
ىحا حتى كفاة الدمصاف سشة 736ىػ ،كبعج تعييغ خمف لمدمصاف أبي سعيج خخج عمي بادشاه كتسخد عمى ىحا االيمخاف
ج
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السجعػ (أرباخاف) حيث ىاجسو كقتمو كنرب ايمخاناً ججيجاً لمجكلة يجعى مػسى خاف ذلظ عاـ 736ىػ كاصبح ىػ
قائجاً لمجيػش االيمخانية اال انو لع يبق في ىحا السشرب سػػ ثالثة اشيخ كقتل .لمسديج يشطخ خػانخميخ ،تاريخ حبيب
الديخة ،ج ،3ص227؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص153؛ القداز ،دمحم صالح داكد ،الحياة الدياسية في العخاؽ
في عيج الديصخة السغػلية ،ط ،1مصبعة القزاء( ،الشجف1970 ،ـ) ،ص.494
( )88ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص524؛ خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص ،127اما تفاصيل ىحه
الفتشة فدشتصخؽ ليا في الفرل الثاني.
( )89حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص143؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ص -530ص .534الشصشدؼ ،مشتخب
التػاريخ ،ص125؛ ابغ خمجكف ،العبخ ،ج ،5ص621؛ الرفجؼ ،الػافي بالػؼيات ،ج ،10ص203؛ العداكؼ،
عباس ،تاريخ العخاؽ ،ج ،1ص.516
( )90القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص7؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص71؛ العداكؼ ،عباس ،تاريخ الع اخؽ ،ج،1
ص.444
( )91أكلتخمير :ىي الدكجة الثالثة لمدمصاف اكلجايتػ حيشسا كاف كالياً عمى خخاساف قبل اعتالئو عخش االيمخانية كىي ابشة
قتمغ تيسػر كػركاف مغ قبيمة الكخايت السغػلية السذيػرة كاميا ىي مانقػ ابشت جغتاؼ التي اكدلت ثالثة اكالد .لمسديج
يشطخ :القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص7؛ حافع أبخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص.71
( )92القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص7؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص.71
( )93جسجساؿ :ىي مغ اعساؿ كخمشذاه كىي مغ الجدء الغخبي مغ اقميع الجباؿ كالحؼ اقتصعو الدالجقة في عيج الدمصاف
سشجخ كسساه كخدستاف كقج ازدىخ ىحا االقميع ازدىا اًر عطيساً كفي اياـ السغػؿ بشى الدمصاف اكلجايتػ عاصسة ثانية لو
في سمصاف آباد كجسجساؿ قخب حافة جبل بيدتػف كىي مشصقة كثيخة الخيخات .لمسديج يشطخ :ميخخػانج ،تاريخ ركضة
الرفا ،ج ،5ص378؛ السدتػفي القدكيشي ،ندىت القمػب ،ص162؛ ليدتخنج ،كي ،بمجاف الخالفة ،ص.228
( )94حافع أبخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص.71
( )95حافع أبخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص71؛ ابغ ايبظ الجكادارؼ ،كشد الجرر كجامع الغخر ،تحقيق :ىانذ ركبخت ،ط،1
مكتبة الخانجي( ،القاىخة1960 ،ـ) ،ج ،9ص.311
( )96القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص.7
(  )97خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص210؛ ميخخػانج ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،5ص504؛ الرفجؼ ،الػافي
بالػؼيات ،ج ،2ص169؛ فيسي ،عبج الدالـ عبج العديد ،تاريخ الجكلة السغػلية في ايخاف ،ط ،1دار السعارؼ،
القاىخة1981 ،ـ ،ص.224
ج
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( )98خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص211؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص506؛ حافع ابخك ،ذيل
جامع التػاريخ ،ص132؛ الحىبي ،ذيل تاريخ االسالـ ،ج ،53ص733؛ العداكؼ ،عباس ،تاريخ العخاؽ ،ج،1
ص.492
( )99بػجغاف :ىي الدكجة الثانية لمدمصاف اكلجايتػ كىي ابشت لكدؼ كػركاف مغ قبيمة الكخايت كقج تدكجيا الدمصاف في
خخاساف عشجما كاف كالياً فييا يشطخ :القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص.7
( )100الذيخازؼ ،تاريخ كصاؼ ،ج ،5ص345؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص487؛ االميغ ،حدغ ،السغػؿ،
ص.377
( )101جمػخاف :ىػ ابغ االميخ جػباف ككاف شاباً صغي اًخ عشجما قتل مع كالجه في مجيشة ىخاة حيث التجأ أبيو جػباف لسمكيا
غياث الجيغ اال انو غجر بو كقتمو امالً بحرػلو عمى جائدة مغ الدمصاف أبي سعيج ككاف ذلظ في سشة 728ىػ
كعشجما قتل كاف عسخه ستة عذخ عاماً .لمسديج يشطخ :ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص522؛ االميغ ،حدغ،
السغػؿ ،ص.382
( )102خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص212؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص.218
( )103دقتي خاتػف :ىي حفيجة جػجي خاف مغ شخؼ اميا كخماف خاتػف اما ابػىا فيػ اكلتخ بغ يػرت بدرؾ خاف احج
قادة السغػؿ كمغ قبيمة قػنتخات يشطخ :الكاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص.9
( )104حافع أبخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص132؛ خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص.211
( )105سػرغاف بغ جػباف كلج في حجكد عاـ 721ىػ1321 /ـ عاش مع امو ساتي بيظ كعشجما قتل ابػه جػباف كاف عسخه
ست سشػات فخحل مع أمو ساتي بيظ الى الكخج حتى حجثت الفتشة بعج كفاة الدمصاف أبي سعيج حيث تجسع أنرار
جػباف كاحفاده عشج ساتي بيظ كنربػىا عمى عخش الجكلة االيمخانية عاـ 739ىػ كقج عيغ سػرغاف حاكساً عمى بالد
العجع كبعج عدؿ كالجتو عغ الحكع بقي ىػ يجيخ شؤكف كاليتو .لمسديج يشطخ :خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج،3
ص228؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص71؛ شبػلخ ،بختػلج ،العالع االسالمي ،ص.139
(  )106السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص613؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ص514؛ بياني ،شيخيغ ،السغػؿ،
ص 373؛ اما عغ السؤامخة التي تعخض ليا االميخ جػباف فيي تمظ التي قادىا االميخ ايخنجي كالتي سشعخض ليا
بالتفريل في الفرل الثاني.
( )107ميخخػانج ،تاريخ حبيب اليدخ ،ج ،5ص465؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص102؛ أؾباؿ ،عباس ،تاريخ
ايخاف ،ص.491
( )108الكخج :مجيشة تقع بيغ ىسحاف كاصفياف في نرف الصخيق كالى ىسحاف اقخب ،كفييا ابشية حدشة جميمة كحسامات
كعيػف كمشابع كىي اكثخ عسارة كاكثخ ترخفاً في الرشاعات كالتجارات ،لمسديج يشطخ :االصصخخؼ ،السدالظ كالسسالظ،
ج
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ص199؛ االدريدي ،ابػ عبج هللا مسج بغ عبج هللا (ت 559ىػ) ،ندىة السذتاؽ في اختخاؽ االفاؽ ،ط ،1عالع الكتب
(بيخكت1989 ،ـ) ،ج ،2ص.675
( )109ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص546؛ اؾباؿ ،تاريخ ايخاف ،ص.500
( )110حدغ بغ تسختاش :بغ جػباف قائج الجير الحؼ قتمو الدمصاف أبي سعيج سشة 728ىػ ،اختفى حدغ بغ تسختاش
السقمب بالرغيخ عغ االنطار بعج مقتل كالجه تسختاش في بالد الخكـ كاستسخ متخؽياً حتى عاـ 738ىػ حيث راكدتو
فجأة حالكة الحكع كالدمصة كقج اتبع لتحقيق ذلظ كل الػسائل كاالساليب مغ خجاع كمكخ فقج اترف بالحشكو الدياسية
اكثخ مغ القػة استساؿ الكثيخ مغ الجػبانييغ كمغ انرارىع كسا انزع اليو امخاء قبيمة االكيخات اتباع عمي شاه حتى اف
االميخ ساتي بيظ ايجت ثػرتو خاض حدغ ا لرغيخ حخكباً كثيخة مع مشافديو عمى حكع الجكلة االيمخانية كخرػصاً
مع حدغ الجالئخؼ الكبيخ حقق انترارات عجيجة استصاع اف يحتل تبخيد كعشجىا انتجب ساتي بيظ سمصانو عمى
العخش اال انو سخعاف ما بجليا كعيغ بجالً عشيا سميساف شاه قتل حدغ الرغيخ عمى يج زكجتو كذلظ سشة 744ىػ
لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص544؛ خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج،3
ص228؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص208؛ ابغ حجخ ،الجرر الكامشة ،ج ،2ص51؛ اشبػلخ ،بختػلج ،تاريخ
مغػؿ در ايخاف  ،تخجسو لمفارسية محسػد ميخ افتاب  ،شخكة انتذارات عمسي كفخىشكي  ( ،شيخاف 1374 ،ىػ  .ش) ،
ص.139

( )111لمسديج عغ ىحا الرخاع الحؼ احتجـ عمى الدمصة بعج كفاة الدمصاف أبي سعيج كالحؼ انتيى بتفكظ الجكلة االيمخانية
الى عجة دكيالت صغيخة متشازعة عمى الدمصة كبالتالي ادػ الى انياء الجكلة االيمخانية الى االبج كؾياـ عجة دكؿ
مكانيا كالجكلة الجالئخية كالدخب اخرية كآؿ السصفخ كغيخىا ،يشطخ :ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص546؛
خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخة ،ج ،3ص 546؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص -180ص220؛ اؾباؿ،
عباس ،تاريخ ايخاف ،ص520 -504؛ شقػش ،دمحم ،السغػؿ العطاـ ،ص -333ص.344

( )112خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخة ،ج ،3ص228؛ اؾباؿ ،عباس ،تاريخ ايخاف ،ص.504
( )113خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخة ،ج ،3ص 228؛ ابغ تغخؼ بخدؼ ،جساؿ الجيغ ابػ السحاسغ يػسف ،الجليل الذافي
بعج السشيل الرافي ،تحقيق :فييع دمحم شمتػت ،ط ،1مصبعة الخانجي( ،القاىخة ،د.ت) ،ج ،1ص.261
( )114كحالة ،عسخ رضا ،اعالـ الشداء ،ط ،2مؤسدة الخسالة( ،بيخكت ،د.ت) ج ،2ص. 142
( )115حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص209؛ بياني ،شيخيغ ،السغػؿ ،ص.535
( )116سميساف خاف :مغ احفاد يذسػت بغ ىػالكػ نربو حدغ الرغيخ ايمخاناً عمى الجكلة بعج عدلو ساتي بظ كذلظ في
العاـ 741ىػ استصاع ىحا االيمخاف اف يدبط سمصتو عمى اذربيجاف كأراف ككخجدتاف كالعخاؽ العجسي قزى معطع
حكسو في الرخاعات مع الستشافديغ عمى العخش االيمخاني كفي سشة 745ىػ كبعج كفاة حدغ الرغيخ نذب الرخاع
بيغ الجػبانييغ انتيى بسقتل سميساف شاه لمسديج يشطخ :ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ص555؛ أؾباؿ ،عباس ،
تاريخ ايخاف ،ص504؛ شقػش ،دمحم ،السغػؿ العطاـ ،ص.344
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( )117ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ص556؛ االميغ ،حدغ ،السغػؿ ،ص.410
( )118خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص231؛ شقػش ،دمحم ،السغػؿ العطاـ ،ص.344
( )119القاشاني ،تاريخ اكلجاتيػ ،ص8؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الخضا ،ج ،5ص.495
(  )120قبيمة كخايت :ىي احجػ الؿبائل السغػلية كاقػاىا استصػنت السشصقة السستجة مغ أرخػف كجباؿ كشتار حتى سػر
الريغ ،اعتشقػا الجيانة السديحية عمى السحىب الشدصػرؼ ما بيغ سشة (1009 -1007ـ) ،كفي عيج جشكيدخاف كاف
(اكنظ خاف) ممكاً عمى ؾبائل الكخيت ككانت تخبصو مع جشكيد عالقة مػدة كصجاقة غيخ اف ىحه الرجاقة لع تجـ
شػيالً  ،إذ أضصخ جشكيدخاف الى محاربة أكنظ خاف كاخزاع قبيمو بعج القزاء عمى ممكيع .لمسديج يشطخ :اليسحاني،
جامع التػاريخ ،مج،2ج ،1ص78؛ اشبػلخ ،العالع االسالمي،ص20؛العخيشي ،الباز  ،السغػؿ ،ص.34
( )121اليسحاني ،جامع التػاريخ ،مج ،2ج ،1ص78؛ الرياد ،فؤاد ،السغػؿ ،ص.28
( )122ميخخػانج ،تاريخ ركضة الخضا ،ج ،5ص495؛ ىحه الحخب التي قادىا الدمصاف أبي سعيج ضج ابخنجي كالج زكجتو
قتمغ شاه كالتي ادت الى مقتل ايخنجي كاصحابو كانترار الدمصاف أبي سعيج فييا كالتي لقب عمى اثخىا ببيادر خاف.
يشطخ :السدتػفي القدكيشي ،تاريخ كديجة ،ص615؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص ،101كسشدتعخض ىحه
الحخب بالتفريل في الفرل الثاني.
( )123ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص 495؛ األميغ  ،حدغ  ،السغػؿ  ،ص. 375
( )124خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص 215؛ حافع  ،ابخك  ،ذيل جامع التػاريخ  ،ص. 99
( )125حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص 102؛ األميغ  ،حدغ  ،السغػؿ  ،ص. 376
( )126يحكخ انو عمى اثخ نذخ الخايات البيس عمى معدكخ االيمخاف أبي سعيج استجابة لخغبة ايخنجي ،فدخت ىحه الحخكة
عمى اف الدمصاف قج دخمو الخػؼ كالخعب مغ معدكخ اعجائو .فيبػا مشجفعيغ بالجسمة عمى معدكخ االيمخاف .ككقعت
الحخب بيغ السعدكخيغ كذلظ في سشة 719ىػ لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج،3
ص216؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص.107
( )127حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص 104؛ شقػش  ،دمحم  ،السغػؿ العطاـ  ،ص.323
( )128خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،2ص 215؛ ميخخػانج  ،تاريخ ركضة الرفا  ،ج ، 5ص.496
( )129ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص 522؛ الرفجؼ  ،الػافي بالػؼيات  ،ج ، 10ص.111
( )130ابغ حجخ ،الجرر الكامشة ،ج ،2ص 131؛ الرفجؼ  ،الػافي بالػؼيات  ،ج ، 10ص.111
( )131ابغ بصػشة  ،الخحمة  ،ص 230؛ القمقذشجؼ  ،صبح األعذى  ،ج ، 4ص.427
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( )132ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص. 527
( )133بخكاف ،ادكارد ،تاريخ أدبي ايخاف ،تخجسة لمفارسية  :عمي أكبخ اصغخ حكست ،نذخ حباب دكـ( ،شيخاف1339 ،ىػ.
ش) ص.27
( )134العسخؼ ،ابغ فزل هللا شياب الجيغ احسج بغ يحيى (ت749 :ىػ) ،مدالظ االبرار في مسالظ االمرار ،تحقيق:
ميجؼ الشجع ،ط ،1دار الكتب العمسية( ،بيخكت2010 ،ـ) ،ج ،2ص.166
( )135السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص618؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص522؛ حافع ابخك ،ذيل جامع
تمػاريخ ،ص143؛ الرفجؼ ،الػافي بالػؼيات ،ج ،10ص111؛ الشػيخؼ ،نياية ا الرب ،ج ،33ص255؛ اليػسفي،
مػسى بغ دمحم بغ يحيى (ت759 :ىػ) ،ندىة الشطار في سيخة السمظ الشاصخ ،تحقيق :احسج حصيط ،ط ،1عالع الكتب،
(بيخكت1986 ،ـ) ،ص335؛ االميغ ،حدغ ،السغػؿ ،ص.376
( )136الذيخ حدغ :ىػ حدغ بغ اؾبغا بغ أيمكاف السعخكؼ بالذيخ حدغ بظ الكبيخ ،امو عسة الدمصاف أبي سعيج ابشة
ارغػف خاف ،تػلى عجة مشاصب في عيج الدمصاف ابي سعيج مشيا نائب الخاف بعج مقتل جػباف كحاكع بالد الخكـ دخل
في معارؾ مع حدغ بغ تسختاش بعج كفاة الدمصاف أبي سعيج حقق في بعزيا انترارات استػلى عمى العخاؽ كبغجاد
كحكع فييا مدتقالً مؤسداً بحلظ الجكلة الجالئخية (738ىػ814 -ىػ) تػفي الذيخ حدغ في عاـ 757ىػ كقج حكع ىحه ا
لجكلة سبع عذخة سشة تػلى حكع الجكلة مغ بعجه ابشو اكيذ .لمسديج يشطخ :حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص153؛
السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص618؛ الرفجؼ ،اعياف العرخ ،ج ،2ص191؛ العداكؼ ،عباس ،تاريخ العخاؽ،
ج ،2ص.90
(  )137السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص618؛ ابغ تغخؼ بخدؼ ،السشيل الرافي ،ج ،3ص441؛ االميغ ،حدغ،
السغػؿ ،ص.382
(  )138السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص618؛ ابغ حجخ ،الجرر الكامشة ،ج ،1ص14؛ الجاؼ ،حدغ ،السغػؿ،
ص.382
( )139الياسا :ىػ القانػف الحؼ كضعو جشكيدخاف ،حجد ؼيو حقػؽ كامتيازات زعساء الؿبائل السغػلية ،كالشطاـ الزخيبي في
االمبخاشػرية ،كنطاـ الخجمة العدكخية الى جانب القػانيغ االجتساعية كاالقترادية كباالخز التجارية مشيا ،كقج الدـ
جشكيدخاف نفدو بتشفيح ىحه القػانيغ كالذخائع حتى يحتحػ بو في ذلظ كل شعبو كخمفائو مغ بعجه حػؿ مػارد قانػف
الياسا يشطخ :اليسحاني ،جامع التػاريخ ،ج ،1ص184؛ القمقذشجؼ ،صبح االعذى ،ج ،4ص310؛ فيسي ،تاريخ
الجكلة السغػلية ،ص33؛ حدغ ،حدغ ابخاـيع ،تاريخ االسالـ ،ط ،1مكتبة الشيزة السرخية( ،القاىخة1967 ،ـ)،
ج ،4ص.310
( )140السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص618؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص523؛ شقػش ،دمحم ،السغػؿ
العطاـ  ،ص.326
( )141االكردك :لفع مغػلي معشاه السعدكخ ،كقج استعسل في السخاجع العخبية كالفارسية ،كفي العرخ السغػلي لمجاللة عمى
معدكخ ايمخاف الجكلة السغػلية بفارس .لمسديج يشطخ :دىساف ،دمحم ،معجع االلفاظ التاريخية ،ص514؛ عبج الخحيع،
رائج ،الفاظ مغػلية ،ص.1301
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( )142قخاباغ :تدسية تخكية فارسية معشاىا البدتاف االسػد ،لخرػبة الدػاد مغ أرضيا كىي اقميع ذات حكع ذاتي تابع
ألرميشيا .يشطخ :العسخؼ ،مدالظ االبرار ،ج ،4ص161؛ ابغ كثيخ ،البجاية كالشياية ،ج ،18ص382؛ شقػش ،دمحم،
السغػؿ العطاـ ،ص.324
( )143ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص507؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص.117
( )144حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص117؛ شقػش ،دمحم ،السغػؿ العطاـ ،ص.324
( )145حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص118؛ شقػش ،دمحم ،السغػؿ العطاـ ،ص .324كمغ اىع االبيات الذعخية التي
نطسيا في حب بغجاد خاتػف ما يمي :
كيحكخ انو كتب كانذج ابياتاً مغ الذعخ كالغدؿ في عذق بغجاد خاتػف كفخاقيا كمغ ابيات الذعخ التي انذجىا في حب
بغجاد خاتػف ما يمي :بيا بسرخ كلع تا دمذق جاف بيشي

كو ارزكػ كلع در ىػاؼ ب غجاد است

كتخجسة ىحا البيت لمعخبية :يا قمبي تعالى الى مرخ لتخػ عذق دمذق الخكح

فاف غاية قمبي في ىػػ بغجاد.

يشطخ :ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص508؛ فيسي ،عبج الدالـ ،تاريخ الجكلة السغػلية ،ص229؛ العداكؼ
 ،عباس  ،تاريخ العخاؽ  ،ج ، 1ص.494
(  )146ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص527؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص118؛ الرفجؼ ،الػافي
بالػؼيات ،ج ،10ص.111
( )147ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص527؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص118؛ الشػيخؼ ،نياية ا الرب،
ج ،33ص..255
(  )148ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص571؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص146؛ ابغ حجخ ،الجرر
الكامشة ،ج ،1ص14؛ شقػش ،دمحم ،السغػؿ العطاـ ،ص.327
( )149خػاجو دمذق :ىػ أحج ابشاء االميخ جػباف الستسيديغ ككالج دلذاد خاتػف زكجة الدمصاف أبي سعيج تػلى مشاصب
كثيخة في الجير كاالدارة في عيج الدمصاف أبي سعيج خرػصاً بعج سيصخة كالجه جػباف عمى مقجرات الجكلة فقج كاف
مخافقاً لمدمصاف يحدب عميو انفاسو كاف صاحب الجيػاف كالػزيخ االكؿ كالسذخؼ عمى العاصسة الدمصانية كامػر
القرخ الدمصاني كامػر الدمصاف أبي سعيج كاف سيء الخمق مع الحاشية ضالساً قاسياً جبا اًر ،كعشجما عمع الدمصاف
أبي سعيج بأفعالو خرػصاً فػاحذو مع زكجات أبيو تخصج بو حتى قزى عميو متمبداً في بيت إحجػ غخؼ زكجات
الدمصاف فقتل كعّمق رأسو في العاصسة ككاف مقتمو بجاية لترؽية كالجه جػباف كاخػتو مغ قبل الدمصاف أبي سعيج
كذلظ في العاـ (727ىػ) .كلمسديج مغ التفاصيل يشطخ :خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص213؛ ميخخػانج،
تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص512؛ الحىبي ،ذيل تاريخ االسالـ ،ج53؛ ص338؛ ابغ كثيخ ،البجاية كالشياية،
ج ،18ص.290
( )150السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص621؛ ابغ بصػشة ،الخحمة ،ص.230
ج
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( )151حافع أبخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص138؛ العداكؼ ،عباس ،تاريخ العخاؽ ،ج ،2ص.79
( )152حافع أبخك ،ذيل جامع ا لتػاريخ ،ص151؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص540؛ كيبجك اف السرادر
التاريخية لع تذخ الى اسع الفتاة التي كلجتيا دلذاد خاتػف مغ ندل الدمصاف أبي سعيج كالتي كلجت بعج كفاة الدمصاف
ابي سعيج.
( )153خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص219؛ السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص.623
( )154الرفجؼ ،الػافي بالػؼيات ،ج ،10ص210؛ ابغ تغخؼ بخدؼ ،السشيل الرافي ،ج ،3ص.442
( )155السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص623؛ خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص.219
( )156أ رباخاف :ىػ ابغ جػشكاب احج احفاد اريق بػقا بغ تػلي خاف بغ جشكيدخاف تػلى حكع الجكلة االيمخانيو بعج كفاة
الدمصاف ابي سعيج .كذلظ بعج تخشيحو مغ قبل الػزيخ خػاجو غياث الجيغ معمالً ذلظ بأف الدمصاف أبي سعيج كاف قج
أكصى بو كقج كافقو كبار االمخاء كالقادة عمى ذلظ .بجأ الدمصاف ارباخاف سياستو بترؽية خرػمو مغ االمخاء
السشافديغ لو عمى الحكع ففخ أكثخىع كتجسعػا ضجه بؿيادة االميخ عمي بادشاه الحؼ عارض تشريبو مشح البجاية فقاد
عمي بادشاه حخباً ضج الدمصاف ارباخاف انتيت بقتمو كقتل كزيخه غياث الجيغ .لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :السدتػفي
القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص623؛ الشصشدؼ ،مشتخب التػاريخ ،ص 126؛ اؾباؿ  ،عباس  ،تاريخ أيخاف  ،ص.497
( )157خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص219؛ الشصشدؼ ،مشتخب التػاريخ ،ص117؛ األميغ  ،حدغ  ،السغػؿ ،
ص. 391-390
( )158خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص227؛ القداز ،دمحم ،الحياة الدياسية ،ص.494
( )159حافع ابخك :ذيل جامع التػاريخ ،ص151؛ العداكؼ ،عباس ،تاريخ العخاؽ ،ج ،1ص.525
( )160حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص151؛ العداكؼ ،عباس ،تاريخ العخاؽ ،ج ،1ص.525
161
ليكيغ عاشت ىحه القبيمة
( ) الجالئخؼ :ندبة الى قبيمة الجالئخ كىي قبيمة مغ ندل السغػؿ مغ اكالد نػكػت مغ قبيمة دكر َ

عيذة بجكية كقج اصابتيا مجاعة كحجث بيشيا كبيغ قبيمة ؾيات معخفة كقج تػشجت ىحه العالقة عشجما ضيخ جشكيدخاف
حيث صاركا مغ اتباعو كقج بخز مغ ىحه القبيمة رجاؿ خجمػا الجكلة السغػلية مشيع أؽ بػغا الحؼ كاف اميخ االمخاء في
زمغ االيمخاف كيخاتػ كقتل في فتشة االيمخاف بايجك ثع ضيخ أخػه حديغ الحؼ تدكج بشت االيمخاف أرغػف كفي عيج
الدمصاف أبي سعيج كاف زعيع ىحه القبيمة ىػ الذيخ حدغ الحؼ انتيى بو السصاؼ لتأسيذ الجكلة الجالئخية التي
حكست العخاؽ كايخاف ما يقخب مغ  90سشة لمسديج يشطخ :اليسحاني ،جامع التػاريخ ،مج ،2ج ،1ص230؛ الشصشدؼ،
مشتخب التػاريخ ،ص133؛ العخيشي ،الباز السغػؿ ،ص38؛ العداكؼ ،عباس ،تاريخ العخاؽ ،ج ،1ص.63
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( )162حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص154؛ الشصشدؼ ،مشتخب التػاريخ ،ص131؛ العداكؼ ،عباس ،تاريخ العخاؽ،
ج ،2ص .79كيحكخ اف الذيخ حدغ الكبيخ كاف قج تدكج دلذاد خاتػف في العاـ 737ىػ1337 /ـ كقج ا نجبت مشو
عجة اكالد مشيع الذيخ اكيذ الحؼ تدمع مقاليج حكع الجكلة الجالئخية بعج كفاة ابيو ا لذيخ حدغ كاالميخ قاسع كالذيخ
زاىج كابشة تجعى دكنجؼ ،تػفيت دلذاد خاتػف في الثامغ مغ ذؼ القعجة سشة 752ىػ1353 /ـ كنقل جثسانيا الى مذيج
االماـ عمي (عميو الدالـ) في الشجف االشخؼ كلمسديج يشطخ :الرفجؼ ،الػافي بالػؼيات ،ج ،14ص18؛ ابغ بصػشة،
الخحمة ،ص231؛ كحالة ،عسخ ،اعالـ الشداء ،ج ،2ص142؛ العداكؼ ،عباس ،تاريخ العخاؽ ،ج ،2ص.80
(  )163حافع أبخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص155؛ الشصشدؼ ،مشتخب التػاريخ ،ص 133؛ الجاؼ  ،حدغ  ،الػجيد ،
ص. 367
( )164الباشا ،حدغ ،االلقاب االسالمية في التاريخ كالػثائق كاالثار ،ط ،1الجار الفشية (القاىخة1989 ،ـ) ،ص.2
( )165القداز ،دمحم  ،الحياة الدياسية ،ص. 138
( )166العسخؼ ،مدالظ االبراؿ ،ج ،2ص.30
( )167القداز ،دمحم  ،الحياة الدياسية ،ص.140
( )168الشػياف :لفع مغػلي ألمخاء كقادة السغػؿ الكبار ،كنػيغ معشاىا رئيذ تػماف اؼ رئيذ فخقة مكػنة مغ عذخة آالؼ،
يشطخ :العسخؼ ،مدالظ االبرار ،ج ،3ص.207
( )169الكاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص18؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص.7
( )170الشدػؼ،سيخة الدمصاف جالؿ الجيغ مشكبختي  ،ص38؛ العداكؼ ،عباس ،تاريخ العخاؽ ،ج ،1ص.26
( )171القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص 17؛ بياني  ،شيخيغ  ،السغػؿ  ،ص. 521
( )172بيادر :بالجاؿ السزسػمة ،كمسة تخكية مغػلية مأخػذة مغ بخاتخ ،كالسعشى االصمي ليا كىػ الذجاع اك السقجاـ ،ثع
اشمق لؿباً لمتذخيف في بالد االسالـ ،لمسديج يشطخ :الحىبي ،شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ احسج بغ عثساف ،دكؿ
االسالـ ،تحقيق :حدغ اسساعيل مخكة كمحسػد االرناؤكط ،دار صادر (بيخكت1999 ،ـ) ،ص257؛ ابغ كثيخ،
البجاية كالشياية ،ج ،14ص.93
( )173خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص206؛ اؾباؿ ،تاريخ ايخاف ،ص491؛ كىي الفتشة التي قادىا االميخ ايخنجي
كبعس االمخاء مغ اجل االشاحة باالميخ جػباف كالتي سشػرد تفاصيميا في الفرل الثاني كلمسديج عشيا يشطخ:
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ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص -491ص497؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص -96ص100؛
الرفجؼ ،اعياف العرخ ،ج ،1ص.666
( )174خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص207؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص493؛ اؾباؿ ،تاريخ ايخاف،
ص.491
( )175خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص219؛ العداكؼ ،عباس ،تاريخ العخاؽ ،ج ،1ص.447
( )176ابغ كثيخ ،البجاية كالشياية ،ج ،18ص383؛ الحىبي ،ذيل تاريخ االسالـ ،ج ،53ص.404
(  )177خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص221؛ اؾباؿ ،عباس ،تاريخ السغػؿ ،انتذارات سبيخادب( ،شيخاف،
1388ىػ .ش) ،ص.357
( )178الحىبي ،ذيل تاريخ االسالـ ،ج ،53ص404؛ ابي ا لفجاء ،السخترخ في اخبار البذخ ،ج ،4ص .38كلمسديج عغ
شعخ الدصاف يشطخ  :ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص508؛
( )179الشصشدؼ ،مشتخب التػاريخ ،ص125؛ فيسي ،عبج الدالـ ،تاريخ الجكلة السغػلية ،ص.229
( )180خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص221؛ أؾباؿ ،عباس ،تاريخ السغػؿ ،ص.375
( )181أبػ الصيب الستشبي  :ىػ أحسج ب غ الحديغ بغ حدغ بغ عبج الرسج الجعفي الكػفي ،كلج بالكػفة سشة (303ىػ/
 915ـ) في محمة تدسى كشجة كالييا ندبتو كنذأ بالذاـ ثع تشقل في البادية يصمب االدب كعمع العخبية كاياـ الشاس ،قاؿ
الذعخ صبياً كاشتغل بفشػف االدب كميخ بيا ككاف مغ السكثخيغ مغ نقل المغة كالسصمعيغ عمى غخيبيا كحػاشييا ،كال
يدأؿ عغ شيء اال استذيج ؼيو بكالـ مغ مشطػـ الذعخ ،كفج عمى سيف الجيغ بغ حسجاف صاحب حمب سشة 337ىػ،
فسجحو كحطي عشجه ،مزى الى مرخ كمجح كافػ اًر االخذيجؼ ،كشمب اف يػليو فمع يػلو فغزب ابػ الصيب كانرخؼ
ييجػه ،قرج العخاؽ كزار بالد فارس كرحل الى شيخاز كعاد يخيج بغجاد فالكػفة ،فعخض لو فاتظ بغ ابي جيل االسجؼ
في الصخيق بجساعة مغ اصحابو ،ككاف مع الستشبي جساعة ايزاً ،فاقتتل الفخيقاف فُقتل ابػ الصيب ابشو دمحم كذلظ سشة
354ىػ ،اعتشى العمساء بجيػانو ،فذخحػه حتى كصل شخحو الى اربعيغ شخحاً .كلمسديج مغ التفاصيل عغ حياتو يشطخ:
ابغ خمكاف ،ابي العباس شسذ الجيغ احسج بغ دمحم بغ ابي بكخ (ت681 :ىػ) ،كؼيات االعياف كابشاء الدماف ،تحقيق:
احداف عباس ،ط ،1دار صادر( ،بيخكت ،د.ت) مج ،1ص120؛ ابغ الجػزؼ ،ابي الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ
دمحم (ت597 :ىػ) ،السشتطع في تاريخ السمػؾ كاالمع ،تحقيق :دمحم عبج القادر كعصا كمرصفى عبج القادر ،ط ،1دار
الكتب العمسية( ،بيخكت1992 ،ـ) ،ج ،14ص165؛ الخصيب البغجادؼ ،ابػ بكخ احسج بغ عمي بغ ثابت (ت:
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463ىػ) ،تاريخ مجيشة الدالـ أخبار محجثييا كذكخ قصانيا العمساء مغ غيخ أىميا ككاردييا ،تحقيق :بذار عػاد
معخكؼ ،ط ،1دار الغخب االسالمي (بيخكت2001 ،ـ) ،مج ،5ص -164ص.165
( )182الرفجؼ ،أعياف العرخ ،ج ،2ص.69
( )183السكػس :جسع لالسع مكذ :كىػ الجباية ،كالسكػس ضخيبة تؤخح مسغ يجخل البمج مغ التجار .لمسديج يشطخ :ابغ
مشطػر :ابػ الفزل جساؿ الجيغ دمحم بغ مكخـ (ت711 :ىػ) ،لداف العخب ،تحقيق :يػسف البتاعي كآخخكف ،ط،1
مؤسدة االعالمي( ،بيخكت2005 ،ـ) ،مج ،2ص3758؛ ابغ زكخيا ،ابي الحدغ احسج بغ فارس (ت365 :ىػ)،
معجع مقاييذ المغة ،ط ،1مؤسدة االعمسي( ،بيخكت2014 ،ـ) ،ص.832
( )184السقخيدؼ ،تقي الجيغ ابي العباس احسج بغ عمي بغ عبج القادر العبيجؼ (ت845 :ىػ) ،الدمػؾ لسعخفة دكؿ السمػؾ،
تحقيق :دمحم عبج القادر عصا ،ط ،1دار الكتب العمسية( ،بيخكت1997 ،ـ) ،ج ،3ص.30
( )185الشاصخ دمحم بغ قالككف :ىػ سمصاف السساليظ في مرخ كالذاـ ،ناصخ الجيغ ابػ الفتح بغ الدمصاف السشرػر سيف
الجيغ قالككف ،كلج سشة (684ىػ1342 /ـ) ،كلي امخ الدمصشة سشة (698ىػ1299/ـ) كاف ممكاً عطيساً دانت لو البالد
كالسمػؾ تػفي سشة (741ىػ1342 /ـ) لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :الديػشي ،جالؿ الجيغ عبج الخحسغ (911ىػ) ،
حدغ السحاضخة في تاريخ مرخ كالقاىخة ،تحقيق :دمحم ابػ الفزل ابخاـيع ،ط ،1دار احياء الت اخث العخبي( ،القاىخة،
1968ـ) ،ج ،2ص113؛ اليػسفي ،ندىة الشطار ،ص .39كيشطخ  :حدغ  ،أسامة  ،الشاصخ دمحم بغ قالككف  ،ط1
 ،دار األمل ( ال .ب 1997 ،ـ)  ،ص ، 17ص.39
(  )186خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص217؛ السقخيدؼ ،الدمػؾ ،ج ،3ص12؛ الحىبي ،ذيل تاريخ االسالـ،
ج ،53ص.404
( )187خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص.217
( )188ابغ بصػشة ،الخحمة ،ص.228
( )189خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص135؛ أؾباؿ ،عباس ،تاريخ السغػؿ ،ص.338
( )190ميخخانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص486؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص.61
( )191الجغتاؼ اك الجغتائيػف :ىي احجػ دكؿ السغػؿ التي تأسدت بعج كفاة جشكيدخاف عشجما كزع مستمكات االمبخاشػرية
عمى اكالده االربعة ككانت ىحه السسمكة مغ حرة كلجه جغتاؼ الستػفي سشة 638ىػ حيث حكع ىحه السسمكة ثالث
عذخة سشة كاف جغتاؼ ممكاً عادالً ككاف كالجه جشكيدخاف يقػؿ لالمخاء مغ كاف يخيج التفقو في معخفة القػانيغ كاصػؿ
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السمظ عميو اف يتبع كلجؼ جغتاؼ عشجما تػفي جغتاؼ خمفو في الحكع اكالده كاحفاده ،كانت ىحه السسمكة مجاكرة لمجكلة
االيمخانية مغ جية الذخؽ لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :اليسحاني ،جامع التػاريخ ،خمفاء جشكيدخاف ،ص150؛ شبػلخ،
بختػلج ،العالع االسالمي ،ص.285
( )192حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص.61
( )193القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص ،84يشطخ :تخجسة االميخ سػنج في الفرل االكؿ ،ص.12
( )194حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص.68
( )195حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص68؛ شقػش ،دمحم ،السغػؿ العطاـ ،ص.310
( )196خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص136؛ االميغ ،حدغ ،السغػؿ ،ص.373
( )197االميخ يداكؿ :اشارت السرادر الفارسية الى انو كاف اميخ خخاساف في عيج الدمصاف اكلجايتػ كعشجما كصل االميخ
أبي سعيج حاكساً عمى خخاساف سشة 713ىػ انزع االميخ يداكر اليو كاصبح مغ السقخبيغ لو كبعج اف اعتمى الدمصاف
عخش االيمخانية كاف االميخ يداكؿ حاكساً عمى خخاساف بعج اف انفخد ىحا االميخ بحكع خخاساف تكبخ كتجبخ فأصبح
ضالساً اغترب الكثيخ مغ االمػاؿ بالجػر مغ اىالي اقميع خخاساف كعشجما عجد ىحا االميخ عغ الػقػؼ بػجو االميخ
يدػر ارسل في شمبو الدمصاف بعج اف فخ مغ القتاؿ ضج االميخ يدػر فقتل في الصخيق كىػ متػجو الى الدمصاف
كذلظ في سشة 717ىػ لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص456؛ السدتػفي القدكيشي،
تاريخ َكديجة ،ص.612
( )198ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص 456؛ شقػش  ،دمحم  ،السغػؿ العطاـ  ،ص.318
( )199السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص 617؛ األميغ ،حدغ ،السغػؿ  ،ص. 363
( )200حافع أبخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص 66؛ أؾباؿ  ،عباس  ،تاريخ السغػؿ  ،ص. 335
( )201بالد ما كراء الشيخ :ىي مغ أخرب اقاليع االرض مشدلة كاكثخىا خي اًخ ،فسياه ىحا االقميع أعحب مياه كابخدىا ،كىػاؤىا
صحي كفي ىحه البالد كػر عجة كعطيسة امثاؿ بخارػ كسسخقشج كاشخكسشو كالرغج كفخغانو ككر كخػارزـ كغيخىا مغ
القربات كالكػر الرغيخة ،كيذتيخ ىحا االقميع بانتاج القسح كالذعيخ كالخز كغيخىا ككحلظ بأنػاع مختمفة مغ الفػاكو
كالتفاح كالخماف كالخػخ كغيخىا .كلمسديج مغ التفاصيل يشطخ :ابغ حػقل ،صػرة االرض ،ص493؛ البكخؼ ،ابػ عبيج
هللا بغ عبج العديد دمحم (ت487 :ىػ) السدالظ كالسسالظ ،تحقيق :جساؿ شمبة ،ط ،1دار الكتب العمسية( ،بيخكت،
2003ـ) ،ج ،2ص21؛ ليدتخنج ،كي ،بمجاف الخالفة ،ص.476
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( )202خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص136؛ أؾباؿ ،عباس ،تاريخ ايخاف ،ص.548
( )203اليسحاني ،جامع التػاريخ ،خمفاء جشكيدخاف ،ص28؛ كيحكخ اف اكالد جشكيدخاف االربعة ىع كل مغ جػجي ،كجغتاؼ،
كاككتاؼ ،كتػلػؼ ،كقج ندبت مسمكة جغتاؼ الى االبغ الثاني لجشكيدخاف جغتاؼ لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :الجػيشي،
تاريخ جيانكذاؼ ،ج ،1ص ،144ص.161
جيانيكمػ،
(  )204اليسحاني ،رشيج الجيغ فزل هللا (718ىػ)  ،جامع التػاريخ ،تاريخ غازاف خاف ،تحقيق :اميخ حديغ
َ
(شيخاف 1336 ،ؽ.ش) ،ص 14ص18؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص.394
( )205السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص605؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص.402
( )206القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص ،16الذيخازؼ ،تاريخ كصاؼ ،ص 467؛ شقػش  ،دمحم  ،السغػؿ العطاـ  ،ص318
( )207القاشاني ،تاريخ اكلجايتػ ،ص 210؛ األميغ  ،حدغ  ،السغػؿ  ،ص . 373كيشطخ ص.44
( )208السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديخة ،ص615؛ حافع أبخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص.73
( )209ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص478؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص.73
( )210شػس :ىي مغ مجف خخاساف تحػؼ ىحه السجيشة عمى آثار كابشية اسالمية اىسيا مخقج االماـ عمي بغ مػسى الخضا
(عميو الدالـ) ،كتزع ىحه السجيشة مجيشتيغ االكلى الصايخاف كالثانية نػقاف ،كىي مجيشتيا العطسى ،معطع أىميا مغ
العجع ،كلمسديج مغ التفاصيل :السدتػفي القدكيشي ،ندىة القمػب ،ص185؛ الحسػؼ ،معجع البمجاف ،ج ،3ص.49
( )211ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص479؛ العداكؼ ،عباس ،تاريخ العخاؽ ،ج ،1ص447؛ اما االميخ سػنج
فيشطخ تخجستو في ص.12
( )212خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص172؛ حافع أبخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص.71
( )213ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص378؛ خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص172
( )214ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص378؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص.72
( )215حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص72؛ اؾباؿ ،عباس ،تاريخ السغػؿ ،ص.339
( )216السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديخة ،ص611؛ الذيخازؼ ،تاريخ كصاؼ ،ص356؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا،

ج ،5ص379؛ خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص198؛ ابغ خمجكف ،العبخ ،ج ،5ص620؛ القمقشذجؼ ،مآثخ
االناقة ،ج ،2ص.308
ج
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( )217خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ص198؛ اؾباؿ ،عباس ،تاريخ السغػؿ ،ص.340
( )218السدتػفي القديشي ،تاريخ َكديجة ،ص615؛ خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص199؛ الذيخازؼ ،تاريخ كصاؼ،
ص648؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص.73
( )219ابغ خمجكفِ ،
العبخ ،ج ،5ص620؛ القمقذشجؼ ،مآثخ ا الناقة ،ج ،2ص308؛ ابغ العساد ،شحرات الحىب ،ج،8
ص74؛ اليػسفي ،ندىة الشطار ،ص335؛ اليافعي ،ابػ دمحم عؽيف الجيغ عبج هللا بغ اسعج بغ عمي بغ سميساف (ت:
768ىػ) ،مخآة الجشاف كعبخة اليقزاف ،كضع حػاشيو ،خميل مشرػر ،ط ،1دار الكتب العمسية( ،بيخكت1997 ،ـ)،
ج ،4ص.255
( )220الحىبي ،العبخ في خبخ مغ غبخ ،ج ،4ص64؛ ابغ كثيخ ،البجاية كالشياية ،ج ،18ص154؛ ابغ الػردؼ ،تاريخ،
ج ،2ص256؛ الرفجؼ ،أعياف العرخ ،ج ،2ص70؛ الشػيخؼ ،نياية االرب ،ج ،7ص.419
( )221السخترخ في اخبار البذخ ،ج ،4ص.96
( )222القخماني ،احسج بغ يػسف (ت1019 :ىػ) ،أخبار الجكؿ كآثار االكؿ في التاريخ ،تحقيق :احسج حصيط كفيسي سعيج،
ط ،1دار الكتب( ،بيخكت1999 ،ـ) ،ج ،2ص.497
( )223السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجه ،ط62؛ الذيخازؼ ،تاريخ كصاؼ ،ص358؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج،5
ص534؛ خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص219؛ ابغ بصػشة ،الخحمة ،ص230؛ ابغ خمجكف ،العبخ ،ج،5
ص621؛ الحىبي ،ذيل تاريخ االسالـ ،ج ،53ص402؛ الرفجؼ ،الػافي بالػؼيات ،ج ،10ص203؛ العداكؼ،
عباس ،تاريخ العخاؽ ،ج ،1ص.516
( )224الجرر الكامشة ،ج ،1ص.51
( )225أراف :ىي كالية كاسعة مغ نػاحي ارميشية ،قربتيا مجيشة بخذعة كىي اكبخ مجف أراف كتذتيخ ىحه السجيشة بكثخة
البداتيغ كالعسارات كتشتج الكثيخ مغ الفػاكو كفييا عجد مغ السداجج ،يحج مجيشة أراف نيخاف ىسا نيخ أرس كنيخ الكخ.
كلمسديج مغ التفاصيل يشطخ :القدكيشي ،آثار البالد ،ص463؛ السدتػفي القدكيشي ،ندىة القمػب ،ص.160
( )226القبيمة الحىبية :أك قبيمة القفجاؽ ىي كاحجة مغ أىع الؿبائل السغػلية التي تأسدت بعج اف كزع جشكيدخاف أمالكو عمى
اكالده االربعة فكانت ىحه القبيمة مغ نريب ابشو جػجي الحؼ تػفي في حياة أبيو فتػزعت امالكو بيغ اثشيغ مغ ابشاء
جػجي ىسا أكردا كباشػا ،شغمت ىحه القبيمة مشصقة كاسعة تستج مغ نيخ ارتر شخقاً الى أرض البمغار غخباً كمغ
ركسيا كبالد الرقالبة شساالً الى مسمكة االيمخانييغ في فارس كآسيا الرغخػ فزالً عغ بالد ما كراء الشيخ كتخكدتاف
في الجشػب ،كقج عخفػا باسع مغػؿ القبيمة الحىبية ندبة الى خياميع ذات المػف الحىبي .كلمسديج مغ التفاصيل يشطخ:
ج
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خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص75؛ الخمدؼ  ،ـ .ـ (ت1130 :ىػ) ،تمفيق االخبار كتمؿيح ااثار في كقائع
قداـ كبمغار كممػؾ التتار ،السصبعة الكخيسية ،ط( ،1أرنبػرغ1908 ،ـ) ،ص ،502شبػلخ ،بختػلج ،العالع االسالمي،
ص99؛ شقػش  ،دمحم سييل  ،تاريخ مغػؿ القبيمة الحىبية كاليشج  ،ط ، 1دار الشفائذ  ( ،بيخكت 2007 ،ـ) ،
ص.13
( )227خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص142؛ السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجه ،ص.621
( )228السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص 621؛ األميغ  ،حدغ  ،السغػؿ  ،ص. 390
( )229السدتػفي القدكيشي ،تاريخ َكديجة ،ص621؛ خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،3ص142؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة
الرفا ،ج ،5ص534؛ الذيخازؼ ،تاريخ كصاؼ ،ص356؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص -143ص144؛
الشصشدؼ ،مشتخب التػاريخ ،ص.117
( )230خػانجميخ ،تاريخ حبيب الديخ ،ج ،5ص143؛ ميخخػانج ،تاريخ ركضة الرفا ،ج ،5ص535؛ حافع ابخك ،ذيل
جامع التػاريخ ،ص 145؛العداكؼ  ،عباس  ،تاريخ العخاؽ  ،ج ، 1ص.520
(  )231حيث كجج الباحث اثشاء زيارة قبخ الدمصاف أبي سعيج في العاصسة الدمصانية حج اًخ تذبو حجخ الكاشاني الحؼ
يدتخجـ في مخاقج االئسة السعرػميغ في كخبالء كالشجف كىي عمى شكل مخبع كمدخخؼ بالدخارؼ االسالمية مكتػب
عمييا الذييج سعيج كلالسف كمسة أبي متآكمة بعس الذيء .كلمسديج يشطخ  :الرػر رقع (.)11 ، 10 ، 9 ، 8
( )232السدتػفي القديشي ،تاريخ َكديجة ،ص621؛ حافع ابخك ،ذيل جامع التػاريخ ،ص -143ص.144
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