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 الممخص:
 فػػػةي ػػػةفي،يشػػػ االيلخااية اػػػةياكااػػػةيلكيل اػػػاـيلػػػة ويلاكلػػػةيللفيػػػكؿيكلليػػػةفيلخ ظػػػـي ػػػ يلل ة ػػػفةي  ػػػاف

فػاي وكهاػةييلفياػةيفلةلفاػةيلخطػةلؼيي ك ػةي  ػاةيللسػاطة ي اػحيم ػـيلف ةلطكيي ةسلطة ةييةفيللفيػكؿ
للػاكؿيلخسػيفاةي ػ ي ةيففةيليهاليلل ويساةسةيكي احيففلا ةاليللاكلةيلل  ةساةيكفمةكلةيلا  كةيللحيلكةي

لخ لفػػةاي اػػحيللػػاكاياليلللة  ػػةيلئػػةيكلل ةي ػػةي  ئػػةي ػػ يلخ ػػةلاـيلل  اػػا يلوػػفةفيلخفػػةفيفػػفي ػػاـييػػةك ي
للفلفػةاافيلكيللف ةةوػافي ػ يلاػؾيللف ػةطؽيوػااةي وػيي ػفيمفةاػةيمػاكااةيفػفياميل لػال ييػػةة  ي

للاكلػػةيلخااية اةللػػاةعيللف اػػوييفواال ػػهل ،ي قػػاي ة ػػالياػػهييللػػاكايالي فوة ػػةيللسػػكةيلمفةاػػةيللاكلػػة،ي اائػػة
كللسػاطة ي اػحيففلا ةلئػػةي ػ يلاػةلفيكلل ػةلؽيك ػةضيللئاف ػػةيللفيكلاةيلإلف ةلطكةاػةلمفةاػةيللمػاكايلل  اا 

ي.اكلةيللففةلاؾي  يف ةي مكيللشةؽي فةيظااليمة زليوايلكسو احيلةلو يللاكلةيلل  ةساةي
ي(.للاكلةيلل ييةاة،يااية اةف  بيلخلل افةاليللفولةماة:ي)لل ةل ةاليلخسةاة،ي

Family conflicts over the position of the Ilkhanids and their impact 

on the state, from Hulagu to the Jalayiri state 

Mohsen Rashak Hammadi 

Rusafa Third Breeding 

 
Abstract: 

The Ilkhanate formed a state or a territory belonging to the Mongol state and 

the Great Khan in the capital, Beijing, so the Mongol Khan could not control 

the rule of a sprawling empire, especially after it extended its influence over 

the property of the Abbasid state and an attempt to cross into Europe, which 

took the policy of Islamic countries to rely on their statelets  And its 

representative in the distant provinces to ensure safety from the rebels or 

opponents in those areas not coming out against it as well as protecting its 

borders from any external attack on it, these mini-states were like a wall to 

protect the state, and the Ilkhanian state also represented an impenetrable 

shield to protect the distant borders of the Mongol Empire and control its 

property  In Iran and Iraq and imposing hegemony on the lands of the 
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Abbasid state, it also remained a barrier against the expansion of the Mamluk 

state in Egypt towards the east. 

Keywords: (family conflicts, the Ilkhanate position, the Galerian state). 
يللفقافة:

فسػػػةلةيل  اػػػةيللاكلػػػةيلخااية اػػػةيلاكلػػػةيللفيػػػكؿيلل ظفػػػحيلػػػـيلسػػػلفةيطػػػكايي قػػػاي فػػػاييف يإ
لفةليئػػةي ةخسػػلقيؿيكلو ػػةاليللػػهلاليللقاةااػػةيكللفسػػ كلةيمػػافي ػػةةياكخ ػػكيلخ و ػػةؿي  ئػػةي

 قايل ةاياكخ ػكي،ييكل يفياكللهيللل يلوـيلفيؾيللاكلةيلل  ةساةيكلم ـيساطةلهي اائة
يللػحيفسػةمةاليشةسػ ةفػايمػاكاياكللػهييخالةاةيلماليةغةالػهيكساةسةيوـيللكمالاليلي  
لهيل ػػةبيللاكلػػةيلل واػػةيفػػفيللػػكافي ػػ ي ئػػايللقػػك ي فػػةياػػكيغاػػةيلفيللمػػةؿيلػػـيا قػػحي،ي

 س بيلل ةل ةاليلخسةاةيللل يل ئ اليلل اشيكلخ ل ةايف ةي وػييكللوكوحيللساةساةي
 ػػػؿياػػػهييلخفػػػكةي،ييك ػػػيةةيللسػػػفك اااػػػ يللي ػػػة يي ػػػفياكةيلخفػػػةل يوػػػ ةؼيللشي ػػػاة
ي.يسةافالي  ئةاةي ة اةيلااكلةيلخااية اة

ل لفػػػاالي ػػػ ياػػػهليلل مػػػػ ي اػػػحيللف ػػػةاةيللف ة ػػػة يلااكلػػػػةيف ئػػػةيلل ػػػكا  ي ػػػ ي لة ػػػػهي
 ئة  شةميكةشاايللاافيللئفهل  ي  ي ةفويلللكلةاخي ويي فيللفةل ويللل يل ا الي  ي

لل ػػةلؽي ػػافيلخمليلػػافي قػػؿيللف اكفػػةيفػػفيللف ػػةاةيلخ   اػػةيلل ػػزلكمي ػػ ي لة ػػهيلػػةةاخي
كللقزلزي  ي لة هيللماػة يللساةسػاةي ػ ي،ييك ئف ي  ي لة هيلةةاخيللاكلةيللفيكلاةي  يلاةلف

يلل ةلؽي ئايللساطة يللفيكلاة.ي
 التمهيد :

  ػاي،ييكاػ يلفػةة يلة  ػةيلاكلػةيللفيػكؿ،يي  كييةفي ػ يل ػكافيلخااية اػةا لئايف
 ي اػػحيللف ةةوػػافيلو ػػة يلخااية اػػةيكفػػفيافيلم ػػـيسػػاطةلهي اػػحيللػػ يايمػػافيلػػـيللقوػػة

فاةيللكسػاويف ة ػهي ااي م،ييكخو ةاليفالي كلهيكساطةلهي  يللم ـ،ييالكلحيللساطةي اائة
إهيلةسؿيمفاةي س ةاةي قاةا ياكخ كيخملؿي،ييللفماطةيلماليساطةلهيم ـيلاوـيلل يا

إهي) ػػةفي،يي(227-226يص،ييـ5985،ييكلل ػػةلؽي)لل ػػكا  لخ ػػزل يللية اػػةيفػػفيلاػػةلفي
 كييةفيا ةؼي االنيافياكخ ػكياسػلطاوي  اشػهيللػهميافػةي ااػهيافيا ػكفياليفػةنيفا ػةيف 
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كافياػػهليللفاػػؾيو ػػالي مةلػػةيكطاػػا يكفسػػلقة يلئكخ ػػكي،ييفسػػاطةلنيكفلف  ػػةني ػػ يففةلػػؾيإاػػةلف
 (.ي337يص،يي5 ،ييـ5961،ييللفشئكة (ي)للئفهل  يةفيكلسةلهي

 سػفئةيإلػحيكمػالاليلالةاػةي،يييايللفماطػة  ايلفيام ـياكخ كيساطةلهي احيللػ 
ة ػةييػةفي قػايم ػـيا ،ييم ػـيلق ػكليفػفياكخايفيلاوةي  يللفسةمةيكلخافاةيلل كفيلمػالي

 فػةياسػ ايل اػاـي،ييزل ػالفيملػحي ا ػكفةللكما يلخالةاةيللل يل ػاايفػفيلل ػةلؽيكيةسػةفيكف
كلهة ا ػػةفيملػػحيشػػةطاي ئػػةيللػػةويق  ػػهياشػػفكفيكل اػػاـيااػػةةي  ػػةيكة ا ػػةيكلل زاػػة ييآةلف

ي)ف ػػافيللػػاافي،ييللوةللاػػةيملػػحيشػػةطايللوػػةلاليق  ػػهيلػػكةلف كفػػ صي ػػةمبيسػػي قةيللػػةـك
يكفػػػ صيغة ػػػ يلاػػػةلفيلل اكي ػػػة ة ػػػةفييػػػةلكفيكل اػػػاـي ػػػةةويليفاػػػةيل  ةكل ػػػة(يففةلػػػؾيللػػػةـك

 (.338يص،يي5 ،ييـ5961،يي)للئفهل  
بياليسػػاطةياكخ ػػكيللػػهمي ػػةؿيف  ػػبيكلقػػ  ة ػػالي فاػػويللكمػػالاليلخالةاػػةيلمػػ

كلقػبيلخاايػةفيففاػزيلػاليلسػةلهيلللػ يلكلةوػاليللم ػـي،يلاايةفيك ة ػالياكللػهي ةخااية اػة
كل ئـياشةة كفي  يللم ـي،ي ويني في كفياهييلقسة ي ة كلييةو افيلايةف،ييففي  اي

اسػػكلي فسػػلقاافي ػػ يللم ػػـيكل فػػةيام فػػكفي ةسػػـي ػػكلبي  ػػهيكاػػاا كفيلػػهي ػػةلكخ ياميا ئػػـيل
كسػػة اي  ػػايللفسػػة ةي،يي(553يص،ييـ5971،ييل قػػكاي ةسػػفهي)للقػػزلزلليػػةفيكاوػػة كفيل

كفػػةيا  ػػاي،يي ػػافيلل ة ػػفةي  ػػافيك ػػافيللاكلػػةيلخااية اػػةي اػػحياػػهليلخسػػلقيؿي ػػ يللم ػػـ
 فةيلفل ػوي ػفي،يي اـيموكةياكخ كيلقكةاالةميل ليةبيلليةفيلل ااا،ييلاؾيلخسلقيلاة

موكةيلل اسةيللل يلسلا ةيي ائةيلليةفيلل ااايق ؿيلل وكي فيلةاؽي ك ةيف ة سهي احي
إخيلفيللشػػػة اةي ػػػ ي،يي(249-248يص،يي5 ،ييـ5961،يلية اػػػةي)للئفػػػهل  ف  ػػػبيل

 وػيي ػفي ي ػةالي،ييللم ـيكلللأواةي احياكلػةيلخااية اػةي ةيفػةيفػفي  ػؿي ػك ايمييػةف
لف  ػبيللية اػةي،يي ػةييػةففيملحيك ة ياكخ كيكلػكل يل  ػهيل ةفيللطة اللكايللل يلة طي ا

،يفيلػػػػةااي)للئفػػػػهل  ة ػػػػةياكيماػػػػ يف ػػػػويلليػػػػةفيلللوػػػػكاضيق ،ييـ(5265اػػػػػ/663سػػػػ ةي)
ي(.256-255يص،يي5 ،ييـ5961

يااليللمق ةيللل يم ـي ئةياكخ كيللاكلةيلخااية اةيففيامي ػكعيفػفيلل ػةل ةالي
،يي ي لهيللطا ةيكللك كة يفويل ػةلايلسػةلهيكل  ػة ي شػاةلههلؾيا كايل،يي احي ةشيللية اة

ا قػايلخيػةافيللقػاة ي،يي ويي فيفةيلفازي ػهيكلفلػوي ػهيفػفي ػك يك ػاة يساةسػاةيك سػ ةاة
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ي أ  ػػة ييةا ػػةني ػػ يليلاػػةةيلل ة ػػهطف ئـي ػػ يللسػػاطةيإهي ػػةفيمأ اػػحيلل ػػك ي ػػ كفػػفياقػػـك
ك اياك ؿيللفئةـيقو افيففياكخاييفففيلك ةي اػهيللي ػةؿيللقاةااػةيلل ػك يفةل ػزي،ييللم ـ

فئفةي  يللاكلةيكاـيا ة ةيللهمي ةؿيكخاةيلل ئايكا  هيللوةل ياشفكفيللػهالكلحيفئػةـي اػةا ي
-322يص،يي5 ،ييـ5961،ية ا ػػةفي)للئفػػهل  للمفػػياليلل سػػ ةاةي ػػ يكخاػػةيا ػػةفيكاه

324.) 
اكخ ػػػػكي اػػػػحيزفػػػػةـيلخفػػػػكةيلاك ػػػػكؿي ةلاكلػػػػةيإلػػػػحيك اػػػػحيللػػػػةغـيفػػػػفيسػػػػاطة ي

،ييإخيافيمػػاك يلللػكلةيلخسػػةمياكيلللفػةايافػػةلنيكلةايك ػػةيز،ييلخسػلقةلةيفػػفي ػؿيلل ػػكلم 
كاةاػػؽييميا قػػايشػػةةؾي) كفقػػكة(يلخ ػػفيللوػػة  يلئكخ ػػكي ػػ يلل ػػةلعيللػػهميالةي ػػافي ػػك 

ة ضيكلـي،ييحيلل ة فةكمافيطابيف هياكخ كيلل ؼيكلل كا يإل،ييسة ايلقياةف،يي ك ة
(ي ػػػػػػػهلؾي  ػػػػػػػاي324-322يص،يي5 ،ييـ5961،ييالفةـ)للئفػػػػػػػهل  ا ػػػػػػػ يلقفػػػػػػػةياميل

يص،يي5 ،ييـ5961،ييهيلئكخ كي)للئفػهل  سك لةمي فياشفكفيللهمي لؿيل اـيليي 
ي(.323

 :ابرز الصراعات االسرية -
 

 تائي:صراع اباقا وبراق الجغ -1
 ػػةشيلخااية اػةيك ف ةة ػػةيلخفػػةل ي،يي ػػةييػةفي  ػػة لني اػػحيك ػاةياكخ ػػكلػكلحيا ة

،ييك اػػحيللػةغـيفػػفيالفػةـيللفةلسػػاـيللةسػفاةيللػػكل يللف  ػػب،ييكل وػة يف اػػويللقكاالػةم
  ةيلقفاةياشفكفي فيةغ لهيل اؿيللف  بيففيياقغاةيافيلقفةيلـياياكيففيف ة وي 
إخيا ػػػػهيلػػػػـيا ػػػػايفػػػػفيا ةوػػػػاييففػػػػةيلوػػػػطةييإلػػػػحي،يييػػػػيؿيلللقػػػػةبيكطاػػػػبيكايلقفػػػػةل 

،ييـ2111،ييزاػػػةؽيلخةكل ي)ا  ػػػةؿسػػػمةبيكلل ػػػكا يلكخالػػػهياكفيامياوػػػةة يلافشػػػة ؿيكللخ 
 ػػةييػػةفي ةلم فػػةيكلللػػةكمي ػػفي اػػةـيللوػػلفيلػػـياليػػهياميل ػػةل يكلفػػةيللسػػـيا ة،يي(247صي

موةظػػةني اػػحيكمػػا يلخسػػة يللمة فػػةي،ييسػػا  يوػػاياشػػفكفيللياوػػهي ػػفيموػػكةيللقكةاالػػةم
 فػةي اوػهي فئفػةيللموػةظي اػحيمػاكايكخالػػهي،ييخالػه ػأفيا قػةيي اػحيم ػـيكي،ييكلظئػةةيللػكا

ي2 ،ييـ5961،ييو ػةؽي)للئفػهل  لفؿيففي  ؿيل  ة ي فكفلهيفيػكؿيللقففياميلئااايفم
 (.52ص،ي
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-5265ق/681-اػػػػػ663ة ػػػػةييػػػػةفيسػػػػ  ةي شػػػػةي ةفػػػػةني)افلػػػػاالي لػػػػة يم ػػػػـيل 
لكل ػهيالسفالي ةلئاك يكلخسػلقةلةيكلػـي،يي(215 ومةي،ييـ5968،ييـ(ي)لافي كؿ5282

لئااػػػاليلخيفػػػفي  ػػػؿيل  ػػػة ي فكفلػػػه)للقو ةؽيكلل يلػػػةم(ي ػػػ ي ػػػيايفػػػةيكةل يلل ئػػػةيلهي ػػػةفي
،يي5968،ييـ(ي)لػػػافي ػػػكؿ5271-5266اػػػػ/668-664مة فئػػػةي ػػػةلؽيلل يلػػػةي يسػػػ ة)

 قاي،يية ةييةفيف هيافي ةفيلل ةلعي افيلةاؽي ك ةيك ك يمكاوفةيلل ال يق ي(224ص
للػػهمي،يي(718-717يص،ييـ5982،ييكلةةلؽي)شػػ كخ ػػكيكل  ػػة ييلخياػػةيوػػاي ػػسػػة ايا
إهي،يية ػػػةييػػػةفي ةغ لػػػهي لمسػػػافيلل ي ػػةيكلفيا ػػػكفيلمػػػالي وػػػكهيسػػػاطةيلخاايػػػة اافا  ػػويا 

لخيلفيللكوػػػوي ػػػةفيا ػػػةبي،يية ػػػةييػػػةفةييفسػػػ كايااػػػكل ي ف  ػػػك ي  ػػػهيإلػػػحيا اةسػػػؿيكزاػػػ
 يةل اػةيلال سوي اػحيلف ة اػةاليلخااية اػةيلل سػ ةاةيكلم ػا ةاليلل ػاشيكللف اكفػةاليلل

ي احيوـيلخااية  كفػةي،يي(222-225يص،ييـ2111،يياػةيل وػكهيي)ا  ػةؿقفي ةلؽي ـز
،ييا ػػػػكا ي)للئفػػػػهل  افيلػػػػـيل فػػػػةؿي فػػػػويللف اكفػػػػةاليملػػػػحيلسػػػػلأهفيللػػػػكزاةيفػػػػفيلليػػػػةفيل

كا ةي ػةزياكةيللػكزةل يكاوػةاـي ػ يللسػةمةيللساةسػاةي،يي(55ص،يي2 ومةي ،ييـ5961
يـ2158،ييوقةي كل يللاكلةيكفمة ئػةيلخسةسػ )للطةي ل ك ئـيفمطي،ييلل س ةاةيكلإلالةاة

 .(51ص،ي
 ػػػػكةي ئػػػػةي ا ػػػػكفيغةزاػػػػةي ػػػػياي  ػػػػةزالي لػػػػةيايزاػػػػةة يللػػػػكزاةي ػػػػأفياسػػػػل اي ػػػػةلؽيل

كللفشةاالاليلللػ يلػـي اػحياوةاػةيل ػالايياة  ايم كلهي احيللف اكفةالي ة ،ييلخااية ااف
وػيي ػفيفشػةة ةي  ػكالةية ةييػةفي اةيللل ياش ئةي احي يايا يطةيلل  كةيكلقةاةيللمف

مفاػػةيهلاليك ػػةفيلل،يية ػةييػػةفلػهميام ػػـيللػػ يايوػففيمػػاكاياكلػػةيا اغػكؿي)ايػػكي ػػةلؽ(يل
ة ػةييػةفيإهيل ػا ويلخيػكافي مػكياهة ا ػةفي فػةي ػةفيفػفيلقياػةي لةيايسا اةي احياكلةيا 

للػهميا ػزؿيازافػةيسػةمقةي مػؽييإخيافيلسل فوي كللهيكل اليلئـي قاػةا يللقةيػايشػاةلفكف
إخي،يية ةييػةفيلمػاليلػأواةيوػيطي ةيالػهةيكلـياسةي  كالةيللهمي وةي  هيل  اشي  كال

ا هيافةي قلؿيلقفةل يللسلةيللهافي ة كليفكووياسةلةييككزعي قةاةي س ةيي احي اشػهي ػ ي
 (.25-23ص،يي2لل ومةالي ،ييـ5961،يياف ويلفةااـيفة يايةلي)للئفهل  

إهيلسػليؿيلخفاػةي ةاػاكي)ل ػفي ػـي ػةلؽ(ييػةك ي،يية ةييةفوايا يةلؽ شؿيلفةاي 
ك ػػايم ػػؿي اػػحي،ييلقفاػػةيوػػاييػػةفيللاكلػػةيلاملػػؿيفػػةيل قػػحيفػػفيف ػػةطؽيفػػةيكةل يلل ئػػة
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ففػػةيلوػطةي ػػةلؽي،ييا ػـيف  ػكلفةييػػةفيفيػكؿيللقو ػةؽيللػػهميافػايي يفسػػافيالػؼيفقةلػؿ
قػحي قػكلالي ةاػاكي ػ يف ة ػةيملػحيللل،ييإلحيلخ سمةبيلمفةاةيكللموةظي اػحيمػاكاياكللػه
فةغفػػػةي اػػػحيهلػػػؾيل ػػػاـي،ييةيكةل يلل ئػػػةفػػػل لئػػػالي ةللةلوػػػ يكلخلوػػػةؽي اػػػحيلقسػػػاـي ػػػياي

ة ػػةييػػةفيؾي كلػػهي ػػ يزموػػهي اػػحيف ػػةطؽي وػػكهيا لسػػل الاللهيلل ةفاػػةيفي ػػة ي ةاػػاكيكلسػػلئي
-718يص،ييـ5982،ييكلةلئػػةيكللقوػػة ي  ػػااةي اػػحي ةاػػاكي)شػػ يكظػػؿيفلػػأفينيلل ػػكا 

755.) 
 ػػك يلوػػةبيي ػػةلؽ قػػايشػػ ؿي،ييوػػ ي ػػاكفي ةيػػا افػػةيلخلوػػةؽي اػػحيلقسػػاـيلخةللػػـي

 ػةيك ايل طاقػكلي ػةل اشيلا ،ييكللساطة ي احيف ةطؽي وكهييفوي ةااكيكف  كلفةة ةييةفيا 
ة ػػةييػػةفيك ػػةؿيلئػػـي)إهلي  ػػلـيفلوقػػافي اػػحياػػهليللقػػكؿي ػػيايلاػػةلفيكالػػكل ي اػػحيففةلػػؾيل 

إهيلفياػهليلخلوػةؽي،يي(22-21ص،يي2 ،ييـ5961،يي ااػه(ي)للئفػهل    ل ةاايكل قسـي
كافي ةاػػػاكي،ييا ػػػبي ػػػ يف ػػػامةيللف ةةوػػػافيفػػػفييػػػيؿيللوػػػيطي اػػػحي  ػػػكبيللػػػ يا

سػػػػاأففيفػػػػفيلللمةشػػػػةالي ػػػػةلؽيخمقػػػػةنيإهيشػػػػ  هياػػػػهليلل فػػػػؿي اػػػػحيلوػػػػ ةؼيللف ة سػػػػافي
ك ػةفيا ػايلل ػا ي ػ ي،ييكلفيام ػؿي اػحيللفػايلل سػ ةم،ييكللساطة ي احيف ةطؽي وػكهاـ

،ييـ5961،ييل ةؾي ػػ يللف ة ػػةياسػػمبي كللػػهيلاك ػػويللئزافػػةي  ػػةلؽي)للئفػػهل  مػػةؿيلخشػػ
 (.22-21ص،يي2لل ومةالي 

،يي ػ يل ػالايلليطػةيلل سػػ ةاة،ييكلسػلفةاليلخمػال يلللػ يلػـيامسػبيلئػػةيمسػةب
 قايابيللييؼي افيلفةل ي اشي ةلؽيملحي ةايا ؿيإلحيمايلخ للةؿيكلػـيامػةكؿي ػةلؽي

ففػةي،ييفمة ػة ي ػةلؽيل ة ػبي ياةلػةمي قايخمظيلخفاػةي ا  ػةؽ،ييلييؼللساطة ي احيل
 (27ص،يي2 ،ييـ5961،ييففيلل اشي)للئفهل  لاليإلحيل سمةبي كللهي

لو اػػالييمػػافيفػػةؿيإلػػح،ييةكؿي ةاػػاكيلسػػلييؿيللظػػةكؼيلمفةاػػةي وػػكهييكم فػػهمػػ
ةؽ( ف  حيك ػػػااي ػػػؿيفػػػ ئـيايةطػػػبيل يػػػةي ػػػػ)اكةلة ػػػةييػػػةفي ي ػػػةيللػػػكايكلل ػػػال ةيفػػػويل 

كففيسك يمػةؿي ػةلؽي،يي(31-27ص،يي2 ،ييـ5961،ييلة اؽي)للئفهل  ل ةمبياكيلل
يةلاليللم ـيكلخفةفي ةمسفةلللمؽيل  هي ا لفكةياغكؿيإلحيف س ةي ةااكيللهمي اـيلهييا

لفيمػػا يلل ػػةلعي ػػافيلطػػةلؼيلل ػػزلعي،يي(31صي،يي2 ،ييـ5961،ييلسػػلق ةلهي)للئفػػهل  
لسػػةؼي ػػ يف ػػةاة يلخفػػكلؿيكلليػػيؿيكللػػاكلبيللساةسػػ يااليإلػػحيسػػك يامػػكلؿيللة اػػةيإهي
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ففػػػػةيااليإلػػػػحي،ييك ػػػػايشػػػػفؿياػػػػهليلل سػػػػؼيكزاػػػػةييفسػػػػ كاي ػػػػؾ،ييكلخ لػػػػال يللياػػػػةيف ػػػػةة
،يي ،ييـ5961،ييفيازافلػػهي)للئفػػهل  وػػكةاـي  ػػهيكالف ػػكي لفل ػػةضيلل واػػةيفػػفيلل ة ػػهيكي

 (ي31ص2
ية ػةييػةفايل ك ايلسػل ،يي ةفيخي ايففي ئةاةيلئهليلل ةلعيخ يفيللم ـيلأل كل

ـيكف ػػهي668كل ػػااؿيفاة ػػةي ػػ يل اػػاـيلهة ا ػػةفيسػػ ةيلفكل ئػػةي ػػةلؽيإهيلمػػةؾيفػػفيفاا ػػةي 
 اػـي ػةلؽي ػفيطةاػؽيلخفاػةيفةغػةكؿي ل فػوي  ػاي،يي فاويليكلهيكلخفةل يكلة ةفيللاكلػة
 ػػاييأؿي ػػ ئـي اػػؿي)إهلي ػػةفيل شػػافيكلغػػكفكلفػػةيسػػ،ييلخاايػػة اافيل ػػفيا ئػػؿي ػػةا يلل ػػاش

هلي ةفيللقةاـيل ي قايس ؽ،يية افةيلامةبيفة يوة ا ة ةييةفي هلؾيافةيايةيكلفي ة  ةافةيكل 
،يي2 ،ييـ5961،ييلل ػػػاشي)للئفػػػهل  اهاػػػبيل ػػػاليكل لػػػةضيطػػػةاقئـيملػػػحي ػػػا ةيلفػػػةي

 (.31ص
 قػػايلةسػػؿيل ة ػػةييػػةفيل ػػةلؽي،ييفمةكلػػةيلمقػػفيللػػافة يايػػهاليلقفػػكةيلل ػػةييفيػػةاة

(ي5كاػ ي)،ييلل ػؼي ػفيللقلػةؿكافي ػةضي ااػهيوػي يشػةكطي،ييةيي ف ةفيلكل ايففياي 
ك ػياييي(يافيا ػكايإلػحيااػةةي2)،ييةفيإلػحيوػوةؼي ئػةيللسػ الل اصيكفػ مئـيغز ػةيك ةفػ

،ييـ2111،يياػػبيلاقلػػةؿي)ا  ػػةؿألل(يافي3)،ييةؿيللفمػػةؿيالطػػةؽيإلػػحييػػةطةيكخياػػاعيياػػ
 (.223يص

ا سبي ةلؽيفػفيييلػهيل ػزل ي  اػة يفػفييةسػةفي،يي ةفيللشةطيلقكؿيفيةمي الني
كف ئـي اسكي،ييغاةيافي ةلؽيللفلئكةيلـياسل بيلةاميافةليه،يية ةييةفي  ئة ؿيلزي ة  ايل

ك ةيػايي،ييللهمياشةةي ةفيلل اصي اهيف امةيلخ ااـيغاةيلفيفةي ةؼي في اشهيك الػه
،ييقلػػةؿيخيغاػػةي)ا  ػػةؿلقفاػػةي ياةلػػةميشػػ ويغػػةكةييمػػافي ػػةؿيل ئػػـي ػػة كليفػػفيل ػػؿيلل

ي(.224ص،ييـ2111
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 نائين :اريان الجغاقا خان والنوكدصراع اب -2
 

فيكفةففي ة ةيلا اشي أفة،يياش ؿيللقوة ي احي ةلؽيمة ـي يايفةيكةل يلل ئة
شػ ؿيظئػكةيطةيوػةييغاػةيافيللكوػويلػـياسػلفةي قػا،يي ػةيافففياميل لال يفػفي  ػؿيلل ي

ي،ييغز ػػةي ػػةي يمػػة ـهميا ػػكايل لفػػةيئـيإلػػحي  ػػكالةيلل يلل ك ػػالةاةفيللػػ كفػػفيللػػايي ػػـك
ة ػةييػةفي مكي ػياي ػةةويفسػلياافيل شػيةؿيل يإهيلك ئالياهييللطةيوة،يي ةاكخ كيكلاييا ة

  يف ة لهيللوة اةيفويللففةلاػؾي اػحيلةضيللشػةـيل لقةفػةنيلئػزليـيللفيػكؿيللفل ػةة ي اػحي
 (.257-255ص،ييـ5942،ييئايي)ل فيللوةلال 

للشػةـيكلل ػكا ية ةيلفياك ػؼيزموػهي مػكي ػيايكلفةـياهليلللئااايلليطاةيلوطةيل 
وػـيلك ػهي مػكييةلسػةفيلاقوػة ي،ييإلحيل ةازيكلف فيففيطةايلل ك الةاةفيفػفي ػياي ػةةو

ةعيلل ك ػالةاةفي ػ يوػاك ػؿيفئفػةي اػةا يلل ػاشيلكلػاييلةغػكفيللػهميلفػفيفػفيلي،يي اائـ
لخيل هيف صيلخفةفيل قةاةاـي  يفاا ةياػةل يفمةكلػةيف ػهيلاسػاطة ي اػائـي،ييل ااـيس سلةف
يـ5961،ييلطة ةيلهي)للئفػهل  يةك ئـي احيساطةفيلليةفيكلل قة ي احيليكوفةفي اـ

ي(.72ص،يي2 ،ي
 

 صراع أحمد تكودار عمى منصب االيمخانية : -3
 

 ػاـيلػةؾيكةاػ ي،ييففيلخفكةيللل يلواةيللوكوحيكلل ةلعي  يللفمػاطيلخسػةم
يـ(ي لا ػػػةيل ػػػة له5282اػػػػ/681ة ػػػةييػػػةفي)كاػػػهليفػػػةيسػػػةاي  ػػػايك ػػػة يل ،يي يلام ػػػـشػػػة 

ففةيسةاـي،ييإهيا هيلـيالةؾياميكةا يله،يي(218يص،ييـ5954،يي فةضي)ل فيلل  ةم
   ػػاي،ييفيفةشػمئةل لئػاي ػ يللػا ةعي ػ،يي ػ يابيلل ػةلعيلخسػةميكلخ قسػةـيإلػحي يلػػاف

يااية اػػةية ػػةييػػةفيللػػهمي ػػةالي مقػػهيللشػػة  ي ظػػةلنيليافةلػػهيلل اااػػةيللل ػػةعيلةغػػكفي ػػفيل 
لفةيللويةيللل يشفاالي  ةةيلخفةل ي  يلخسػة يللمة فػةي،يييةفية ةك ك هيلخ فيلخ ةبيخ 

كلللػػ يل ػػاالي اػػحيوػػةكة يلللفسػػؾي   ػػكاي ػػة كفيكلم ػػةـيللاةسػػةيكلللػػ يل طػػ يل  ػػةيل ػػةلاي



 هـ1444-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 
7533 

 ػػػكالةيل  ػػػةيل  ػػػة يففػػػةيلاليإلػػػحيليلاػػػةةيل،ييبيلخاايػػػةفلخسػػػة يللمػػػؽي ػػػ يلػػػكل يف  ػػػ
 (ي.275يص،ييـ5998،ييخ كيس ةني)للف  كةماكي

فمةكلػػػػةيفػػػػ ئـي ةللياػػػػبي اػػػػحيللف ة سػػػػافي،ييللويػػػػةالي سػػػػةاةيلةفػػػػةي ػػػػةفيل ػػػػةؼ
ـيسػػ حيلخفػػةل يإلػػحي ػػةضيسػػاطةلئ،ييةكق ػػؿيف ػػوياميف ػػةافةاليلسػػةا،ييكللف ةةوػػاف

،ييكةاالةميخملكل يللفك ؼيكليواػؼيشػا يلليػيؼ احيللكوويففيييؿي قايف اويللق
 ػػ يللػػا ةعيلةغػػكفيل  ػػةليلل ػػةعي،ييكةغػػـيفػػفيلخملاةطػػةاليلللػػ يلليػػهاةيل وػػة يللف اػػو

ل وػػػـيلئػػػـي كلػػػكمييػػػةلكفيزك ػػػةياكخ ػػػكيلللالفاػػػؿيقةغػػػكفيإهي ة ػػػالييا ػػػ ػػػفيفةشػػػمئـيكي
،ييةفيل  ئػػةي)للئفػػهل  لسػػة اييكل فػػؿي اػػحيلكلالػػهيلل ػػةشي اػػحيللػػةغـيفػػفيلفيل ػػكالةي ػػ

افػػػةيل ػػػكالةي فػػػةي ػػػةفيسػػػكليلخ ػػػفيلخ  ػػػةيلئكخ ػػػكيكلخمػػػؽي،يي(95ص،يي2 ،ييـ596
يـ5985،يي  يلخااية اةي) ئفػ ك ك هياولقايلااكةيللساةس يي ةلم ـيمسبيلم ةـيللاةسة

 (.73يص،ي
   ػػايلةغػػكفيا لظػػةيللوة ػػةيكل ػػكالةي،ييلػػـيافوػػ يلقفػػةي ػػاكفيك ػػكاي ةخ لقػػةـ

،ييلػػهليل ػػأيإلػػحيل  ػػاليلةغػػكفي ػػفيللف ة ػػب،يياػػاةؾيفيػػةطةيلليػػكضي ػػ يزفػػةـيللسػػاطة
ةي  ػؿيلةغػكفياػ قـي ااػهيففػ،ييكف صيفةي ةفي اايلةغكفيإلحيشفويللاافيفمفػايلل ػكا  

 (.73ص،يي2 ومةي ،ييـ5961،ييك احي ةيالهي)للئفهل  
 ائػػػةيي اػػػحيللػػػةغـيفػػػفيوػػػ ؼيل ػػػكالةيللساةسػػػ يلخيل ػػػهي ػػػااياليػػػهي ػػػةلةلاليا ػػػا

لػػػهليل ػػػأيإلػػػحي،يي  ػػػهيل  ػػػة يلل ػػػةل ةاليلليةة اػػػةي وػػػيي ػػػفيليوػػػؼ،ييف ػػػامةيللاكلػػػة
كلة فػةي،يي ك ػهيفسػام يللااة ػةيك اياوةةياهليلللمكؿيللش كؾي مكييفف،ييل ل ةؽيلخسيـ

 ػػػةؽيلك ػػػكعياكللػػػهي ػػػافيفيػػػكؿيللقو،ييسػػػيـللوػػػيكطيللساةسػػػاةيل  ةلػػػهي اػػػحيل ل ػػػةؽيلخ
،ييـ5998،يي)للف  ػكةمففةي سبيكايللطة اف،ييافياقةليفي ةسـيلخسيـهكللففةلاؾيللا

اػةيلل ػاصيفػويافيل اػفيللوة ،ييكففيوففيلخفكةيللساةساةيلللػ ي ةشػةي ئػة،يي(259ص
 ئػػػػكيوػػػػففي،يي(249يص،ييـ5998،يي(ي)للف  ػػػػكةمـ5283/اػػػػػ685للففةلاػػػػؾيسػػػػ ةي)

 فػػػةيا ػػػػهيلاةؾي ػػػةفيلل ػػػػاصيفػػػػوي،يي ػػػهلؾيلخفػػػػةفيفػػػفياميوػػػػيكطييةة اػػػةي اػػػػحي ػػػػياي
،ييـ5975،ييعيلسػػةمي)ل ػػفيلا ػػؾللففةلاػػؾيا ػػكاي ةلموػػةظي اػػحيلل ػػاشيكلللئاػػأيقمي ػػةل

 (.261-249ص،يي8 
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ل فػػػػػػؿي اػػػػػػحيمفةاػػػػػػةيللمػػػػػػاكايفػػػػػػفيكل،ييافيف ة ػػػػػػةيل ػػػػػػكالةي فيػػػػػػةطةيللسػػػػػػاطة
 ةفيم  ةيف ػهيك ط ػةيليسػل الايلفكل ئػةيلل  ئػةيللاليااػةيلللػ ي،ييلخ لال لاليلليةة اة

 ةااػةيلةغػكفي ليػػهيفػفيلسػػيـيل ػكالةيسػػ  ةي ػ يلوػةة يكوػػـيلغاػبي شػػةيةيللفيػكؿيللػػهافي
،يي(275يص،ييـ5954،ييةلطكةاػػػةي)ل ػػفيلل  ػػػةم ػػاكليل ػػكالةييةة ػػػةي ػػفي ػػكل افيلخف 

 وػػػػػيي ػػػػػفيللػػػػػكزاةيف ػػػػػايللػػػػػاافيللػػػػػهميلظئػػػػػةيللفاػػػػػؿيخةغػػػػػكفيكليػػػػػهياواػػػػػةيللي ػػػػػكفةي
إهي ػػاايللةغػػكفي،يي(99-98ص،يي2لل ػػومةالي ،ييـ5961،ييئـي)للئفػػهل  كللفػػ لفةلل ا 

كاياػػويكخلػػهيوػػـيا ػػافيلل ة ػػهي،يي وػػةبيف ػػةطؽي وػػكهيل ػػكالةيلل  اػػا ي ػػ يللػػةلميكلل ػػةلؽ
كهيل ػػكالةيل افػػهي وػػ ؼيلخل ػػةييمػػافيك ػػاي ػػ يهلػػؾيكسػػااةيلوػػةبي وػػ،يي كوػػةي ػػ ئـ
 (.511-98ص،يي2لل ومةالي ،ييـ5961،ييلةي)للئفهل  لل س ةميلااكي

لفةـياهييلخ  طة ةاليل أيل كالةيإلحيلل فؿيللا اكفةسػ يفػويلةغػكفيمػافيلةسػؿي
،ييلػػةلػػحيلل ػػاصيكلل فػػؿي اػػحيلسػػلقةلةيللاكيللاػػهي ةيػػايي اا ػػةؽيلاي ػػةيي ػػفيةغ ػػةيل ػػكالةيإ

كلػػـيل ػػامي،ييما ئػػةيشػػ ةيل ػػكالةي يسػػةةلهيل اا ػػةؽ،يياا ػػةؽغاػػةيلفيلةغػػكفيلسػػلمةؿي 
 اػحيلل  ػوي قػايلأزفػاليلخكوػةعيكلسػل اي،يي اةيلاسيـيامي لا ةيلا ة اةللفسة  يللال

س حيلةغػكفيخسػلفةلاليإهي،ييللطة افيلافكل ئةيك الاليلخ ماةزلاليلخسةاةيل ييلخفاةاف
،ييغاػػػػةيل ػػػػهي شػػػػؿ(515-511ص،يي2 ،ييـ5961،ييا ػػػػاكلك ةفيكلف ػػػػة  ي)للئفػػػػهل  

ياايػةفي)للئفػهل   ايةلكيك ةااكيلوفئـيل ة  هي  ي ةل هيل اؿيف  بيلخي ة مةزي مك
 .(512-99ص،يي2 ،ييـ5961،ي

لفييػػكضيلةغػػكفي ػػ يسػػاؾيللساةسػػةيف مػػهيلخاةلؾي ػػا ـي اةلػػهي اػػحيللفكل ئػػةي
،ييلخفيؾيكلللوةكضافقةسفةي  ياؿيلفاي وكهيي اكفي لةؿيمافيل أيل أيهياف،ييلل س ةاة

ففػػػةي  ػػػؿيل ػػػكالةيا ػػػاي اسػػػةيلف اػػػويللشػػػكليك ػػػايا ػػػةيللائػػػةيلةغػػػكفي ػػػة ضيللموػػػكةي
 (.248-246صي،ييـ5993،يي اااي)لخفافكلشلايلل ةلعيففي

لفي ػػػةلةيلةغػػػكفي ػػػ يلسػػػلفةلةيلل ػػػةلعيكللفكل ئػػػةي ػػػةضي ااػػػهيلػػػك اةيلخفػػػكلؿي
،ييفةل ػةاليلا  ػاي ػة ئةال ػةؼي طػاشيل سػبيلخفػكلؿيكيي أيػه،ييللطةياةيللئايةيلل ػاش

،ييففػػةي  اػػهيالطػػةكؿي اػػحييزا ػػةيللاكلػػةيلللػػ ياػػااةاةيلل ػػكا  يللػػهميل اػػـيل ػػكالةي ػػهلؾ
ية ةييةفي)للف  كةمؽيلللئـيلا كا  ي أ هياويللسـيخ كمافية وكليف مهيللفةؿيايهيااو
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إهيل ػػأيإلػػحيلئااػػايكل لػػزلزيك اػػهيللػػاافي،ييكلػػـيالػػةؾيللفمةكلػػة،يي(238يص،ييـ5998،ي
،يي5 ،ييـ5935،يي ػػػةخيليوي)لل ػػػػزلكمكللئةفػػػػهي،ييفشػػػةؼيللفػػػػةؿي ػػػ ييةلسػػػةفيز  ػػػ 
،ييك اي  صيلةغكفي  يللم كؿي احيلخفكلؿيللل يل ا هي اػحيفكل ئػةيل ػكالة،يي(2ص

كلفػػةيخ يلل  ػػةي ػػ يسػػفة ي،ييكل اػػفيللمػػةبي ا ئفػػةيكلللػػ ي ة ػػاليلل ػػة افي ػػافيللطػػة اف
ي2 ،ييـ5961،يي  وسهي)للئفهل    ة يل كالةيلسلياـيلةغكفيللااة يللساةس يليةضيلل

للم ػػا ةييةفيفػػفيل ػػكالةيكلسػػ  هي ػػ ي ا ػػةي ػػيالماػ يطاػػبيلخفػػ،يي(553-552ص،ي
ففػةي  ػؿيل ػكالةياطفػيفيفػفي ئػةي،يي(275يص،ييـ5954،ييويية لهي)ل فيلل  ةمف

مػػافيايػػهييإلػػحي،ييإخيافيليطػػأي ػػ يلللقػػااة،ييلةغػػكفيك ػػاـي اةلػػهي اػػحيللفكل ئػػةيخمقػػة
ك اياشػةةي،ييةيلاةييلمالية ةاةي اا ةؽيلمافيل لفةعيلخسة يكلل ظةي  يلفةي  يطهيكلو

 اا ةؽي احيل كالةي قلاهي قةؿي))افيلل اكي ايك وي ػ ياػاؾي ػةقكلحيافيل ئػزي ااػهي ػ ي
،ييافيا ػ و((ي)للئفػهل   قةؿيلمفػايل ػهيخيافاػؾي  ػالنيكخيفػةخني فػةهلي سػةيي،يياهييللاااة
،ييلفيللػػال فافيقةغػكفي ػػ ي  ػةيلخاايػػةفيلسػػلياكلغاػةي،يي(552ص،يي2 ،ييـ5961

إهيسػػػةاـي ك ػػػةي ػػػ يلشػػػيةؿيلل ػػػاشيك ةالػػػهيكفػػػفي ػػػةفي،يياك ػػػةيكلةكؽيك كشػػػ ةبيللوة ػػػة
 ةية كليلةغكفيففيس  هيكل لييهي ةشيلخااية اةي،ييامةويلةغكفي  يموؿيلخ ل ةة

ي(.321ص،يي5 ،ييـ5935،يياػي)لل زلكم683س ةي
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 المبحث الثاني
 كيخاتو حول العرشو بايدو صراع 

اايػةفي ػ يللاكلػةي  ػايف  ػبيلخ ةااليا كل يلل ةلعيلخسةميمكؿيفػفيا لاػ ي
ةشػصي ايػةلكيل ػفيل ة ػةيي قا،ييكلخ قسةفةاليكشا يلل ةل ةاليإهيسةايلخة ةؾ،يك ة يلةغكف

ي  ضيل يةيفةؿيلاةشصي ةااكي فيطةغةفي ػفياكخ ػكلغاةيلفيل،يييةفيففي  ؿيلل  ض
  ػػااي ػػؿيللوػػةاقافي ػػ يف ػػةال ي،يياػػهليلخ قسػػةـيفػػفيلوػػةة يلاوػػلفيكلخوػػطةل ةالكفػػةيسػػ  هي،ي

يك ةإهي ػػةفي ايػػةل،ييفةشػػمئـ ك ػػايللوقػػكلي،ييكي اػػحي يػػالاااػػكي ةيػػبي اػػحيكخاػػةي ػػيايللػػةـك
 احيلسل  ةايغةزلفي فيلةغكفيللهمي ػةفي ةيػبي اػحيكخاػةييةلسػةفيق ئػـي ػة كليايشػكفي

ليةوػػػػحي ةاػػػػاكي ػػػػفيلةشػػػػامهي،يي(5ص،يي3 ي ػػػػومة،ييا.ال،يي  ةكلػػػػهيك أسػػػػهي)لل اػػػػة
،ييـ5985،ييلةشػػػػػاصي ايػػػػػةلكي) ئفػػػػػ  ػػػػػلـي،ييلف ة لػػػػػهي قػػػػػكل افيللاةسػػػػػةيكلووػػػػػؿيلخ  ػػػػػة

لػػهليل ػػاةيافػػةي قلػػؿي ػػؿي،يي ة ػػاليساةسػػةي ايػػةلكيلفاػػؿيلي لقػػةـيكلخسػػةلؼ،يي(582ص
 فػةي،يي(582-577ص،يي2 ،ييـ5961،يياف  ػبي)للئفػهل  ففيةغبي ػفيلةشػامهيل

ملػحي شػؿيكزاػةيي ػاةيللػاافي ئػةفي،ييللاكلةيكفيز لئػةي سػ بيلسػةل هوحي احيلفكلؿي 
ففػػةيلوػػطةيللػػحيل ػػالةي فاػػةيكة اػػةيل ػػةؼي)لل ػػةك(ي،ييللز  ػػة  ي ػػ يف ةل ػػةيلخزفػػةال

كلل  ػػػةايكلةغػػػـيلل ػػػةوي اػػػحيللل ةفػػػؿي ئػػػةيك ػػػةفيلئػػػةيفػػػةاكايسػػػا  ي اػػػحيلكوػػػةعيللػػػ ياي
 (.ي539-528يص،ييـ5926،يي)لخ ظف 

كايللة اػػةيكلل اػػاليللمػػة ـي  ػػايلخزفػػةاليلللػػ يل ةوػػاليةكؿي ايػػةلكي سػػبيمػػلػػـيا
 قػػايلفاػػزي سػػك يياقػػهيكل يفةسػػهي ػػةليفةيففػػةيسػػ بي ػػ ي وػػكةيلخفػػةل يف ػػهي،ييلئػػةيللاكلػػة

كففػػةيزلاي،يي(316-285ص،ييـ5998،ييمػػةي ػػهي)للف  ػػكةمكليػػهكلياو ػػةكفي ػػ يلخطة
 ألوػػةظي ة اػػةي فػػةيلفػػةيلمػػايي ةاػػاكيلقفػػةيسػػك يل ػػة هي اموػػؿييػػةصي ةلق ػػةيلفيلاػػةف

  اػػػـيسػػػك ي  الػػػهيك ػػػاـيفمػػػةكخنيلخ لػػػهلةيكلط اػػػبي،ييافةليػػػهي ػػػأفيا ػػػو هيلفػػػةـيللموػػػكة
،ييـ2111،ييل ػػػةكزيلقفػػػةي)ا  ػػػةؿلليػػػةطةي ػػػأفيكوػػػوي ا سػػػكلهي اػػػحيةاوي ةاػػػاكيللػػػهمي

كيليطةمػػػةي ػػػهيمػػػافيااػػػةلكيإلػػػحيلػػػمفةيلقفػػػةل ي ااػػػهيفػػػوي ةاااليل  ػػػةؿي ايػػػ،يي(361ص
غاةيافيلقفةيغاػةيهلػؾي،يييةلكي ا ك ي ةااككلا ةـيللفلأفةافي ااهيلفةفهشةةكلي احي اا
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 قػػاي ػػةفيلخلوػػةؽيفػػويللمةشػػاةيكلل ػػاشيللػػهمي ة ػػةي ةاػػاكيلاػػاؽي ػػة كويلليطػػةيكلل ئةاػػةي
ي(.216ص،ييـ5954،ييةلكي)ل فيلل  ةمل اي

 اية باديو عمى يد غازان بن أرغون:نه
،ييـ5961،ييف ػةةضي)للئفػهل   ػاكفيف ػة وياكييل لاحي ةااكي ةشيلخااية اة

غاػػةيل ئػػـي اػػحي اػػـي ةمقاػػةيغػػةزلفيمػػة ـييةلسػػةفيكال   ػػكفي،يي(588-586ص،يي2 
ف ةةوػػلهيك فاػػكلي اػػحيلةوػػة ييمػػافيلةسػػاكليلػػهي ةسػػةلةياكوػػمكفي اػػهيلسػػ ةبيليلاػػةةي

كلػػـيا وػػويفػػةي ػػاةي،يي(588ص،يي2 ،ييـ5961،ييااية اػػةي)للئفػػهل   ةاػػاكيلف  ػػبيلخ
هيكلفيك اي ةلقوة ي احي ةااكيكلل ة هيفففيةشػم،ييزلفةةااكيففيفمةكلةيلةوة يغففي 

(يك ػػةفي اػػحي ةاػػاكيلخسػػل الايلافكل ئػػةي317ص،ييـ5998،يي)للف  ػػكةم،ييلاف  ػػب
،ييكيلهة ا ػةفي)لل ػزلكم  ايلفييسةي ؿيلس ةبيلل اصيفوي ةزلفيللهميلك هي  اشهي م

 (.451ص،ييـ5954،يي)ل فيلل  ةمي ةااكيلفقةلاة،يي(316يص،ييـ5935
مػػافيل وػػـيطقة ػػةةيلقػػكلالي،يي ػػةفيخل ػػةعي ةاػػاكياكةي ػػ يل ل ػػةةيغػػةزلفي ااػػه

،ييـ5993،ييئةاػةي ةاػاكي)لخفػافففةيلسئـي  ي ،ييس ؽيفويكزاةيي كةكزفلخياةي ةلوةؽي
ي(.282ص

 
 اتيو وبداية تدهور أحوال الدولة االيمخانية:أولغ

يةل  ػػايييك ػػايلليػػهيلق ػػةنيلسػػيفاةني،ييلخاايػػةفيياوػػةنيليػػةزلفةلاكيف  ػػبيلػػكلحيلكليػػ
شػػئااليللػػ ياي اػػحي ئػػاييلػػااكةي ػػ يلمكللئػػةيلل ةفػػةي،يي(255صي،ييـ5985،يي) ئفػػ 
 ػػفيلػػهيل  ػػةزلاليل فػػةيل لفػػاي اػػحيل ػػاـيلالفةفػػهي ئػػـيكلػػـيل،ييةيلافػػةؿيشػػ كفيللة اػػة لا ػػ

يـ5982،ييللساةسػاةي)شػ كلة ػبيللػ يايلخالةاػةيكي  ـيللوسةاي ػ ي كل،ييل يمةاليغةزلف
 (.76يص،ي

يلخفػةل ي اػحي،ييشا يك وة يمة ةاليلللفةايففي  ؿيلخفػةل ةللفلةزي ئايي  إهي ػـز
،يي(521ص،يي2 ،ييـ5961،ييخسػػلقةلةي)للئفػػهل  لللشػػكاشيكلللوة ػػةيكغػػةبيللئػػاك يكل

 ةسػليالـيلسػاكبيللقلػؿيموةظػةي اػحيف  ػ هيفػفيللطػةف افي فػةيا ػكفييةلاكملحي اليلكلي
ك ػػػػايل ػػػػةكزاليمةلػػػػةي،يي(318يص،ييـ2111،ييفػػػػفيللف ةةوػػػػافي)ا  ػػػػةؿاةسػػػػةيلياػػػػةاـي
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لخوطئةايلاليلخاايةفيلففي ة سهي  يللساطةياكي ةةضيلخ ليةبيلا ؿي ةخفةيإلحي
ي(.358-351يص،ييـ5993،يي يللفهابي)لخفاف لؿيففييةلوهي 

 
 المبحث الثالث

 السياسية ونهاية الدولة دور أبو سعيد في الصراعات
اكيكلاةنيلا ئايكييمافيلةؾيل  هيل كيس اا،ييكل افيللاةسةةلاكي يةلؼيلخاايةفيلكلي

يص،ييـ5985،ييللفقةبيلهي) ئف يلخفاةيسك اي  ي فةيللس ويس كلاليكلماليك ةاة
221.) 

 فةيسةااليللوكوحيكلخوطةلبيكلػـي،ييلـيافةيلخفةي سئكلةيلفةـيلفةل يللق ة
لسػػللبيلخفػػكةيلخ  ػػايلفيلقةسػػفاليلخطػػةلؼيلاسػػاطةيكل لوػػحيلخفاػػةيسػػك اي ػػةالة يشػػ كفي

،يي قػػػاي فػػػوي ػػػافيلخالة يكشػػػ كفيلل اش)لل  ػػػةةيافػػػةي ك ػػػةف،ييللػػػ يطيكلة اػػػةيللسػػػاطةف
للفةلساـيلخملوةلاةيي ة ةفة،ييل كيس اايساطة ةني  ايافي اغيللةشايلك ،يي(2ص،ييـ2115

 (.474-473يص،ييـ5971،ييك اكفيف ةةوةي)للقزلزيكموكةيلخفةل 
ةيملحيليػهكلي فةلسػاةيلسلة يلفةل يلل يطيللوةاي ك ةفي ةخفكةيلخالةاةيكلل س ةا

ل ئػػة(يلػػهليلسػػل ةبيلئػػـيلخفاػػةي اسػػكي)مػػة ـيفػػةيكةل يل،ييلػػةيافيخ ئػػة ياكةيلخفػػةل يلل ي
ؾييػػػةفيخ ػػػالاييطػػػةيفم فػػػةيلاسػػػاطة ي اػػػحي ة ػػػفةيلكز ػػػللػػػهمي ػػػةفي اػػػحيللوػػػةؽيفػػػوي

اةيلسػةليلػاليلةي  ةفيلل  ةيمااؼيل كيس اايك ك ةفيك ايك ويلفةل يلل ي،ييفلخااية اا
لسػػػػلفةيفػػػفي  ػػػةيفػػػفيلخسػػػػةي،يي(515-514ص،يياػػػػ5357،ييةكللقػػػكلاليلخااية اػػػة)ل 

لافكل ئػةيفػػويي ػ يمػػة ـيااػةةي  ػةيكلسػػل فؿكفػػ ئـيلاة ،يي ةللػمفةي اػػحيا ػكيسػ ااكللقلػؿي
،يي ل ػػاميلػػهيك ػػةؿيلقػػبي ئةاةيػػةفي)للياػػةولخاايػػةفيك ػػايلو ػػاليل ػػكيسػػ ااي ػػالة ي ػػ يلل

 (.56يص،ييـ5975
إهي ااةيلل  ضيم ةلنيلاسػاطةيك ػاي،ييفؽيمةلةيللك ةؽي افيل كيس اايك ك ةلـيلةي

ةفيش كيففيللػكزاةيافشػؽييكل ػهيل ػفي ك ػس حيإلحي  يمةلةيللشقةؽي افيطة افيمافي
،يي ػػػةفةي قلاػػػهي)لل ػػػزلكمخ ػػػ يسػػػ ااي ة ػػػهي اػػػحي ي ػػػةي ةمػػػاليفمةةفػػػهي ػػػةكغةكلي ػػػاةي

اػػػػحيلسػػػػلقةلةي فػػػةي ػػػػةفيلخفػػػةيلافػػػػةي سػػػيـياكفياوػػػػةةيسػػػا اةي ،يي(495يص،ييـ5935
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،ييكزا  اػػػةي ػػػيايللػػػةكـي) ػػػلػػػةشيل ػػػفي ك ػػػةفيللكوػػػويكلسػػػلقؿي كخللاكلػػػةيإهيلشػػػليؿيلافكةي
غاةيلفي،ييةيلفقلؿيلياهيةلسةفيلاوأي فةيية يمسفي ك ؾيفف،يي(658ص،يياػ5339

ففػػػةيلسػػػئـي ػػػ يزاػػػةا يللػػػاكةيللو ػػػةؿي،يي ك ػػػةفيل لػػػةضيهلػػػؾيكلةلايلسػػػكاةيلخفػػػةيسػػػافاة
،ييخ ػػػمةبيللول ػػػةيلا فػػػؿي اػػػحيل ػػػيفيلخاايػػػةفي ػػػةلةيفقلػػػؿي ك ػػػةفيك ةيالػػػهي)لل ػػػزلكم

هلؾيمافيلـي لاػهي اػحياػايمػة ـياػةل ي  ػايلفيل ػأيك ايلـي،يي(492ص،يي5 ،ييـ5935
ي.(658ص،يياػ5339،ييكزا  اػ) 728هيس ةيللا

 
 ورثة ابو سعيد بهادر :

 
يحيخسػلقةلةاةم لـيا في ئةاةيلفشة ؿيللاكلةياكيفلفيللقوة ي احي ةيؿي ك ةفي

 ئػػكيا ػػةؿي وػػويللف ػػاةي اػػحياػػاي يػػالاي،ييل فػػةياػػ ي الاػػةيل ئةاػػةيلخاايػػةفيل ػػةيسػػ اا،ي
 ػهابي،ييلهيل ئةيلـيل سحيفةيما يل ةيالئةي احياػايييةلكفيل  ةي ك ةفيكزك ةيلخاايةف

 وماةيخ لقةفئةي  ة الي الاةيلل ئةاةيلااكلةيلخااية اة.
ل ػػػكيسػػػ اايل يػػػالاييػػػةلكفيكلل فػػؿي اػػػحيل لزل ئػػػةيكل  ػػػةيزك ئػػػةي اػػػحييلفيشػػيؼ

،ييلطااقئػػػػةيكفػػػػةيلفيل لئػػػػاليلل ػػػػا يلزك ئػػػػةيك ة ػػػػالي ػػػػػ)يك ال ةة(يلميسػػػػاا يلل ػػػػةلـ)ل ةك
 .(542ص،يياػ5339

  ةلػػاليللػػايؿي ػػ يشػػ كفيللم ػػـي،ييلسػػلياالي يػػالاييػػةلكفيف ة لئػػةيلػػاليلخاايػػةف
مةي ا ئفػةيللكل ػؽيللف ػا،يي فسة ا يللكزاةيغاة يللػاافيفمفػاي ػفيةشػاايللػاافيللئفػهل  

ةيل اػهيللػهمييي فيلكل ةيللوةصيلأليهي وػأ و،يي(339-335يص،ييـ2111،يي)ا  ةؿ
 ػػايل ػػ ي(يك ػػةفيفكوػػويوقػػةي 358-357يص،ييا.ال،ييةيلللػػمفةي)لل ةزللػػ هاػػبيوػػما

(يلػػػهليلسػػػلياالي يػػػالاييػػػةلكفيللوقػػػةي65ص،ييـ5975،ييسػػػ ااي ػػػ يلالة يللاكلػػػةي)للياػػػةو 
  ةيالئػةيكفػ ئـيمػة ـياػةل يكيةلسػةفي وػيي ػفي ةخطةمػةيك ااالي ل واةي ؿيففيسػةاـي

كلـياليطحيلخفةيلخاايػةفيل ػكي،يي(227ص،ييـ5985،ييلفةل يللق ةي) ئف ي اايفف
،ييل اػالي ػػمله،يي مػػافييػة يلفقةلاػػةيلكز ػؾييػػةفيلو ػة يا كفػػهي اػحيلهة ا ػػةف،ييسػ اا
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كمفؿي وفة هي،يياػ(736ملحيلسلش ةيلخط ة يلوةةيللسـي ايللاوالي ساييهلؾي  ي ةـي)
 (.345-345يص،ييـ2111،ييةيللساطة اةي)ا  ةؿإلحيلل ة ف

ةيق هيلـيخياك ايففياياؼيل كيس اايلم ـيلخااية ا،ييك  يكسطياهييللظةكؼ
ا  بي فةييييللق ةيففيلفةل يلئػـي ػوةاليللمػة ـيلػهليل ػأيغاػة يللػاافيللػحيلسػلييؿي

،يي(63-62يص،ييـ5975،يي وسهيمػة ـيلااكلػةي ػاكفيف ػة وي)للياػةو للكوويكل يفي
كهلػػػؾي سػػػ بياػػػةكبيلخفػػػةل يهلاليلل سػػػبيفػػػفيل ػػػ يسػػػ اايكلخ وػػػفةـيلاسػػػ ةفيللفمااػػػافي

 (.288يص،ييا.ال،يي احيماةلئـي)للقةفة  يموةظة
كلسػػاياػػهيي،ييللػػاافيشػػة اةيم فػػهي ك ػػهيخيا لفػػ يليسػػة يللمة فػػةيلملػػة يغاػػة 

اكي  ااةيفيفكةيكسطيلل ةفةية ويغاة يللاافي،ييللوية يليلةةيشيصيا ةؼيلكة ةييةف
اميل هيففيسػيلةي،ييك ةي فيلكلكمكلة وي س هيإلحيلةاؽي يففي ظفة يللقكـ ايييشأ هيك

اػػة يللػػاافيللػػحي قػػايف اػػوي(.يكسػػةةعيغ288يص،ييا.ال،يية  سػػة يللمة فػػةي)للقةفػػلخ
ةالي ػاـيك ػكايلفاػةيفػفي سػؿياكخ ػك(يك  ػل1افيلخسػة يميللػهميوػـيلغاػبييػكللللقكةاالة

ي ػػػػػ)لكة ةييػػػػةف(يسػػػػاطة ةني اػػػػحيؼلخسػػػػة يكلخ ػػػػئةةيلافواػػػػكليل وػػػػة يللف اػػػػويكلخ لػػػػةل
 (.491يص،ييـ5971،ييلخااية اةي)للقزلز

،يي ػػػاايغاػػػة يللػػػاافيللل ػػػةؼي ػػػ يلالة يللاكلػػػةي ل ػػػةؼي ػػػفيلكة ػػػةييػػػةفي)ل ػػػةك
(يكفػػػفيلل ػػػاؼيلللػػػ يلػػػـيامسػػػبيلئػػػةيمسػػػةبيظئػػػكةي اػػػ ي ةاشػػػةيي547ص،يياػػػػ5357

 فػةيلوػفةيلل ػال ي،ييمة ـيااػةةي  ػةيكللػهميل اػفيلمقالػهي ػةلم ـيل ك ػهييػةؿيل ػ يسػ اا
إلػػحيل ػػيفي ػػاـيشػػة اةييففػػةيا ػػح،ييلياػػة يللػػاافيلة وػػهيلكلالػػهيف  ػػبيلفاػػةيلخفػػةل 

لػػهليلموػػةيشي ػػةنيا ػػةؼيفكسػػحيكلة ػػوي سػػ هيإلػػحياكخ ػػكيكسػػؾيلل قػػكاي،ييلكة ػػةييػػةف
ملػػػػحيل ػػػػ صي،يي(549-548ص،يياػػػػػ5357،يي ةسػػػػفهيكيطػػػػبيلػػػػهي اػػػػحيللف ػػػػة ة)ل ةك

كلفػةيلوػكؽي ػاشيلكة ػةييػةفيل ػأي اػ ي،ييللكوويفوطةبي لا ةيللفكل ئةي افيللطة اف
يػػػةفياي ػػػةاـي ة  سػػػةةي اشػػػئـي ػػػ يياػػػة يللػػػاافيكلة ػػػةمااػػػةيمػػػافيلةسػػػؿيلي ةاشػػػةييإلػػػحيلل

،ييميك ػػػويلسػػػاةلنيك لػػػؿيلةاػػػةييػػػةفي)للياػػػةو للف ة ػػػةيففػػػةيسػػػ بيل ئاػػػةةيغاػػػة يللػػػاافيللػػػه
 (.71-69ص،ييـ5975
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 سػػ بيفطةل ػػةي  ػػضيلخفػػةل يلف ة ػػبيفئفػػةي،ييلػػـيلسػػلقةيللسػػاطةيل اػػ ي ةاشػػةي
،ييـلمقاػػػػؽيةغ ػػػػةلئكلفػػػػةي  ػػػػزي ػػػػفي،يي(554-553ص،يياػػػػػ5357،يي ػػػػ يللاكلػػػػة)ل ةك

،ييفي ػػفيمسػػافيلل ييػػةميمػػة ـيكخاػػةي ػػيايللػػةكـل ووػػكليفػػفيمكلػػهيفل ئػػافي مػػكيمسػػ
،يياػػػ5357،ييفطػػةل افيلاػػةيي فكل ئػػةي اػػ ي ةاشػػةييكللماػػكؿيفماػػهي ػػ يم ػػـيللاكلػػة)ل ةك

 لا ػػةيلكل ػػػؽيفاكلػػػهيفػػػويللساةسػػػةي،ييك ػػايلسػػػل ةبيللشػػػاخيمسػػػفيلئػػػـ،يي(554-553ص
لليػػهيفػػفيفمفػػاي   ة ػػ يللػػهميلا ػػحيل ػػهيفػػفي سػػؿييكق ػػؿي سػػبيللشػػة اةي ػػ يللم ػػـ

وػػفةفي ػػاـيف ةةوػػلئـي وػػيي ػػفيلػػك ةيللسػػ بيللياػػائـيكيخةوػػة يلخفػػةل ي،يياكخ ػػك
،ييـ5986،يية   في ا ي ةاشةييكللسفة يلهي ةللمةؾيلماليلليطة يللشة  يلام ػـي)لل ػ

 (.23-22يص
للقػػويف ة ػػةيلػـيافػػةيلخفػةي ػػاكفيفكل ئػةي ػػافيللطػػة افي ػ يلل ة ػػفةيللسػاطة اةي

،يي)لل ةفاػػػ ياي واػػػةشػػػااا ي  ػػػاي اػػػا يلخلػػػةغيكلللػػػ يلسػػػوةالي ػػػفيفقلػػػؿي اػػػ ي ةاشػػػةييك  ػػػ
،ييلخااية اػػػةي)لل ػػػةؼي ئػػػهليلخ ل ػػػةةيل ػػػلييفمفػػػاي   ة ػػػ ي اػػػحي ػػػةش،يياػػػػ(5329
هيللقػػػػػةبي ااػػػػػا يكففػػػػػةيزلايا ػػػػػـيم فػػػػػهيلػػػػػزك يمسػػػػػفييػػػػػفل،يي(355ص/2 ،ييـ2113

 ئاؼيلووة يشة اةيل وػةي اػحيم كفلػهيلل ةشػيةيلل ييةميففيلةفاةيل  يس ااي)الشةا(ي
ي(.368ص،ييـ2111،ييا  ةؿ)

ي
 الخاتمة:

 شأاليللاكلةيلخااية اةي ػ يظػةكؼيلػـيل ػفيفسػلقاةي ػفيلخف ةلطكاػةيللفيكلاػةي ػ ي -
 ا فةي ة اليل افيكخ اةيللاليـيلئة.،يي  اف

 ػػةي ػػااالياكلػػةي كاػػةي اػػحي ئػػاياكخ ػػكيللػػهميسػػاطةي اػػحيزفػػةـيلخفػػكةيكل ػػهيهليم  -
 ساةساةيك س ةاةي  يللم ـ.

ل ة ػػبيلخ  ػػة ي اػػحيف  ػػبيلخاايػػةفيل ة ػػةيمسػػبي ػػة كفيلللكةاػػ يكلم ػػةـي ػػة كفي -
 للاةسةي ائة.

لػػػـيلياػػػكيللاكلػػػةيفػػػفيلل ػػػةل ةاليلخسػػػةاةيلللػػػ يك ػػػااليللػػػحيمػػػايللفكل ئػػػةيكللوػػػكزي -
  ةلف  ب.
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ل ةا ػػػاليلسػػػ ةبيللوكوػػػحيك ػػػاـيلخسػػػلقةلةفةي ػػػافيللف ةةوػػػةيلخسػػػةاةيكيف ةةوػػػةي -
  مة يللفماطةيخسلييؿيويةلاليللو ؼيكلخ قوةضي احيللاكلة.لخ

 واػػةليفػػةي ػػةاؼيللاكلػػةيللوػػ ؼيكللػػكافي ػػ يفوة ػػائةي ة ػػةي سػػ بيلخسػػةلؼي ػػ ي -
فقػػاةللئةي  ة ػػةي كل  ئػػةيملػػحيلل شػػةاةيف ئػػةيففػػةي  ػػؿيف ئػػةي ةوػػةيليغػػةلبي ػػ ي

يلكل يم فئة.
 

 المصادر :
  ػػػزيللػػػاةةيك ػػػةفويلليػػػةةي،ي،يي(ـ5975)ل ػػػفيل اػػػؾي،يل ػػػكي  ػػػةي ػػػفي  ػػػال ي،ي .5

يلص:لكلةخياةةفةفي،يللقةاة 
،يلػػةةاخيي(ـ5954)ل ػػفيلل  ػػةمي،يل ػػكيللوػػة ي فػػةؿيللػػاافيغةايػػكةويللفطاػػ ي،ي .2

 للاكلةيللسةاة  ي،ي اةكال.
،يلةةاخيل فيللوةلاليي(ـ5942)ل فيللوةلالي،ي ة ةيللاافيفمفاي في  اللةماـي،ي .3

 ،يلص: سط طافيزةاؽي،ي اةكال
،يللمػػػػػكلا يلل ةف ػػػػػةيي(ـ5932)،ي فػػػػػةؿيللػػػػػاافيل ػػػػػكيللووػػػػػؿي،ييل ػػػػػفيللوػػػػػكط  .4

 كللل ةةبيلل ة  ةي  يللفةيةيللسة  ةي،ي يالا
،يللفقلوػ ي اػحي لػةبيي(ا.ال)لل ةزلل ي،ي اـيللاافيل كيفمفايللقةسـي في فةي،ي .5

يللةكولاف،يلص: فةي  ايللسيـي،ي اةكال
ة  شػػػػػػةمي،ي،يلػػػػػػةةاخي ػػػػػػةلصيلل ػػػػػػةلـي،ي ئي(ـ5985)لل ػػػػػػكا  ي،ي طػػػػػػةيللفاػػػػػػؾي،ي .6

يلة:فمفايلللك   ي،يا.ـ.
،يلػػػػػةةاخيللياػػػػػةو ي،يلص:طػػػػػةةؽي ػػػػػة ويي(ـ5975)للياػػػػػةو ي،ي  ػػػػػال ي ػػػػػ صيل ي،ي .7

 للمفال  ي،ي يالا.
،يلي ػػةةيللػػاكؿيكلوػػةةيلخكؿيي(ا.ال)للقةفػػة  ي،يل ػػكيلل  ػػةويلمفػػاي ػػفياكسػػؼي،ي .8

   يلللةةاخي،ي اةكال
 ي ػػ يلػػةةاخيللئ ػػػة ي،يز ػػا يللو ػػةيي(ـ5998)للف  ػػكةمي،ية ػػفيللاكلػػةي ا ػػةوي،ي .9

 لص:ةك ةلايةالشةةاي،ي اةكال.
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،ي ػػةفويلللػػكلةاخي،يلة:فمفػػايي(ـ5961)للئفػػهل  ي،يةشػػاايللػػاافي وػػؿيل ي،ي .51
  ةاؽيكليةكفي،يا.ـ.

 
 المراجع.
،يفيل ةيلةةاخي يالاي،يفط  ةيللوةلاليي(ـ5926)لخ ظف ي،ي ا يللظةاؼي،ي .5

 ،ي يالا.
،يلةةاخيللفيكؿي،يلة:  اللكاةبي اكبي،يف شكةلاليي(ـ2111)ا  ةؿي،ي  ةوي،ي .2

يللف لفويللوقة  ي،يل كيظ  .
،يللفيػػكؿي ػػافيللكو اػػةيكلل  ػػةل اةيكلخسػػيـي،يالةيي(ـ5993)لخفػػافي،يمسػػفي،ي .3

يللل ةةؼي،يللقةاة .
،يلة سػػػػلةفيفػػػػفيللوػػػػلصيللػػػػحيلليػػػػزكيللفيػػػػكل ي،يي(ـ5981) ةةلكلػػػػاي،ي ةسػػػػاا ي،ي .4

ياليللف اويللكط  ي،يلل كاال.لة: ي يللاافي وفةفي،يف شكةل
،يلػػةةاخيلل  اسػػةيللشػػة اةيفػػفي ئػػايللفيػػكل يللػػحيفطاػػويي(ا.ال)لل اػػةي،يا ك ػػةي،ي .5

يللقةفيلللةسوي شةي،يالةيللفشةؽي،ي اةكال.
ي،يللك ازي  يلةةاخيلاةلفي،ي االيللم فةي،ي يالا.ي(ـ2113)لل ةؼي،يللمسفي،ي .6
ةيللفيكل ي،يلة:يةلاي،يلل ةلـيلخسيف ي  يلل  ي(ـ5982)ش كلةي،ي ةةلكلاي،ي .7

يلس اي،يالةيلخمسةفي،يافشؽ.
،يلل ةلؽي  يلل ئايلل ييةمي،يالةيللش كفيللوقة اػةيي(ـ5986)لل ة  ي،ي كةمي،ي .8

ي،ي يالا
ي،يلةةاخيلل ةلؽي افيلخمليلافي،يفط  ةي يالا.ي(ـ5935)لل زلكمي،ي  ةوي،ي .9

،يلػػػػػةةاخيللاكلػػػػػةيللفيكلاػػػػػةي ػػػػػ يلاػػػػػةلفي،يالةيي(ـ5985) ئفػػػػػ ي  اللسػػػػػيـي،ي .51
يللف ةةؼي،يا.ـ.

،يللماػػػة يللساةسػػػاةي ػػػ يلل ػػػةلؽي ػػػ ي ئػػػايي(ـ5971)للقػػػزلزي،يفمفػػػاي ػػػةلصي،ي .55
يللساطة يللفيكلاةي،يفط  ةيللقوة ي،يلل  ؼ.

 


