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  ي الاارة  ع  اسأسة ااحامةة  ي لال  ااس  عالقة اخللفاء العباسٍني
 وخةاسان 

 ضحى صاحل علً  الباحثةأ. . ااتخاس عبد ااحكٍم سجب العكٍدي           
 قسم التاسٌخ -ملٍة الرتلٍة للبنات  -جاععة االنباس 

 املستخلص
ن قات القائمة بين الخمفاء العباسيييتطرق البحث إلى مرحمة تفصيمية من العبل     

ن اسان ، إذ ارتبط الخمفاء العباسييفي القاىرة وعبلقاتيم مع األسر الحاكمة في ببلد فارس وخر 
في القاىرة بعبلقات وثيقة مع بمدان المشرق اإلسبلمي ، وذلك لما كان يتمتع بو الخميفة 
العباسي من مكانة سامية في نفوس بعض الحكام المسممين الذين ظموا يتوددون لمخميفة 
العباسي من أجل إضفاء الصفة الشرعية عمى حكميم، عمى العكس من عبلقاتيم مع المغول 

لتي امتازت بكونيا عبلقات عدائية وصراعات امتدت حتى تولى الحكم أبو اإليمخانيين ، وا
 م( . ٖٛٔٔه / ٙٔٚسعيد بيادر سنة ) 

 
Abstract 

The study deals with adetailed phase of the relations between 
the Abbasid caliph in cairo and their relations with the ruling families 
in eastern and southern Persia if the Abbasid caliphs in caito had 
close ties with the Islamic  Mashreg countries , since the Abbasisd 
caliph ehjoyed alofty position in some muslim rulers , who continued 
to seek the Abbasod caliphate in otder to legitimiz their rule on the 
contraty of their relationship with the mongols of Elkhanin,whicg was 
characterzed by nostile relations and condlicts that lastef until the tule 
of Abu said Bahader yeat (716A.H/1318A.D).         
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ن في القاىرة مع األسر الحاكمة في ببلد فارس تعد دراسة عبلقة الخمفاء العباسيي 
وخراسان من المواضيع الميمة في التاريخ اإلسبلمي ،وذلك لما يشكمو العصر العباسي في 
القاىرة من أىمية كبيرة في التاريخ بنحو عام والتاريخ اإلسبلمي بنحو خاص ؛إذ شيدت 

في القاىرة تطورات ميمة في العبلقات سواء كانت تمك العبلقات سياسية او الخبلفة العباسية 
 ٓعسكرية او دبموماسية مع بمدان المشرق اإلسبلمي

ن في قات القائمة بين الخمفاء العباسييتناولنا في بحثنا مرحمة تفصيمية من العبل 
لما كان يتمتع بو  القاىرة وعبلقتيم مع األسر الحاكمة في شرق وجنوب ببلد فارس؛ذلك نظرا  

الخميفة العباسي من مكانة سامية في نفوس بعض الحكام المسممين ،الذين ظموا يتوددون 
    ٓلمخميفة العباسي من أجل إضفاء الصفة الشرعية عمى حكميم

ي وبحسب طبيعة المعمومات الواردة لدينا تم تقسيم البحث إلى ثبلثة أمور يأتي ف       
ن مع األسر الحاكمة في ببلد فارس وخراسان ، أما ثانييما ، ء العباسييمقدمتيا عبلقة الخمفا

ا فيو ن مع المغول القفجاق ، أما ثالثيما ، فقد أشرنا فيو إلى عبلقة الخمفاء العباسييفقد تطرقن
ن مع األسر الحاكمة في شرق وجنوب ببلد فارس ،ومن ثم الخاتمة إلى عبلقة الخمفاء العباسيي

 النتائج التي توصل إلييا البحث . والتي تبرز أىم 
واعتمد البحث عمى العديد من المصادر والمراجع التي تخص موضوع البحث ، والتي      

امتازت أغمبيا بمعاصرتيا لممدة الزمنية التي نحن بصدد دراستيا والتي يمكن االطبلع عمييا 
 في قائمة المصادر والمراجع.

 
 في بالد فا س وخ اسان. ةس  الااممالخلفاء العباسيين  مع األعالقة -1

في القاىرة بعبلقات وثيقة مع بمدان المشرق والمغرب، وكذلك  الخمفاء العباسيين ارتبط 
مع العراق ومكة، وذلك لما كان يتمتع بو الخميفة العباسي من مكانة سامية في نفوس بعض 

عمى جميع الممالك اإلسبلمية أضف إلى ذلك أن  نفوذ  الحكام المسممين، إال أنو لم يكن لو 
الخميفة العباسي في القاىرة ظل مسموب اإلرادة خاضعا  لمسمطان الممموكي، وبقي عمى ىذه 
الحالة حتى أىمل ذكر اسمو في الخطب التي كانت تقام لو عمى المنابر اإلسبلمية خاصة في 
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ة والخبلفة عمى حٍد نبين يديو السمطمكة، باستثناء الخميفة المستعين باهلل الذؼ اجتمعت 
 . (ٔ)سواء

لغيره من بني العباس  ُيْدع  ودعي لمخميفة المستعين باهلل عمى منابر المسجد الحرام ولم 
الذين أقاموا في القاىرة؛ إذ كان آخر من دعي لو عمى منابر مكة والمدينة الخميفة المستعصم 

م(، وبقتمو انقطع الدعاء عن ٕٛ٘ٔىـ/ٙ٘ٙنة )باهلل الذؼ قتمو ىوالكو بعد احتبللو لبغداد س
 وألميربني العباس، واقتصر الدعاء عمى السمطان الممموكي صاحب مصر وصاحب اليمن 

 .( ٕ)مكة
نقطة البداية لمعبلقات العدائية مع مغول ببلد فارس، إذ ( ٖ)وعدت معركة عين جالوت
يتمتع بموقع استراتيجي ميم، لذلك  ا  مصر بكونو بمد إلى(ٗ)نظر ىؤالء المغول منذ عيد ىوالكو

ك يالمغول الوصول إليو والقضاء عمى حكم المماليسعى مصر ىي اليدف الذؼ كان  عدت
 .( ٘)ىناك، وضم أراضييم إلى ممتمكات اإلمبراطورية المغولية

في صراع طويل مع مغول  الخمفاء العباسيين وىكذا دخل السبلطين المماليك و 
المعارض وجيودىم في صد  الخمفاء العباسيين ، وىنا البد لنا أن نشير إلى موقف (ٙ)فارس

 -ىجمات المغول عمى العالم اإلسبلمي خاصة في مصر وببلد الشام :
في عهد السمطان  الخمفاء العباسيين و ( 7)نيالعالقات السياسية بين المغول واإليمخاني -أوال:

 -م(:0676-0681/ه878-856الظاهر بيبرس )
م( ، عمى أثر معركة عين جالوت ٕٓٙٔىـ/ٛ٘ٙتولى حكم مصر الظاىر بيبرس سنة)

ومقتل السمطان المظفر قطز، إذ أدرك السمطان الظاىر بيبرس بثاقب بصره منذ أن تسمم 
كل جيد  ن مقاليد الحكم في مصر بأن مغول فارس لن يقفوا عند ذلك، بل إنيم سوف يبذلو 

من أجل أن يأخذوا بثأرىم بعد ىزيمتيم في عين جالوت، ومما زاد من حراجة الموقف ىو 
في الشام ومحاولتيم لفرض سيطرتيم عمى الببلد  الصميبيون تحالف مغول فارس مع 

 .( ٛ)اإلسبلمية
تعزيز نفوذىم في ببلد الشام، فعمدوا إلى استغل المغول اضطراب األحوال في مصر 

الظاىر بيبرس أؼ  يبد،ولم ( ٓٔ)، ومن ثم فرضوا سيطرتيم عمى حمب(ٜ)باتجاه البيرة لذا ساروا
أن يوقف الزحف المغولي اتجاه حمب، بسبب األوضاع الداخمية التي كانت تمر  نعمل يمك

الثورات والتمردات الداخمية  فضبل  عنبيا مصر والتي أعقبت مقتل السمطان المظفر قطز، 
 . ( ٔٔ)مير سنجر الحمبيخاصة التي قام بيا األ
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واستولوا ( ٖٔ)، ففرضوا سيطرتيم عمى حماة( ٕٔ)واصل المغول تقدميم في ببلد الشام
لقتال المغول ( ٘ٔ)التي خرج صاحبيا الممك األشرف( ٗٔ)عمييا، ومن ثم اتجيوا نحو حمص

 ستةبجيش بمغ تعداده نحو ألف وأربعمائة فارس، أما الجيش المغولي فقد بمغ تعداده نحو 
آالف فارس، فأستبسل المسممون في الدفاع عن أرضيم حتى تمكنوا من تحقيق نصر ساحق 

 .( ٙٔ)عمى المغول الذين كان جيشيم يفوق الجيش اإلسبلمي
وبعد أن حقق صاحب حمص االنتصار عمى المغول وكبدىم خسائر فادحة بالعدة 

وقت نفسو أحبطت المعركة والعدد، األمر الذؼ رفع من الروح المعنوية لممسممين، في ال
 .(ٚٔ)اإلسبلميةمعنويات الجيش المغولي رغم تفوقيم العددؼ بالمقارنة مع قمة أعداد الجيوش 

وبعد أن تمكن الظاىر بيبرس من القضاء عمى الحركات المناوئة لو في مصر، جيز 
خراجيم من حمب، أم ة أشير المغول فقد ظموا محاصرين مدة أربع احممة كبيرة لطرد المغول وا 

في حمب، فمما سمعوا بتقدم ىذه الحممة خرجوا من المدينة والذوا بالفرار، ودخل جيش المماليك 
 .(ٛٔ)إعادتيا تحت نفوذىم وتمتإلى المدينة 

م( أقدم السمطان الظاىر عمى إحياء الخبلفة العباسية في ٕٔٙٔ/ىـٜ٘ٙوفي سنة )
يفة لممسممين ليضفي عمى حكمو الصفة القاىرة وتنصيب الخميفة العباسي، المستنصر باهلل خم

فرض  عمىفبعد أن عظمت قوة الخميفة عزم معو  ؛ (ٜٔ)الشرعية في الحكم كما مر ذكره
تمكن و سيطرتيم عمى مدينة الرحبة ومن ثم توجو إلى عانة ففتحيا ومن ثم سار إلى حديثة 

أبوابيا أمام الخميفة من فتحيا دون مقاومة تذكر، ثم وصل إلى ىيت التي امتنعت عن فتح 
المستنصر باهلل وظل محاصرا  ليا إلى أن تمكن المغول من محاصرتيم وقتل الخميفة العباسي 

 .(ٕٓ)المستنصر باهلل

ن المعارك إولم يتوقف الصراع بين المغول اإليمخانيين والمماليك عند ىذا الحد بل 
وة عسكرية يستطيع من خبلليا ، حتى أقدم الظاىر بيبرس عمى بناء قالمدةاستمرت طيمة تمك 

امتد سمطانيم حتى  الذين الصميبيون مواجية أعدائو المتمثمين بالمغول اإليمخانيين وحمفائيم 
كبيرة من المغول الذين  أعدادإذ وصل خبلل مدة تجييز وبناء ىذه القوة  ،شواطئ نير الفرات

خاص ولدولة المماليك  ىربوا من وجو ىوالكو، كان ىذا األمر مشجعا  لمظاىر بيبرس بشكل
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بشكل عام، فاستقبميم وعمل عمى إدخاليم في الجيش، واعتمد عمييم حتى نال بعضيم أعمى 
 .( ٕٔ)المناصب، ثم أسمم ىؤالء وأصبحوا من جممة األمراء المماليك في مصر

العالقات الدبموماسية بين المماليك والمغول اإليمخانيين في عهد السمطان الظاهر  -ثانيًا:
 م(0676-0681ه/878-856) برسبي

، ولم يكن موقفو تجاه الدولة الممموكية التي ( ٕٕ)ابغاخانتولى عرش الدولة اإليمخانية 
عمد إلى  اخانغكانت تحكم مصر يختمف عن موقف والده ىوالكو خان، لذلك نجد أن أب

تجديد تحالفو مع الممالك األوربية، وكان ييدف من وراء ىذا التحالف الوقوف بوجو 
 .( ٖٕ)المماليك

سياسة والده فعمد أوال  إلى إرسال رسل إلى السمطان الظاىر بيبرس  ابغاخاناتبع 
لمتفاوض معو وعقد صمح مع المماليك، إال أن الظاىر بيبرس رفض ذلك؛ ألنو كان يدرك 

، ( ٕٗ)األوضاع المتأزمة التي كانت تمر بيا دولة المغول وصراعيا مع القبيمة الذىبية جيدا  
رسمو إلى الظاىر  ابغاخانإلى إتباع األسموب العسكرؼ، ثم أرسل  ابغاخاناألمر الذؼ دفع 

وأكرميم  ابغاخانبيبرس وكانت ىذه الرسل بمثابة إنذار لو، فاستقبل الظاىر بيبرس رسل 
 .( ٕ٘)ابغاخانيا الثمينة، لكنو رفض االستسبلم والنزول عند رغبة وحمميم اليدا

ولم يكن لمخميفة العباسي المتوكل عمى هللا أؼ سمطة، إذ كان السمطان الظاىر بيبرس 
 . ىو صاحب القرار الفعمي، إذ عمد إلى اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الخميفة

ى السمطان الظاىر بيبرس طمب فيو وفدا  إل ابغاخانم(، ارسل ٖٕٚٔىـ/ٔٚٙفي سنة)
عقد صمح مع المغول، واشترط السمطان الموافقة عمى عقد الصمح، أنو طمب من الوفد أن 

بأنو إذا أراد عقد صمح مع السمطان الظاىر بيبرس فعميو أن يسير بنفسو إلى  ابغاخانيبمغوا 
 .( ٕٙ)جانبومن  ابغاخانالسمطان أو أن يرسل أحدا  من إخوتو، األمر الذؼ رفضو 

وكانت ىذه المحاولة آخر محاولة لمتفاوض قام بيا المغول تجاه المماليك، إذ فشمت 
 ىي األخرػ ولم تتكرر طيمة عيد السمطان الظاىر بيبرس .

 
 



 

ذ

درذيفذالقاهرةذمعذاالذعالقةذاخللفاءذالعبادني

ذخرادانذفارسذوذاحلاكمةذيفذبالدذ

ذ.افتخارذعبداحلكيمذرجبد

 الباحثةذصحيذعليذحدني

 

)42 ) 

 

والمغول اإليمخانيين في عهد السمطان  الخمفاء العباسيين العالقات العسكرية بين  -ثالثًا:
 الظاهر بيبرس:

في المفاوضات الدبموماسية وتردد الرسل بين الطرفين ، أخذ يعد  ابغاخانبعد فشل 
الجيوش من اجل تحقيق ىدفو في السيطرة عمى مناطق ببلد الشام وتمثل ذلك  ويييءالعدة 

 (ٕٚ)معركة البيرةاألولى بالقيام بعدة معارك، وكانت من أولى ىذه المعارك
م(؛ومعركة ٕ٘ٚٔه/ٗٚٙسنة) (ٕٛ)م(، وكذلك معركة البيرة الثانيةٕٔٚٔه/ٓٚٙسنة)

اىتماما  كبيرا  في مواصمة  الخمفاء العباسيين أبدػ م( التي ٕٚٚٔه/٘ٚٙسنة)(ٜٕ)األبمستين
-ٓٙٙالقتال ضد المغول، ويتبين ذلك من خبلل خطبة الخميفة العباسي الحاكم بأمر هللا )

أوردت  إذ، م(، والتي أكد فييا عمى قتال األعداء والحث عمى الجيادٕٖٓٔ-ٕٕٙٔىـ/ٔٓٚ
: ))الحمد هلل الذؼ أقام آلل العباس ركنا  ظييرا ، بقوليا نصا  ليذه الخطبة التاريخيةالمصادر 

وجعل ليم من لدنو سمطانا  ونصيرا ،.... أييا الناس إن اإلمامة فرض من فروض اإلسبلم، 
العباد... فشمروا والجياد محتوم عمى جميع اإلسبلم، وال يقوم عمم الجياد إال باجتماع كممة 

 .(ٖٓ)عن ساق الجياد في إحياء فرض الجياد...((
ازداد المسممون تحمسا  لموقوف بوجو األعداء وصد ىجماتيم المتكررة عمى الببلد 

 الخمفاء العباسيين اإلسبلمية، وظمت العبلقات تزداد توترا  بين المماليك والمغول طيمة عيد 
كرية بينيم لفترات طويمة، إذ عمد المغول عمى شن في القاىرة، واستمرت المواجيات العس

 .(ٖٔ)غاراتيم عمى ببلد الشام
م( عمد الظاىر بيبرس إلى التوجو لغزو ببلد الروم عند ٕٚٚٔىـ/٘ٚٙوفي سنة )

األبمستين، فور سماعو بخبر تجييز القوات المغولية واستعدادىا لمبلقاتو، فتقدم السمطان 
األبمستين، فشاىد المغول  مدينة عمى جبال تشرف عمى الظاىر بيبرس بقواتو وصعد بيا 

 .( ٕٖ)كتيبة في كل كتيبة ألف فارس ةالذين كانوا قد رتبوا قواتيم وقسموىا إلى إحدػ عشر 
وفي األبمستين دارت معركة بين الطرفين، ولم تستمر ىذه المعركة طويبل  حتى بدأت 

، وانتيت المعركة بيزيمة المغول وانتصار  رض المعركةأالجموع المتحالفة تموذ بالفرار فتركوا 
المماليك بقيادة الظاىر بيبرس وابنو الممك السعيد، وكان من نتائج ىذه المعركة أسر العديد 
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، فضبل  عن دخول الظاىر (ٖٖ)ابغاخانرك صير يمن المغول وكان من ضمن األسرػ ز 
ك الرومية ىناك، واستمر سبلجقة الروم وجموسو عمى عرش الممالحاضرة بيبرس إلى قيسارية 

 .( ٖٗ)في البقاء في تمك الببلد مدة سبعة أيام إلى أن انسحب منيا
اخان جيشا  بعد ىزيمتيم في معركة األبمستين قاده بنفسو نحو ببلد الروم، غجيز أب

ممن بقي فييا انتقاما  منيم، لما لحق بيم من خسائر في ىذه المعركة  العديدوأمر بقتل 
 ألف قتل من الفقياء والقضاة والرعايا ما يزيد عن مائتيو ذلك بقولو: ))( ٖ٘)زؼ يصف المقر و و 

نفس...((، ولم يسمم معين الدين البرواناه من انتقامو الذؼ قتل ىو اآلخر بتيمة التواطؤ مع 
ثم أصدر برس ؛ السمطان الظاىر بيبرس، كما أنو لم يخبر قادة المغول بتقدم الظاىر بي

ع سبلجقة الروم لحكم المغول وعين أحد أخوتو حاكما  عمييا، وعزم بعد أوامره بإخضا ابغاخان
 ابغاخانذلك إلى المسير نحو ببلد الشام لبلنتقام من السمطان الظاىر بيبرس، فاستشار 

 . ( ٖٙ)ه، والسيما بعد أن شعر بعجز جيشو الذؼ أنيكتو الحروب وأىمكت معظم خيولوءأمرا
رسوال  إلى السمطان الظاىر بيبرس ييدده  غاخانابم(، أرسل ٕٚٚٔىـ/ٙٚٙوفي سنة )

ويتوعده ومما جاء في نص رسالتو قائبل : ))إنكم تنقضون فجأة كالمصوص، وتطاردون فرساننا 
ا ءنوطبلئعنا، وتقتمون بعضيم، فإذا ما بمغتنا األخبار، وتركنا لصدكم،... فإذا كنتم تريدون لقا

ن لم تأت فإن جيوشنا مستعدة لقتالكم في  وقتالنا فادخموا الميدان كالرجال، وثبتوا األقدام.... وا 
ذا امتدت نار غضبنا إلى ببلد الشام فإنيا ببل ريب سوف تأتي عمى كل  طميعة الشتاء، وا 
مالكم من أخضر ويابس، ألن هللا األزلي قد وىب جنكيز خان وذريتو ببلد العالم، ... وكل 

 .( ٖٚ) عمى اإلدبار...((من يخالف أىل اإلقبال تكون مخالفتو دليبل  
لم ينفذ وذلك بسبب وفاة الظاىر بيبرس في السنة ذاتيا، فتولى من  ابغاخانلكن تيديد 

، ثم تولى الحكم  بعده ابنو الممك السعيد الذؼ لم يمبث أن توفى ىو اآلخر بعد حكم دام سنتين
ويبل  حتى عزل، ، ولم يشيد عيده وجود أية أحداث بارزة، ولم يمكث طسبلمش من بعده أخيو

إلى أسرة بني قبلوون لتبدأ بعيدىم صفحة جديدة من الصراعات والعبلقات  موبعزلو انتقل الحك
 . ( ٖٛ)العدائية مع المغول اإليمخانيين
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والمغول اإليمخانيين في عهد أسرة بني  الخمفاء العباسيين العالقات العسكرية بين  -رابعًا:
 -قالوون:

استمرت العبلقات العدائية بين الخبلفة العباسية والمغول اإليمخانيين في عيد أسرة بني 
قبلوون، وعمى ما يبدو أن ىذه العبلقات جاءت مكممة لعيد الظاىر بيبرس ففي مصر عمد 

، خاصة بعد أن  السمطان سيف الدين قبلوون إلى فرض سمطتو عمى مناطق ببلد الشام
فة العباسي الحاكم بأمر هللا الذؼ كان قد أوصاه بمراعاة العدل حصل عمى تفويض من الخمي

بالجياد وختم الخميفة العباسي تفويضو بقولو: )) وأعداء الدين من أرمن وفرنج ومغول،  والقيام
صدار...(( فأذاقيم  .( ٜٖ) وبال أمرىم في كل إيراد وا 

م(، كانت ٕٓٛٔـ/ىٛٚٙفبعد تسمم سيف الدين قبلوون شؤون الدولة الممموكية سنة )
، الذؼ أعمن الخروج عن ( ٓٗ)ة تحكم من قبل األمير سنقر األشقرالمدفي تمك  ببلد الشام

 . (ٔٗ)وحكميم المماليكطاعة 
ىذا التأييد قد أكسب السمطان سيف الدين قبلوون تأييدا  شرعيا  لحكمو، إال أن  ان ومع

الخميفة لم يكن لو من الخبلفة سوػ االسم، ولذلك نجد أن السمطان سيف الدين يجيز حممة 
لمقضاء عمى تمرد األمير سنقر األشقر في دمشق، األمر الذؼ دفع بسنقر األشقر إلى طمب 

عد أن أعمن خروجو عن دولة بني قبلوون، واستطاعت ىذه الحممة أن المساعدة من المغول ب
األشقر عمى الخروج من دمشق وتوقيعو  سنقرتحقق نجاحا  في ميمتيا، بعد أن أجبروا األمير 

ت ، وكان( ٕٗ)معاىدة صمح مع السمطان الممموكي سيف الدين قبلوون ويدخل في طاعتو
من أىم األحداث والمساجبلت التي حدثت  م(ٕٔٛٔه/ٓٛٙسنة ) (ٖٗ)معركة حمص الكبرػ 

 .في عيد السمطان سيف الدين قبلوون 
ولم يختمف عيد الناصر دمحم عن عيد من سبقو ، إذ شيد عيده العديد من المعارك 

م(، فكانت العبلقات في عيده أكثر توترا  ٖٛٔٔىـ/ٙٔٚالتي استمرت إلى سنة) واألحداث
أىم وكان من إسبلم الحاكم اإليمخاني الجديد غازان، وعدائية مع المغول اإليمخانيين، رغم 

معركة مجمع  األحداث والمعارك الميمة التي حدثت في عيد السمطان الناصر دمحم
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سنة  (49)رفأو مرج الص( 44)معركة شقحب،و م(1031هـ/966) سنة( 44)المروج

 . م(1034هـ/237)
 

والمغول اإليمخانيين في عهد اإليمخان  الخمفاء العباسيين العالقات السممية بين  -سادسًا:
 -أبي سعيد:

اشتد الصراع بين المغول اإليمخانيين والمماليك طيمة عيد الخبلفة العباسية ولم يعد 
 أبو سعيد (ٚٗ)االيمخان ىناك أمل في أن يسود الوئام بين الطرفين، حتى تولى العرش

 .(ٜٗ)م(، الذؼ تمكن من السيطرة عمى مقاليد األمورٖٛٔٔىـ/ٙٔٚسنة) (ٛٗ)بيادر
وعمد اإليمخان أبو سعيد في بداية حكمو إلى تجييز حممة لبلستيبلء عمى أطراف 

م(، وكانت ىذه الحممة أولى الحمبلت التي شنيا المغول ٜٖٔٔىـ/ٚٔٚمدينة حمب في سنة)
إذ تمكن أىالي  ،مة فشمت في تحقيق أىدافيااإليمخانيين عمى ببلد الشام، إال أن ىذه الحم

مدينة حمب من صد ىذا اليجوم وأسر العديد منيم، كما صادف في ىذا الوقت ىروب جماعة 
من المنشقين عن حكم أبي سعيد ودخموا إلى القاىرة معربين عن رغبتيم في حماية السمطان 

يمخان أبي سعيد، فاضطر رحب بيم وأكرميم، األمر الذؼ اثار غضب اإل الذؼ ،دمحم الناصر
 .(ٓ٘)إلى عقد معاىدة صمح بين الطرفين، ثم بدأت العبلقات تتحسن بينيم

اتبع اإليمخان أبو سعيد سياسة ود وصداقة مع السمطان الناصر في عيد الخميفة 
األوضاع الداخمية التي كانت تمر بيا الدولة  بسبب سوءالعباسي المستكفي باهلل، وذلك 

لك حروبو الخارجية، إذ تعرض أبو سعيد إلى ىجوم من مغول القبيمة اإليمخانية، وكذ
 .(ٔ٘)م(ٕٕٖٔىـ/ٕٓٚوذلك في سنة ) (ٓ٘)الذىبية

حميضة بن قصيرة ألسباب عديدة كان منيا خروج  لمدةثم توقفت العبلقة بين الطرفين 
أبي  لئليمخانأحد أمراء مكة عن الطاعة واستعان بالمغول، وخطب ىذا األمير (ٕ٘)أبي نمي

سعيد عمى منابر مكة، وعمى ما يبدو أن ىذا األمر لم يرض السمطان الناصر الذؼ عمد إلى 
تجييز حممة عسكرية تمكن من خبلليا من إعادة تمك الببلد إلى نفوذه، فعادت الخطبة 

م استؤنفت العبلقات بين الطرفين ة ؛ ثلمسمطان الناصر إلى جانب اسم الخميفة وأمير مك
 .(ٖ٘)طيمة عيد اإليمخان أبو سعيد وازدادت تحسنا  



 

ذ

درذيفذالقاهرةذمعذاالذعالقةذاخللفاءذالعبادني

ذخرادانذفارسذوذاحلاكمةذيفذبالدذ

ذ.افتخارذعبداحلكيمذرجبد

 الباحثةذصحيذعليذحدني

 

)00 ) 

 

وظل الصفاء والوئام سائدا  في العبلقات إلى وفاة اإليمخان أبي سعيد سنة  
م(، واعتمى العرش من بعده عدد من األمراء المغول، حتى أنو تم تعيين اكثر ٖٖ٘ٔىـ/ٖٙٚ)

 نفسيم.من أمير في آن واحد، فكثرت االضطرابات التي لم تنتيي إال بنياية األمراء أ
 .(55)اقجوالمغول القف الخمفاء العباسيين العالقات بين  -6

، كما كانت عميو مع قفجاقاللم تكن العبلقة بين دولة المماليك في مصر ومغول 
مغول فارس، إذ امتازت العبلقات بين الطرفين بالطابع السممي والذؼ كان يسوده الود والوئام 

الدين اإلسبلمي، وشكمت  اعتنقوابين السبلطين المماليك، وحكام المغول القفجاق الذين 
فجاق عمى العبلقات العدائية بين مغول القفجاق وبين مغول فارس سببا  في حرص مغول الق

خمفاء مصر وسبلطينيا من المماليك لموقوف بوجو عدوىم المشترك عبلقتيم الودية مع 
 اإليمخانيين .المتمثل بالمغول 

والمغول القفجاق في عهد السمطان الظاهر  الخمفاء العباسيين العالقات السممية بين  -أواًل:
 -م( :0661-0681هـ/876-856بيبرس )

يا مع المغول القفجاق نوعا  من ئين سبلطين مصر وخمفااتخذت الروابط الوثيقة ب
التي تولى  المدةالمصاىرات وتبادل البعثات الدبموماسية، وعقد اتفاقيات صمح بينيم، وكانت 

 .  (٘٘)بيا الظاىر بيبرس من أىم الفترات التي قويت بيا ىذه العبلقة
-ٕٗ٘ىـ/٘ٙٙ-ٕ٘ٙ)( ٙ٘)تولى حكم القبيمة الذىبية )القفجاق( السمطان بركو خان

م(، ودخل الدين اإلسبلمي منذ أن تولى الحكم، فأرسل إلى األطراف يخبرىم بإسبلمو، ٕٚٙٔ
ثم دخل في صراع طويل مع ىوالكو الذؼ كان يتزعم المغول اإليمخانيين، كما حاول السمطان 
ن بركو خان ان يبرىن صدق إسبلمو لمسمطان الظاىر بيبرس، لذلك نجد أن السمطان بركو خا

 .(ٚ٘)قد أرسل إلى الظاىر بيبرس يخبره بإسبلمو، وعد نفسو حاميا  لئلسبلم والمسممين
كما حاول بركو خان تحريض السمطان الظاىر بيبرس عمى ىوالكو فأرسل إليو قائبل  : 
))فميعمم السمطان أني حاربت ىوالكو الذؼ ىو من لحمي ودمي إلعبلء كممة هللا العميا تعصبا  

 .(ٛ٘)ؼ ورسمي صحبة رسل السمطان...((د.. وقد سيرت قصالدين اإلسبلم.
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م( أرسل بركو خان رسمو إلى الظاىر بيبرس تحمل رسائل ٕٕٙٔىـ/ٓٙٙوفي سنة )
الشكر واالمتنان لمسمطان الظاىر بيبرس، ألنو أقام خبلفة عباسية في مصر، ومما جاء فييا 

أقام إماما  من آل عباس في خبلفة :))لعمم السمطان أنو موفق لمخيرات والسعادات ، ألنو 
 .(ٜ٘)المسممين وىو الحاكم بأمر هللا...((

ونتيجة لتردد الرسل بين السمطان بركو خان والظاىر بيبرس شيدت العبلقة بينيما 
م( وردت من بركو خان رسل ٖٕٙٔىـ/ٔٙٙتحسنا  ممحوظا  في السنوات التالية، ففي سنة )

في مضمونيا تحريض السمطان الظاىر بيبرس لقتال إلى مصر، ومعيم رسالة كانت تحمل 
ىوالكو، كما وعده بمساعدتو عمى قتالو وأخذ األراضي التي كانت تحت نفوذه وا عطائيا 

 .(ٓٙ)لمظاىر بيبرس
استحسن السمطان الظاىر بيبرس ليذا األمر، إال أنو لم يعمل بو، فعمد إلى إكرام 

كما أصدر السمطان الظاىر  ،م عادوا إلى ببلدىمالرسل وأعطاىم من اليدايا والتحف الثمينة ث
بيبرس أوامره إلى األطراف يأمرىم بالدعاء لبركو خان عمى منابر المسممين إلى جانب اسم 

،وىذا بحد ذاتو عامل ميم أسيم في ( ٔٙ)الخميفة الحاكم بأمر هللا والسمطان الظاىر بيبرس
 انبين.تحسن العبلقة وتوثيق عرػ الصداقة والمحبة بين الج

م( توفى ىوالكو حاكم المغول اإليمخانيين وسار ابنو وخميفتو ٕ٘ٙٔىـ/ٖٙٙوفي سنة )
م( ، ٕٙٙٔىـ/٘ٙٙاخان عمى سياستو تجاه المغول القفجاق ومع المماليك، وفي سنة )غأب

-ٙٙٙ)( ٕٙ)توفى بركو خان، فأرسل السمطان الظاىر بيبرس رسمو إلى منكوتمر
عمى عرش دولة المغول القفجاق ويغريو بمقاتمة م(، الذؼ جمس ٕٔٛٔ-ٕٚٙٔىـ/ٓٛٙ

المغول اإليمخانيين واالستيبلء عمى أمبلكيم، األمر الذؼ القى قبوال  واستحسانا  من منكوتمر 
 . ( ٖٙ)الذؼ ترك األمر لمسمطان الظاىر بيبرس

 -ن في عهد أسرة بني قالوون:يالعالقات السممية بين الخمفاء العباسي -ثانيًا:
لصداقة والمودة والتحالف بين ابلقات بين المماليك ومغول القفجاق بطابع اتسمت الع

الطرفين، ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى اعتناق مغول القفجاق لمدين اإلسبلمي منذ عيد بركو 
خان، مما أوقعيم ذلك في عداء شديد مع مغول فارس، األمر الذؼ ترتب عميو نوعا  من 

 .(ٗٙ)المماليك في مصر ومغول القفجاقالتقارب والتحالف بين سمطنة 
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وفيما يخص عبلقة السمطان سيف الدين قبلوون بمغول القفجاق، فيمكن القول بأنيا 
الرسل اليدايا بينيما، وتعد سفارة سنة  تبادلتإذ  ،كانت عبلقات متبادلة بين الطرفين

م( أولى السفارات التي أرسميا سيف الدين قبلوون إلى ببلد بركو خان، وكانت ٕٔٛٔىـ/ٜٚٙ)
ىذه السفارة تحمل اليدايا لمسمطان منكوتمر، ومكثت ىذه السفارة مدة سنتين في تمك الببلد، 

، الذؼ استمر ( ٘ٙ)تدان منكوم( توفى منكوتمر وجمس مكانو أخيو ٕٕٛٔىـ/ٓٛٙوفي سنة )
م( أرسل تدان ٖٕٛٔىـ/ٔٛٙيا، ففي سنة )ئعمى السياسة نفسيا تجاه سبلطين مصر وخمفا

منكو سفارة إلى السمطان سيف الدين قبلوون يخبره بإسبلمو وأنو من حماة اإلسبلم، كما طمب 
لو عمم الخميفة  من السمطان سيف الدين قبلوون بأن ينعتو نعتا  من نعوت اإلسبلم، وأن يرسل

وعمم السمطان من أجل أن يقاتل بو األعداء، وأجاب السمطان سيف الدين قبلوون لطمب تدان 
 .(ٙٙ)ببلدىم سميم إلى ر منكو فجيز الرسل بما طمبوه وأ

م(، وابتعاده عن األمور السياسية، ٕٛٛٔىـ/ٙٛٙسنة ) منكو نفسووبعد عزل تدان 
أ حكمو بإرسال الحمبلت العسكرية ضد مغول فارس، الذؼ بد( ٚٙ)بعده تبلبوقاتولى الحكم 

 لسياستو أثرىا في. وكان ( ٛٙ)دار الذؼ قتمو مغول فارسو وذلك أثر مقتل اإليمخان أحمد توك
الذؼ تولى ( ٜٙ)طقطاؼ ذيا مع المغول القفجاق أن أنفئحسن التفاىم بين سبلطين مصر وخمفا

طان الناصر دمحم بن قبلوون سنة حكم المغول القفجاق بعد تبلبوقا سفارة إلى السم
م( في عيد الخميفة المستكفي باهلل، تحمل ىدية وكتابا  يعرض فيو استعداده ٖٙٓٔىـ/ٗٓٚ)

إلى السمطان استقبميم وأكرميم،  الرسللمساعدتو في محاربة محمود غازان، فمما وصمت ىذه 
طان الناصر، ذكر فيو وفاة ثم أرسميم إلى ببلدىم وىم يحممون كتابا  من الخميفة وردا  من السم

ن   .(ٓٚ)وخميفتو أولجايتوا أذعن لمصمح وال يميق لمسمطان أن ينقض ىذا الصمح أخيوغازان وا 
وظمت أواصر الصداقة والود بين الطرفين حتى بعد وفاة طقطاؼ،إذ سار خميفتو أوزبك 

فعمد إلى نشر اإلسبلم حتى  ،م( عمى نفس سياستوٕٖٗٔ-ٖٛٔٔىـ/ٓٗٚ-ٙٔٚ) (ٔٚ)خان
إذ كان العتناق أوزبك خان اإلسبلم أثر كبير في استمرار  ،اصبح ثابت األركان في عيده

 .( ٕٚ)يائالعبلقات الودية بين مغول القفجاق وسبلطين مصر وخمفا
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-٘ٗٚ) (ٖٚ)استمرت بوادر الصداقة مستحكمة بين الطرفين حتى في عيد جاني بك
حافع السمطان جاني بك عمى العبلقات الودية بين الطرفين،  م(، إذٖٚ٘ٔ-ٕٖٗٔىـ/٘٘ٚ

ولم يكن لبلنحبلل الذؼ أصاب دولة المماليك في مصر بعد وفاة السمطان الناصر دمحم أثر 
 .(ٗٚ)في تغير مجرػ العبلقات بينيما، بل ظل الصفاء سائدا  حتى نياية دولتيم

رسمو إلى جاني بك حاكم م( أرسل السمطان األشرف شعبان ٖٚ٘ٔىـ/ٙ٘ٚوفي سنة )
المغول القفجاق، تحمل معيا األقمشة المنسوجة باالسكندرية، كما أرسل إليو رسالة يتباىى 
فييا بعظمة ممكو وتوارث الحكم في أسرة بني قبلوون في مصر، كما بين عمو مكانة مممكتو 

بة، ومما ورد في التي أصبحت مركزا  لمخبلفة العباسية، وكذلك اعتذر فييا عن تأخره في الكتا
ت األسرة والتيجان نىذه الرسالة : ))الحمد هلل الذؼ وىبنا ممكا  دانت لو مموك األقطار، وازدا

بما لو من عظمة وفخار، وأذعنت العظماء لعزة سمطانو الذؼ شمل األولياء وقصم 
وال ان جعل مممكتنا الشريفة ىي محل اإلمامة العباسية، فبل جحود عمى األعداء...، نحمده 

إنكار... ونشكره عمى أن أورثنا ممك أسبلفنا الشيداء...وجعل السمطنة المعظمة في بيتنا 
 .(٘ٚ)المكرم تنتقل تنقل البدور في بروجيا...((

يا كانت مبنية عمى ئويتضح مما تقدم أن عبلقة المغول القفجاق بسبلطين مصر وخمفا
دخول مغول القفجاق إلى اإلسبلم،  أساس متين نظرا  لمصبلت الوثيقة بينيما، أضف إلى ذلك

ساعدىم ذلك إلى تقوية العبلقات بينيما، كذلك السياسة المتبادلة بين الطرفين تجاه العدو 
 المشترك المتمثل بمغول األيمخانيين.

 -ن مع األسر الحاكمة في شرق وجنوب بالد فارس:يعالقة الخمفاء العباسي -3
أبي سعيد بيادر انقسم األيمخانيين الكبار فيما بينيم في شرق  اإليمخان وفاة بعد

وجنوب ببلد فارس، فأدػ ىذا األمر إلى انقسام الببلد نفسيا إلى دويبلت مستقمة، إذ استولى 
  -حكام ىذه األسر عمى الحكم عن طريق الخديعة أو بالقوة وكان من أشير ىذه األسر:

 -:(78)أسرة آل كرت-0
منذ بداية النصف األول من القرن السابع اليجرؼ حتى أواخر  حكمت ىذه األسرة

ليجرؼ، واقتصر حكميا عمى مناطق إيران الشرقية، واتخذ حكام ىذه األسرة من االقرن الثامن 
 .(ٛٚ)ليم حاضرة( ٚٚ)ىراة
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-ٖٗٙ، )(ٜٚ)وتعاقب عمى حكم ىذه األسرة ثمانية مموك كان أوليم ركن الدين دمحم
بالحكم، واشتير شمس الدين ( ٓٛ)الذؼ عيد لحفيده شمس الدين دمحمم(، ٕٛٚٔ-ٕ٘ٗٔىـ/ٙٚٙ

وأبوه باسم )كرت(، ويعد شمس الدين ىو المؤسس الحقيقي ألسرة آل كرت، وظل الممك شمس 
الدين موضع حسد لممغول اإليمخانيين، إذ سمحوا لو باالحتفاظ بأراضيو بوصفو ممكا  تابعا  

 .   ( ٔٛ)ليم
الذين خمفوا شمس الدين في الحكم موالين لممغول  أسرة آل كرت حكاموظل 

اإليمخان أبو سعيد وانييار سمطنة اإليمخانيين،  ياإليمخانيين واستمروا عمى ذلك إلى أن توف
م( أن يرفع ٖٔٛٔ-ٖٖٚٔىـ/ٖٛٚ-ٔٚٚالذؼ تولى الحكم سنة )( ٕٛ)واستطاع غياث الدين

، وبقي يحكم تمك (ٖٛ)غرب خراسانمن شأن دولتيم بعد أن ضم العديد من المناطق الواقعة 
م( مع ابنو وأخيو وبمقتمو انيارت أسرة آل كرت ٖٔٛٔىـ/ٖٛٚالمناطق إلى أن قتل سنة )

، ولم تذكر المصادر التاريخية العربية والفارسية منيا عن وجود أؼ عبلقة ( ٗٛ)وانتيى حكميم
 المماليك أيضا .ن، ولم تكن ليم عبلقة مع يتذكر بين أسرة آل كرت والخمفاء العباسي

 
 
 

 -: األسرة المظفرية-6
األسرة المظفرية: وىم من عرب خراسان في كرمان وفارس وعراق العجم، ويعد شرف 

في عيد  يمخانيينالحقيقي، وكان شرف الدين يعمل في خدمة المغول اإل االدين مظفر مؤسسي
السمطان محمود غازان، وأنيطت إليو العديد من الميام العسكرية واألمنية في جنوب ببلد 

م( ، وأسس سبللة األسرة ٕٖٗٔىـ/ٓٗٚفارس فثار ابنو األمير مبارز الدين في سنة )
المظفرية والتي فرضت سيطرتيا عمى اغمب مناطق جنوب فارس والتي استمرت حتى سنة 

 .(٘ٛ)م(ٜٖٙٔىـ/ٜ٘ٚ)
في الحكم في جنوب فارس بعد وفاة أبيو شرف الدين ( ٙٛ)استقل األمير مبارز الدين

م(، ويعد األمير مبارز الدين من أشير ٖٖٙٔىـ/ٖٙٚعقب سقوط الحكم اإليمخاني سنة )
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أمراء األسرة المظفرية، وبعد تولي األمير مبارز الحكم سعى إلى تكوين امبراطورية واسعة 
من المدن اإليرانية إلى دولتو، فأعمن والئو لمخميفة العباسي في القاىرة  العديداألرجاء، فضم 
م(، ليضفي عمى حكمو الصفة الشرعية، كما ٕٖٙٔ-ٖٖ٘ٔىـ/ٖٙٚ-ٗ٘ٚالمعتضد باهلل )

 يكتف  أمر أن يضرب اسم الخميفة العباسي عمى السكة، وأن يذكر اسمو في الخطب، ولم 
الخميفة  وابأن يبايع( ٜٓ)ويزد( ٜٛ)وفارس( ٛٛ)عراقال يف (ٚٛ)العمماءر أم إنواألمير بذلك، بل 

وذلك من أجل تدعيم مركزه ونفوذه ، المعتضد باهلل، وظل األمير مبارز يتودد لمخميفة العباسي
 .(ٜٔ)في حكم األسرة المظفرية

م( دخل األمير مبارز الدين في صراع طويل مع أبي ٖٖٚٔىـ/ٖٚٚوفي سنة )
، إذ جيز الشيخ ابن إسحاق حممة عسكرية لمسيطرة عمى ( ٖٜ)نجوازعيم أسرة آل إي( ٕٜ)إسحاق

، فمما عمم األمير مبارز بذلك المدةيزد التي كانت تحت حكم األمير مبارز الدين في تمك 
أبي إسحاق إلى أن يتخمى عن  خرج واستقبمو بكل احترام وود، االمر الذؼ دفع بالشيخ

 . (ٜٗ)مانمساعيو في احتبلل مدينة يزد وتوجو نحو كر 
ثم حاول األمير مبارز إقامة عبلقات ودية ومصاىرة حكام مدينة كرمان، ألن ىذا 
سوف يضمن لو فرصة ضم ىذه الوالية إلى ممتمكاتو إال أنو اصطدم أيضا  بطموح الشيخ أبي 

حتى تمكن األمير مبارز سنة  ،إسحاق الذؼ وقف حائبل  أمام مساعي األمير مبارز
م( من االستيبلء عمى كرمان وضميا إلى أمبلكو، بعد أن تركيا الشيخ أبي ٖٓٗٔىـ/ٔٗٚ)

 .(ٜ٘)إسحاق نيائيا  وتوجو إلى شيراز
بن األمير مبارز شاه ( ٜٙ)م(، استولى األمير شاه شجاعٖٛٗٔىـ/ٜٗٚوفي سنة )

إذ عرف عنو الشجاعة وحسن  ياعمى مدينة شيراز، وأقام بم( ٜٖٓٔ-ٖٛ٘ٔه/ٚٛٚ-ٜ٘ٚ)
ولم يكد األمير مبارز شاه وابنو األمير شاه شجاع يستقروا في المدينة، حتى قام  التدبير،

م( ، إال أنو ٖٓ٘ٔىـ/ٔ٘ٚالشيخ أبو إسحاق بشن ىجوم آخر عمى مدينة يزد وذلك في سنة )
بل أخذ يشن فشل في ذلك واضطر إلى مغادرة المدينة، ولم يتوقف أبو إسحاق عند ذلك، 

ىجماتو المتكررة عمى تمك المناطق وخاصة عمى مدينتي كرمان ويزد، األمر الذؼ أثار 
 .( ٜٚ)غضب األمير مبارز الدين
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م(، تجدد الصراع بين األمير مبارز الدين وزعيم أسرة آل ٖٖ٘ٔىـ/ٗ٘ٚوفي سنة )
حصار عمييا، حتى ، فتقدم األمير مبارز الدين نحو مدينة شيراز وفرض ال إينجوا أبي إسحاق

، ثم توجو بعد ذلك نحو (ٜٛ)ابن أخيو شاه شجاعوأسند الحكم إلى تمكن من االستيبلء عمييا، 
م( بعد أن تمكنوا من أسر ٖٗ٘ٔىـ/٘٘ٚ، وتمكن من السيطرة عمييا في سنة )( ٜٜ)أصفيان

م، أبي إسحاق وسجنو في إحدػ القبلع وباعتقالو ضعف نفوذ أسرة آل إينجوا وىربت غالبيتي
، ( ٓٓٔ)ثم أمر مبارز الدين بقتل أبي إسحاق في ميدان السعادات أحد مباني مدينة شيراز

 الصراع بينو وبين األمير مبارز الدين. مدةوبذلك انتيى عيده بعد أن طالت 
، (ٔٓٔ)م( سيطر األمير مبارز الدين عمى مدينة تبريزٖٚ٘ٔىـ/ٛ٘ٚوفي سنة )
، فترك المدينة وتوجو ( ٖٓٔ)بقدوم الشيخ إدريس الجبلئرؼ ، وفييا عمم ( ٕٓٔ)واتخذىا حاضرة لو

المذين كانا قد تحالفا مع ( ٗٓٔ)شاه شجاع وشاه محمود ولديونحو شيراز، وىناك اصطدم مع 
عينو،  لبنو شاه شجاع بسماإدريس الجبلئرؼ، فقبضوا عميو عند وصولو إلى اصفيان، وأمر 

 .( ٘ٓٔ)ومن ثم إرسالو إلى قمعة سفيد فارس
التمس األب عطف ولديو وطمب منيما الصفح عنو، فعفوا عنو، وحكما الببلد نيابة 

ليست بالطويمة، حتى عزما  لمدةعنو، وضربا السكة باسميم وظل ىذا الوضع عمى ذلك 
األمير شاه شجاع واألمير شاه محمود إلى أرسال األمير مبارز الدين مقيد إلى مناطق فارس 

، إال أن األمير مبارز لم ( ٙٓٔ) م(برجات الحرارة، ومنيا إلى قمعة )التي كانت تتميز بارتفاع د
يمبث أن أصابو المرض، وتوفي قبل وصولو إلى ىذه القمعة وذلك في سنة 

 .( ٚٓٔ)م(، بعد أن دام حكمو أربعين عاما  في تبريز وكرمان والعراق وفارسٖٗٙٔىـ/٘ٙٚ)
كرمان وفارس والعراق فحكم شاه يحكمون  أبناؤهوبعد وفاة األمير مبارز الدين ظل 

 والءهم(، وسار عمى سياسة أبيو في الحكم، فأعمن ٖٛ٘ٔىـ/ٜ٘ٚشجاع في حياة ابيو سنة )
م(، واعترف ٖٖٛٔ-ٕٖٙٔىـ/٘ٛٚ-ٖٙٚلمخميفة العباسي في القاىرة المتوكل عمى هللا )

ضفاء الصفة الشرعية لحكمو  .( ٛٓٔ)بخبلفتو، وذلك من أجل تدعيم مركزه، وا 
ر شاه شجاع في الحكم إلى أن نشب النزاع بينو وبين أخيو شاه محمود، الذؼ واستم

كان يحكم مدينة أصفيان، واستمرت ىذه النزاعات التي لم تنتيي إال بوفاة األخير الذؼ 
استنجد بالجبلئريين األعداء الناقمين عمى األسرة المظفرية، األمر الذؼ دفع األمير شاه شجاع 

م(، بتقسيم أمبلكو ٖٗٛٔىـ/ٙٛٚلحيطة والحذر اتجاىيم، فقام في سنة )بأن يتخذ كل وسائل ا
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قميم ( ٓٔٔ)وابنو زين العابدين( ٜٓٔ)بين اخيو أحمد ، فجعل كرمان من نصيب أخيو أحمد، وا 
بعد أن أعمن والئو ( ٔٔٔ)فارس وشيراز من نصيب ابنو زين العابدين الذؼ كان قد خمعو تيمور

 .(ٕٔٔ)م( ٜٖٚٔىـ/ٜ٘ٚسنة ) لتيمور وأخضعو لحكمو وذلك في
في يزد والسمطان دمحم في كرمان، ( ٖٔٔ)وبعد وفاة زين العابدين تولى الحكم شاه يحيى

وكان لنشوب الصراعات األسرية في شتى أرجاء الممتمكات المظفرية أثر واضح في تفتيت 
ضعافيا وأرجا  استغلنحو الياوية بعد أن لمع بريقيا، إذ  ياعوانييار وحدة ىذه األسرة وا 
فارس ىذه النزاعات فقام بنيب مدينة  ببلد العديد من تيمورلنك الذؼ كان يفرض سيطرتو عمى

من أىميا، كما تمكن تيمورلنك من القضاء عمى حكم األسرة المظفرية  أصفيان وقتل العديد
آخر حكام  (ٗٔٔ)شاه منصورم(، ويعد ٖٜٖٔىـ/ٜ٘ٚفي جنوب ببلد فارس، وذلك في سنة )

 .(٘ٔٔ)عام نحوخاص وفي ببلد فارس والعراق ب نحواألسرة المظفرية في أصفيان ب
واألدب، إال أن خبلفاتيم  الحكمة ومحبة لمعممومع كل ما تمتع بو أمراء آل مظفر من 

 ن سنة.يوسبع اثنتينفيما بينيم، أسيمت في نياية األسرة المظفرية بعد أن دام حكميا 

 

 الخاتمة

أظير البحث مكانة  الخميفة  العباسي  في  نفوس الحكام  المسممين  في   - 1 
ن من يقتيم الودية مع الخمفاء العباسياإلسبلمي ،الذين حرصوا عمى اإلحتفاظ بعبل المشرق 

 أجل اضفاء الصفة الشرعية بالحكم.
إحياء   م( الىٕٛٚٔ-ٕٓٙٔىـ/ٙٚٙ-ٛ٘ٙعمد السمطان الظاىر بيبرس سنة ) -ٕ   

الخبلفة    العباسية  في القاىرة ، وكان ذلك بمثابة مناورة  سياسية ؛ لكسب الصفة الشرعية 
في الحكم، إذ كان السبلطين في مصر وغيرىم يستمدون شرعيتيم من الخميفة العباسي 

 بوصفة الحاكم الشرعي في العالم اإلسبلمي.
ن دورا  كبيرا  في حث المقاتمين عمى ألقتال وتحقيق االنتصار يكان لمخمفاء العباسي -ٖ

 عمى المغول اإليمخانيين وكسر شوكتيم. 
سعى السمطان الظاىر بيبرس الى تقوية حدود دولتو بإسخدامو كل الوسائل  -ٗ

العسكرية والسياسية  ونجح في ذلك، إذ تمكن من الحاق اليزائم بمغول فارس وتحالف مع 
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ن يده وعيد الخمفاء العباسيقفجاق المسممين ،حتى أصبحت مصر في عيخانات مغول ال
 الحصن الحصين لمتراث والثقافة اإلسبلمية.

إن انتشار اإلسبلم بين اإليمخانات المغول لم يوقف من حدة الصراع مع خمفاء  -٘
 مصر وسبلطينيا الذين خرجوا دفاعا  عن حدود دولتيم. 

ي أتبعيا اإليمخان أبو سعيد أثرىا في تحسن العبلقات كان لسياسة الود والصداقة الت -ٙ
 بين كبل  الطرفين،حتى يتمكن من توطيد أقدامو  في حكم الببلد ،ويضمن إستقرار وأمن دولتو.

 
 الهوامش

م( ، المواعع واالعتبار بذكر الخطط  واآلثار ٔٗٗٔه/٘ٗٛالدين احمد بن عمي المقريزؼ ،)ت: ( تقئ)  
م( ، ٜٜٚٔ -المقريزية ، تح،دمحم زينيم، مديحة الشرقاوؼ،)مكتبة مدبولي،القاىرةالمعروف بالخطط 

م(، السيف الميند في سيرة الممك المؤيد شيخ ٔ٘ٗٔه/٘٘ٛ؛ بدر الدين محمود العيني،)ت:ٕٗٗ/ٖ
 .ٜٖم( ،صٜٚٙٔ-المحمودؼ، تح،ميند دمحم شمتوت،)دار الكتاب العربي،القاىرة

،)دار الكتب العممية، بيروت ٔدول المموك، تح ،دمحم بن عبد القادر عطا ،ط( المقريزؼ ، السموك لمعرفة ٕ(
م(، بدائع الزىور في وقائع الدىور، ٕٗ٘ٔه/ٖٜٓ؛ دمحم بن أحمد ابن إياس)ت: ٖٚٚ/ٙم(، ٜٜٚٔ-

؛ حامد زيان  ٖٕٛ/ٕم(، ٖٜٙٔ-،)مطابع الييئة المصرية العامة ،القاىرةٕتح ،دمحم مصطفى زيادة ،ط
تاريخ الخبلفة العباسية في ظل دولة المماليك) الخميفة المستعين باهلل العباسي سمطان غانم، صفحة من 

، دمحم سييل طقوش، تاريخ المماليك  ٖٚ-ٕٚم( ، صٜٛٚٔ –الديار المصرية، )دار الثقافة، القاىرة 
 . ٖٙٔم( ، صٜٜٚٔ-، )دار النفائس، بيروتٔفي مصر وببلد الشام، ط

عركة عين جالوت من الوقائع التاريخية الحاسمة في التأريخ اإلسبلمي حدثت ( معركة عين جالوت: تعد مٖ)
م( بين الجيش المغولي والجيش الممموكي في منطقة عين جالوت الواقعة بين بيسان ٕٓٙٔىـ/ٛ٘ٙسنة )

ونابمس من أعمال فمسطين، وكان االنتصار حميفا  لمجيش الممموكي، وجعمت من المماليك قوة ال تقير، 
من مكانتيم في العالم اإلسبلمي، كما أتاح ىذا االنتصار لممسممين فرصة إلعادة الوحدة السياسية وعززت 

؛ دمحم بن راغب بن محمود بن ىاشم  ٚٚٔ/ٖبين كبل  من مصر وببلد الشام؛ ابن كثير، البداية والنياية، 
-)المطبعة العممية، حمب، ٔم(، أعبلم النببلء بتاريخ حمب الشيباء، طٜٓ٘ٔم/ٖٓٚٔالطباخ الحمبي، )ت: 

، لسنة ٔ؛ صالح دمحم سيد، الغزو المغولي، مجمة الزيتونة، تونس، العددٖٜٕ-ٕٜٕ/ٕم(، ٕٜٗٔ
 . ٖٔ-ٕٔم،ص ٕٙٔٓ

( ىوالكو:وىو االبن االكبر لتولوؼ حفيد جنكيز خان وكان أخاه منكوقاآن وعيد اليو قيادة الجيوش المغولية ٗ)
م(، من القضاء عمى الفرق ٕٙ٘ٔه /ٗ٘ٙاد،كما تمكن سنة )لمقضاء عمى الخبلفة العباسية في بغد

اإلسماعيمية التي نادت بإمامة اإلمام إسماعيل بن جعفر الصادق ، دمحم بن عبد الكريم بن أبي بكر بن احمد 
م( ،الممل والنحل،تح، أمير عمي مينا، عمي حسن فاكور، )دار المعرفة ٖ٘ٔٔه/ٛٗ٘الشيرستاني ،)ت:
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أبو عمر بن سراج الدين دمحم الجوزجاني، ؛ منياج الدين ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٔم(،ٜ٘ٚٔ،بيروت _
م( ٕٓٔٓ-م( ، طبقات ناصرؼ، ترجمة وتقديم،ممكو عمي التركي، )المركز القومي،القاىرةٕٓٙٔه/ٛ٘ٙ)ت:

،ٕ/ٕٓٗ. 
؛ دمحم فتحي الشاعر، مصر قاىرة المغول في عين جالوت، )دار ٜٕٗ/ٕ( الطباخ، أعبلم النببلء، ٘(

 . ٙٙ-٘ٙم(، صٜٜ٘ٔ-ىرةالمعارف القا
 . ٗٔٗ/ٖ( المقريزؼ، المواعع واالعتبار،ٙ(
 
( اإليمخانيين: يعود مصطمح اإليمخانيين إلى كممة )إيل( المغولية وىي بمعنى خاضع أو مطيع وخان ٚ (

بمعنى حاكم أو ممك وبذلك يكون معنى إيمخان الممك التابع لمخاقان األعظم أؼ الذؼ يمثمو ويدين لو 
ألن ىوالكو كان يحكم من قبل أخيو الخاقان الذؼ كان يقيم في قراقورم فيو يممك ممكا  مستقبل  بالوالء، 

أؼ نائبا  عن أخيو منكوخان، ثم انتقل ىذا المقب إلى خمفائو واكسب دولتيم اسم دولة المغول اإليمخانيين 
وحتى القرن الثالث عشر، في إيران، أحمد عودات وآخرون، ، تاريخ المغول والمماليك من القرن السابع 

، صبحي عبد المنعم دمحم، سياسة المغول اإليمخانين تجاه  ٖٛ-ٖٚم(، صٜٜٓٔ -)دار الكندؼ، أربد
 -، )الدار العربي، القاىرةٔم(، طٖٖ٘ٔ-ٖٙٔٔىـ/ٖٙٚ-ٙٔٚدولة المماليك في مصر والشام )

 . ٚٔم(، صٕٓٓٓ
 . ٖٛٚ/ٙ( المقريزؼ، السموك، ٛ    (
بمدة  تقع قرب سميساط  بين  حمب  والثغور الرومية  فييا  قمعة  حصينة ،ابو عبد البيرة : وىي   (ٜ)

-،)دارصادر ، بيروت ٕم( ، معجم البمدان، طٜٕٕٔه/ٕٙٙهللا  شياب الدين ياقوت الحموؼ )ت:
 . ٕٙ٘/ٔم( ،ٜٜ٘ٔ

اب وىي قصبة جند (  حمب: بمد من ببلد الشام مبنية بالحجارة وفييا قمعة حصينة ولممدينة سبعة أبو ٓٔ)    
قنسرين وكانت تسمى بحمب الشيباء ، شمس الدين أبي عبد هللا أحمد بن أبي بكر الشامي البشارؼ 

-، )مكتبة مدبولي، القاىرةٖم(، أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، طٜٜٓه/ٖٓٛالمقدسي، )ت:
 بن إيبك الدوادارؼ ( أبو بكر عبد هللأٔ) . ٕٕٛ/ٕ؛ ياقوت الحموؼ،،معجم البمدان،٘٘ٔ/ٔم(، ٜٜٔٔ
م(، كنز الدرر وجامع الغرر المعروف بالدرة الزكية في اخبار الدولة التركية،تح، ٕٕ٘ٔه/ٖٙٚ)ت:

 . ٛٙ/ٛم( ،ٜٔٚٔ-أولرخ ىارمان،)المعيد األلماني لآلثار،القاىرة
دونمدس م( ، زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة، تح، ٕٕٚٔىـ/ٕ٘ٚ( ركن الدين بيبرس المنصورؼ )ت:ٕٔ)      

، حمزة بن أحمد بن ٓٙ-ٜ٘م(، منٜٜٛٔ-، )مطبعة ومؤسسة حبيب درغام، بيروتٔريتشاردز، ط
م(، صدق األخبار، )تاريخ ابن سباط( ،تح، عمر عبد ٜٔ٘ٔه/ٕٜٙعمر الغربي ابن سباط )ت:

 . ٓٓٗ/ٔم(، ٖٜٜٔ -، )مطبعة جروس برس، طرابمسٔالسبلم تدمرؼ، ط
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واسعة بينيا وبين دمشق خمسة أيام وبينيا وبين حمب أربعة أيام كثيرة ( حماه: وىي مدينة كبيرة و ٖٔ    (
الخيرات وفي طرفيا تقع قمعة عظيمة لمممك المنصور دمحم األيوبي، ياقوت الحموؼ، معجم البمدان 

،ٕ/ٖٓٓ . 
( حمص: وىي بمدة مشيورة من ببلد الشام وليس في الشام أكبر منيا، وكان فييا نير وقمعة حصينة ٗٔ   (

ترػ من خارج المدينة، وتقع بين دمشق وحمب في منتصف الطريق، المقدسي، أحسن التقاسيم، 
ٔ/ٔ٘ٙ . 

الممك األشرف: وىو الممك األشرف مظفر الدين موسى ابن أسد الدين شيركوه تولى أمر حمص بعد (٘ٔ    (
، الدوادارؼ، م(ٕٗٙٔىـ/ٕٙٙوفاة أبيو الممك المنصور واستمر بيا إلى أن توفى ودفن بحمص سنة )

م(، النجوم ٜٙٗٔه/ٗٚٛ؛أبو المحاسن جمال الدين يوسف ابن تغرؼ بردؼ،)ت:ٛٙ/ٛكنز الدرر، 
-،)دار الكتب العممية،بيروتٔالزاىرة في مموك مصر والقاىرة ،قدم لو،دمحم حسين شمس الدين،ط

 .ٕٚٔ/ٚم(، ٕٜٜٔ
،فايدة حماد دمحم عاشور، الجياد اإلسبلمي ضد الصميبيون والمغول في ٛٙ/ٛالدرر، ( الدوادارؼ،كنزٙٔ  (

 . ٕ٘ٙم( ،صٜٜ٘ٔ -، )جروس برس، لبنانٔالعصر الممموكي، ط
 . ٜٙ-ٛٙ/ٛالدوادارؼ، كنز الدرر،  (ٚٔ)  
م(، المختصر ٕٖٖٔه/ٕٖٚعماد الدين إسماعيل بن عمي بن محمود بن دمحم بن عمر )ت: ( أبو الفداٛٔ)  

؛ عاشور، الجياد اإلسبلمي، ٕٔٔ/ٖال.ت( ، -،)المطبعة الحسينية ،القاىرةٔفي أخبار البشر،ط
 . ٕٙٙص

 م(،تراجم رجال القرنين المعروفٕٚٙٔه/٘ٙٙ( شياب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة،)ت:ٜٔ  (
؛محي الدين ابن عبد ٕٗٔ/ٔم( ،ٕٜٜٔ-بـ )الذيل عمى الروضتين(،)دار الكتب العممية، بيروت

م(، الروض الزاىر في سيرة الممك الظاىر،تح، مراد كامل ،مراجعة، دمحم ٜٕٗٔه/ٕٜٙالظاىر،)ت:
-ٔٓٔم(، صٜٓٙٔ،)وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،الجميورية العربية المتحدة_ٔعمي النجار،ط

م(،  تاريخ ابن الفرات،تح، ٘ٓٗٔه/ٚٓٛ؛ناصر الدين دمحم عبد الرحيم ابن الفرات ،)ت:،ٕٓٔ
 . ٕٛ-ٔٛ/ٔ، ٚم(، مجٕٜٗٔ-قسطنطين زريق )المطبعة األمريكية 

م(، البداية والنياية، )دار ٖٖٚٔه/ٗٚٚ( أبو الفدا إسماعيل بن عمر القرشي ابن كثير)ت:ٕٓ  (
؛ فايده حماد دمحم عاشور ، العبلقات ٖٙ٘/ٔالسموك،  ؛ المقريزؼ،ٜٕٙ/ٖٔم(،ٜٙٛٔ-الفكر،بيروت

-ٓٚ(، صٜٗٚٔ-السياسية بين المماليك والمغول في الدولة الممموكية األولى، )دار المعارف، مصر
، )دار النيضة ٔ، أحمد عبد الكريم سميمان، المغول والمماليك حتى نياية عصر الظاىر بيبرس، طٕٚ

 . ٛٚ-ٚٚم(، صٜٗٛٔ-العربية، القاىرة
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 . ٛٚ-ٚٚ؛ سميمان، المغول والمماليك، صٕٛ( المنصورؼ، زبدة الفكرة، صٕٔ  (
خان: وىو االبن األكبر ليوالكو بن تولوؼ خان بن جنكيزخان تولى عرش الدولة اإليمخانية ( ابغإٕ)  

 م( وأقر أمراء القوريمتاؼ بأحقيتو وأىميتو لمعرش ومكث في الحكم إلى أن توفي سنةٕ٘ٙٔىـ/ٖٙٙسنة)
م( ، جامع التواريخ )تاريخ ٖٛٔٔىـ/ٚٔٚم(؛ رشيد الدين فضل هللا اليمذاني )ت:ٕٗٛٔىـ/ٕٛٙ)

المغول( ترجمة، دمحم صادق نشأت، وآخرون، مراجعة وقدم لو، يحيى الخشاب، )مطبعة الثقافة واإلرشاد 
 . ٘/ٔ، ٕال .ت(، م -القومي، القاىرة

 . ٕٗلمغول اإليمخانيين، ص؛ دمحم، سياسة اٗٛ٘/ٔ(المقريزؼ، السموك، ٖٕ)   
فرع من المغول اتجيوا إلى روسيا وبمغاريا وأسسوا إمبراطورية واسعة ضمت  -( القبيمة الذىبية :ٕٗ)    

جميع الببلد الواقعة بين نير ارتش والسواحل الجنوبية لبحر قزوين، وكان يطمق عمييا أيضا  اسم 
يم التي اشتيرت بمونيا الذىبي، فؤاد عبد المعطي القفجاق ؛ وسموا بالقبيمة الذىبية نسبة إلى خيام

؛ برتولد، شبولر، ٗٙٔ/ٔم(، ٜٓٛٔ -، )دار النيضة العربية، بيروتٔالصياد، المغول في التاريخ، ط
ىـ(، ٕٓٗٔ -العالم اإلسبلمي في العصر المغولي، ترجمة ، خالد أسعد عيسى ،)دار حسان، دمشق

، )دار سيناء، ٔب الصميبية، ترجمة، أحمد الشيخ، ط؛ كمودكاىن، الشرق والغرب زمن الحرو ٜٔص
 .ٕٚ٘م(، صٜٜ٘ٔالقاىرةـ

 . ٖٓٗ-ٜٖٖ( ابن عبد الظاىر، الروض الزاىر، صٕ٘)     
 . ٛٓٔ؛ العيني، عقد الجمان، صٖٙٔ(المنصورؼ، زبدة الفكرة، صٕٙ     (
غول ااإليمخانيين وىي معركة وقعت بين الم -م(:ٕٔٚٔه/ٓٚٙ( معركة البيرة األولى سنة )ٕٚ)     

والمماليك في ببلد الشام ،انتصر فييا المماليك بقيادة السمطان بيبرس ،وتعد معركة البيرة اول ىزيمة 
لمجيش المغولي ،اال انيا بالمقابل عززت الثقة  بالنفس والحماس في لمجيوش الممموكية لمخوض في 

دولة الممموكية،ابن شداد ،تاريخ الممك الحمبلت التالية التي قاموا المغول اإليمخانيين بيا ضد ال
 . ٖٙٔ؛المنصورؼ ،زبدة الفكرة ،صٙ٘الظاىر،ص

وىي معركة شنتيا القوات المغولية بقيادة ابغاخان  -م(:ٕ٘ٚٔه/ٗٚٙ( معركة البيرة الثانية سنة )ٕٛ)     
ى  ببلد الشام عمى ببلد الشام لؤلستيبلء عمى البيرة ، ويعد ىذا اليجوم من اكبر اليجمات المغولية عم

،ولم يستسمم اىل البيرة الذين خرجوا عمى المغول وىجمو عمييم واحرقوا جميع التجييزات العسكرية 
التابعة ليم ،حتى اضطرت القوات المغولية الى االنسحاب من البيرة دون ان يدخموا في صراع مع 

 .ٜٕٚاإلسبلمي ،ص ؛عاشور،الجيادٜٔ٘/ٚٔالقوات الممموكية ،ابن كثير ،البداية والنياية ،
وىي مدينة مشيورة من ببلد الروم كانت بيد المسممين، وىي قريبة من أبسس مدينة -(  األبمستين:ٜٕ)     

؛ كي لسترنج ، بمدان الخبلفة الشرقية )يتناول صفة ٘ٚ/ٔأىل الكيف، ياقوت الحموؼ، معجم البمدان، 
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يران وأقاليم آسيا الوسطى منذ الفتح اإلسبلمي حتى أيام تيمور(، ترجمة، بشير  العراق والجزيرة وا 
 . ٜٚم(، صٜ٘ٛٔ -، )مؤسسة الرسالة، بيروتٕفرنسيس، وكوركيس عواد، ط

؛ جبلل ٗٓٔ؛ ابن عبد الظاىر، الروض الزاىر،صٕٕٔ/ٔأبو شامة، الذيل عمى الروضتين،  (ٖٓ)    
طبعة عيسى البابي م(، تاريخ الخمفاء،)م٘ٓ٘ٔه/ٜٔٔالدين عبد ألرحمن بن أبي بكر السيوطي،)ت:

 . ٖٖٚ/ٔم( ،ٜٛٚٔ-ألحمبي وشركاه ،القاىرة
م(، تاريخ الممك الظاىر،اعتناء ٕٙٛٔه/ٗٛٙبن شداد )ت:( عز الدين دمحم بن عمي بن ابراىيم أٖ)    

 . ٔٚٔم(،صٖٜٛٔ-،أحمد حطيط،)المعيد األلماني لؤلبحاث الشرقية ،بيروت
،)دار ٕم(، ذيل مرآة الزمان،طٕٖٚٔه/ٕٙٚليونيني)ت:(أبو الفتح قطب الدين موسى بن دمحم إٖ)     

، ابن تغرؼ بردؼ، النجوم ٕٛٙ/ٔ؛ المقريزؼ، السموك، ٙٚٔ/ٖم(، ٕٜٜٔ-الكتاب اإلسبلمي ،القاىرة
 . ٛٙٔ/ٚالزاىرة، 

 . ٙ٘ٔ-٘٘ٔالمنصورؼ، زبدة الفكرة، ص(ٖٖ)    
 . ٔٗٗ/ٕ( ابن سباط، صدق األخبار، ٖٗ)     
 . ٔٓٔ/ٕلسموك، ( اٖ٘)    
 . ٕ٘ٓ/ٛالدوادارؼ، كنز الدرر،  ٗٛٔ-ٖٛٔبن شداد، تاريخ الممك الظاىر، ص(  اٖٙ)    
 . ٗٙ-ٖٙ/ٔ، ٕ( اليمذاني ، جامع التواريخ، مٖٚ)    
م(، شذرات الذىب في أخبار من ٛٚٙٔه/ٜٛٓٔ( عبد الحي أحمد بن دمحم ابن العماد الحنبمي،)ت:ٖٛ)    

م( ٜٙٛٔ-،)دار ابن كثير، دمشقٖيثو،عبد القادر األرناؤوط ،طذىب ،تح،محمود األرناؤوط، خّرج أحاد
ٚ/ٖٙ . 
-،)المكتبة العصرية،    صيدأالسيوطي، حسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاىرة ،ط) ٜٖ)

 . ٓٔٔ/ٕم(،ٕٗٓٓ
وىو شمس الدين بن عبد هللا المنصورؼ، كان من األمراء المعظمين عند  -( سنقر األشقر:ٓٗ     (

م(، ولما مات الظاىر انشق األمير سنقر ٜٕٚٔىـ/ٚٚٙالسمطان الظاىر بيبرس دخل إلى دمشق سنة )
وعصى عمى دولة بني قبلوون، واستقل بالحكم في دمشق، واحتمى بقمعتيا، وخطب لو عمى منابرىا 

م(، فتمكن السمطان المنصور من إخضاعو ، ٜٕٔٔىـ/ٜٚٙب نفسو بالممك الكامل، وذلك في سنة )ولق
م(، ٜٕٗٔىـ/ٕٜٙفاضطر األمير سنقر األشقر إلى عقد صمح معو، وبقي عمى ذلك حتى وفاتو سنة )

م(، أعبلم الورػ بمن ٜٗ٘ٔه/ٖٜ٘شمس الدين دمحم بن عمي بن خمارويو بن طولون الدمشقي )ت:
م(، ٜٗٛٔ-با  من األتراك بدمشق الشام الكبرػ،تح، دمحم أحمد دىمان، )دار الفكر، دمشقولى نائ

 . ٖ٘-ٖٗص
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؛دمحم جمال الدين سرور، دولة بني قبلوون في مصر     )الحالة ٗٚٚ/ٔ(المقريزؼ، السموك، ٔٗ)   
 .ٕٚال.ت(، ص-السياسية واالقتصادية في عيدىا بوجو خاص، )دار الفكر العربي، القاىرة

 .  ٜٛٔ( المنصورؼ، زبدة الفكرة، صٕٗ  (
وىي معركة حدثت بين المماليك بقيادة سيف الدين  -م(:ٕٔٛٔه/ٓٛٙ( معركة حمص الكبرػ سنة)ٖٗ)  

قبلوون والمغول اإليمخانيين في حمص ،وتمكن المغول من إنزال اليزيمة بالجيش الممموكي في بادغ 
يو من األرواح والسبلح فأبمو بذلك ببلء حسنا  حتى األمر،اال ان الجيش الممموكي أستبسل كل مالد

تمكنوا من صد القوات المغولية التى تراجعت أمام قوة وحزم وصمود الجيش الممموكي الذؼ قام بمطاردة 
؛أحمد حنون ٜٙٔفمول القوات المغولية المنيزمة من أرض المعركة، المنصورؼ ،زبدة الفكرة ،ص 

م(،رسالة ٕٔٛٔ-ٕ٘ٙٔه/ٓٛٙ-ٖٙٙفي عيد في عيد ابغاخان ) شكيل الشمرؼ ،الدولة اإليمخانية
 .ٛٗٔم( ،ٕٗٔٓ-آلداب،جامعة بغدادماجستير،)كمية ا

وىو مكان يعرف بوادؼ الخزندار يقع بين حماة وحمص، بيبرس المنصورؼ  -( مجمع المروج:ٗٗ  (
ىـ(، ٕٓٚة حتى سنة م(، مختار األخبار )تاريخ الدولة األيوبية ودولة المماليك البحريٕٕٚٔىـ/ٕ٘ٚ)ت:

 .ٔٔٔال.ت(، ص -تح، عبد الحميد صالح حمدان ، )الدار المصرية المبنانية، بيروت
وىي قرية صغيرة تقع في شمال الغرب في جبل غباغب من أعمال حوران في نواحي  -( شقحب:٘ٗ   (

؛ دمحم بن ٕٖٜ/ٔدمشق في طريق مرج دابق، وينسب إلييا العديد من المحدثين وأىل العمم، المقريزؼ، 
م(، تاج العروس من جواىر ٜٓٚٔم/ٖ٘ٓٔدمحم بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض الزبيدؼ )ت:

 . ٗ٘ٔ/ٖالقاموس، تح، مجموعة من المحققين، )دار اليداية، ال.ت(، 
ميبل ، ويشتمل عمى بعض  ٖٚوىو سيل واسع يقع في جنوب دمشق عمى مسافة  -( مرج الصفر:ٙٗ    (

مثل شقحب وأراكيس والزريفية، أبو بكر دمحم بن موسى بن عثمان الحازمي اليمداني  األراضي والقرػ 
م(، األماكن أو مااتفق لفظو واختراق مسماه من األمكنة، تح، حمد بن دمحم الجاسر، ٛٛٔٔىـ/ٗٛ٘)ت:
، ٔ؛ دمحم دمحم حسن الشراب، المعالم األثيرة في السنة والسيرة، طٖٓٙ/ٔىـ(، ٘ٔٗٔ-، )دار اليمامةٔط

 .  ٕٛٗ/ٔىـ(، ٔٔٗٔ-)دار القمم، بيروت
لقب يطمق عمى نائب الخان الكبير، استخدم ىذا المقب في دولة المغول اإليمخانية في  -(اإليمخان:ٚٗ)      

 . ٖٛببلد فارس، أحمد ، تاريخ المغول والمماليك ، ص
تولي بن جنكيز خان ،وكان  ( ابو سعيد بيادر بن محمود غازان بن أرغون بن أبغا خان بن ىوالكو بنٛٗ) 

م( وبقي في الحكم حتى وفاتو سنة ٖٛٔٔه/ٙٔٚمسمما  تولى الحكم بعد وفاة أبيو سنة )
م(،ابن تغرؼ بردؼ ،الدليل الشافي عمى المنيل الصافي ،تح ،فييم شمتوت،)مطبعة الخانجي ٖٖٙٔه/ٖٙٚ)

بن حجر العسقبلني ؛ أبو الفضل أحمد بن عمي بن دمحم بن أحمد إٕٓ/ٔه (،ٖ٘ٚٔ-،القاىرة
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،)مجمس دائرة ٔم( ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،تح،دمحم عبد المعيد خان،طٜٗٗٔه/ٕ٘ٛ)ت:
 .ٔٓ٘/ٔم(،ٕٜٚٔ-المعارف العثمانية،حيدر آباد ،اليند

 .ٚٔ٘-ٙٔ٘/ٕ؛ المقريزؼ، السموك، ٖٚٗ/ٜ( الدوادارؼ، كنز الدرر، ٜٗ)
 .  ٙٔ٘/ٕ( المقريزؼ، السموك، ٓ٘   (

(القبيمة الذىبية، فرع من المغول اتجيوا إلى روسيا وبمغاريا وأسسوا إمبراطورية واسعة ضمت جميع ٔ٘)  
الببلد الواقعة بين نير ارتش والسواحل الجنوبية لبحر قزوين، وكان يطمق عمييا أيضا  اسم القفجاق ؛ وسموا 

فؤاد عبد المعطي الصياد، المغول في التاريخ، بالقبيمة الذىبية نسبة إلى خياميم التي اشتيرت بمونيا الذىبي، 
؛ برتولد، شبولر، العالم اإلسبلمي في العصر ٗٙٔ/ٔم(، ٜٓٛٔ -، )دار النيضة العربية، بيروتٔط

؛ كمودكاىن، الشرق والغرب ٜٔىـ(، صٕٓٗٔ -المغولي، ترجمة ، خالد أسعد عيسى ،)دار حسان، دمشق
 .ٕٚ٘م(، صٜٜ٘ٔ، )دار سيناء، القاىرةـٔط زمن الحروب الصميبية، ترجمة، أحمد الشيخ،

( حميضة بن أبي نمي بن  دمحم بن حسن بن عمي  بن  قتادة   بن   إدريس  الحسني  الشريف عز ٕ٘)   
( في حياة أبيو وأخوه رميثة ٖٖٓٔه/ٔٓٚالدين ، وعرف عنو الشجاعة  والكرم  وولي  أمر مكة سنة )

م( ٕٖٔٔه/ٕٓٚوبين أخيو رميثة والتي لم تنتيي إال بمقتمو سنة ) واستمر بيا إلى أن نشبت الخبلفات بينو 
 .ٜٛٔ/ٕ، ابن حجر العسقبلني ، الدرر الكامنة ، 

 .ٕٔ/ٖ؛ المقريزؼ، السموك ، ٕٛ/ٗ( أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، ٖ٘  (
وا واستقروا بحوض ( القفجاق أو القبجاق: وىم فرع من األتراك كانت تسكن حوض نير أرتش، ثم انتقمٗ٘) 

نير الفولجا في جنوب روسيا وكانت تعرف أيضا  بدولة المغول الذىبية، أحمد بن عبد الوىاب بن دمحم بن 
،)دار الكتب والوثائق ٔم(، نياية األرب في فنون األدب،طٖٖٗٔه/ٖٖٚعبد هللا الدائم القرشي النويرؼ،)ت:

 . ٖ/ٖٔه(، ٖٕٗٔ-القومية، القاىرة
؛ دمحم حمزة إسماعيل الحداد، السمطان المنصور قبلوون )تاريخ ٗ٘/ٖٓنياية األرب،  ( النويرؼ،٘٘   (

 . ٜٔم(،    صٜٜٛٔ-، )مكتبة مدبولي، القاىرة ٕوأحوال مصر في عيده ومنشأتو العمرانية، ط
وىو بركو خان بن جوجي بن جنكيز خان بن سمطان مغول القفجاق، اعتنق اإلسبلم  -ركو خان:( بٙ٘)

إلى المسممين، واشتدت العداوة بينو وبين ابن عمو ىوالكو، وذلك بسبب قتمو لمخميفة المستعصم  وكان يميل
؛ ابن تغرؼ ٖ٘م( ، ابن شداد، تاريخ الممك الظاىر، صٕٚٙٔىـ/٘ٙٙباهلل وتخريبو لببلد المسممين توفي )

بد الفتاح عاشور،)الييئة بردؼ، المنيل الصافي والمستوفي بعد الصافي ،تح،دمحم دمحم أمين ،قدم لو،سعيد ع
 . ٜٖٗ/ٖم(، ٜٗٛٔ-المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة

 . ٖٙ-ٖ٘( ابن شداد، تاريخ الممك الظاىر،صٚ٘(
 . ٕٛ( المنصورؼ، زبدة الفكرة، صٛ٘(
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 .ٖٛ-ٕٛالمنصورؼ ، زبدة الفكرة ، ص (ٜ٘(
الدولة التركية، نشره وقدم لو،  ؛ المنصورؼ، التحفة الممموكية في٘ٗٗ/ٚٔ( ابن كثير، البداية والنياية، ٓٙ(

 .ٕ٘م(، صٜٚٛٔ-،)الدار المصرية  المبنانية ،القاىرةٔعبد الحميد صالح حمدان،ط
 .ٕٓٔ؛ عاشور، العبلقات السياسية بين المماليك والمغول، صٖٙ٘/ٔ( المقريزؼ، السموك،ٔٙ(
العرش المغولي سنة  منكوتمر بن طغان بن باطو بن دوشي خان بن جنكيز خان، تولى -( منكو تمر:ٕٙ)

م(، وكان مع أخيو ابغا خان في حممتو عمى ببلد الشام ولم يستمر طويبل  فقد مات ٕٙٙٔىـ/٘ٙٙ)
م(ابن الوردؼ، تاريخ ٜٖٗٔه/ٜٗٚم( ، عمر بن مظفر بن عمر بن دمحم ،)ت:ٕٔٛٔىـ/ٓٛٙسنة )

 ٛٚٗ/ٔخبار، ؛ ابن سباط، صدق األٕٕٔ/ٕم(، ٜٜٙٔ-،)دار الكتب العممية،بيروتٔابن الوردؼ،ط
. 

 .ٕٓٔ؛عاشور ،العبلقات السياسية بين المماليك والمغول،صٖٙ٘/ٔ( المقريزؼ ،السموك،ٖٙ)
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ( عاشور ،العبلقات السياسية بين المغول والمماليك ، ص ٗٙ)
وىو تدان منكو بن باتو بن جوجي بن جنكيز خان تولى الحكم بعد وفاة أخيو منكو  -( تدان منكو:٘ٙ) 

م( عزل ٕٛٛٔىـ/ٙٛٙم( واستمر في الحكم مدة ستة سنوات، وفي سنة )ٕٕٛٔىـ/ٓٛٙ) تمر سنة
 . ٜٚ/ٗنفسو عن الحكم وابتعد عن الحياة السياسية وجمس لمتعبد، ابن تغرؼ بردؼ، المنيل الصافي، 

م(، تشريف األيام والعصور في سيرة الممك ٜٕٗٔه/ٕٜٙ( محي الدين ابن عبد الظاىر، )ت:ٙٙ(
، )وزارة الثقافة واإلرشاد    القومي، الجميورية ٔمراد كامل، راجعو، دمحم عمي النجار، ط المنصور، تح،
 .٘ٚٔ-ٗٚٔ/ٔ؛ المقريزؼ،السموك،ٙٗم( ، صٜٓٙٔ-العربية المتحدة

وىو تبلبوقا بن طغان بن باطو بن دوشي بن جنكيز خان، صاحب الببلد الشمالية، تولى  -( تبلبوقا:ٚٙ(
م( ودام حكمو أربع سنوات، ابن تغرؼ بردؼ، المنيل الصافي، ٕٕٛٔىـ/ٓٛٙالحكم بعد ابيو سنة )

ٛٓ-ٛٗ . 
 .ٙٚٔ/ٔ( المقريزؼ، السموك، ٛٙ)
وىو طقطاؼ بن منكو تمر بن طغان بن باطو بن دوشي بن جنكيز خان تولى الحكم في  -( طقطاؼ:ٜٙ(

وفاتو سنة ببلد القفجاق، بعد تبلبوقا واستمر في الحكم مدة ثبلثة وعشرين سنة وكانت 
 . ٕٖٙ/ٕم( ، ابن حجر العسقبلني، الدرر الكامنة، ٖٛٔٔىـ/ٙٔٚ)

؛سرور، ٕٕٔ؛ عاشور، العبلقات السياسية بين المماليك والمغول، صٜٖٚ/ٕ( المقريزؼ، السموك، ٓٚ(
 . ٕٛٔدولة بني قبلوون في مصر، ص

ن مسمما ، وكان السمطان وىو اوزبك خان بن طقطاؼ تولى الحكم بعد وفاة أبيو وكا -( أوزبك خان :ٔٚ(
الناصر دمحم قد أرسل إليو لطمب الزواج من األميرة المغولية فوافق عمى طمبو، ووصمت ىذه الرسل إلى أوزبك 

م( ، واستمر أوزبك خان في حكم مغول القفجاق حتى وفاتو سنة ٖٖٙٔىـ/ٖ٘ٚخان في سنة )
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خميل بن أيبك بن عبد هللا الصفدؼ م( بعد أن دام حكمو اثنتي عشر سنة، صبلح الدين ٕٖٗٔىـ/ٓٗٚ)
م(،أعيان العصر وأعوان النصر،تح،عمي أبو زيد، نبيل أبو عشمة وآخرون،قدم لو،مازن ٕٖٙٔه/ٗٙٚ)ت:

 .  ٕٛٗ-ٔٛٗ/ٔم(، ٜٜٛٔ-،)دار الفكر،بيروتٔعبد القادر المبارك،ط
 . ٕٗٓ/ٕ( المقريزؼ، السموك، ٕٚ(
قطاؼ تولى الحكم بعد وفاة أبيو سنة وىو جاني بك بن أوزبك خان بن ط -( جاني بك:ٖٚ)

م(، المقريزؼ، درر العقود الفريدة ٖٚ٘ٔىـ/٘٘ٚم( واستمر في الحكم حتى وفاتو سنة )ٕٖٗٔىـ/ٓٗٚ)
ه(، ٖٕٗٔ -، )دار الغرب اإلسبلمي، بيروت ٔفي تراجم األعيان المفيدة، تح، محمود الجميمي، ط

ٔ/ٜٗٚ  . 
م( ، كنز الدرر وجامع الغرر المعروف الدر ٖٖ٘ٔه/ٖٙٚ)ت: ( أبي بكر عبد هللا بن أيبك الدوادارؼ ٗٚ(

 -الفاخر في سيرة الممك الناصر، تح، ىانس روبرت رويمر، )المعيد األلماني لآلثار، القاىرة
 . ٕٔٛ-ٕٓٛ/ٜم(، ٜٙ٘ٔ

،)دار ٕم(، صبح األعشى في صناعة اإلنشا،طٚٔٗٔه/ٕٓٛ( أحمد بن أحمد الفزارؼ القمقشندؼ ،)ت:٘ٚ(
؛ عاشور، العبلقات السياسية بين المماليك والمغول ، ٖٛٔ/ٚم(، ٜٚٛٔ-مية ،بيروتالكتب العم

 . ٕٛٔ-ٕٚٔص
وىم سبللة من الحكام المحميين ذوؼ األصول األفغانية التي يعود أصميا إلى األسرة  -(  آل كرت:ٙٚ(

وظل آل كرت يحكمون المناطق التي تعد مراكز لمغوريون  الغورية، واعتبروا أنفسيم ورثة لمغوريون 
القديمة وىي ىراة والحصون الواقعة داخل منطقة الغور، كميفورد ادمونت بوزورث، السبلالت اإلسبلمية 

 . ٕٖٗال.ت(، ص-، )دار الكتب الوطنية، أبو ظبئالحاكمة، ترجمة، عمر المبلح، ط
ن خراسان تقع بالقرب من بوشنج واصطخر وكانت من أجل ( ىراة: وىي مدينة عظيمة من أميات مدٚٚ(

 . ٜٖٙ/٘الببلد وأعمرىا وأحصنيا، ياقوت الحموؼ، معجم البمدان، 
( عباس إقبال، تاريخ إيران بعد اإلسبلم، نقمو عن الفارسية، دمحم عبلء الدين منصور، مراجعة، دمحم ٛٚ(

 . ٕٖٗث، السبلالت اإلسبلمية، ص، بوزور ٜٓ٘م(، صٜٛٙٔ -السباعي، )دار الثقافة، القاىرة
وىو ركن الدين دمحم بن ابي بكر بن عثمان ميرغني تولى حكم أسرة آل كرت سنة  -( ركن الدين دمحم:ٜٚ(

م( ثم تزوج ركن الدين بأميرة غورية وبذلك اعتبر نفسو وريث لمغوريون، وقتل سنة ٕ٘ٗٔىـ/ٖٗٙ)
 . ٕٖٗم( ، بوزورث، السبلالت اإلسبلمية، صٕٛٚٔىـ/ٙٚٙ)

دارة أسرة آل كرت بعد قتل جدة  -( شمس الدين دمحم:ٓٛ( وىو شمس الدين بن أبي بكر تولى حكم ىراة وا 
م( ، وأطمق عمى نفسو لقب شمس الدين كيين أو األصغر وذلك لمتميز ٕٛٚٔىـ/ٙٚٙركن الدين سنة )

 .ٜٓ٘إيران، ص م(، إقبال ، تاريخٖٚٓٔىـ/٘ٓٚبينو وبين جده واستمر في الحكم إلى أن توفى سنة )
 . ٓٔ٘( إقبال، تاريخ إيران، ٔٛ(
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( غياث الدين: وىو غياث الدين )الثاني( بن معز الدين بن غياث الدين حافع تولى الحكم بعد وفاة أبيو ٕٛ(
م( ، وتمكن من ضم العديد من األراضي الواقعة غرب خراسان، ودخل في صراع ٖٓٚٔىـ/ٔٚٚسنة )

( ، وسيطر عمى ىراة حاضرة آل كرت وتمكن تيمور من أسر مٖٔٛٔىـ/ٖٛٚطويل مع تيمور سنة )
 . ٕٖٗغياث الدين مع ابنو وأخيو وقتميم في السنة نفسيا، بوزورث، السبلالت اإلسبلمية الحاكمة، ص

وببلد اليند من الغرب منيا مفازة  وىي ببلد واسعة يحيط بيا من الشرق نواحي سجستان -( خراسان:ٖٛ(
الغزية ونواحي جرجان ومن شماليا ببلد ما وراء النير، أما جنوبيا يمييا ببلد فارس وحتى ببلد الديمم، 
وتضم أميات المدن في الببلد مثل نيسابور ومرو وىراة؛ ىو أبو القاسم دمحم بن عمي الموصمي 

م(، صورة األرض، )دار صادر، ٜٚٛىـ/ٖٚٙ)ت: الخوممي البغدادؼ المعرف بابن حوقل النصيبي 
 .ٖٛ٘/ٔم(، ٖٜٛٔ-ايدن، بيروت

 . ٕٖٗ( بوزورث، السبلالت اإلسبلمية الحاكمة، صٗٛ(
وىو األمير مبارز الدين دمحم بن مظفر شرف الدين تولى حكم األسرة المظفرية بعد  -( مبارز الدين :٘ٛ(

ألمير مبارز الدين ىو المؤسس الثاني ليذه م( ، ويعد اٖٖٙٔىـ/ٖٙٚوفاة ابيو شرف الدين سنة )
م(، واستمر حكم األسرة ٖٙٙٔىـ/٘ٙٚاألسرة وكان يحكم مدينة يزد في عيد أبيو وذلك في سنة )

 . ٚٓ٘م( ، إقبال، ترايخ إيران، صٜٖٙٔىـ/ٜ٘ٚالمظفرية حتى سنة )
 .ٕٖ٘( بوزورث،السبلالت االسبلمية الحاكمة،صٙٛ)
م( ، من أشير العمماء في ٖٗٙٔىـ/ٙ٘ٚبن عبد الرحمن األيجي )ت:( وكان أشيرىم عضد الدين ٚٛ(

فارس تولى أمر القضاة وكان شافعي المذىب ولو عدة مؤلفات في الفمسفة وعمم الكبلم واألخبلق كان 
أشيرىا )المواقف في عمم الكبلم( الذؼ يعد من الكتب الميمة في عمم الكبلم، إقبال، تاريخ إيران، 

 . ٖٓ٘ص
ق: وىي ببلد مشيورة وكبيرة ذات قرػ ومدن واسعة، وعد اىل الشرق ىذه الببلد من جنان الدنيا ( العراٛٛ(

األربع لوفرة خصبيا، وسمي العرب ما بين النيرين الشمالي بالجزيرة والجنوبي بالعراق ويقع أسفل أرض 
حيحو ، رينود ؛ أبو الفداء، تقويم البمدان اعتنى بتصٖٜ/ٗالعرب، ياقوت الحموؼ، معجم البمدان، 

؛ لسترنج، بمدان ٖٖٔه(، صٓ٘ٛٔ-البارون ممك كوكن دسيبلت،)دار الطباعة السمطانية، باريس
 . ٓٗالخبلفة، ص

قميم فسيح اول حدودىا آرجان من جية العراق والسيرجان من جية كرمان )  -( فارس:ٜٛ( والية واسعة وا 
يند ومكران من جية السند، ياقوت ومن جية ساحل بحر اليند سيراف ويسراق من جية ساحل بحر ال

 . ٕٕٙ/ٗالحموؼ،معجم البمدان، 
مدينة متوسطة تقع بين نيسابور وأصبيان من أعمال فارس، ياقوت الحموؼ، معجم البمدان،  -( يزد:ٜٓ(

٘/ٖٗ٘ . 
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 . ٖٗ٘( إقبال، تاريخ إيران، صٜٔ(
م أسرة آل إينجوا سنة (أبي إسحاق: بن محمود شاه جمال الدين ممك أشرف التشوباني تولى حكٕٜ)

م( ، وحاول أن يمد سمطانو إلى يزد إال أنو لم يتمكن من ذلك، بسبب اصطدامو ٕٖٗٔىـ/ٖٗٚ)
بطموح المظفريون الذين تمكنوا من االستيبلء عمى أغمب المدن وقتل أبو إسحاق سنة 

 . ٕٖٚم( ، بوزورث، السبلالت اإلسبلمية، صٖٚ٘ٔىـ/ٛ٘ٚ)
أوالد األمير شرف الدين محمود الذؼ حكم قبل موت أبي سعيد بيادر في فارس وىم  -( أسرة آل إينجوا:ٖٜ(

م( ، بعد طرد الشيخ أبي إسحاق عن تمك المدينة وانتيى ٖٖٗٔىـ/ٕٗٚولكن استقبلليم بدأ منذ سنة )
 . ٛٓ٘م( ، إقبال، تاريخ إيران ، صٖٚ٘ٔىـ/ٛ٘ٚعيد ىذه األسرة بعد مقتل الشيخ أبي إسحاق سنة )

وىي والية مشيورة وناحية كبيرة معمورة ذات ببلد وقرػ ومدن واسعة تقع بين ببلد فارس  -: ( كرمانٜٗ(
 . ٗ٘ٗ/ٗمكران وسجستان وخراسان، ياقوت الحموؼ، معجم البمدان، 

وىي بمدة عظيمة في ببلد فارس ، وتقع في وسط ببلد فارس بينيا وبين نيسابور مائتان  -( شيراز:ٜ٘(
م(، المسالك ٜٚ٘ه/ٖٙٗاق إبراىيم بن دمحم الفارسي األصطخرؼ )ت:وعشرون فرسخا ، أبو إسح

 .ٖٓٛ/ٖ؛ ياقوت الحموؼ، معجم البمدان،  ٕٗٔ/ٔم(، ٕٗٓٓ -والممالك، )دار صادر، بيروت
( شاه شجاع: وىو جبلل الدين شاه شجاع بن دمحم بن مظفر شرف الدين تولى الحكم في حياة أيبو سنة ٜٙ(

الشجاعة وحسن التدبير، وتمكن من االستيبلء عمى مدينة تبريز م(، وعرف عنو بٖٛ٘ٔىـ/ٜ٘ٚ)
وكرمان، ثم ممك أصفيان التي كان قد عيد بيا إلى ابنو زين العابدين واستمر بيا إلى أن قتل سنة 

 . ٕٗٓ/ٙم(، ابن تغرؼ بردؼ، المنيل الصافي،ٜٖٓٔىـ/ٚٛٚ)
 .ٕٖ٘ة الحاكمة ،ص؛بوزورث ،السبلالت اإلسبلميٖٓ٘( إقبال ،تاريخ إيران ، صٜٚ) 
وىو شاه شجاع بن ولي بن دمحم بن مظفر اليزدؼ، نشأ في كنف والده وتولى الحكم في  -شاه شجاع: (ٜٛ) 

م( وخمصت لو جميع ممالك طبرستان ٖٗ٘ٔىـ/٘٘ٚأصفيان وشيراز في عيد عمو شاه شجاع سنة )
 . ٕ٘ٓ/ٙلصافي، م( ، ابن تغرؼ بردؼ، المنيل أٖٚٔىـ/ٓٚٚوبقي عمى ذلك حتى وفاتو سنة )

ألشتات األوصاف الحميدة من طيب  وىي مدينة عظيمة ومشيورة في ببلد إيران،جامعة -( أصفيان:ٜٜ (
التربة وصحة اليواء وحسن صورة أىميا وحذقيم في العموم والصناعات، زكريا بن دمحم بن محمود 

 ٜٕٙ/ٔىـ(، ٜٓٙٔ-م(، آثار الببلء وأخبار العباد، )دار صادر، بيروتٖٕٛٔىـ/ٕٛٙالقزويني )ت: 
. 

 . ٕٖ٘( إقبال، تاريخ إيران ، صٓٓٔ (
ىي مدينة عامرة حسناء ذات أسوار محكمة باآلجر والجص، وتعد من أشير مدن و  -( تبريز:ٔٓٔ (

 . ٖٔ/ٕأذربيجان، ياقوت الحموؼ، معجم البمدان، 
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م(، الفضل المبين عمى             عقد ٜٗٔٔم/ٕٖٖٔ( دمحم جمال الدين القاسمي الدمشقي،)ت:ٕٓٔ  (
 .ٜٕٓم(،صٖٜٛٔ -، بيروت، )دارالنفائسٔالجوىر الثمين، تح، عاصم بيجة البيطار، ط

( إدريس الجبلئرؼ: ابن حسن برزك بن حسين تاج الدين تولى الحكم بعد وفاة والده سنة ٖٓٔ   (
م( ، وينتمي إلى إحدػ القبائل المغولية التابعة ليوالكو، ويعد حسن برزك ىو المؤسس ٖٔٗٔىـ/ٓٗٚ)

األناضول، وتمكن إدريس الجبلئرؼ من ليذه األسرة، والذؼ عينو اإليمخان أبو سعيد حاكما  عمى ببلد 
م( واستمر يحكميا حتى ٖٓٙٔىـ/ٔٙٚاالستيبلء عمى أذربيجان وفرض سيادتو عمى إقميم فارس سنة )

 .ٕٖٛ-ٕٖٚوفاتو، بوزورث ، السبلالت اإلسبلمية الحاكمة، ص
تمر في م( واسٖٙٙٔىـ/ٚٙٚ( شاه محمود: بن دمحم مبارز الدين تولى حكم مدينة اصفيان سنة )ٗٓٔ  (

 .ٕٖ٘م(، بوزورث، السبلالت اإلسبلمية الحاكمة، صٖ٘ٚٔىـ/ٙٚٚحكميا حتى وفاتو سنة )
وىي أحد قبلع جبل كيموية في مدينة أصفيان الواقعة في ببلد إيران، إقبال، تاريخ  -( سفيد فارس:٘ٓٔ   (

 .ٖٗ٘-ٖٖ٘إيران، ص
 . ٕٖٔ/ٕفارس، ابن حوقل، صورة األرض، وىي قمعة مشيورة تقع بكرمان في ببلد  -( قمعة )بم(:ٙٓٔ  (

 . ٖٗ٘-ٖٖ٘؛ إقبال، تاريخ إيران، صٕٗٓ/ٙ( ابن تغرؼ بردؼ، المنيل الصافي، ٚٓٔ   (
 .ٖٗ٘؛ إقبال، تاريخ إيران، صٔٓٔ-ٓٓٔ( سرور، دولة بني قبلوون في مصر، صٛٓٔ   (

لى الحكم بعد وفاة اخيو السمطان ( أحمد: وىو األمير عماد الدين بن األمير مبارز الدين دمحم تو ٜٓٔ     (
محمود شاه وعرف عنو الشجاعة، وكانت لو معرفة بالعموم والموسيقى، وشيد عيده العديد من 

م(، ابن تغرؼ بردؼ، المنيل ٖ٘ٔٔىـ/ٖٔٛالصراعات التي كان قد دفع حياتو ثمن ذلك إذ قتل سنة )
أبي بكر ؛ أبو الخير شمس الدين دمحم بن عبد الرحمن بن ٕٔٙ٘الصافي، 
م(، ٜٜٛٔ-،)دار الجيل ،بيروتٔم(، الضوء البلمع ألىل القرن التاسع ،طٜٙٗٔه/ٕٜٓالسخاوؼ،)

ٕٔ/ٔٙ . 
وىو زين العابدين عمي بن شاه شجاع، وعيد إلى أبيو بحكم فارس وشيراز  -( زين العابدين:ٓٔٔ     (

ت اإلسبلمية م(، بوزورث، السبلالٖٛٛٔىـ/ٜٓٚم(، توفى سنة )ٖٚٚٔىـ/ٙٚٚوذلك في سنة )
 .ٕٖٙ-ٕٖ٘الحاكمة ، ص

أو تيمورلنك بن ترغاؼ برالس كوركان كان من المغول الذين يعيشون حياة بدوية  -( تيمور:ٔٔٔ     (
ضمن عشائر جغتاؼ، عاش تيمور أيام صباه بين أفراد قبيمتو البرالس األوزبكية ويقال أن أمو من 

ن من إقامة امبراطورية عسكرية مترامية األطراف في سبللة جنكيزخان ، واتخذ لنفسو لقب األمير، وتمك
آسيا الوسطى والغربية والجنوبية، واتخذ سمرقند حاضرة لو وقاد العديد من الحمبلت ضد العراق وببلد 

م(، أبو دمحم أحمد بن دمحم بن عبد هللا بن إبراىيم الدمشقي األنصارؼ ٙٓٗٔىـ/ٚٓٛالشام، وتوفى سنة )
م(، عجائب المقدور في أخبار تيمور، ٕٙ٘ٔه/ٗ٘ٛوف بابن عرشباه )ت: دمحم شياب الدين المعر 

؛ ابن تغرؼ بردؼ، ٕٙ/ٗ؛ المقريزؼ، السموك ، ٖٔٗ/ٔىـ(،ٚٔٛٔ-)مطبعة أردوكابند في بندر، كمكتا
 .ٖٓٔ/ٗالمنيل الصافي، 
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 .ٕٕٙبوزورث ،السبلالت االسبلمية الحاكمة ،ص (ٕٔٔ)     
صرة الدين يحيى بن األمير مبارز الدين دمحم استمر في حكمو حتى وىو شاه ن -( شاه  يحيى:ٖٔٔ     (

م(، وتولى من بعده شاه منصور آخر حكام األسرة المظفرية، إقبال، تاريخ إيران، ٖٛٛٔىـ/ٜٓٚسنة )
 . ٗٗ٘ص
وىو شاه منصور بن شاه مظفر بن األمير مبارز الدين دمحم تولى الحكم سنة  -( شاه منصور:ٗٔٔ)
بتقدميم نحو أصفيان في سنة  م(،ودخل في صراع مع اخوتو بعد ان سمع ٖٛٛٔه/ٜٓٚ)
نزال اليزيمة بيم واستمرت الصراعات في عيده إلى أن تمكن ٜٖٔٔىـ/ٖٜٚ) م(، فتمكن من دحرىم وا 

 . ٔٗ٘رلنك من قتمو وبقتمو انتيى حكم األسرة المظفرية، إقبال، تاريخ إيران، صاألمير تيمو 
                                     .ٕٕٙ( بوزورث، السبلالت اإلسبلمية الحاكمة،ص٘ٔٔ(

 
 

 


