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 إهداء

 ئلى مُسا عخمً هللا ًا نضًلي.. لُخً هىا

لً اإلاىٗم عخمىم هللا "ئلى أخمض قباهت و مهٗب ٖبض 

 "هيؿاهم

 ئلى أبى وهكام ئبني بالخبني عخمهما هللا .. أقخاق لىم
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  2 إهداء
 

 الهىض صولت . .ئلى ٖكلي اللضًم

ٌ ئلى   . قىًغا.اإلاجهى

 ئلى أبي لٗلً فسىع بي

 ئلى أمي ٖلً عايُت ٖني

 خبىم .. أئلى مً ًلغأوي صازل هخاباحي

 خاءة مىً . ال حٗلم هم أها مؿ.ئلُه

 ئلى آلازغ .. أخبً 
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ذذؽرذ

ى ٌساع صدركن أرجى أشكر كبري ربًوا ..فقط 
شكري ملي استحقىه على هدار سنىاث حٍاتً 

 فقد تأخر شكري لهن كثرًيا 
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ئهه ًىم الؿاب٘ ٖكغ مً ماعؽ مً ٖام ألف 

 وزمؿماةت وزمان..

ًىم اؾدبض الللم بـ "بابحر" ختى حاءجه البكغي.. حاءن  

 نبي..

 ابدؿم "بابحر " للض حاءه نبي..

 عٍث "ملً" ماطا ؾأؾمُه ئطا؟ و  

أزظ "بابحر " في الخفىحر، ختى كغع حؿمُخه أزحًرا.. 

 "هماًىن".

 وٗم هظا هى ولضي..  

دمي مملىتي..  الظي ؾُدمل ٍو

كغع بابحر أن جىىن وكأة "هماًىن" وكأة مسخلفت،  

 ٌؿاٖض فحها ألار أزاه.. ًىىن مدؿامًدا.. 

 وهُف أزغ طلً ٖلى هماًىن؟

 اَىع ًسلف والضه..ئجها كهت ئمبر 

سخلفان في بٌٗ   ًدكابه ألاب والابً في بٌٗ، ٍو

 ألاقُاء.. 

وكلُل مً ٌٗلم هم حكابهذ صاةغة الؼمً بحن ألاب 

 .وولضه
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ذ

ذ

ذعؼدعةذ

اإلاغىٌ الىباع )بالفاعؾُت: مغل پاص قاه أو ؾلُىذ 

 मुग़लمغىلی هىض, باألعصًت: مغلیہ ؾلُىذ, بالهىضي: 

साम्राज्यاهىا ٌؿمىن أهفؿهم گىعواوى )وهى هفـ (, وو

الاؾم الظي وان ٌكحر ئلى الخُمىعٍحن في وؾِ آؾُا 

وزغاؾان( هي ؾاللت جغهماهُت )فٕغ مً الخُمىعٍحن( 

م. وملغها: أحغا  1857-1526خىمذ في الهىض ؾىىاث 

 )أگغا(.
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ذادلغول
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ذعؼدعةذالبدذعـفا

ذ

ذ

اظصراعذععذاظصورؼني

ًىدضع مإؾـ الؿاللت ْهحر الضًً بابغ )باُپغ( مً 

م أمه(.  م أبُه( وحهىگحر زان )ًٖ ٍَغ جُمىعلىً )ًٖ ٍَغ

م أمحرا ٖلى ؾمغكىض )ئماعة فغغاهت(.  1497وان مىظ 

ى ان ٖلٖلى وابل، زم ػخف مً هى 1504اؾخىلى ؾىت 

ها ٖلى خاهمهم. بٗض الهىض، بٗضما اؾخٗضاه بٌٗ أمغائ

 
ً
م( ٖلى 1530-1526) 1اهخهاعه ٖلى اللىصهُحن، أنبذ قاها

                                                
 شاه )بالفارسية والكردية واألردو(، هي كلمة بمعنى ملك.  1
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الهىض )قماٌ ووؾِ الهىض(. كام الؿلُان الهىعي قغ 

م ئلى  1540م( ؾىت  1556-1530قاه ًُغص ابىه هماًىن )

فاعؽ. اؾخُإ هماًىن أن ٌؿخُٗض ؾلُخه مجضصا ؾىت 

 م. 1555

عرحؾةذاألوج

بلغذ الضولت أوحها الؿُاس ي أزىاء ٖهض الؿلُان أهبر 

م(، والظي أهمل ؾُُغجه ٖلى وامل بالص 1556-1605)

هىضوؾخان )باهؿخان وقماٌ الهىض( وػخف ئلى الكغق 

غحرها( ، زم أصزل ول الضٌو ؤلاؾالمُت )و ختى البىغاٌ

الىاكٗت هىان جدذ ؾلُخه. واهذ ؾُاؾاجه جلىم ٖلى 

مذ، هما خاٌو أن ٌٗامل اإلاؿلمحن والهىىص الدؿا

بالدؿاوي، كام بخجضًض هٓام ؤلاصاعة في الضولت. جىانلذ 

غ الضولت اإلاغىلُت في ٖهض ول مً حهىگحر  حهىص جٍُى

 1658-1628م( زم قاه حهان ) 1627-1605)حهاهگحر( )

م(. جىثفذ ٖملُت الخباصٌ الخجاعي م٘ البلضان ألاوعوبُت 

م قغهت الهى مذ )ًٖ ٍَغ ُاهُت(، ٖو ض الكغكُت البًر

 الضولت خالت مً الغزاء.

ذ
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ادلرحؾةذاألخرية

ب( ) م( أخض آزغ  1707-1658كام أوعهگ ػب )اوَعهگٍؼ

 1686الؿالَحن الىباع بغؼو بُجابىع )حىىب الهىض( ؾىت 

م. ماٌ أزىاء خىمه ئلى أزظ  1687م، زم ولىىضة ؾىت 

ُت( بالكضة أصحاب الُىاةف ألازغي )ٖضا الُاةفت الؿي

ٖلى خؿاب ؾُاؾت اإلاؿاواة بحن أجبإ الُىاةف اإلاسخلفت. 

ا ؾُاؾُت  17مىظ اللغن الـ م أنبدذ الهىض جىاحه يغَى

ُاهُحن. أنبذ  واكخهاصًت مً َغف البرحغالُحن أوال زم البًر

مت جلى ألازغي. ؾىت  1707اإلاغىٌ بٗض ؾىت  م ًخللىن الهٍؼ

ؽ( باالؾدُالء ٖلى م ًلىم )هاصع قاه( )قاه بالص فاع  1739

ُاهُحن لالؾدُالء ٖلى  1803صلهي. ؾىت  م حاء صوع البًر

الهىض. جم زل٘ آزغ الؿالَحن )مدمض بهاصع قاه( ؾىت 

ُاهُحن وأنبدذ اإلالىت فُىخىعٍا  1857 م مً َغف البًر

 جللب باؾم "ئمبراَىعة الهىض".

اظؾغةذاألردؼة

لهىضًت وان مً مٓاهغ الخجاوب بحن الثلافخحن ا

جا مً لغاث ؾالمُت جُىع اللغت ألاو وؤلا  عصًت التى حٗض مٍؼ

الحاهمحن واإلادىىمحن أي مً الفاعؾُت أؾاؾا وما حؿغب 

ئلحها مً الفاّ ٖغبُت هثحرة ومهُلحاث اللهجت اإلادلُت 
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لفاّ هثحرة مً لغاث الفاجدحن جدؿغب ئلى . بضأث أالهىضًت

ن غؼا مدمىص الغؼهىي هظه البالص ، مىظ ألهجاث الهىض

 .خلغ زلفاؤه مً بٗضه فحهاواؾ
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ذبابري
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فبراًغ  14ولض في  ،ؤلامبراَىع ْهحر الضًً مدمض باُبغئهه 

مإؾـ الضولت اإلاغىلُت في الهىض. غؼا الهىض  هى  .م1483

 ،الهىض الكمالُتمً أفغاوؿخان وؾُُغ ٖلى مٗٓم مىاَم 

بىه ، وزلفه ا( 1526 - 1525ؤلامبراَىع ألاٌو )فهى 

ا فظا في قئىن الحغب  .ؤلامبراَىع هماًىن  وان ٖبلٍغ

هخب ؾحرة  ،ووان أصًًبا مىهىًبا ،وؤلاصاعة، وفي الٗلىم والفً

يمجها جغحمت  ،طاجُت لىفؿه باللغت الترهُت باؾم بابغهامت

هغه، وطهغ فحها ما كابله  .مً أخضار وخغوب لحُاجه ٖو

الظي ،  2حٗىص حظوع ْهحر الضًً بابغ ئلى "جُمىعلىً"

مً أكام صولت ُٖٓمت امخضث مً صلهي ختى صمكم، و 
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ولم جلبث هظه الضولت أن  بدحرة آعاٌ ئلى الخلُج الٗغبي.

جفىىذ بٗض وفاجه بحن أوالصه، ختى أفلح خفُضه الؿلُان 

 3مً الؿىض"أبى ؾُٗض محزعا" في أن ًيص ئ له صولت امخضث 

ئلى الٗغاق، وزلفه فحها أبىاؤه الٗكغة، وازخو ٖمغ قُش 

باكلُم فغغاهت بأكص ى  -والض ْهحر الضًً بابغ -محرػا

 .الكماٌ الكغقي مً بالص ما وعاء الجهغ

التي وان  ،فغغاهت م في ئماعة1482ولض ْهحر الضًً ؾىت 

الظي صزل في نغإ م٘  ،ًدىمها والضه ٖمغ قُش محرػا

ٌ  ححراهه مً وم٘ ئزىجه مً أحل  -وواهىا أنهاعه -اإلاغى

ألاحل باصعجه كبل أن  جىؾُ٘ ؾلُاهه ومض هفىطه، لىً ًض

 ،
ً
ًدلم أَماٖه؛ خُث ؾلِ مً فىق خهً له كخُال

                                                                             

ھ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A9


|25 | 

ا نغحًرا في ابىه ْهحر الضًً ٖلى م وزلفه ًُ لىه، ووان نب

 .الثاهُت ٖكغة مً ٖمغه

ووعر ًٖ  ،م1429 جىلى ْهحر الضًً خىم فغغاهت ؾىت

أبُه زالفاجه ونغاٖاجه م٘ ححراهه، ولم ًىً إلاثل هظا 

 ًخدمل جبٗاث ئماعة ًتربو بها ححراجها، لىً مً الهبي أن

ولم  وؾاٖضوه في خىم البالص. خىله أصاعوا له صفت ألامىع،

 "ؾمغكىض" ختى اهلٌ ٖلى ،جىض جمط ي ؾىىاث كالةل

فاؾخسلهها لىفؿه مً أًضي أبىاء ٖمىمخه، واجسظها 

واهذ مً كبل خايغة لجضه  ٖانمت لضولخه، هما

 .جُمىعلىً

كًغا، زم  حلـ بابغ ٖلى ٖغف جُمىعلىً زالزت أقهغ ٖو

ألامغاء ألاوػبً والكِباهُحن، ففلض  اهلٌ ٖلُه ححراهه مً

ًضا  ؾمغكىض وحمُ٘ أمالهه ببالص ما وعاء الجهغ، وأنبذ قٍغ

بدث ًٖ مأوي، لىىه وئن زؿغ ًضا ًًغب في ألاعى ٍو  ٍَغ

اله، فاهه لم ًخُغق الُأؽ ئلى كلبه، ملىه وجسلى ٖىه عح

ٖاًما وبٌٗ ٖام في الصحاعي  ولم ًً٘ ألامل، فٓل

 بٗض أن الخلى ،ختى واجخه الفغنت فاهتهؼها ،والجباٌ

بجمٕى مً ٖكاةغ اإلاغىٌ وألاجغان الفاعة مً وحه ألاوػبً 

، فلاصها واججه بها ببالص ما وعاء الجهغ ٖىض الجىىب الكغقي

ىفي  ،"غؼهت"و "وابل" ئلى أعى
ُ
ووان أخض أٖمامه كض ج

http://ar.wikipedia.org/wiki/1429
http://ar.wikipedia.org/wiki/1429
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D8%A9
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ل هدى ا ٖجها، فأكام هىان، وجىلى ٖغقها، ْو
ً
ً  خضًث ٖكٍغ

ٌ  ،ٖاًما  4.كبل أن ًلضم ٖلى فخذ الهىض، وئكامت صولت اإلاغى

                                                
4
 أو اإلمبراطورية المغولية أو مبراطورية المغولإ 

Монголын Эзэнт Гүрэн

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B2_%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B2_%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1206
http://ar.wikipedia.org/wiki/1405
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%86%D9%88%D9%81%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%86%D9%88%D9%81%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%86%D9%88%D9%81%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
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ذاظتحاظفذععذاظصػوؼني

بلُام ئؾماُٖل  اهخٗكذ آلاماٌ في هفـ ْهحر الضًً

 5الهفىي قاه الفغؽ باللًاء ٖلى قىهت ألاوػبً

وػُٖمهم قِباوي زان، واهتزإ كؿم هبحر مً أمالهه 

                                                                             

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1304
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84#cite_note-17
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84#cite_note-17
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84#cite_note-17
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1


|28 | 

وأعايُه، وجُل٘ ئلى اؾترصاص بالص ما وعاء الجهغ، فأمضه 

خلُفه بفغق مً حىضه لِؿخٗحن بهم في جدلُم آماله 

مىخاجه، وكض عّخب أهالي بساعي وؾمغكىض بأمحرهم  َو

ا، زم ما لبث أن جدىٌ اللضً
ً
 خؿى

ً
م واؾخلبلىه اؾخلباال

الترخُب ئلى صاء وملاومت، إلنغاع حىىص الكاه ٖلى ئعغام 

أهالي البالص ٖلى اٖخىاق اإلاظهب الكُعي، واعجىبىا في 

ؾبُل جدلُم طلً مظابذ عهُبت، مما حٗل الىاؽ ًأجلفىن 

م٘ ألاوػبً لُغص هإالء الغؼاة ومٗهم بابغ هفؿه، الظي 

 ٌ ت،  خاو أن ًمى٘ كاصة الفغؽ مً اعجياب حغاةمهم اإلاسٍؼ

اح.  لىً نىث هصحه يإ أصعاج الٍغ
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ذ

ذاظتوجهذإىلذاهلـد

واهذ الفىض ى حٗم هظه البالص في ٖهض ئبغاهُم لىصهي، 

ألافغاهُت. وبضأث ملاَٗاث الهىض « لىصهي»آزغ خيام أؾغة 

ت. واؾخغل بابغ الىي٘. ف لام جىفهل ًٖ الحىىمت اإلاغهٍؼ

 بٗضة غؼواث اؾخُالُٖت لهظه البالص. زم جمىً في ؾىت 
ً
أوال

وصزىٌ ٖانمخه  6م( مً اخخالٌ البىجاب1525هـ/932)

 ئلى مضًىت 
ً
قماٌ « باوي جبذ»الهىع. وجلضم مً هىان قغكا

صهلي )صلهي الُىم( خُث اهخهغ ٖلى ئبغاهُم لىصهي وصزل 

، ، فاجسظها ٖانمت لهاغ حٖانمخه صهلي. زم جلضم ئلى أ

عحب مً  29وجغب٘ ٖلى ٖغقها وؾِ جغخُب الؿيان في 

 .(م1525آب 12الٗام هفؿه )
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ولم ٌؿخدب ألامغ لبابغ في الهىض باصب بضء، فلض واحه 

زىعاث أمغاء اإلالاَٗاث، ووان ٖلُه أن ًسىى بمؿاٖضة 

ابىه هماًىن مٗاعن هثحرة لللًاء ٖلحها. وواهذ أهم هظه 

فحها ألامغاء الهىاصهت  التي واحه« زاهىاه»اإلاٗاعن مٗغهت 

)الهىىص غحر اإلاؿلمحن(، ومً اهًم ئلحهم مً أمغاء 

اللىصهُحن، ٖىض مكاعف مىُلت عاحبىجاها اإلاٗلل الغةِس ي 

م(. ووان الىهغ فحها خلُف بابغ، 1527هـ/933للهىاصهت )

الظي َاع نِخه بٗضها في بالص الهىض. وعسخذ أؾـ صولت 

 .الؿالَحن الخُمىعٍحن

ًلاجل لخثبُذ ٖغقه بٗض مٗغهت زاهىاه لم ٌٗض بابغ 

الفانلت، وئهما لخىؾُ٘ عكٗت ملىه، فٗمض ئلى اهتزإ 

 
ً
الحهىن التي وان ٌٗخهم بها بٌٗ أمغاء الهىاصهت واخضا

ى اغ ححىىب أ« حىضعي »بٗض آزغ، ووان أهمها خهً 
ّ
. زم ول

وحهه قُغ الكغق، ووان اللىصهُىن كض احخمٗىا خىٌ 

في ئكلُم بهاع في أكص ى الكغق.  مدمىص أخي ئبغاهُم لىصهي

اؾخُإ بابغ اللًاء ٖلى كىة  ،وبٗض ؾلؿلت مً اإلاٗاعن

لض مٗاهضة م٘ خاهم  ،ألافغان فجاؤوا ئلُه مؿدؿلمحن. ٖو

جىو ٖلى ٖضم اٖخضاء أخضهما ٖلى آلازغ. ولىً  7البىغاٌ

                                                
7
 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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خاهم البىغاٌ لم ًلتزم ببىىص اإلاٗاهضة، وأزظ ًإوي ٖىضه 

 لبابغ وي ًؼخف ئلى ألامغاء اللىصهُحن. في
ً
ان طلً مؿىغا

لحله بضولخه، التي امخضث مً وابل في الغغب ئلى  البىغاٌ ٍو

البىغاٌ في الكغق، ومً ؾفىح الهُماالًا في الكماٌ ئلى 

 .خهً حىضعي في الجىىب
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|32 | 

ٖاص بابغ ئلى ٖانمخه بٗض هظه الحغوب في 

م(. وبضأث صحخه جخضهىع، ولىىه لم ًلبث 1528هـ/935)

ا ئلى الهىع وفي هِخه أن ٌٗبر الؿىض ئلى أعى أن زغج مجه

وابل، لضف٘ زُغ ألاوػبً الظي ْهغ مً حضًض. ولىىه لم 

ًلضع ٖلى مخابٗت الغخُل، فٗاص ئلى ٖانمخه، خُث اقخض 

 .ٖلُه اإلاغى وجىفي

ٗض بابغ مً أكضع الحيام الظًً جىلىا الٗغوف، ال في  ٌُ

ٓهغ طلً  ٖهغه فدؿب وئهما في مسخلف الٗهىع. ٍو

 مً ُملىه ب
ً
اإلالابلت بحن مبضأ خُاجه الؿُاؾُت فتًى مُغوصا

.  ،في فغغاهت
ً
وهىهه مإؾـ صولت ٖمغث بٗضه كغهحن وهُفا

، ًإزغ في 
ً
 مفىها

ً
٘ الحغهت زُُبا وان بابغ حم اليكاٍ ؾَغ

ٖىاَف حىضه، فُىضفٗىن بدماؾت في اإلاٗاعن إلصعان 

ٖلى الغغم مً كلت ٖضصهم وهثرة أٖضائهم. حم٘  ،الىهغ

ي شخهه نفاث التروي اإلالاجل ئلى نفاث اإلاثلف ف

الفاعس ي اإلاخدًغ، ووان ًجُض ولخا اللغخحن الترهُت 

 .والفاعؾُت

 مً الىكذ  -عغم خغوبه الىثحرة-وحض بابغ ٖلى 
ً
مدؿٗا

باللهىع والحماماث والحضاةم  أحغالخجمُل ٖانمخه 

غ ض، وأول٘ بالخهٍى  مً  ،واللىىاث، وهٓم البًر
ً
وحم٘ ٖضصا

ث التي عؾمذ في الهىض كبل ٖهضه. ووان بالَه مىةل اللىخا
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الٗلماء الىباع، ولٗل مً أقهغهم اإلاإعر الفاعس ي مدمض 

لذ لبابغ بٌٗ «. خبِب الؿحر»زاوهض ناخب هخاب  ْو

 ٌ واإلاُل ئلى  ،الهفاث التي وعثها ًٖ أحضاصه الختر واإلاغى

والخفازغ بخىضٌـ عؤوؽ اللخلى ٖلى قيل  ،ألاٖضاء كخاٌ

 .مىاةغ

 وا
ً
هٓم الكٗغ بالترهُت  ،ن بابغ فىق طلً قاٖغا

 بالكٗغ التروي. ٌٗضه بٌٗ 
ً
والفاعؾُت. وجغن صًىاها

بٗض الكاٖغ  ،الباخثحن زاوي ازىحن في الكٗغ التروي في ػمىه

 في ٖلم الٗغوى«. أمحر ٖلي قحرهىاتي»
ً
 .هما وي٘ بابغ هخابا

، أٖٓم آزاعه «بابغهامه»وحٗض ؾحرجه التي اقتهغث باؾم 

جمىً ناخبها مً  ، بأؾلىب ًىم ًٖصبُت. هخبها بالترهُتألا 

الثلافت ؤلاؾالمُت وآصاب الٗغبُت والفاعؾُت. ولم ًظهغ بابغ 

متى بضأ بىخابتها. وكض يإ أنلها التروي. ولىجها جغحمذ ئلى 

الفاعؾُت وئلى بٌٗ اللغاث ألاوعبُت. وجضٌ جغحمتها ٖلى 

سُت  ًٖ كُمتها ألاصب ،كُمتها الخاٍع
ً
 .ُتفًال

ذ

ذ
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ذ

ذ

ذ

ذاظتوشلذيفذذبهذاظؼارةذاهلـدؼة

في الىكذ الظي اوكغل فُه ْهحر الضًً بابغ بدىُٓم 

بضأ ألامغاء ألافغان ًًٗىن أًضحهم في أًضي ألامغاء  ،أمىعه

هىن حبهت واخضة لُغص بابغ الهىضوؽ بالغاحُىجاها، ًىى 

ًٗ  وكىاجه. ا ؾَغ
ً
ا لًغب هظا الخدالف واكخط ى ألامغ جدغو

ختى فىجئ بكُٕى  ،وما واص ٌؿخٗض لظلً ه.كبل اؾخفدال

عوح الخظمغ حؿغي بحن حىىصه، وبدؿغب اإلالل ئلى هفىؾهم، 

وقٗغ "بابغ" أن آماله  ضءوا ًُالبىن بالٗىصة ئلى بالصهم.وب

ؾخدبضص لى عضخ لهىي حىىصه، وأن َمىخه الُٗٓم 

ؾُهبذ ؾغاًبا لى وافلهم ٖلى هىاهم؛ فبظٌ مٗهم 

وبث فحهم عوح الجهاص  ،ٖؼمهممداوالث حاصة لثىحهم ًٖ 

 .ختى أفلح في حٗلهم ًسًٗىن له ،وآلاماٌ الُٗٓمت

ختى أعؾل ابىه "هماًىن" ئلى  ،وما واص ًخم له طلً

اإلاىاَم الكغكُت في أعبٗحن ألفا مً الجىض، فاؾخىلىا ٖلى 
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لىا ختى واججهىا ئلى آهغ فاؾخىلىا ٖلحها، وجىغ 8"كىىج"،

ما كىاث هماًىن جدلم وبِى أقغفىا ٖلى خضوص البىغاٌ.

جلً الاهخهاعاث، وان زُغ ألامغاء الهىاصهت ال ًؼاٌ كاةًما، 

إلاىاحهت  ،فأعؾل "بابغ" ئلى ابىه ٌؿخضُٖه ٖلى عجل

جدذ  ،الخدالف الظي كام بحن الهىاصهت وأمغاء ألافغان

امت "عاهاؾىيا" ؾُض الغاحبىجاها وأهبر أمغاء الهىاصهت،  ٖػ

ا مً الجىض وججم٘ في هظا الخدالف هدى ما
ً
ً ألف كٍغ ةت ٖو

 .ومئاث ألافُاٌ

لان في مٗغهت هاةلت في "زاهىه" وزبذ  ،والخلى الفٍغ

ا، واؾخٗملىا 
ً
اإلاؿلمىن في اإلاُضان، وأبلىا بالء خؿى

البىاصق واإلاضفُٗت، ختى حاء ههغ هللا والفخذ، فاهفٍغ 

كط ى  ،ٖلض الهىضوؽ وولىا ألاصباع. وبهظا الىهغ الُٗٓم

الظي ْل حهضص هُان الضولت  ،س يٖلى الخُغ الهىضو 

                                                

8 
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ؤلاؾالمُت بالهىض مىظ كُامها ٖلى ًض الؿلُان مدمىص 

 .في جهاًت اللغن الغاب٘ الهجغي  9الغؼهىي 

ولم ًىخف بابغ بهظا الىهغ، فسغج بلىاجه إلاُاعصة 

زىعاث ألافغان ختى خضوص البىغاٌ، وبظلً زًٗذ له 

 .الهىضؾخان، وأكام ئمبراَىعٍت اإلاغىٌ في الهىض
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ذ

ذ

ذتأخذذيفذاظظفورذذخصقةذبابر

ش ٌٗض ْهحر الضًً بابغ مً هباع ال لاصة والفاجدحن في جاٍع

بهمخه الٗالُت وعوخه  ،هجح في ئكامت صولت هبحرة ؤلاؾالم.

، كبل أن ًلُمها بؿُفه الُامدت وئنغاعه الضاةب

ا غٌ  وغؼواجه. ًُ حٗغى إلادً هثحرة وهى ال ًؼاٌ نب

بللب لم ٌٗغف الُأؽ فلابلها بثباث ألابُاٌ، و  ،ؤلاهاب

ا
ً
ل  .ئلُه ٍَغ

ًظهغ له أهه وان ًلىص حىًضا مً مسخلف ألاحىاؽ، مً 

لىىه هجح في كُاصتهم، وكط ى  ،مغىٌ وجغن وأفغان

مخه وخىمخه ٖلى بىاصع أي جظمغ في مهضه؛ ولظا هجح  بٍٗؼ

 .في مىانلت الفخذ في بالص الهىض ،فُما عجؼ ٖىه غحره

غف هظا الؿلُان بؿماخخه للخٗهب  وبغًه ،ٖو

فماعؽ  ،، وههج زلفاؤه في الهىض هظه الؿُاؾت10الضًني

                                                
10 
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ت جامت وصون جًُِم 11الهىضوؽ  ،َلىؾهم الضًيُت في خٍغ

ئبان خىم الضولت اإلاغىلُت في الغالب، ووان ؾمًدا م٘ 

عحاله الظًً جسلىا ٖىه، فٗفا ٖجهم خحن وفضوا ٖلُه في 

 .الهىض

لى الغغم مً كهغ اإلاضة التي مىثها في الهى ، فلض ضٖو

وبىاء صولخه، فكم الُغق،  احتهض في ئنالح هٓم ؤلاصاعة

                                                

11 
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وخفغ التٕر وألاجهاع، وأكام ٖضًصا مً البؿاجحن وحلب لها 

ا مً الثماع والىباجاث لم جىً الهىض حٗغفها مً كبل
ً
 .نىىف

كاةًضا ًُٖٓما وفاجًدا هبحًرا، بل وان  فلِ ولم ًىً بابغ 

ه باللغت الترهُت باؾم هخب ؾحرة طاجُت لىفؿ ،أصًًبا مىهىًبا

هغه، وطهغ فحها ما  "بابغهامت" يمجها جغحمت لحُاجه ٖو

كابله مً أخضار وخغوب، واحؿمذ جلً الؿحرة بالهضق 

، أو ًسفي عطًلت م٘ الىفـ وغحره، فلم ًىىغ فًُلت لٗضو

وكض جغحمذ هظه الؿحرة ئلى الفاعؾُت وئلى ٖضة  لهضًم.

 .لغاث أوعوبُت
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وصاته

 ،لم ًمخض به ألاحل ،أن اهخهغ بابغ ٖلى ألافغانبٗض 

ىفي في )
ُ
م( وهى 1530فبراًغ  22هـ= 937حماصي ألاولى  5فخ

في الخمؿحن مً ٖمغه، ولم ًىً كض مط ى ٖلُه في الهىض 

 .أهثر مً ؾذ ؾىىاث
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ذػؿاؼونذ
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الللب وامال: الؿلُان الُٗٓم والخاكان ) هماًىن )

اإلاىغم, ؾُض الؿالَحن, أبى اإلآفغ هانغ الضًً مدمض 

خُث صفً  ،في صلهي ولض في وابىٌ وجىفي ( باصقاههماًىن 

ذ هماًىن  . جؼوج .بىه حالٌ الضًً أهبر، وكض جبٗه افي يٍغ

 -:هماًىن مً هال مً

 خمُضه باهى -1

 بُجا  -2

 بُجي -3

 قاهض بُبي -4

 اجي خ -5

 ماه قىقان  -6

 ماًف حان -7

 قاهؼاص زاهىم -8

 ووان له مً ألابىاء 
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 حالٌ الضًً اهبر -1

 مدمض خىُم محرػا  -2

 ٖلُلت بُجم -3

 باهص ي باهى -4

 بازخىهِؿا  -5

 1556ماعؽ  7 - 1508ماعؽ  17هى  زاوي أباَغة )و. 

اإلاغىٌ والظي خىم أفغاوؿخان الحالُت, باهؿخان وحؼء 

( و مغة زاهُت 1540 - 1530مً قماٌ الهىض في الفترة مً )

مملىخه  لض(. مثل والضه بابغ، كض ف1556 - 1555في الفترة )

مبىغا, ولىً بمؿاٖضة ؤلامبراَىعٍت الفاعؾُت اؾخُإ أن 

حؿإ ، امخض اًغح٘ واخضة أهبر. وفي ٖكُت وفاجه

 ؤلامبراَىعٍت اإلاغىلُت ما ًلغب مً ملُىن هُلىمتر مغب٘.

Humayun  ن ( ًلاٌ ) الفاعس ي: ههحر الضًً هماًى

وجىفي    - 1508, 6أًًا "ههغ الضًً" ولض في )ماعؽ/آطاع 

 زاوي أباَغة اإلاغىٌ، 1556, 22في فبراًغ/قباٍ 
َ
ان

َ
(، و

 ًْ   1540- 1530وَخىَم أحؼاَء مً قماٌ الهىض ِم
ً
ومغة زاهُت

 ًْ ، 1556- 1555ِم
ً
ه مبىغا

َ
لَض مملىخ

َ
. هى مثل أّبُه بابغ، ف

ؿاٖضِة مً الفغِؽ 
ُ
، اؾخُإ اؾخٗاَصة الحىم في لىً َم٘ اإلا

مملىخه. خُث هجح أّباه في الؿُُغة ٖلى الهىض في ٖام 
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 ؾُهبذ مىافؿا 1530
َ
ان

َ
، بِىما ابىه همغان مغػا، الظي و

لهماًىن، َخهَل ٖلى ؾُاصِة وابىٌ والهىع، ألاحؼاء 

الكمالُت ألاهثر أهمُت إلمبراَىعٍِت والضهم. وكض اٖخلى 

مِغ   ُٖ  ٖىضما  22هماًىن الٗغف في 
َ
 ٖضًم الخبرة

َ
ان

َ
ؾىت، وو

 َونَل ئلى الؿلُت.

لَض هماًىن أعايُه الهىضًت  
َ
ؿلُان ألافغاوي قاه للف

بٗض  الفغؽ بمؿاٖضةفلِ  اؾخُإ اؾخٗاصتها هقحر، لىى

غ ؾىىاث. 
َ

 ٖك

ًْ بالص فاعؽ   ٗه مً الىبالِء الفغِؽ مو ٖاص هماًىن ِم

زلافِت كهىع  ِر مهِم فيبخغُح ٖلُه واأقاعَ    خُث ،الىثحرون

 ،أؾُا الىؾُى بكيل هبحر عات٘ فىىن ئصعاج اإلاغىٌ، و 

ِ الفاعس ِي وهىضؾ الاهخمامو
ًّ َ
ِت و اإلا خهبالف لغِت الٗماٍع

ىؾُ٘  هماًىن  اؾخُإ ،وفي مضه كهحرةوألاصب. 
َ
ج

ْغهمضي ؤلامبراَىعٍِت الى أبٗض
َ
بىه اهبر ه ألاىعٍثل ها، و ج

 ."حالٌ الضًً أهبر"

ذ

ذ
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ذ

ذأبـائهعاذصعلذاألبذب

لبكغاع بابغ وان 
َ
ًْ  ؿُم أعاض ي ئمبراَىعٍِخه بحن ازىحنخ ِم

  هلىىو في الهىض،  غحر ٖاصيأبىاِةه 
َ
ان

َ
في آؾُا  امخبٗ اهٓامو

ٌِ الخمىعٍحن، خُث الىؾُى  كام مىظ ػمً حىىحززان. مثا

غْن وامل بٗض َحىىحززان 
ْ
. ئلى الا  مملىخهج

ً
ًِ ألاهبر ؾىا ب

ّؿْم ولىىه 
ُ
. كبل مىجهالم بحن أبىاِةه بؿؤلامبراَىعٍت ك

بحر مدمض، محران قاه،  هفؿه كّؿَم أعايُه بحن جُمىع 

الظي أّصي ئلى الحغِب و مىِجه،  كبل وزلُل ؾلُان وقاعور

 .
ً
 ألاهلُت فىعا

 أعاض ي هماًىن 
ْ

اهذ
َ
 فلض .أكل أمىابٗض وفاة بابغ، و

 بابغ 
َ

ىاِث  بٗضماث
َ
 ،كماٌ الهىضمً خىم هماًىن لأعب٘ َؾى

لم بىىهىا ملخىٗحن ه ىالء لالالظًً أكؿمىا  ىبالءمٗٓم الو 

 الكغعي. همبالًغوعة خاهم به

ًْ الُبلت ا ،في الحلُلت، ختى كبل وفاة بابغ لبٌٗ ِم

ٌَ ا هى مهضي زىاحت، و  ،هماًىن  ٖم هخساب الىبالء خاو

وكض وان مهضي زىاحه فٗال َامٗا في الؿُُغة  ،هداهم

  .ٖلى الحىم 
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ذ

ذػؿاؼون

 ً ِكبل أزِخه، حالبضن بُجممىنىف مِ  ،هماًىن 

(Gulbadan Begum) هه شخو بأالظاجُِت،  افي ؾحرته

م٘  هبحر ، وأفٗاله مدؿامدت بكيل مدؿاهل حضا

ً. ألاشخام آلا   الت جؾحر  وهىان خالت سجلذ فيزٍغ
َ
ظاجُت

زاأن 
َ
خَل أهبر ُمؿدكاعِ  هُىضاٌه ألانغِغ أ

َ
 ي هماًىن ك

ًِ الكُش هبحر الؿً  م
َ
ج
ْ
 جِلب غجزفغًب بكضة و ، ُمإ

ًْ ولىىه  .هُىضاٌزُه أًٖ دث ُا لبزاعج أحغ   ِم
ً
أن  بضال

ه ٗلىبِت ازُه، طهبلٌؿعى   لبِِذ أّمِ
ً
، خُث مباقغة

اث هً   حالبضن وِوؿاء أزٍغ
ً
 وأكؿم ،خايغاث أًًا

ْدمَل أي خلض أو أطي أهه ال باللغآِن  ُه  ًَ ِ
ّ
ز

َ
يّض أ

ىُص ئلى البِِذ بالؿال هُىضاٌألانغغ ِ ُٗ َُ ه ؾ
ّ
م. ، وأنغَّ بأه

ٗاِله وبهظا هغي 
ْ
ف

َ
ًْ أ وعبما هي ؾبب  ،ٓهغ عخمخهجالٗضًض ِم

فلض جبضي أهه وان عحال لُُفا وئوؿاهُا ، يٗفه أًًا

دب ٖاةلخه وأ  زىجه.ٍو

 
َ
ان

َ
 هثحرامإمى هماًىن  و

َ
الخىجُِم و  الَسحغو ، ا بالخغافاث

للب ٖلى  خهىلهبٗض قُاء الغامًِت. جلً ألا و 

(Padishah) باٖاصة جغجِب 
َ
 ،ؤلاصاعةِ  قإون )ئمبراَىع(، َبضأ

http://mayiz.arabblogs.com/mugelpadsha.htm
http://mayiz.arabblogs.com/mugelpadsha.htm
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 ّمت ئلى أعب٘ مجمىٖاِث ُمخمّحزِة الٗا ؤلاصاعاث كؿمي ف

 مؿإوال 
َ
ان

َ
ًٖ الؼعاِٖت  للٗىانِغ ألاعبٗت. كؿم ألاعِى و

لىِم الؼعاُِٖت،  ُٗ  مؿإولُخهالوال
ْ

اهذ
َ
اء اإلاًٖ الجِِل،  ىاع و

 
َ
ان

َ
ْمغاث اإلااة و

َ
هى الهىاَء  وان بِىما  ُت،كؿَم اللىىاِث واإلا

 . آزغ اإلاؿئىٌ ًٖ أي ش يء

واث بمىحب خغ  ًسُِ لخدغواجه الُىمُتهماًىن وان 

 زؼهخ
َ
ان

َ
ىٌ بِخ وان ه.الىىاهِب، وأًًا و

ُ
ٌَ ُصز  هًَغف

 بضزىلهأي شخو آزغ كام أوال، وئطا  الِؿغي بلضِمه 

لىم بالبِذ لًجبره أن ٌغاصع ا ،باللضم الِؿغي  ٌ ٍو  ضزى

 .الُمنى أوال.. للض وان ًإمً بالخغافاث هبلضم مغه أزغي 

في  سجلذ، خُث Jauhar)) عاَحىَه ه خزاصمهما كالذ 

(Tadhkirat al-Waqiat)     
َ

ِغف ُٖ ُه 
َّ
ألاؾهِم ئلى  غميببِاه

 .هماًىن، هاؾمبها  ٖالمتالؿماِء َم٘ 

ٌ ل امضمىوان هه بأكُل  ،وخؿب اإلاإعزحن   ،لىدى

 ًلط ي ،مٗغهت ه في أيبٗض فىػ ووان   اللغاءة الكٗغ.و 

 ختى اإلاضًىت التي اؾخىلى ٖلحها،حضعاِن  بحنىكذ الهماًىن 

 الحغب الىبري زاعج اإلاضًىت. خضزذ ئطا

ذ***

ذ
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ذ

ذ

ذاظوالؼةذاألوىل

  ،الٗغِف هماًىن خحن جىلى 
َ
ان

َ
 مىافؿان عةِؿُان، لهو

ت الغغبُِت في اإلاىُلت الجىىبُ ا:غؼو أعايُه. وهمهخّما با

 الّؿلُان بهاصوع ؾلُان غىحاعاث
َ
ان

َ
  وفي، 12و

َ
ان

َ
الكغِق و

ٖلى َىٌ الجهِغ  ووان ملغه)قحر زان(  يىع ؾقاَه قحر 

 .غاهج في بحهاع

                                                

ગજુરાત



|51 | 

ىاِث 
َ
ًْ ٖهِض هماًىن، الخمـ أزىاء الَؿى وان ألاولى ِم

مّضصاِن خىمهم انالحاهمهظان  ا بكيل هاصب ٖلى ًُ

 ؾلُان بهاصوع واحههبالغغم مً أن  الهىضًت، هعايُأ

 
ً
ًْ الجزاٖاِث اإلا مًيغُا خلُِٗت َم٘ البرحغالُحن. الكغِق ِم

م بِىما ا ت ًٖ ٍَغ هدؿَب اإلاغىٌ ألاؾلحت الىاٍع

ثماهُِت،  ُٗ ؿلُان بهاصوع مً خهل الؤلامبراَىعٍِت ال

ت مً زالٌ ؾلؿلت   ،جفاكاثاهىحغاث ٖلى ألاؾلحت الىاٍع

ْؿمُذ لللَم٘ البرحغالُحن،  خُث وك٘ أؾِـ ببرحغاٌ َِ
َ
كاٖضة خ

 ٖلَم هماًىن بأنّ ؾلُان .في قماٌ غغب الهىض تؾتراجُجُا

  بهاصوع 
ُ
ِ

ّ
ان ًسُ

َ
ًْ غىحاعاث و للهجىَم ٖلى أعاض ي ِم

مت ٖلى  أْهغ مؿاٖضِة البرحغالُحن. اإلاغىٌ ب هماًىن ٍٖؼ

 
ً
َ٘ هماًىن حِكا خ ،الحغب غحر ٖاصًت، خُث َحم

َ
 الى وػ

َ
ف

 هجىمه مضهكا، وز
َ

ان
َ
ؾخىلى ٖلى الٌ قهغ ابهاصوع. و

 ماهضو 
َ
، لىً. Champaner)قامبجر) و (Mandu)خهىن

ًْ أ  ِم
ً
 هجىَمه ٖلى بهاصوع، و بضال

َ
غِ ًْ ًَ ججاهل وحىص ْن 

ت  هماًىن الحملت الٗؿىٍغ
َ

ً البرحغاٌ، أوكف  ،اإلاؿخٗمٍغ

 ب
َ
 بالحُاة في خهىِهه الجضًضِة التي اخخلها. الخمخ٘وَبضأ

ىافَم جو  ،لى البرحغالُحنبهاصوع ا، َهغَب وفي هظه الازىاء

 .ٖلى اإلاأوي مٗهم
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ذ

ذوريدذريذذاهذاظ

ت ٖلى هماًىن بٗض فترة كلُلت مً خملت  الٗؿىٍغ

 ٖلى ؿُُغةِ اللِؿخُٗض  تخغىحاعاث، َعأي قاَه قحر فغن

 بَجْم٘ حِِكه،أحغا 
َ
ًْ اإلاغىٌ. َبضأ ٘  جمىًو  ِم مً خهاع ؾَغ

ألازباع  هظههماًىن ٖىضما ؾم٘ و ٗانمت ِاإلاغىٌ. لوخاؾم 

حرة،
ْ
ُ

َ
لّضَم  الخ

َ
ت بج ه بؿٖغ

َ
اج اصلىَّ  مما ؾمذ ،أحغا  ئلى ٖو

 ما كام واؾخٗاصةبؿهىلت الؿُُغة ٖلى ألاعاض ي لبهاصوع 

. باال هماًىن 
ً
 ؾدُالء ٖلُه مإزغا

  ،بهاصوع كخل  بٗض قهىع كلُلت ٖلى
َ
ٖىضها أفؿضَ الخُت

في مٗغهت  ألامغ  هخهى، وازِخُاف هاةِب اإلالً البرحغاليِ ال 

 ؿلُان. ًٖ الػاٌ الخُغ و  ،مٗهم

                                                

ہ
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ًْ قاِه قحر تهاِحماًأحغا لبِىما هماًىن في   حٗغيذ ،ِم

ٖانمت  وهي- اإلمبراَىعٍِت اإلاضًىت الثاهُت ب ((Gaurغىع 

 .ؿلب والجهب مً كبل الهىعٍحنلل -فُالًاث البىغالُت

 
ْ

اهذ
َ
اث هماًىن و ْض جأزغثكىَّ

َ
  ٖىضما واهىا ،ك

ُ
ظ  ىن ًداول

ْ
ز

َ
أ

ًِ قاِه قحر الهىعيخلَّ ِمً ِكبل اداإلاخهً قىهغ  . ب

ه اؾخلخلذ 
َ
اج  هجىِم،مساػن الحبىِب في غىع مً الجدمي كىَّ

بٗض هماًىن َونَل لىً و في ؤلامبراَىعٍِت،  هبر ئجها ألاخُث 

 جمل لُغؤٍت الجثِث وونل  ،فغغذ اإلاساػن وؾلبذأن أ

،
َ
 الثروة الىبحرة للبىغاٌ ان وأ الُغق

ْ
وخهل  ؾدىفظث

يض  ةىبحر ال ههظا ؾُضٖم خغب، وكغع أن حرق ٖلحها قاه

 ئمبراَىعٍت اإلاغىٌ.

 و وسحَب قاُه قحر ئلى الكغِق، ا
َ
، هماًىن ْم ًُاعصه ل

زى  هُىضاٌهى والترف. للالى خُث اههغف ئ
َ
طو هماًىن  هى أ

، ال
ً
َضجه في هظه وافَم ٖ والظيدؿٗت ٖكَغ ؾىت َٖ لى ُمَؿا

ًْ الهجىِم  بدماًت اإلاٗغهِت كاةما  ِم
َ
غة

ّ
هماًىن . لىً اإلاإز

ٖىضما أعؾَل و  .زُه ألانغغمً أ باإلاؿاٖضةٗغى العفٌ 

ُش 
ّ

ٌ هماًىن اإلافتي الك اُهم م٘ ازُه،  بهلى
َ
ف

َ
كام هىضاٌ للخ

لَب و ، هخُث ؾبب الفىض ُى في بالص ،الكُش بلخل
َ
 هُىضاٌَ

 ُبت في اإلاسجِض الغةِس ِي في أحغا،الخًلغأ اؾمه في بأّن 

 هُىضاٌوسحَب ا اٖىضمو . فغى ؾُاصجه وهظا صلُل ٖلى
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غِة كىَّ 
ّ
ًْ ِخماًت مإز  قاِه قحر اِث هماًىن، اِم

َ
 كّىاث

ْ
ؾترّصث

ت،  ِ٘ بؿٖغ  وَ هظه اإلاىاك
َ

غن
ُ
 .هماًىن مدانغ ج

  ،كام همغان
َ
 وهى ألا
ّ
 بال ،هماًىن ل الثاوي ر

َ
لىاجه بَؼخف

ًْ أعايُه في بىجاب، ػ   اِم
ً
َضة أهما ًخدغن  ٖما َٖ َؿا

ُ
إلا

  ،الى بىجاب لىاجهب جدغنٖىضما  ههماًىن. لىى
َ
اه

َ
 لضًه ذو

 
ُ
ُ٘ غاصعة  ؾُىىن ؾببا في هماًىن أن وان ٌٗخلض ، و صواف

ع ئمبراَىعٍتاجْ 
َ
ٌ  هُا جفاق الهمغان  وجىنلفي بالصه.  اإلاغى

 بكٍغ أن  ،هُىضاٌبِىه وبحن 
ُ

خىكف ىه ًُ
ّ
ز

َ
ٗاٌ ًٖ أ

ْ
ف

َ
ّل أ

ُ
و

ت في ؤلامبراَىعٍِت الجضًضِة التي خُملابل مكاعه ،الخُاهِت 

 ًٖ الحىم. بٗض ان ًدىاٌػ هماًىن  ،نؾُدىمها همغا

 ،قاُه قحر في مٗغهِت ٖلى يفاف غاهج اًىن هم كابَل 

ْغب مً بِىاعؽبال
ُ
 وواهذ ؾخهبذ  .في قاوؾا ل

ً
 مٗغهت

فلض أمًُا الُغفان الىثحر مً الىكذ ًجهؼون  ،عاسخت

دفغون الخىاصق ،أهفؿهم خسحرون ميان الاخخماءٍو  مً ، ٍو

ِ٘ اإلادهىت.  بحن الجؼء الغةِس ي لجِِل ن وكض وااإلاىاك

ؾخٗماٌ اهماًىن كغع ، و ال ًخدغن "اإلاضفُٗت" اإلاغىٌ،

 ٌ ْٗ ؼ هؿفحر. فلام بخُٗحن  ،ضبلىماؾُِت الَب مدمض ٍٖؼ

بىغاٌ وبحهاع؛ بدىم وافَم هماًىن ٖلى الَؿماح لكاِه قحر و 

 و . الخامت لهماًىن  ولىً بالغحٕى للؿُاصة
ّ
فَم الحاهمان ئا

 هماًىن و  ىحه،اء الًدفٓا مليي  هفلت،ٖلى هظة ال
َ
ّٗهض

َ
ح

ه ؾُٗىص بلىاجه 
َّ
 . الى صًاعهبأه
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اث قاِه  اإلاإن، ًتزوصحُِل هماًىن وان ٖىضما و  وكىَّ

فَم  قحر ًىفظون 
ّ
هم اإلاخ َٗ  اإلاغىٌ ٖلُه جغاح

َ
اث  كىَّ

ْ
فذ

ّ
، زف

 ئلى اؾخدياماتها،جدًحراتهم الضفاُٖت
ْ

اصث بضون حٗحن  ، ٖو

ىم في أي للهج اووان حِل اإلاغىٌ مٗغيخاعؽ مىاؾب. 

 قاُه قحر الٗهض ف ،وكذ
َ

ىث
َ
خُث  ه الؿابلت،جفاكُخِ او ى

ًْ مٗؿىِغ اف لُل فغنت.وحض في ال كترَب حُِل قاِه قحر ِم

ىضما وحض  اإلاغىٌ،  اِث ٖو  مٗٓمها، غحر مؿخٗضِة وهاةماللىَّ

لّضم
َ
خل مٗٓمهم.و  ج

َ
 ك

 جهغ غاهج في تمً الؿباخؤلامبراَىع هماًىن وجمىً 

اَص والهغوب  . مدؿلال أحغائلى ، ٖو

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ

ذ

ذيفذأجرا

ىضما ٖاص هماًىن ئلى أحغا، وحض أزىجه الثالزت  ٖو

ً. و  ، بل م أزىجه ٖلى زُاهخههٗاصة هماًىن، لم ًلخايٍغ

ووان قحر قاه في هظه  ؾامذ أًًا هُىضاٌ ٖلى زُاهخه.

جُا بجِكه مً أحغا، ألاز غ فاصح أم طلًوكض ىاء ًلترب جضٍع

ٌ هماًىن وهمغان  وازخلفباليؿبت للٗاةلت اإلالىُت.   خى

، وعخل همغان بٗض أن عفٌ هُفُت مىاحهت الهجىم

٘ ٖلى حِل الٗضو هماًىن فىغة "حِل  ،ٖمل هجىم ؾَغ

لىم بخجمُ٘ حِل فلض وان هماًىن ًفىغ بأن ً ،قحر قاه"

 ه.ضخم أوال جدذ لىاة

. وكام هماًىن جبٗخه كىاجه ،هضما ٖاص همغان ئلى الهىع 

مُل  150هم ) 240هدى  لضمبالخ هُىضاٌوأزىاه اؾياعي و 

ت ؾمُذ بمٗغهت ، لُىاحهىا قحر قاه في مٗغه( قغق أحغا

 .1540ماًى  17ًىم   " Kanaujواهىج 

، فاصخت ، ًلىم هماًىن بأزُاء جىخُىُتوللمغة الثاهُت 

خُجها كام هماًىن بالغحٕى هى  .وهؼمذ حُىقه بفضاخت
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ٗا اوأزىاه ئلى أحغ  ت مً كبل ،ؾَغ الفالخحن  وكىبلىا بسخٍغ

م وكام قحر  ،واعجضوا ئلى الهىع  .واللغوٍحن ٖلى َىٌ الٍُغ

وأكام الحىم اللهحر لٗاةلت نىع في قماٌ  ،قاه بخدبٗهم

انمتها صلهي ،الهىض    .ٖو

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ

ذ

ذيفذالػور

ن واهىا وازلحولىجهم ، 14في الهىع  تاحخم٘ ؤلازىة ألاعبٗ

ىضما ونل ٖو .أهثر وأهثر ول ًىم أن قحر قاه ًلترب مجهم

مٗه عؾالت  ،كام هماًىن باعؾاٌ ؾفحر ،قحر قاه لؿحرهىض

ض ي قغق ههها " للض جغهذ لً ول الهىض )ًلهض بها أعا

حٗل ، وا، اجغن الهىع لحالهاالبىجاب ومٗٓم واصي حاهج(

  .بُني وبِىً فانال  اؾحرهىض خض

                                                
14 
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ٌ :  "فلام قحر قاه بالغص ٖلُه . .للض جغهذ لً وابى

  "ًجب ٖلًُ الظهاب لها

وكض واهذ وابىٌ هي ٖانمت امبراَىعٍه همغان محرػا 

أر هماًىن والظي وان مً اإلاؿخدُل الخىاٌػ ًٖ أي قبر 

 مً مملىخه ألزىه هماًىن 

ه جلغب همغان لكحر قاه، مضٖما ئًاه بالثىعة يض أزُ

. ولىً قحر قاه له مٗٓم بىجاب ، ٖلى أن ٌُٗيهماًىن 

أن ًدضر  ُتغحر مهضق إلمياههمغان  كام بغفٌ مؿاٖضة

ىضما ونل الخبر  ،وكام بيكغ هظا الىالم في الهىع  .هظا ٖو

ولىىه عفٌ  أن ًجٗل همغان ٖبرة  ،ئلى هماًىن غًب

لخله ال جفٗل مخظهغا آلزغ ولماث أبُه بابىع " فلض وان ،ٍو

ا يض أزىجً
ً
 . "ختى ئطا اؾخدلم هم طلً ،قِئ

 

ذ

ذ

ذ
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ذ

ذ

ذخرآغِدحابذا

أبٗض وسحاب ت الاغع هماًىن أن ؾُىىن مً الحىمللض ك

ٖبر هماًىن وحِكه مً زالٌ صحغاء  ،ولظا مً طلً.

الهىض الىبري، خُىما جدالف الحاهم الهىضوس ي عاو مالضًى 

في  ئمبراَىعٍت اإلاغىٌ. طهغ يض  ،عازىعي م٘ قغ قاه ؾىعي

الٗضًض مً اللهو أن هماًىن وػوحخه الحامل كض 

  ٖبر الصحغاء ازُىاتهم اجسظا
ً
زالٌ في أقض ألاوكاث خغا

ول آلاباع واهذ ملُئت بالغماٌ بفٗل اللباةل  الٗام..

بت ٘ وئحهاص اإلاغىٌ ئلى أكص ى  ،الهىضوؾُت اللٍغ بهضف ججَى

ىي بٌٗ الخىث لخىاوله. مضي، ولم ًترهىا لهم أي ش يء ؾ

ت )الحامل في فغؽ خمُضة، لم ٌٗحر أخض اإلالى خُىما جىفي

 بىفؿهقهغها الثامً( فغؾا
َ

 ،، لظلً فٗل هماًىن طلً

وهدُجت لهظا عهب حمل إلاؿافت ؾخت هُلىمتراث )أعبٗت 

غى ٖلُه فغؾه.بٗ زمأمُاٌ(،   ض طلً جىؾل زالض ٖو

 
ً
ونف هماًىن هظه الحاصزت بأجها اإلاغخلت ألاصوى في  ،الخلا

 خُاجه.
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زىجه أن ًىًمىا ئلُه ٖىضما جغاح٘ ئلى للض َلب مً ئ

الؿىض، بِىما اؾخمغ الثىعي الؿابم هُىضاٌ محرػا في 

 مً -وأمغ أن ًىًم ئلى أزىجه في كىضهاع، بِىما  ،ةهوال 
ً
بضال

 مً وامغان محرػا و أؾاواعي محرػا الخىحه  -طلً
ً
كغع هال

 اجهاةُ اوكض ؾبب هظا اهلؿام ، التي حٗم بالؿالم..ئلى وابل

 في الٗاةلت.

 ،جىك٘ هماًىن اإلاؿاٖضة مً أمحر الؿىض خؿحن ًىمغاوي

وكض عخب ألامحر  بالىالء. ، والظي ًضًىىن لهالظي جم حُِٗىه

 فلِ  ،خؿحن ًىمغاوي بىحىص هماًىن 
ً
ووان مىالُا

 لبابغ يض الخاةً أعغىن.  ،لهماًىن 
ً
بِىما و هما وان مىالُا

ت لىاخت ٖمغهىر في الؿىضهم  أهجبذ  ،في الثىىت الٗؿىٍغ

البالغ مً الٗمغ أعب٘  ،ولي ٖهض هماًىن  ،خمُضة أهبر

 
ً
 .1542ً أهخىبغ ٖام الخامـ والٗكٍغفي  ،وزالزىن ٖاما

 
ً
ألن هماًىن اؾدكاع الفليي  ،وللض وان هظا الخىكُذ زانا

الؾخسضام أصواث اللُاؽ الفلىُت والخدلم مً مىك٘ 

 الىىاهب.

وحمٗا  ،اجدض هماًىن م٘ ألامحر خؿحن ًىمغاوي ،في الؿىضو

ؾاٖضث ٖلى  ،وهىها جدالفاث حضًضة ،الخُىٌ وألاؾلحت

حم٘ هماًىن  ،ى الجهاًتاؾخٗاصة اإلاىاَم اإلافلىصة. خت

 ٌ وبٗض  ،اإلائاث مً عحاٌ كباةل الؿىض والبلىف م٘ اإلاغى
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ًَ جلضمىا ججاه كىضهاع وكض اهًم  ، وبٗضها ئلى وابل.طل

خُىما أٖلً هماًىن هفؿه الىعٍث الكغعي  ،ئلُه آلاالف

 للخُمىعٍحن وئمبراَىع اإلاغىٌ ألاٌو بابغ.

ذ

ذ
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 االغدحابذإىلذطابل

حمل )أغلبهم  300هماًىن مً الؿىض م٘ بٗض أن زغج 

مً الىٕى البري( وخمىلت مً ألفحن مً الحبىب، كغع أن 

في  ،بٗض ٖبىع جهغ الؿىض ،ًىًم ئلى أزىجه في كىضهاع

صي ٖكغ مً ًىلُى ٖام ألف وزمؿماةت وأعبٗت الحا

مت وهضفه اؾخٗاصة ؤلامبراَىعٍت اإلاغىلُت  ،نوزالزح وهٍؼ

ل التي أكؿمذ بالىالء ئلى ومً يمً اللباة ؾاللت ؾىعي.

ىض وغحرها الىثحر ،هماًىن   .كباةل اإلاىس ي والٍغ

في مىُلت وامغان محرػا، جم وي٘ هُىضاٌ محرػا جدذ 

بٗض أن عفٌ أن ًللي زُبت باؾم  ،ؤلاحابت الجبُت في وابل

خجمُ٘ وامغان محرػا، وكض أمغ قلُله آلازغ أؾياعي محرػا ب

اؾخم٘ هماًىن ئلى خُىما  حِل والخلضم باججاه هماًىن.

أن   مًبضال أن ًىاحههم، كغع  ،ولمت حِل ألاٖضاء اللٍغب

زلفه في مسُم  "أهبر"ًبدث ًٖ ملجأ آزغ. للض جغن 

 
ً
 حضا

ً
باللغب مً كىضهاع، خُث وان قهغ صٌؿمبر باعصا

  اوزُحر 
ً
ًخىاحض في  ،ٖلى َفل ٖمغه أعبٗت ٖكغ قهغا

وكض  مؿحرة جمغ زالٌ حباٌ هىضوهىف الجلُضًت الخُحرة.
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وؾمذ  ،واخخًىه ،في اإلاٗؿىغ "أهبر"وحض أؾياعي محرػا 

لى ماًبضو أجها   .حٗامله وابجها واهذلؼوحخه أن جىىن أمه، ٖو

، وان زغي ججاه كىضهاعٖىضما جىحه هماًىن مغة أ

أي  حرػا ًملً الؿلُت، ولىىه لم ًخلمه وامغان مآزى 

واؾخمغ في البدث ًٖ ملجأ م٘ قاه  ،مؿاٖضة

 .الفاعؾُتؤلامبراَىعٍت 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ

ذ

ذعأوىذيفذبالدذصارس

ت في ئًغان،  هغب هماًىن ئلى ملجأ ؤلامبراَىعٍت الهفٍى

 
ً
، وػوحخه جغافله زالٌ الجباٌ وكض جىحه مٗه أعبٗىن عحال

، أحبرث الفغكت زغي والىصًان. ومً يمً الهٗىباث ألا 

ؽ اإلاُبىر في أن جدُا ٖلى جىاٌو لحم الفغ  ؤلامبراَىع 

 ،قهغ َىاٌ اإلاظالثاؾخمغث مثل هظه زىطاث الجىىص، و 

ٖاصوا ئلى أفًل  ،ولىً بٗض ونىلهم ونلىا ئلى هغاة.ختى 

باٌ جم اؾخل ،ألاقُاء في الحُاة. بمجغص صزىلهم اإلاضًىت

ومالبـ  اَٗام حِكه جدذ خغاؾت مؿلحت، ومىدىا

وجم جىُٓف  ،فسمت، وجم ئُٖائهم أماهً لإلكامت عاتٗت

لى ٖىـ فلض  ،ٖاةلت هماًىن  وغؿُل الُغق ألحلهم. ٖو

 ٌ ؼاةغ ، وكض ٖامله هعخب بالفٗل الكاه َهماؾب باإلاغى

طهب هماًىن إلاكاهضة مٗالم اإلاضًىت، وكض  نمليي، وهىا

ت الفاعؾُت  ألاٖماٌ الفىُت والهىضؾت أصهكخه اإلاٗماٍع

ومٗٓم هظه ألاٖماٌ واهذ أٖماٌ  الظي قاهضها.

هغ وؾلفه ألامحرة حى  ،الؿلُان الخُمىعي خؿحن باًلغا
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 ٖلى ؤلاعجاب بٗمل 
ً
ًَ وان في اإلالام ألاٌو كاصعا قاص، ولظل

 أكاعبه وأؾالفه. 

وكض حٗغف ئلى الىداجحن الفاعؾُحن للخمازُل الهغحرة، 

وكض اهًم له في بالَه اإلاليي ازىان مً جالمُظ هماٌ الضًً 

 بأٖمالهما15بهؼاص
ً
لب مجهما  ،، وكض وان هماًىن معجبا َو

وكض  اص ؾلُخه في هىضوؾخان،ئن اؾخٗ-أن ٌٗمال ألحله 

لم ًلابل هماًىن  ا ٖلى هظا. وم٘ اؾخمغاع الحاٌ،وافل

بٗض ونىله ئلى ؤلامبراَىعٍت  ،الكاه ختى قهغ ًىلُى

، جلابال الفاعؾُت بؿخت أقهغ. بٗض عخلت َىٍلت مً هغاة

ُمت هبحرة وخفالث خُث جم ئكامت ول ،زىان في كؼوًٍالا

ت مكهىعة مذ لىخت حوكض عؾ ألحل هظا الحضر. ضاٍع

( في غ حهلؿخىن )ألاعبٗحن ٖمىصااإلالىحن في كهلللاء 

 أنفهان. 

وللض خث الكاه هماًىن ٖلى أن ًدىٌ ئؾالمه مً 

اإلاظهب الؿني ئلى اإلاظهب الكُعي، وكض وافم هماًىن في 

 
ً
خُاجه وخُاة  ختى ًخمىً مً الحفاّ ٖلى ،الجهاًت مىغها
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البضاًت ٖلى  ٖترى اإلاغىٌ فيٖضة مئاث مً أجباٖه. وكض ا

لهم  ٖلحهم اللب ،جدٍى
َ

ىٌ الٓاهغي ألجهم ٌٗلمىن أن بظلً

  ألههاع اإلاظهب الكُعي.

 أنبذ الكاه َهماؾب واهخهى ألامغ بأن 
ً
مؿخٗضا

وكض عفٌ الكاه  ا.هبحر  الُٗغى ٖلى هماًىن صٖم

َهماؾب خُىما ٖغى قلُم هماًىن وامغان محرػا أن 

في ملابل  ،تًدىاٌػ ًٖ كىضهاع لإلمبراَىعٍت الفاعؾُ

 أ
ً
؛الحهىٌ ٖلى هماًىن خُا

ً
 فلض  و مُخا

َ
 مً طلً

ً
وبضال

 ،م٘ زالزماةت زُمت ،أعؾل الكاه فغكت ئلى هماًىن 

ىعٍت، وئزىا ٖكغ فغكت مىؾُلُت، وسجاصة فاعؾُت ئمبراَ

، وكض أٖلً الكاه أن ول هظا م٘ ئزىا وحمُ٘ أهىإ اللحىم

ً جدذ كُاصة هم  مً الفغؾان اإلاسخاٍع
ً
، اًىن ٖكغ ألفا

–وول ما َلبه الكاه َهماؾب  للهجىم ٖلى أزىه وامغان.

أهه ئن اهخهغث كىاث هماًىن، جىىن كىضهاع  -ملابل طلً

 له.

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ

ذ

ذوعاذبعدػاضـدػار

ت الفاعؾُت أزض هماًىن  ،بمؿاٖضة الضولت الهفٍى

 ، بٗض خهاع اؾخمغ أؾبىٖحن.كىضهاع مً أؾياعي محرػا

ًسضمىن أؾياعي محرػا ء الظًً وكض الخٔ هُف أن الىبال

 لخضمخه،  ىاهضفٗكض ا
ً
ٗا الحلُلت أن الجؼء ألاهبر مً )ؾَغ

هب ؾيان هظا الٗالم مثل كُُ٘ مً ألاغىام، خُىما ًظ

فلض  ،جفاقواخض، ًدبٗه آلازغون في الحاٌ(، وهما وان الا

والظي  ،مىدذ كىضهاع ئلى قاه ؤلامبراَىعٍت الفاعؾُت

 لها. 
ً
جىفي بٗض وكذ الُفل  ًولىأعؾل ابىه الغيُ٘ خاهما

 بما ًىفي لُخىلى الؿلُت.كهحر، 
ً
ا  وفىغ هماًىن هفؿه كٍى

 آلان ل
ً
، الؾدُالء ٖلى وابلوكض وان هماًىن مؿخٗضا

لم ًىً  الحلُلتوفي  التي ًدىمها قلُله وامغان محرػا.

، فلض وان وامغان محرػا مىغوه
ً
 فٗلُا

ً
 اهىاَن خهاعا
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الخاب٘ لهماًىن مً وخُىما اكترب الجِل الفاعس ي  ،هلاةض

ت الخابٗت ليامغان غحرث اإلاضًىت،  مئاث مً اللىاث الٗؿىٍغ

هًمذ ئلى هماًىن، وػاصث مً وا مً اهخمائها،محرػا 

، زم بضأ ببىاء حِل زاعج للض هغب وامغان محرػا نفىفه.

اإلاضًىت. وفي قهغ هىفمبر ٖام ألف وزمؿماةت وزمـ 

"، أهبر" بابجهما ، الخأم قمل هماًىن وخمُضةنوأعبٗح

زغي أهبر ٖلى وأكاما ولُمت ضخمت، زم ئجهما أكاما ولُمت أ

 خُىما جم زخاهه. ،قغف الُفل
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ذإخوته

 أهبر في طلً الححن وان هماًىن  وعغم أن
ً
ًمخلً حِكا

ملً الؿلُت،  ،مً حِل أزُه لض ؾمذ خىمه فٍو

الٗؿىغي الًُٗف ليامغان محرػا أن ٌؿخُٗض الؿُُغة 

 هماًىن أن ًىٓم خمالث أهثر  ،هاعٖلى وابل وكىض
ً
مجبرا

دخمل أن ما ؾاٖض ٖلى طلً هي مً اإلا اصتهما.ألحل اؾخٗ

ت التي صافٗذ  ،ؾمٗخه أهه مدؿاهل م٘ اللىاث الٗؿىٍغ

 مً وامغان محرػا
ً
 زخهغ ، والظي اًٖ اإلاضن يضه بضال

 ،فتراث خىمه بأجها ممحزة بالىخكُت يض الؿيان ونف

 ا قلُله.ًفترى أجهم كض ؾاٖضو ً الظً

الظي اقتهغ  ،وللض جىفي أزىه ألانغغ هُىضاٌ محرػا

 ألقلاةه
ً
 بأهه ألاهثر غضعا

ً
 ٖىه.ؾابلا

ً
وكض  ، وهى ًلاجل بضال

مً  ، بىاء ٖلى َلبهبل أزىه أؾياعي محرػا باألغالٌ

وماث  ،هبالةه ومؿاٖضًه، وللض ؾمذ له بالظهاب ئلى الحج

م زاعج صمكم.  في الٍُغ

، فلض اؾخمغ زغ وامغان محرػاقلُم هماًىن آلا  أما ًٖ

ماةه وازىحن وفي ٖام ألف وزمؿ ًُمذ أن ًلخل هماًىن.
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ٖىضما خاٌو أن ًخفم م٘ الكاه ئؾالم زلُف  ،نوزمؿح

 للبٌ ٖلُه بىاؾُت كبُلت الجاههاع.الكاه قحر، جم ا

 ،فلِ مجمىٖت كلُلت مً ألاشخامهم ههاع اوكبُلت الج

وكض ؾلم ؾلُان  ىٌ.جظهغوا كؿمهم بالىالء ئلى اإلاغالظًً 

 هاع آصم وامغان محرػا ئلى هماًىن.الجاه

، عغم وكض وان هماًىن ًمُل ئلى أن ٌؿامذ أزُه

جدظًغه بأهه ئن لم ٌٗاكب وامغان محرػا ٖلى أٖماله 

  ،نفىف حِكه. ولظا، كض ٌؿبب هظا جمغص اإلاؿخمغة
ً
بضال

وامغان محرػا  بمٗاكبت هماًىن  اهخفىمً كخل أزُه، 

وكض أعؾله  ه بالٗغف.ًىهي أي مُالبت ل وطلًَ  ،بالٗمى

للحج وهى ًخمنى عؤٍت أزُه مبرأ مً زُاًاه الىغحهت، ولىىه 

غة الٗغبُت  مً مىت في قبه الجٍؼ
ً
با ، في ٖام ألف ماث كٍغ

 ن.وزمؿماةت وزمـ وؾبٗح

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ

ذ

ذاظعودةذإىلذاهلـد

لكغ قاه ؾىعي في ٖام ألف وزمؿماةت للض ماث ا

ثهوماث أًً وزمـ وأعبٗحن.  ابىه ووٍع
ً
الكاه ئؾالم في  ا

ىث وللض ؾبب م وأعبٗت وزمؿحن. ٖام ألف وزمؿماةت

للؾغة الحاهمت الخفىً والانُضام. وجلضم ن هظًً الازىح

ن الثالزت ٖلى الٗغف ئلى والًت صلهي، بِىما زاَغ اإلاخىافؿى 

 ، وخاولىا اإلاُالبت باالؾخلالٌ.اللاصة في الىثحر مً اإلاضن

نت اإلاثالُت للمغىٌ للخىحه ٖاةضًً ئلى وواهذ هظه هي الفغ 

 الهىض.

 
ً
، وؾعى للض حم٘ ئمبراَىع اإلاغىٌ هماًىن حِكا

ً
هبحرا

وللض مىذ  للمهمت الخُحرة واؾخٗاصة الٗغف في والًت صلهي.

هماًىن كُاصة الجِل لبحرم زان، وواهذ هظه زُىة 

ىاجح، والظي الغحر ، سجلذ في سجله الٗؿىغي خىُمت

، ألن بحرم أزبذ أهه مسُِ بهظه الخُىة بهحرةال ئلىجدىٌ 

 ٖؿىغي ُٖٓم.

، صون أن كاص بحرم زان الجِل زالٌ مىُلت البىجاب

وكض اؾدؿلم خهً عوٍخاؽ الظي  ًخٗغى ألي ملاومت.

بىاؾُت الكغ قاه ؾىعي  1543-1541قُض في ٖام 
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  ،الظي ًضًىىن بالىالء ئلى هماًىن  ،لسحم الجاههاع
َ

وطلً

وكض  ي أَلله اللاةض الخاةً.لغناص ي الظبضون الُلم ا

  وان حضاع خهً عوٍخاؽ ًهل ئلى ازني
ً
ٖكغ وههف مترا

 في وٍهل ئلى زماه ،في ؾمىه
ً
ً مترا كٍغ ُت ٖكغ وزمان ٖو

ًم زمان مخض لحىالي أعبٗت هُلىمتراثٍو الاعجفإ،  ، ٍو

 ههف صاةغي، لضًه بىاباث مً الحجغ وؾخح
ً
ن خهىا

 مجها ضخمت ومؼزغفت،
ً
ٗ الغملي، وهال خلض أجهم كض بظلىا َو

ت اإلاغىلُت.  حهىصهم للخأزحر بٗمم ٖلى الٗماعة الٗؿىٍغ

وواهذ اإلاٗغهت الىبري الىخُضة التي واحهتها حُىف 

هماًىن يض ؾُياهضع ؾىعي في ؾحرهىض، خُث وي٘ بحرم 

زُت خُىما ٌكدبً م٘ ٖضوه في مٗغهت مفخىخت،  17زان

 في زىف ْاهغ، وخُىما ًخدب
ً
ٗا ًَ ًتراح٘ ؾَغ ٗهم بٗض طل

الٗضو، ؾىف ٌكٗغون بالضهكت بضزىلهم مىاك٘ صفاُٖت 

خم ئباصتهم بؿهىلت  .مدهىت، ٍو

زخاعث مٗٓم اإلاضن واللغي الترخُب بالجِل مً هىا، ا

له ئلى الٗانمت. وفي الثالث اإلالخدم ، الظي ٌكم ٍَغ

ً مً ًىلُى ٖام ألف وزمؿماةت وزمـ  والٗكٍغ

في والًت زغي ٖلى ٖغف بابغ ، حلـ هماًىن مغة أنوزمؿح

 .صلهي
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ذ

ذ

ذسالضاتذاظزواجذععذخاغزاده

 اإلادخىي الجغغافي لىالًاث ألىاع:

رة، خل مياهه، في ٖام ألف بٗض وفاة بابغ بمضة كهح

 وزمؿماةت وأعبٗح
ً
بمؿاٖضة  ،وعٍثه هماًىن  ،ن مُالصًا

في ٖام ألف وزمؿماةت وزمـ الظي وان  ،بازان قحر قاه

 ٌؿبم ئؾالم قاه.
ً
، زالٌ خىم هظا ألازحر وأعبٗحن مُالصًا

ت ؤلامبراَىعٍت  زاى مٗغهت وزؿغ أمام اللىاث الٗؿىٍغ

وعغم أن ئؾالم قاه لم ًفلض  مىاث. في فحروػبىعححروا في

، هجح في ٖام ؾُُغجه، لىً ٖاصٌ قاه زالث َفل لبازان

 في الىفاح ألحل ألف وزمؿماةت وازىحن وزمؿح
ً
ن مُالصًا

 ؤلامبراَىعٍت م٘ ٖىصة هماًىن.

هظه الىفاخاث ألحل ٖىصة ؾاللت بابغ، لم جٓهغ  زالٌ

. ًبضو أن هماًىن وان ًهالحهم خُىما ػوج 
ً
زاهؼاصه مُللا

الابىت الىبري لجماٌ زان، ابً قلُم ٖضو بابغ لحؿً 

زان، وحؿبب أن ًؼوج وػٍغه الُٗٓم ابيخه الهغغي مً 

 هفـ اإلاىاحي.
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ذ

ذدقطرةذسؾىذمشالذاهلـدذعرةذأخرىاظ

ًىً هىان  ماًىن كض ماجىا آلان، لمألن حمُ٘ أقلاء ه

ٖلى ٖغقه زالٌ خمالجه  زىف أن ًٓهغ أخض ٌؿخىلي

ت.الٗ  كاةض ؿىٍغ
ً
ومىي٘ زلت  ،مإؾـ هوللض وان أًًا

بضأ هماًىن ؾلؿلت  ،كاصجه. بهظه اللىة الجضًضة اإلاخىاحضة

ت هضف ئلى جىؾُ٘ مىُلت خىمه ت ،مً الحمالث الٗؿىٍغ

بضو  في ول مً قغق وغغب الهىض. ىن أن ئكامت هماًٍو

بضو اإلاإكخت في مىفاه كض كللذ مً ا ٖخماصه ٖلى الخىهً، ٍو

ت باجذ أهثر فاٖلُت مما كض خضر م٘أن مهاعاجه ا  لٗؿىٍغ

 ؤلامبراَىعٍت الفاعؾُت.

جلابل ؤلامبراَىع اإلاغىلي  ،نفي ٖام ألف وزمؿماةت وأعبٗح

وزالٌ  ألامحراٌ الٗثماوي ؾُضي ٖلى َعـ. هماًىن م٘

ن أي مً ؤلامبراَىعٍخحن ؾأٌ هماًى  ،في صعباعمىاككتهما 

وكض طهغ ؾُضي ٖلى َعـ أن ؤلامبراَىعٍت  وان أهبر.

الٗثماهُت واهذ "أهبر ٖكغ مغاث"، وللض وان هماًىن ٌكٗغ 

ؾدُاء: "بالخأهُض ، وجىحه ئلى هبالةه وطهغ بضون اباإلزاعة

ٌؿخدم ؾلُمان الُٗٓم أن ًُلم ٖلُه الُاصقاه الىخُض 

 عى.ٖلى وحه ألا 
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م٘  ،وكض ٖاص هماًىن مً اإلاىفى في ؤلامبراَىعٍت الفاعؾُت

وكض ػاص هظا الىنىٌ  غؽ.آالف مً الجىىص والىبالء الف

فاعؾُت في الجماعي مً جأزحر زلافت وؾُاؾت ؤلامبراَىعٍت ال

ٖلى ئصاعة  وكض جم جُبُم هظا ؤلامبراَىعٍت اإلاغىلُت.

ى قماٌ هلل الُغق الفاعؾُت للحىم ئلؤلامبراَىعٍت، و 

وكض جم  ٌ الفترة اإلاخبلُت مً خىم هماًىن.زال ،الهىض

  ،الىمىطج الفاعس يبجدؿحن هٓام حم٘ الًغاةب 
َ

وطلً

م ؾلُان صلهي. وللض أنبدذ الفىىن الفاعؾُت  ًٖ ٍَغ

، وأهخجذ الخمازُل الهغحرة طاث الُاب٘ 
ً
مإزغة حضا

 ج
َ

 في الفاعس ي في اللهىع اإلالىُت اإلاغىلي )وبٗض طلً
ً
باٖا

 مً هىع اإلالىُت بغاحبىثالل
ً
با (. وكض ازخفذ جلٍغ

 ،الظي سجل بها بابغ مظاهغجه ،الاؾخسضام لغت حغخاي

ليي، ولم ٌؿخُُ٘ أهبر بفٗل الىسبت اإلاثلفت في البالٍ اإلا

 زالٌ خُاجه و  الخدضر بها.
ً
كاٌ هماًىن بىفؿه أن  ،الخلا

الاكخباؾاث التي حؿخسضم باؾخمغاع ملخبؿت مً الكٗغ 

 الفاعس ي.

ذ

ذ

ذ
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ذ

ذ

ذثؼتهاظؼادةذعوضعذ

مت اجداص بهاصع قاه في غىحاعاث، وي٘ هماًىن  بٗض هٍؼ

 في غىحاعاث: ة آلاجحناللاص

 محرػا أؾياعي في أخمض آباص .1

 ًاصحغ هانغ في باجان .2

 كاؾم خؿحن ؾلُان في بهغوف. .3

 هُىضو بُج في باعوصا .4

 جاعصي بُج زان في قمبجر .5

 ،ومتهإالء اإلاؿئىلحن واللاصة لم ٌؿخُُٗىا اإلالا ولىً

.
ً
 وجغهىا غىحاعاث جدخل ٖلى ًض بهاصع قاه مجضصا

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ

ذوصاتهذوإرثه

ً مً ًىاًغ ٖام ألف وزمؿماةت في الؿاب٘ وا لٗكٍغ

ضاه مملىجان  وؾذ وزمؿحن، وان هماًىن ًجٌز الضعج ٍو

، خُىما أٖلً اإلاإطن ألاطان هضاًء بالىخب مً مىخبخه

ًغه٘ طان أن للهالة. وكض وان مً ٖاصجه خُىما ٌؿم٘ ألا 

 لإلله.
ً
وبِىما ًغه٘، اقدبىذ كضمه في  ٖلى عهبدُه جبجُال

 عصاةه.

هه كض صف٘ بِىما ًداٌو فٗل هظا، بٌٗ ًلىٌ ئولىً ال

فت اونضم نضغه في خ ،وكض جضخغج ألؾفل ٖضة زُىاث

هه ماث بٗض زالزت أًام. وٍلاٌ ٖىه "ئالحجغ اللىٍت، وكض 

 أًًا". وفي الجهاًت جضخغج زاعحها كض جضخغج في الحُاة،

 ي البضاًت لحرجاح في كلٗت بىعاها.وكض وي٘ حؿضه ف

 ،ولىً بؿبب هجىم ملً الهىضوؽ هُمُى ٖلى والًت صلهي

ٖلى كلٗت بىعاها، جم اؾخسغاج حؿض هماًىن  ُالةهواؾد

 ،وجم هلله ئلى واالهاًىع في بىجاب ،بىاؾُت الجِل الهاعب

ج أهبر.  خُث جم جخٍى

ذ
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ذ

انذادلؽّرمذدقدذػوذاظدؾطانذاألسظمذواخلاض

اظدالرنيذأبوذادلظػرذغاصرذاظدؼنذحمؿدذػؿاؼونذ

ذاظبادذاهذ"اإلعربارور"ذاظغازي
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ذ

ذعؾحقذاهلواعشذواحلواذي

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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اظدؼاغات

ئلى خض بُٗض، خلُلي لضًاهاث وان حؿاهل اإلاغىٌ م٘ ا

ىن هظا صًاهت بىفـ الىكذ. بؼمً حىىحز زان  وواهىا ًٖغ

با و ىطًت للمؿُدُت ن، البل صًاهت وحضث لها مخدىلحجلٍغ

 اوإلاى٘ الجزاٖاث أوكأ حىىحز زان هٓام واإلااهىٍت لإلؾالم.

ت الياملت للمٗخلضاث الضًيُت، ووان هى للخأهض مً ال حٍغ

 هفؿه ًإمً بالسحغ وألاعواح.

ماء الُىاةف الضًيُت مً  ،وزالٌ خىمه أٖفى ٖػ

ذ هىان كلت واه ،بالبضاًت والخضمت الٗامت. الًغاةب

ولىً زالٌ  ،بؿبب همِ الحُاة البضاتي ،بأماهً الٗباصة

خىم أوكُاي زان جم بىاء الىثحر مً اإلاٗابض وصوع الٗباصة 

طًت وؤلاؾالم ألصحاب الضًاهاث البى  ،في كغاكىعم الٗانمت

ت. والضًً الؿاةض بظان الىكذ وان  واإلاؿُدُت والُاٍو

، مؿُدُتن ػوحت أوكُاي زان واهذ ، خُث ئاإلاؿُدُت

 وأًًا أزىتها الظًً ؾهلىا وكغ الضًً.

ذ

ذ

ذ
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اظبوذؼة

صزل البىطًىن جدذ خىم ؤلامبراَىعٍت اإلاغىلُت في 

ٗاملىن هما ب ٌُ اقي أواةل اللغن الثالث ٖكغ، وواهىا 

بي وغحره مً ال الكٗىب وألاصًان مً خُث الٗبء ًٍغ

ئال أن اإلاٗابض وألاصًغة البىطًت في  الىاحباث والحلىق؛

ٖترف ٗفاة مً صفٗها، هما عحاٌ الضًً. اواهذ م كغاكىعم

ا بٗض وكذ كهحر مً هظه الفترة.  ُّ بالبىطًت صًىا عؾم

اػصهغث حمُ٘ اإلاظاهب البىطًت بضازل ؤلامبراَىعٍت، مثل 

البىطًت الهِىُت، الخبدُت، والهىضًت، ٖلى الغغم مً 

جفًُل جلً الخبدُت زالٌ ٖهض مىهىى زان، خُث كام 

ُما ٖلى حمُ٘  ألازحر بخٗحن أخض الىهىت مً هكمحر ٖػ

 الىهىت البىطًحن.

ىن، "كىجً" ٖىضما أنبذ  ابً أوكُاي وقلُم حٍى

ت ئلى  خاهما ٖلى هِىغكُا وكاوؿى، أَلم خملت ٖؿىٍغ

الخبذ الخخاللها. كام الجىىص اإلاغٌى ٖىض ونىلهم بدغق 

 ، وكض حٗلذ1240وجضمحر اإلاٗالم البىطًت، ووان طلً ٖام 

عى ن ال كىة ٖلى وحه ألا محر كىجً ًإمً بأهظه الحاصزت ألا 

ئال أهه آمً أًًا بأن وحىص  جلضع أن تهؼم الجِل اإلاغىلي.

لُٗغف اإلاغء أًً ؾُيخهي به اإلاُاف في  ،الضًً أمغ يغوعي 

م الغوحي "ؾىُا 
ّ
الحُاة ألازغي، لظا صٖا ئلُه اإلاٗل
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باهضًخا"، فأعجب بخٗالُمه وبمٗغفخه، وفي وكذ الخم 

 فأنبذ أٌو أمحر مغىلي بىطي. ،طًتجدىٌ ئلى البى 

هظلً، وان كىبالي زان، مإؾـ أؾغة ًىان، معجبا 

ضعى 1240بالبىطًت، فمىظ أواةل ٖلض  ًُ ، اجهل بغاهب 

مضعؾت ػن البىطًت، وحٗله "هاًىن" وهى أخض مٗلمي 

وكض كام ألازحر بمؿاٖضة كىبالي ٖلى اهخلاء  مؿدكاعه.

ٖلى ٖغف أؾغة  الظي أنبذ فُما بٗض زلُفخه ،اؾم لىلضه

ا "الظهب  ُّ ىجحن" الظي ٌٗني خغف ًىان، ووان الاؾم هى "ٍػ

ألانُل". أكىٗذ زاجىن حكابي ػوحها كىبالي لُخدىٌ ئلى 

 لالػمت التي أزغث فحها بكيل هبحر البىطًت، وجللذ الخٗالُم ا

ٖلى ًض "صعاغىن قىغُاٌ فابيا"، أخض اإلاٗلمحن الغوخُحن 

للىالًت، ُىه الخلا مٗلما مً الخبذ، الظي كام كىبالي بخٗ

ه الؿلُت ٖلى وامل فأُٖا ولإلمبراَىعٍت فُما بٗض؛

 ىان.ن في أعاض ي ؾاللت ًالىهىت البىطًح

أما في بلُت أعاض ي ًىان في مىغىلُا والهحن، فان الالما 

الخبدُىن واهىا أهثر عحاٌ الضًً البىطًحن جأزحرا ٖلى الكٗب 

ت1368ختى ٖام  ُّ البىطًت الهىضًت  ، ئال أن الخلالُض الىه

واهذ جإزغ أًًا ٖلى الحُاة الضًيُت في الهحن زالٌ ٖهض 

 أؾغة ًىان.
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ظهب "باغمى غغو با" هما اٖخىم ؤلالخاهاث في ئًغان م

ىن ببظر  فٗل أمغاؤهم ؤلاكُاُٖىن في الخبذ. وواهىا ًٖغ

ٖضصا مً الىهىت الهىىص، الخبدُىن، والهِىُىن. وفي ٖام 

اػان البىطًحن وصمغ ص غ، ايُهض الؿلُان مدمى 1295

هه وان كض بنى مٗبضا بىطًا في زغاؾان كبل مٗابضهم، م٘ أ

 اٖخىاكه لإلؾالم. 

أْهغث الىخاباث ألاصبُت البىطًت مً اللغن الغاب٘ 

ثر ٖلحها في زاهت كُخاي، ٖكغ، والتي هم واهذ هظه  ُٖ

غىع. خاٌو جىكُاي زان،  الضًاهت قاتٗت بحن اإلاغىٌ وألاَو

ُم اللبُلت ا ماء الغوخُحن ٖػ صج٘ الٖؼ ٌُ لظهبُت، أن 

ئال أن ؾُاؾخه هظه  البىطًحن ٖلى الاؾخلغاع في عوؾُا،

 أوكفها وبضصها زلُفخه مدمض أوػبً زان.

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ادلدقحقة

ثر ٖلُه  1312قاهض كبر وؿُىعي ٌٗىص للغابت ٖام  ُٖ

 في بدحرة "ئٌؿًُ هىٌ".

جأزغ بٌٗ اإلاغٌى بخٗالُم مبكغ هىِؿت اإلاكغق مىظ 

ي اللغن الؿاب٘، وجدىٌ الللُل مجهم ئلى اإلاظهب خىال

الظي  ،اليازىلُيي ٖلى ًض اإلابكغ "ًىخىا اإلاىهدُىىعفُني"

ت ئلى جلً البالص  .أعؾلخه الضولت البابٍى

مً الخاهاث ٖلى أًضي أمهاث وأولُاء  جغّبى الىثحر 

ن، ٖلى الغغم مً أن الضًً لم جىً له مياهت ٖلُا مؿُدُح

ت في ؤلامبر  اَىعٍت اإلاغىلُت. مً اإلاغىٌ اإلاؿُدُحن أو حىهٍغ

اإلاٗغوفحن: ؾىعغاغخاوي بيي، ػوحت ابً حىىحز زان، 

م  ووالضة الخاكاهاث الىباع، مىهىى، ٍغ كىبالي، هىالهى، ٖو

بىهه؛ ؾغجاق، زان اللبُلت الظهبُت، صوكىػ زاجىن، والضة 

أباكا زان؛ هخبغا، كاةض اللىاث اإلاغىلُت في بالص الكام، 

م٘ الهلُبحن إلاداعبت الٗغب اإلاؿلمحن.  والظي جدالف

ن، ن ٖضص مً اإلاهاهغاث م٘ خيام غغبُحهظلً وان هىا

ا بالُىلىج، ابىت الامبراَىع  1265مثل ػواج أباكا ٖام  بماٍع

البحزهُي مُساةُل الثامً بالُىلىج، هظلً فلض جؼوج غحره 

مً الخاهاث بيؿاء غغبُاث. خىث ؤلامبراَىعٍت اإلاغىلُت 

ؿت ألاعزىطهؿُت الكغكُت في عوؾُا واللىكاػ، أعاض ي الىىِ
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الىىِؿت الغؾىلُت ألاعمىُت في أعمُيُا، وهىِؿت اإلاكغق في 

 آؾُا الىؾُى وفاعؽ.

قهض اللغن الثالث ٖكغ مداوالث ئبغام نفلاث م٘ 

وواهذ أٌو مداولت ٖىض وكىء الحلف  .أوعوبا اإلاؿُدُت

فغاء اإلاغىلي الفغوس ي، ٖىضما أزظ الُغفان ًدباصالن الؿ

خُث أعؾل  ،والخٗاون الٗؿىغي في ألاعاض ي اإلالضؾت

ت لضٖم الحملت الهلُبُت  ؤلالخان أباكا وخضة ٖؿىٍغ

وهظلً ػاع الغخالت اإلاغىلي اليؿُىعي  .1271ٗت ٖام الخاؾ

وعوبُت ما بحن ٖامّي "عبان باع نىما" بٌٗ البالَاث ألا 

ئال أهه في هظا الىكذ، وان ؤلاؾالم كض أزظ  ،1288و 1287

ًخجظع في ألاعاض ي اإلاغىلُت، وبضأ البٌٗ مجهم الظي وان 

ا باألؾاؽ، باٖخىاق ؤلاؾالم، مثل جىىصاع ُّ   .ههغاه

ها و 
ّ
بٗض أن جم اهخساب واهً كىبالي زان، "ماع ًابال

، أزظث 1281الثالث"، وازىلُىىؽ الىىِؿت الكغكُت ٖام 

اث اليازىلُىُت جخىافض ٖلى حمُ٘ الٗىانم  ُّ ؤلاعؾال

 اإلاغىلُت.

ذ

ذ
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اإلدالم

فىن الٗضًض مً اإلاؿلمحن في مجاالث  وان اإلاغىٌ ًْى

مسخلفت مً الٗمل، وهثحرا ما واهىا ًأزظون بىهُدتهم 

ت، فأنبذ اإلاؿلمىن أخضفُما ًخٗلم باإلاؿا  ةل ؤلاصاٍع

اإلاؿإولحن اإلافًلت ٖىضهم، ئط أجهم واهىا مثلفحن  وحهاث

جُضون الترهُت واإلاىغىلُت. مً اإلاغىٌ اإلاٗغوفحن الظًً  ٍو

جدىلىا ئلى الُاةفت الؿيُت ؤلاؾالمُت: مباعن قاه خاهم 

زاهت كُخاي، جىصا مىغى خاهم اللبُلت الظهبُت، ومدمىص 

غاػان خاهم ؤلالخاهاث. وان بغهت زان، الظي خىم اللبُلت 

، أٌو كاةض مغىلي مؿلم 1266و 1257الظهبُت بحن ٖامّي 

 للخاهاث اإلاغىلُت.

ٗخبر مدمىص غاػان أٌو زا ن مؿلم حٗل مً ؤلاؾالم ٌُ

الضًً الغؾمي لإللخاهاث، وجاله الؿلُان مدمض أوػبً 

اًاه ٖلى  صج٘ ٖع ٌُ خاهم اللبُلت الظهبُت، والظي وان 

اٖخىاق الضًً الجضًض. اؾخمغ اإلاغىٌ في زاهت كُخاي بىمِ 

خُاتهم اإلاغجدل، مٗخىلحن البىطًت وألاعواخُت ختى ٖلض 

ىضما اٖخىم اللؿم الغغبي 1350 مً الخاهت الضًً ، ٖو

ؤلاؾالمي، بلي اللؿم الكغقي مً بالص اإلاغىٌ صون أؾلمت 

(، الظي 1363-1329/30ختى ٖهض "جىغلىق جُمىع زان" )

اًاه.  اٖخىم ؤلاؾالم م٘ آلاالف مً ٖع
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وان هىان ٖضص هبحر مً اإلاؿلمحن ألاحاهب في أعاض ي 

 ض كىبالي زان، ٖلى الغغم مً أجهاأؾغة ًىان، زالٌ ٖه

خاهاث الغغبُت. وان ؤلاؾالم، ٖلى الٗىـ مً ال لم حٗخىم

ت مماعؾت الكٗاةغ الضًيُت في كىبالي وزلفاؤ  ه مُللحن خٍغ

أعايحهم، ٖلى الغغم مً أن البىطًت واهذ هي الضًاهت 

وأهثر ألاصًان جأزحرا ٖلى الىاؽ في جلً اإلاىُلت  ،الؿاةضة

مً الٗالم. اؾخمغ الاجهاٌ بحن الُىاهُىن والضٌو 

لُا، الهىض، والكغق ألاوؾِ، ختى  ؤلاؾالمُت في قماٌ أفٍغ

هىفىن  ًُ مىخهف اللغن الغاب٘ ٖكغ. وان اإلاغىٌ 

اإلاؿلمحن ٖلى أجهم مً َبلت "الؿُمى"، أي أجهم أصوى 

صعحت مً اإلاغىٌ ولىً أٖلى مغجبت مً الهِىُحن. ًلىٌ 

ٖالم ؤلاوؿان "حان وطعفىعص"، أهه وان هىان أهثر مً 

 ي أؾغة ًىان.ملُىن مؿلم ًلُىىن أعاض 
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األرواحقة

ةُت باإلاٗاوي واهذ ألاعواخُت، طاث اإلاماعؾت ؤلاخُا

مىدكغة بكيل هبحر في آؾُا  والصخهُاث اإلاسخلفت

ا. وان الفٗل اإلاغهؼي في الٗالكت  الىؾُى اللضًمت وؾِبحًر

بحن الُبُٗت وؤلاوؿان ًخمثل في ٖباصة الجىت الؼعكاء 

 Хөхاء" )باإلاىغىلُت: "الؿماء الؼعك -ألابضًت الُٗٓمت 

тэнгэр, Эрхэт мөнх тэнгэр أْهغ حىىحز .)

غوخُت أهبر وأٖٓم مً كىي أي شخو زان أن كىاه ال

زغ، وأهه هى هفؿه مىنل الجىت باألعى، وطلً بٗض آ

 ئٖضام الكامان اإلاىافـ له اإلاؿمى "جب جىغغي هىزكى".

وان بٌٗ الخاهاث، مثل باجى، صوا، هُبً، وجىكُاي، 

بدكض هبحر مً الكاماهاث الغحاٌ، الظًً واهىا ًدخفٓىن 

ًلؿمىهم ئلى "بُىُىن" وغحر طلً، ووان البُىُىن 

سُمىن أمام كهغ الخان الىبحر بِىما ًبلى قاماهاث  ًُ

زغون زلفه. وان الكاماهاث ًخلضمىن الجُىف اإلاغىلُت آ

له ئلى ما  ت مخٗللت بالُلـ لخدٍى لىمىن بُلىؽ سحٍغ ٍو

الةم الجىىص، ٖلى ا لغغم مً اإلاغاكباث الفلىُت التي واهذ ًُ

م صكُم للكهىع. وان  جخم كبل طلً، ووحىص جلٍى

الكاماهاث ًلٗبىن صوعا ؾُاؾُا مهما زلف هىالِـ 

 البالٍ اإلاغىلي.
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ماعؽ بٌٗ َلىؽ ألاعواخُت  ًُ بلي مدمىص غاػان 

اإلاغىلُت، بٗض اٖخىاكه ؤلاؾالم، فيسخت كاهىن الُاؾا وان 

بلحها في مياجها، هم ا ؾمذ للكاماهاث بالبلاء في ًُ

خُث بلىا مدخفٓحن بىفىطهم الؿُاس ي َُلت  ،ؤلالخاهاث

هض مدمض أولجاًخى. ئال أن مماعؾت الخلالُض  ٖهضه ٖو

ألاعواخُت اإلاغىلُت اللضًمت، أزظث بااليمدالٌ بٗض وفاة 

ٗت ؤلاؾالمُت  ام للٗغف ًُبلىن الكَغ
ّ
أولجاًخى واٖخالء خي

اهذ للكاماهاث ٖىض أؾلمت بكيل وامل. ػالذ ول ؾلُت و

ؤلالخاهاث، ولم حٗض لهم أهمُت جظهغ، هما وان في الؿابم، 

ئال أجهم اؾخمغوا بمماعؾت الُلىؽ الضًيُت ئلى حاهب 

 اليؿُىعٍحن والىهىت البىطًحن في أعاض ي أؾغة ًىان.
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ذ:رفؿادبذاألول

هى أخض  َهماؾب ألاٌو )فاعؾُت:قاه تهماؾب یکم(

حن ألاقاهاث ئًغان اله اءفٍى  ألبُه  .كٍى
ً
وان زلفا

 ٌ م 1514فبراًغ/قباٍ ٖام  22ولض في  ،ئؾماُٖل ألاو

-م واهذ والضجه جضعى قاه1576أًاع/ماًى ٖام  14وجىفي في 

ان بُيي زاهم وهي جغهماهُت ألانل. زالٌ فترة َفىلخه و

هه زلف والضه ٖىضما جدذ ؾُُغة عحاٌ اللؼلباف خُث ئ

ه اؾخٗاص ؾُُغة الكاه زالٌ ئال أه ،ؾىىاث 10وان ٖمغه 

مغخلت الكباب. زالٌ فترة خىمه حٗغيذ الضولت 

ت ئلى الٗضًض مً ألازُاع الخاعحُت  مً  ،الهفٍى
ً
وزهىنا

كبل الٗثماهُحن في الغغب وألاوػبً في الكغق. هؼم 

ؼ وبغضاص بٗض أن  ،َهماؾب ألاوػبً لىىه زؿغ جبًر

ٕ لىىه اؾخُا .اخخلهما الٗثماهُىن زالٌ فترة خىمه

ونض  ،ببراٖت وطواء الثباث والخىؾ٘ في خىمه الخلا

وكٗذ في حُىف ٗضًض مً الهجماث الٗثماهُت التي أال

عاض ي زالٌ صزىلها ألا  ،الٗثماهُحن زؿاةغ فاصخت
الهفىٍت وانُضامها ببراٖت زُِ َهماؾب في نض جلً 

خُث اٖخمض  ،وصون الالخلاء اإلاباقغ ،الهجماث بالخىخًُ

 .إلاىاحهت الجُىف الٗثماهُت الجغاعة مبضأ ألاعى اإلادغوكت

كاص ؾلُمان الٗثماوي خملت هبحرة  ،1534ففي ٖام 

يض مضفُٗت  300ملاجل و 200,000بجِل ًلضع ٖضصه بـ 

فخجىب  ،ملاجل 7000ال َهماؾب الظي لم ًىً ًملً ئ
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ؼ  ،َهماؾب الانُضام بالجِل الٗثماوي وزؿغ جبًر

حهت الجِل واٖخمض ؾُاؾت ألاعى اإلادغوكت إلاىا ،مإكخا

صث . وأالظي ايُغ لٗبىع حباٌ ػاهغوؽ ،الٗثماوي

ملاجل  30,000ؾُاؾت ألاعى اإلادغوكت هظه ئلى ملخل 

 ان ئلغاء خملخه.مما ايُغ الؿلُان ؾلُم ،ٖثماوي

خاٌو الؿلُان ؾلُمان اؾخغالٌ زُاهت  ،الخلا

، فلجأ اللام محرػا )اللام محرػا( ألزُه الكاه َهماؾب

زُه َهماؾب كىٗهم بمهاحمت أ، وأنئلى الٗثماهُح

وخهىٌ اهخفايت يض َهماؾب بمجغص صزىلهم بالص 

ئلى حاهب الٗثماهُحن  1548فلاص اللام محرػا ٖام  ،فاعؽ

الظي واحههم  ،زُه َهماؾب الهفىي أ حِكا حغاعا هدى 

أ وجفاح ،ببراٖخه وؾُاؾت ألاعى اإلادغوكت مغة أزغي 

مىٗىه مً  هان وقحراػ نفاللام محرػا بأن اإلاىاَىحن في أ

ن للتراح٘ ، مما ايُغ الٗثماهُحن ًغخبىا بهالضزىٌ بضٌ أ

زُه ، وجغن اللام محرػا وعاءهم لِؿلِ بُض أهدى بغضاص

مط ي خُاجه الباكُت في السجً.  ،َهماؾب  ٍو

حن ٖام  زالٌ الحملت الٗثماهُت الجهاةُت يض الهفٍى

، مىضفٗا صازل زظ َهماؾب بؼمام اإلاباصعة، أ1553

مؿُُغا ٖلى و  ،مؿُلا اؾىىضع باقا ،ماهُتعاض ي الٗثألا 

للى ، بل أولِـ طلً فدؿب مضًىت اعيغوم الترهُت.
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هماؾب اللبٌ ٖلى )ؾىان بًُ( أخض أبغػ مؿاٖضي َ

ن لخىكُ٘ مٗاهضة مما ايُغ الٗثماهُح الؿلُان الٗثماوي،

حن وؿبت ئلى  ،ؾمُذ مٗاهضة أماؾُا ،نلح م٘ الهفٍى

  30ؾخمغث إلاضة والتي ا ،م1555مضًىت أماؾُا ٖام 
ً
 ،ٖاما

، وأوكفذ الهغإ مبراَىعٍخحنخضوص ؤلا خضصث بمىحبها 

، فلاص جُذ لُهماؾب جىؾُ٘ خىمهاإلاؿلح بُجهما، فأ

تخمالث هاجحت أ ، ويم صث ئلى جىؾُ٘ الاعاض ي الهفٍى

تالٗضًض مً ألا  أعمُيُا وحىعحُا بُجها ، عاض ي اللىكاٍػ

ا ئلى ؤلا  توكغكحًز  .مبراَىعٍت الهفٍى
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