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 خانية مغول القفجاق على عهد توقتاميش

 م(8071-8708/هـ 087-878)

 النجار أمحدرغد عبد الكريم  .دم.

 5/7/2782: القبول تأريخ 2/2/2782: التقديم تأريخ

 ةـــاملقدم

دولة مغول القفجاق على عهد الخان توقتاامي   تأريختناولت هذه الدراسة 
همياة دوره فاي هاذه الخانياة فاي برز أوت، الذي يعد اخر الخانات الكبار في سلسلتها

ن كانااات قاااد تعر ااات الاااى التقساااي  ع ان يعياااد و ااادا هاااذه الخانياااة بعاااد أاناااس اسااات ا
 ( الساااابقة 5628 -5665هاااا  227 -267شااار سااانة  والتجزئاااة فخااابل السااابعة ع

خانااا بع ااه  لاا  ي كاا  سااو  ايامااا  س منصااا الخانيااة  كمهااا خمسااة وعشاارونلتولياا
 فاااي فو اااى سياساااية عارماااة بسااابا الصاااراع علاااى السااال ةعاشااات خبلهاااا الاااببد 

توقتاامي    اوال الاببد  تاى انقاذهافاستقل الوالا والقاادا بماا ت ات أياديه  وتمزقات أ
رجااال للدولاااة هيبتهاااا وفااارى ارادتهاااا علاااى الجميااال بماااا فيهاااا باعاااادا تو ياااد الاااببد وأ

 عاات اقت االمااارات الروسااية التااي كاناات قااد اسااتغلت  الااة الفو ااى فااي الااببد بااان
ن اساااترجعها توقتاااامي  وفااارى ارادتاااس علاااى هاااذه االماااارات التاااي منهاااا  لاااى أ جااازا   أ

ا ااا رت القباااول بتبعيتهاااا لاااس وماااا ترتاااا علاااى ذلااا  مااان دفااال  ااارائا مقاااررا علاااى 
 . سكانها لمصل تها

ولكاان مااا  ققااس توقتااامي  ماان نجااال اهاادره فااي سلساالة ماان ال ااروا  ياار 
تكااوين امبرا وريااة علااى  اارار امبرا وريااة الم سااوبة ماال تيمورلناا  الساااعي العااادا 

جنكيز خان الذي لا  يعا ا الفرصاة لتوقتاامي  فاي ان يكاون منافساا  لاس علاى اماب  
المغول االيلخانيين والسيما في اقلي  اذربيجان فعد تيمور نفساس وارااا لهاا فكاان ذلا  

 ،ربلااد االخااسااببا  ل ااروا وت الفااات سياسااية قااادت الااى  ماابت متبادلااة كاال علااى 
 ( والتااي 5671هااا 272انتهاات بال ملااة التيموريااة الماادمرا علااى باابد القفجاااق ساانة 

                                                 

 داا  جامعة الموصل. تأريخ  كلية اآلقس  ال 
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 يرت بشكل جذري معال  هذه الدولة السياسية وزعزعت كيانها ب يا  لا  تعاد قاادرا 
علاااى  لااى عاادا خانايااات تنااازع بع ااها بع ااا  ماان جديااد علااى النهااوى فانقساامت ا

وقاااد عالجااات هاااذه الدراساااة . يااااةمناااا ق النفاااوذ  تاااى ابتلعتهاااا الدولاااة الروساااية ال د
 :  دا  هذه الدولة وفق العناوين اآلتيةأ

الفوضى السياسية يف خانية مغول القفجاق والتجاء توقتاميش عند : أوال

 تيمورلنك

ا  قباال الخااوى فااي تفاصاايل الفو ااى السياسااية لهااذه الدولااة البااد ماان اع اا
الممتادا مان نهار را اي لم ة سريعة عنها فقد شغلت فاي أقصاى اتسااع لهاا فاي اأ

ارتي  شرقا الى ب يرا االكول امتدادا  الى نهر ايلي م افا  اليها ببد خوارز  وببد 
سااافل لنهااار القوقااااز جنوباااا وساااهوا القفجااااق شااامال ب ااار قااازوين  تاااى ال اااوى اأ

 يار ان هاذه ال ادود ال تعناي انهاا  (7 من  رفها الغرباي والجناوا الغرباي (1 الدنيبر
متااااداد ب سااااا قاااوا و ااااع  الدولااااة والقااااو  للااااتقلل واإلاااة كانااات مسااااتقرا فهااااي قاب

 . الم ي ة بها
وي لااق علااى هااذه الدولااة تسااميات عدياادا فتاارد باساا  دولااة جااوجي نساابة الااى 
جاااااااااوجي الاااااااااذي كاااااااااان والاااااااااده  جنكياااااااااز خاااااااااان قاااااااااد من اااااااااس  كااااااااا  هاااااااااذه الاااااااااببد 

                                                 

 . 5نظر الخار ة المل قة بالب  . قس  ( عن هذه المواقل ي1 
فاتح العاال  جهانكشااي، نقلاس عان الفارساية م ماد التاونجي، دار  تأريخالجويني، ع ا مل : ( 7 

باان علااي: صاابح  أ مااد. القلقشااندي، ابااو العبااا  26 ، ل 5781الماابل لل باعااة والنشاار 
. 656 -657 ، ل1 ، ج5782االعشى في صناعة االنشا، دار الكتاا العلمياة بياروت، 

ابن تغري بردي، جمال الدين ابو الم اسن يوس : المنهل الصافي والمستوفي بعاد الاوافي، 
. 28، ل 1 ، ج5716يوسا  نجااتي، م بعاة دار الكتاا المصارية، القااهرا  أ مدت قيق 

 ، ل 5762العريني: السيد الباز: المغول، دار النه اة العربياة لل باعاة والنشار، بياروت 
الغاازو التيمااوري للعااراق والشااا ، رسااالة ماجسااتير  ياار  تااأريخاساا  مهاااوي: .  سااين، ج512

 . 752 ، ل 5721منشورا، مقدمة الى مجل  كلية االداا، جامعة بغداد 
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وتعاار  اي ااا  بدولااة باااتو باان  (1 فعرفاات بدولااة مغااول جااوجي  (5776هااا 671ساانة 
 اادات التوسااعات لهااذه  ( 5711 -577 هااا616 -671عهااده   علااى جااوجي الااذي

كما ترد باس  دولة القبيلة الذهبية كاون رأ  الخيماة لخياا  ، الدولة وتشكلت معالمها
كااار شاايوعا  هااي دولااة بيااا  فعرفاات بااس بيااد أن التساامية اأقبائاال المغااول كااان لونااس ذه

نها قبائاال تعاار  باساا  مغااول القفجاااق نساابة الااى باابد القفجاااق التااي كاناات تسااتو 
ر اااه  دولاااته  التاااي بقيااات خ اااعوا لساااي را المغاااول وأسساااوا علاااى أالقفجااااق الاااذين 

مو دا من عهد جوجي بان جنكيزخاان  تاى م لال العقاد السااد  مان القارن الااامن 
 ( 566هاا 267 ر بوفاا الخان باردي با  سانة  الرابل عشر الميبدي لتنش الهجري

وشااغل ، "التااين اوردا" واالردو االباايى "اق أوردا" (7 ردو الااذهبيالااى قساامين همااا اأ
بيى من قة  وى سي ون االسفل ومعس مدن ال فتين اليسر  واليمناى اأردو اأ

للنهر ابتدا  من صوران الى ينعيكنت م افا   لاى ذلا  الساهوا الممتادا شاماال  مان 
ردو سااي ون وب اار اورال  تااى تااومين وليكااون نهاار اورال هااو ال ااد الفاصاال ماان اال

ونهااار ارتاااي  ال اااد الشااارقي لهاااذا الق ااااع وتعاااد مديناااة ، الاااذهبي مااان  ااار  الغااارا
فيشامل اأرا اي الممتادا مان نهار اورال شارقا   يماا اأوردو الاذهبمركازا  لاس أ(6 بلغار

 . (6  تى ال وى االسفل لنهر الدنيبر ومركز هذا الق اع مدينة السراي
ناات لاابردو الااذهبي فقااد كاوبالنساابة ، وكااان لكاال قساا  خاناتااس المعاارو  بهااا

اعتلااااى   (عساااايرا علااااى هااااذا القساااا   ذ5628 -566 هااااا227 -267االعااااوا  بااااين 
وكااان قساا  ماان هاانال  الخانااات قاادموا ماان االردو ، (3 العاار  خمسااة وعشاارون خانااا

                                                 

وتلقاايح االاااار فااي وقااائل قاازان وبلغااار وملااو  التتااار، الم بعااة  اأخبااارالرماازي    : تلفيااق ( 1 
 . 666، 666، 721 -721، ل 5الكريمة وال سينية، أورنبورغ،  

 . 5عن موقل االردو الذهبي واالردو اأبيى ينظر للخار ة قس  ( 7 

 بلغار تقل شمال شرقي مدنية سراي على بعاد عشارا مرا ال منهاا. ابان ب و اة أباو عباد اه( 6 
 . 671، ل 5768م مد اللواتي: ر لة ابن ب و ة، دار الترا ، بيروت، 

ة دراساات والعلاو  االنساانية وص  موجز لسيرا  ياتس(، مجليكوبوفسكي، أ. يو: تيمورلن   ( 6 
 ، ل 5788، 2، ع 51ردنيااااة، عمااااادا الب اااا  العلمااااي، عمااااان،   والتااااأريخ، الجامعااااة اأ

الغااازو التيماااوري للعاااراق، هاااام   تاااأريخ ة.  ساااين: ( مااان نفااا  الصاااف28والهاااام    572
 . 752(، ل 516 

 . 572وفسكي: تيمورلن ، ل . يكوب116، ل 5،  الرمزي، تلفيق اأخبار( 3 
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ي و كاا  بع ااه  الشااهر االباايى ليشااغلوا عاار  االردو الااذهبي فااي العاصاامة ساارا
نه  كالخااان خ اار او اابن ومديااد وتيماار ن نشااير الااى اسااما  عاادد مااقليلااة ويكفااي أ

وتتص  هذه المر لة من ، (1  (5667 ها266خواجس وكلدي بي  الذي توفي سنة  
 ياااا االردو الااذهبي بالفو ااى العارمااة التااي عماات فيهااا اال اا رابات وشااعلت كاال 

ايااديه  وتمزقاات الدولااة وانتشاارت اأمااراى جااز  منهااا واسااتقل الااوالا والقااادا بمااا فااي 
الساايما مارى ال اااعون الااذي فتا  بعشاارات اال  ماان الساكان والااذي كااان وبئاة واأ

ولاااا  يكاااان للخااااان ماااان ساااال ة تتجاااااوز  اااادود ، (2 يعاااااود ظهااااوره كاااال ب اااال ساااانوات
 . العاصمة سراي

هاااذه االو ااااع صاااا بها تغيااارات فاااي ال الاااة السياساااية واالقتصاااادية للقاااو  
 . يةالم ي ة بخانية االردو الذهبي فساهمت سلبا  على هذه الخان

ارات فكاناات هااذه الخانيااة فااي زماان قوتهااا وو اادتها فار ااة  رادتهااا علااى اإماا
نشااير  ليهااا ال قااا  ياا  كااان ( التااي سالروسااية  موسااكو ولتوانيااا وملاادافيا ونوفغااورد

يتسابقون الاى العاصامة ساراي العابن ال اعاة ودفال االتااوات او ال ارائا  امرانها
وقلما ، دفعها تد  جيو  الخان امارتس السنوية المقررا عليه  وكان من يتخل  عن

وفاي المقابال كانات . مير روسي على سل ة الخان ول  يتلاق العقااا د  ان ارتد أ
ال اارق االمنااة لهااذه الخانيااة الااى  تجااارا  ريااق ال رياار القاااد  ماان الصااين تماار عباار

وربا وكان يدر اربا اا  ائلاة لخاناتهاا وعرفات مديناة تاناا الواقعاة علاى مصاا نهار أ
 . ون على ب ر آزو  بنشا  للتجار االوربيين والبلدان االخر الد

هذه المنافل تراجعت بشكل كبيار خابل هاذه الفتارا فقاد اساتغل اميار موساكو 
 ( اال اااااا رابات التااااااي عصاااااافت 5687-5667 هااااااا275 -266يمتااااااري الراباااااال  د

وتوقاااا  عااان تسااااديد ال ااارائا المفرو ااااة علاااى امارتااااس كماااا اقااااد  علااااى ، بالخانياااة

                                                 

 . 168، 165 -117، ل 5،  الرمزي، تلفيق اأخبار( 1 

شبولر، برتولد: العال  االسبمي في العصر المغاولي، ترجماة خالاد أساعد عيساى، منشاورات  (2 
، ترجمااة عاان تااأريخ. شاابولر: المغااول فااي ال517 ، ل 5787دار  سااان لل باعااة والنشاار 

 . 557 ، ل 5787 ب  للترجمة والنشر، دمشق  الفرنسية يوس  شلا شا ، دار
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كماا نجاح  (1 لغار وقازان في وس  الفولغا و ر  المغول من مصادر دخلهاا تبل ب
و قاااق ، المولااادافيون فاااي كسااار شاااوكة المغاااول فاااي الااادانوا االسااافل وفاااي بساااارابيا

 ( نصاارا  مهمااا  علااى ات اااد م لااي الماارا  ماان 5667 هااا266الليتوانيااون فااي ساانة  
( وكااان ماان نتااائ  المغااول علااى  اافا  المياااه الاازرق  ويساامى االن بنهاار سااينيوخا

هذا النصر ان    الليتوانيون اجزا  واسعة من اوكرانياا امتادادا   تاى  ادود المجار 
"هنغاريااا" و ااردوا ماان هااذه المنااا ق الباسااكا  أي جباااا ال اارائا ماان قباال المغااول 

 ( ا تل الليتوانيون مدينة كيي  و ولوها الاى قاعادا لشان 5622 ها225وفي سنة  
 . (2 ذ المغولالغارات على منا ق نفو 

كمااا ا اا ربت التجااارا ونشاابت ال ااروا بااين الجنااويين والبنادقااة لبساات واذ 
لى م ايق الادردنيل فاي سانة على مدينة تانا التجارية وهدد العامانيون بسي رته  ع

ولما (3 بإعاقة انسيابية التجارا بين الب ر االسود والب ر المتوس   (5612ها 218 
ال اا راا  ادت العاصاامة ساراي م اا  ا مااع كاال كانات سامة الخانيااة الفو اى وا

امير يجد في نفسس القدرا السي را عليهاا فاب يتاردد فسابا ذلا  خوفاا  شاديدا  للساكان 
لكاااارا ماااا كانااات تتعااارى لاااس هاااذه الخاناااات مااان تغيااارات وماااا كاااان يسااابا ذلااا  مااان 
عمليااات انتقااا  متبادلااة بااين الخانااات انفسااه  والساايما بااين ماان اساات اع ان يسااتعيد 

 . س للمرا الاانية وا يانا  للاالاةعرش
وبساابا هااذا الخااو  هجاار الكاياار منااا ق نفااوذه  وسااكناه  والت قااوا ب اااك  

سانة  (4 وماماي استغل الت اق بنت بردي ب  خان بس بعد وفاا والادها. القر  ماماي
( التي كان كل لخركاا الذهبية  الشارا الملكية ( وكانت هي  املة ل5618ها 217 

نصا الخان البد لس ان يتقلدها وجنكيزخان كان قد من ها لبااتو ومنهاا من يصل لم
فاستامر ماماي وجود ، أخذت تنتقل من خان الى اخر وعّد من ي ملها خان شرعي

                                                 

 . 162، 116، ل 5،  اأخبارالرمزي: تلفيق ( 1 

 . 575 -572، ى تأريخشبولر: المغول في ال( 2 

الدولة العلية العامانياة، ت قياق ا ساان  قاي، دار النفاائ ، بياروت،  تأريخفريد ب ، م مد: ( 3 
 . 572 -576 ، ل 5785

ابان خلادون، منسساة جماال لل باعاة  تاأريخلر من بن م مد ال  ارمي: ابن خلدون، عبد ا( 4 
 . 168، ل 1 ، ج5725والنشر، بيروت 
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هذه الخركاا معس بان است وذ على سراي ونصا عليها ابن اوزب  خان اسمس عباد 
قامس ل  ي ل اذ تاوالى علاى ولكن م (1 اه ليكون خانا صوريا ولي ك  الخانية باسمس

 كمها بعد  رد مامي الى القر  كل من  اامي شارك  وأورو  خاان "ارى خاان" 
ا   امي شرك  للمرا الاانية وايب  خان ا  قاوينخاان اا  اورو  خاان للمارا الاانياة 

 . (2  (5621 ها226وكان هذا في  دود سنة  
باايى اجتماعااا وخاابل هااذه الفو ااى السياسااية عقااد أورو  خااان االردو اال

عامااا "قوريلتاااي"   ااره مناادوبون لعاادد ماان االمااارات الم ليااة و كااا  ماادن مسااتقلين 
ت أصاااب وعااارى علااايه  فكااارا تو ياااد الدولاااة ت ااات زعامتاااس والسااايما وان االخ اااار 

ونالااات الفكااارا القباااول باساااتانا  معار اااة ابااان عماااس  اااوي خواجاااس ، م دقاااة باااالجميل
د بانااس اال ااق فااي ان يكااون هااو الخااان الااذي كااان يعتقاا (3 او اابن  اااك  منغشاابق

ولكاون اورو   (4  (5618هاا 217خاان باردي با  المتاوفي سانة  بوصفس انس ابن لل
فهااارا ابناااس المااادعو توقتاااامي  مااان االردو ، عاااد م لباااس هاااذا تهديااادا  لاااس فاااأمر بقتلاااس

االبايى الاى بااب  تيمورلنا   ااك  باابد ماا ورا  النهار عار ااا  علياس خدماتاس وذلاا  
 . (5  (5626 اه222سنة  

 اادا  التااي كاناات تجااري فااي باابد االردو وكااان تيمورلناا  م لعااا  علااى اأ 
االبيى ومدركا  ان ت قيق اورو  لو دا ببده سيشكل مصدر خ ر على بابد ماا 
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ولهاذا ، ماب  جنكيزخاانالنهر وسيعيق ت قياق  مو اتاس فاي أن يكاون وريااا  أ ورا 
ذ ماااان الممكاااان عاااادو أورو   ي  الساااابا رأ  ان ماااان مصاااال تس ا ت ااااان توقتااااام

وعرى عليس دعما  ، فأكر  وفادتس وأ دق عليس الهدايا، االستفادا منس منافسا  لغريمس
 . (1 عسكريا  لينتزع العر  من اورو  خان

ولت قيق هذا الهاد  بادأ تيماور بخ اوات ابتادأها اوال  بمانح توقتاامي   كا   
الية لااببده ماال القبجاااق وكااان قااد قلعتااي اتاارار وساانغاق الااواقعتين علااى ال اادود الشاام

، انتزعها من مغول االردو االبيى ليراقا من خبلها اال دا  في ببده عان كااا
ت مناتيااة بانشااغال اورو  بتابياات اركااان  كمااس فااي أصااب ومااا أن اعتقااد الفرصااة 

سااراي  تااى دخاال بجيشااس قااد امااده بااس تيمورلناا  باتجاااه باابد القفجاااق ولكاان اورو  
بوقا فاعترى  ريق توقتامي  وتمكن منس فابذا باالفرار ملتجاأ اانياة دفل بابنس قتلغ 

ن أصااايا بجااارل فاااي المعركاااة ماااا لبااا  بعاااد أاماااا قتلاااغ بوقاااا فكاااان قاااد ، عناااد تيماااور
، فسببت وفاتس  زنا  شديدا  الورو  الذي  الاا تيماور بتساليمس توقتاامي ، (2 توفي

الاااى بااابده وم ارباااة فااارفى ذلااا  وأماااد اانياااة توقتاااامي  بجاااي  ليعااااود الااادخول باااس 
ماااال جااااي  اورو  الااااذي كااااان بقيااااادا ابنااااس  (1 اورو  وفااااي المقابلااااة عنااااد صااااوران

توقتاتايا مني توقتامي  بهزيمة للمرا الاانية فارا  من ارى المعركة ليلتجأ مان جدياد 
يأخااذ  كاايوكااان فشاالس هااذا دافعااا  لتيمورلناا  (3 لتيمورلناا  وهااو جااريح ومماازق الاياااا

 . ا  على اورو المبادرا بنفسس للق 
 
بيض وتوحيد خانية ء توقتاميش عر  خانية االردو اأاعتال: ثانيا
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 ( 5622 هااااا228خاااارج تيمااااور بجيشااااس ومعااااس توقتااااامي  فااااي ربياااال ساااانة  
الذي كان هاو االخار قاد قااد جيشاس مان ساراي ومعاس ابناس ، لمواجهة خصمس اورو 

قلعااة سااغناق فااي  ااين عسااكر تيمورلناا  عنااد توقتاتايااا لمواجهااة تيمااور فعسااكر عنااد 
علااى أن الباارد الشااديد وتساااق   (1 قلعااة أتاارار وبينهمااا مسااافة ساابعة وعشاارين فرسااخا  

الالااوج الكايفااة مناال لقااا  الجيشااين  تااى ا اا را لبقامااة هنااا  اشااهرا  متااواجهين ماان 
وماااا أن اعتااادل المناااال  تاااى ارسااال تيمورلنااا  ، دون ان يسااات يعا القياااا  بأياااة  ركاااة

تيبة من فرسانس منلفة من خمسمائة فار  لبست بع فصاد  ان التقت بقوا من ك
بجاارل  ملاا  باان اورو  فبا تهااا واصاايا تيمورلناا اباااة اال  فااار  بقيااادا تيمااور 

فما كان من اورو  اال أن قارر االنسا اا وفاي ال رياق وافتاس ، ا  ره لبنس اا
ماار الخانيااة ابنااس تايااا ليتااولى أاومااا لباا  بعااد وقاات قصااير ان تااوفي ابنااس توقت، المنيااة

 . (2 االخر تيمور مل 
ااار االنساا اا هااو االخاار بساابا  ااول ماادا إنااس امااا عاان موقاا  تيمورلناا  فأ

المنال تاركا  لتوقتاامي  مهماة االساتيب  علاى المناا ق التاي انسا ا   يابس ولتقلا
ت وفاااا عقبااوالاادمار ومراقبااا  الت ااورات التااي أمنهااا جااي  اورو  ناشاارا  فيهااا الخااراا 

ن تااولي تيمورملاا  الماار الخانيااة يع يااس وادراكااا  منااس أ. اورو  فااي العاصاامة سااراي
الفرصة في مبا تتس والسيما ان هاذا الخاان لا  يتخاذ االجارا ات الكفيلاة فاي مواجهاة 
ا تمال تعر س لغزو من قبل تيمورلن  او توقتامي  وانماا كاان منصارفا  الاى اللهاو 

ة  كماااس لسااراي اذ با تاااس توقتااامي  واساااتولى علاااى فكاااان ذلاا  ساااببا  لنهاياا، والعباا 
 دا  وت ورات جديادا فكان ذل  فات ة أ، (3 العاصمة سراي معيدا  مل  اجداده اليس
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 يارت فاي مساار اال ادا  لتنقلاا م اااوالت الت اال  وليت اول التاابل وال ليا  الااى 
 . عدو ليتمورلن 

ن اد أر أ مو اس لا  يتوقا  عناد  ادود ساراي بالن  وبخصول توقتاامي  فاإ
مب  اورو  في خانية االردو بأ يد ش ري خانية مغول القفجاق مبتدأيو د من جد

والسايما ان تيمااور ملاا  كااان قااد التجااأ اليهااا ، االبايى ولاا  تكاان هااذه مهمااة سااهلة لااس
 ال ، ومل م ااوالت توقتاامي  المتكاررا فاي االسات واذ عليهاا، بعد هزيمتس من سراي

 (عندما التقيا في مو ل يقال لس قرتال 5628 ها282ال في سنة  أنس ل  يفلح بها  
 أصابحشمال  ربي خوارز  وفي الصولة االولى من القتال قتل تيمور مل  وبمقتلاس 

يااااز جباااال خاااوارز  لتوقتاااامي  الاااذي لااا  يجاااد صاااعوبة كبيااارا فاااي اجت ساااالكا  ال رياااق 
 (1 بيى لنفوذهمب  اورو  ولي   االردو األيست وذ على كل أ

سااو  ماماااي الااذي كااان قااد امااا  توقتااامي  ماان اعاادا  م ليااين ولاا  يبااق . 
وكاان . (2 مارتس في شبس جزيرا القر  متخذا  من مدينة القار  مركازا  ل كماساستبد في  

مامااي هاو االخاار  ام اا  فااي تو ياد خانيااة مغاول القفجاااق ت ات نفااوذه علاى الاار   
ولكان بادال  مان ، يهاامن فشلس في اال تفاظ بالعاصمة ساراي والتاي سابقت االشاارا ال

معاودا استهدافها ف ل القيا  بالتوسال واساترجاع اماب  المغاول فاي المناا ق التاي 
أماب  مناس فاي فارى ارادتاس علاى تلا  ، كانت االمارات الروساية قاد اسات وذت عليهاا

االمااارات وليعيااد فاارى  اارائبس عليهااا وليسااخر تلاا  االمااوال فااي اعااداد جااي  قااوي 
صرفها على جيشس من اجل تقويتس ليستخدمس في ت قياق لت قيق  مو س التوسعي ل

 .  مو اتس
ماااارات الروسااية كانااات االولاااى وماال أناااس قااا  باااأربل  ماابت كبااار  علااى اإ 

 ااادا  التخرياااا فاااي المااادن التاااي مااار بهاااا انياااة ناج اااة بتااادمير االسااات كامات وا  والا
عااة ماان اسااتعدادا  ل ملااة اكبر ساانذكرها ال قااا( وماال ان الاارو  قااد تلقوا ااربات موج
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هاتين ال ملتين وان مدينة نوفغورود قد ا رقت وهرا سكانها وخربوا مديناة ساوزدل 
 . (1  (5622 227وذل  سنة   (االمر ذاتس وعانت مدينة ريازان ومدن أخر  

ن يقااتلوا ويبدو أن الرو  تعلموا الادر  وادركاوا أن الخياار اماامه  ساو  أ 
ي كاان الباد لها  ان يتصادوا اوال  للقاو  التا ولهاذا، عدوه  وان يتركوا خبفاته  جانباا  

ملدافيااااة وانزلااااوا مااااارا مااااوردوا ذات االصااااول الكاناااات متعاونااااة ماااال ماماااااي ممالااااة بإ
بشااال اسااااليا القتااال والتخرياااا فأااااار ذلااا    اااا مامااااي ليوجاااس بساااكانها ومااادنها أ

جيشس بقيادا الميرزا بيكيح ن و موسكو فخرج لس امير موسكو ديمتري الرابل ليلتقاي 
عالي ال اق الهزيمة بجي  الميرزا في أ بس عند برية ريازان وفيها تمكن ديمتري من

لااارو  علاااى فكاااان ذلااا  أول انتصاااار ل (2  (5628 هاااا282نهااار ووزا وذلااا  سااانة  
 . سنة ومقدمة النتصار آخر المغول منذ مائة واربعين

لاا  ياان م ماماااي مااا  اال بعسااكره علااى يااد الاارو  ومااا أن اكماال اسااتعدادتس  
ولكاان فاي المقاباال كاان الاارو  ، توجاس بنفسااس  اازي باابد الارو  و البااا  للااأر  تاى

على درجاة مان االساتعداد  تاى ان امياره  ديمتاري الرابال ودع شاعبس بلباا  الماوت 
ليقااود عشاارات اال  ماان الجنااد والفرسااان وعنااد نهاار الاادون وقعاات المعركااة ال اساامة 

صااار  لااايفه  بهزيماااة قاساااية والتاااي اباااد  الااارو  شاااجاعة فاقااات التوقعاااات وكاااان الن
بمااا تبقااى لااس الااى  كره بااين قتياال وجااريح واسااير وهااارا  لماماااي الااذي فقااد معظاا  عساا

 . (3  (5682أيلول  2 ها287سنة   جمادي االخر 6القر  وكان ذل  في 
اساااتغل توقتاااامي   الاااة ال اااع  التاااي كاااان عليهاااا مامااااي فااادعاه اوال  الاااى 

ان ساااير عسااكره الياااس فاااالتقى  تاااامي  اإقال اعااة والبيعاااة لاااس فااأبى فماااا كاااان ماان تو 
الفريقان عند نهر كالكا ويسمى االن فالتيسكي فانكسر عسكر ماماي وانس ا الاى 
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مدينة كافكا ولكن الجنويين الذين كانوا مسي رين على هذه المدينة  دروا بس وقتلوه 
  (5685 ها287وذل  سنة  

وأخذت ت لعاتس  (1 وذهوبمقتل ماماي يكون توقتامي  قد و د الببد ت ت نف
 . مارات الروسية كما كان من قبلن و استعادا نفوذ مملكتس على اإ تتوجس

 توقتاميش وحرق موسكو: ثالثا

قيااال قاااديما  ال ااارا تولاااد  رباااا  هاااذا الشاااعار أخاااذ باااس توقتاااامي   يلاااة  ياتاااس 
أن مبرا ورية فما ياسية فهو ل  يستكن لساكن وانما أراد أن تكون لدولتس عظمة  الس

مااارات اإن مقاماس اساتقا  بو اادا بابده  تاى كااان هدفاس التاالي هااو الااأر مان شاعر أ
الروسية التي ل  ين  ما فعلتس في وس  الفولغا وتوسعاتها على  ساا دولتس ولهذا 

وانماااا كاااان ، لااا  يكتااا  بارساااال امااارا  الااارو  الهااادايا الياااس للتهنئاااة باعتبئاااس العااار 
ميار اماارا موساكو ال  اور شخصايا  الاى الرابال أمرائه  السيما ديمتري ينتظر من أ

وقااد فهاا  ديمتااري الرسااالة ماان ساافرا  ، للتبعيااة سااراي لااي  فقاا  للتهنئااة وانمااا اعبنااا
فكااان ذلاا  ، رفااى ال لااا الااىولكاان نشااوا انتصاااره السااابق دفعتااس ، توقتااامي  اليااس

 . (2 ايذانا  لس للنهوى لتأديا ديمتري واالمرا  الرو  االخرين
 ( باتجااااااه 5685 هاااااا286وائااااال سااااانة  امي  جيشاااااا  جااااارارا  فاااااي أتااااافقااااااد توق 

االمااارات الروسااية التااي مااا ان علماات ب ااخامة جيشااس  تااى أخااذ امرانهااا يتسااابقون 
بتقاادي  الهاادايا لااس واالعتاارا  بتبعيااته  لااس وماانه  االمياار اوليااغ  اااك  مدينااة رياااازان 

ابال فاناس تار  موساكو ماا ديمتاري الر أ، واالمير ديمتري  اك  مدينة نبشني نوفغاورود
الااى مدينااة موسااتروما وانااا  مهمااة الاادفاع عنهااا الااى االمياار اوشااي باان الكياارد الااذي 
است اع ان يصمد اما  ال صار الاذي اقاماس توقتاامي  علاى اساوار المديناة ابتادا ا  

اا( ولشدا المقاومة لجأ توقتامي  الاى اسالوا ال يلاة  76 جمادي االخر 57من  

                                                 

 . 167، ل 1ابن خلدون، ج تأريخابن خلدون: ( 1 

 . 122، ل 5،  اأخبارالرمزي: تلفيق (2 
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ا وجااااس ناااادا  لسااااكانها تعهااااد فيااااس أن ال يل ااااق ال اااارر بهاااا  فاااي فااااتح المدينااااة عناااادم
 . (1 نما مل ديمتري الرابل  كرعايا وأن مشكلتس ليست معه  وا  وسيعامله

وبعد مداوالت استجاا سكان المدينة لنصي ة  اك  مدينة نبشني نوفغورود 
ب اارورا تجنيااا ماادينته  مااا ساايل ق بهااا ماان تاادمير فااي  ااال رف ااه   لبااس و لاا  

بواا المدينة لس ابنان يرافقاه عند ذا  فت ا أ سي افظ على وعده  ي  كانله  بانس 
بتاادمير المدينااة بعااد  فااأمر(2 لتنفااتح علاايه  ابااواا جهاان  لعااد  ايفااا  توقتااامي  بعهااده

اا  عااد ، مان ساكانها  اتفه  مال اال  مان االسار  ا  ( الفا71كاار مان  نهبها ولقي أ
سااال بعاااد  اااين ديمتاااري الرابااال ابناااس لير ، توقتاااامي  بعاااد ان تركهاااا خاااراا الاااى ساااراي

فاسااايلي مااال عااادد مااان امرائاااس مااال هدياااة اميناااة معلناااا  لتوقتاااامي  الخ اااوع واعااابن 
 . (3 التبعية وبذل  اعادا خانيةتوقتامي  نفوذها من جديد على هذه االمارات

 ة التحالف واملواجهة مع تيمورلنكتوقتاميش وسياس: رابعا

وتمكيناس مان اساتعادا ملا  اجاداده فاي  كان قبول تيمورلنا  بوفاادا توقتاامي 
دولة مغول القفجاق انبنى على ما كان قد رسمس تيمورلنا  لنفساس مان ان توقتاامي  

 يااااار ان ، سيصاااابح تابعاااااس المخلاااال والمنفاااااذ لسياساااااتس فااااي دولاااااة مغااااول القفجااااااق
توقتااامي  لاا  ي قااق االمااال التااي عقاادها عليااس تيمورلناا  ال باال انقلااا عليااس لتعاادو 

 .  مفر من وقوعس بينهماال را امرا  ال
وال يمكاان قبولاس ماان قباال ، فقاد ارتكااا توقتاامي  مااا كااان يجاا ان ال ي ااد 

ذلاا  انااس فااي م اولتااس العااادا مجااد دولتااس كمااا كااان علااى ايااا  الخانااات ، تيمورلناا 
العظااا  باادأ توقتااامي  سلساالة ماان ال ماابت العسااكرية بهااد  توساايل امااب  دولتااس 

                                                 

 .Vernadisky: op. cit, vol, 111, p. 128 -122، ل 5،  اأخباارالرمزي: تلفيق  (1 

266 
 .Vernadisky: op. cit, vol, 111, p. 127 -128، ل 5،  اأخباارالرمزي: تلفيق  (2 

266 
 تاأريخ. شااكر: ال776بخاار ، ل  تاأريخ. فاامبري: 127، ل 5،  اأخباارالرمزي: تلفيق  (3 

 515االسبمي، ل 
Glubb, Sir John: The Lost centuries, 1145 – 1453, London, Hodder, 

1967, p. 434. Vernadisky: op. cit, vol, 111, p. 267- 268.  
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لتاااي كاااان يعتبرهاااا تيمورلنااا  خ اااا  ا مااارا  النهاااا تقااال ذربيجاااان اأمبتااادأ  ب ملتاااس علاااى 
هاو اسااتعادا كاماال اماب  الدولااة اإيلخانيااة  امن مخ  ااس الااذي كاان يسااعى اليااس و 

 . (1 سرا هوالكوقاز معتبرا  نفسس ورياا  لها من أيران وببد القو في  
وتمكن  (2 فقد قاد توقتامي  جيشا  كايفا  ت ر  بس ن و اذربيجان عبر الدربند

مااان االساااتيب  علاااى تبرياااز التاااي كانااات ت ااات سااال ة الدولاااة الجبئرياااة علاااى عهاااد 
 ( فهارا  اكمهاا االميار 5152 -5687 هاا856 -281الجبئري   أ مدالسل ان 

ماان سااكانها وعاااد الااى باابده وذلاا   ا  كبياار  ا  ولااي ونهااا توقتااامي  المدينااة وقتاال عاادد
 . (3  (5681 ها282سنة  

ايتاس مسا  االرى فاي هاذا تبريز لا  تكان   ويبدو ان هجو  توقتامي  على
نما كان بالون اختبار لمعرفة رد فعل تيمور الذي كانت قواتاس قاد وصالت التوقيت وا  

الساال انية   الكتشااا  امكانيااة عقااد ت ااال  ماال دولااة الممالياا  فااي  العااا  نفسااسفااي 
مصااار ليتقااااو  بهااا  فااااي ت قياااق ا بمااااس التوساااعية المتعار ااااة مااال ر بااااات تيمااااور 

شااااير وهااااذا مااااا  ااااد  فعااااب  اذ ت. مااااوا ن القااااوا وال ااااع  فااااي اذربيجااااان ولمعرفااااة
 7 هاااا282م ااار  سااانة  57مااان توقتاااامي  فاااي   المصاااادر المملوكياااة وصاااول وفاااد  

 (4  ( الاااى القااااهرا مااال هدياااة اميناااة تقاااد  بهاااا للسااال ان المملاااوكي برقاااوق5681اذار
يااه باالرواب  وماذكرا   ، عار ا  عليس ر بتس بعقد ت ال  عسكري معس  اد تيمورلنا 

                                                 

الشاعوا االسابمية، ترجماة نبياس أماين فاار  ومنيار البعلبكاي، دار  تاأريخبروكلمان، كاارل: ( 1 
 . 175 ، ل 5722العل  للمبيين، بيروت 

لقفقااااز تقااال علاااى ب ااار قااازوين. وهاااي مدنياااة مااان بااابد ا اأباااواادربناااد و تسااامى اي اااا  بااااا  (2)
   5762القزويناااي، زكرياااا بااان م ماااد: ااااااار الاااببد و اخباااار العبااااد، دار صاااادر، بيااااروت 

 . 122-126ل
ايااران بعااد االسااب ،  تااأريخ. اقبااال، عبااا : 181 -181، ل 5،  اأخبااارالرماازي: تلفيااق ( 3 

 . 178 ، ل 5787ترجمة عن الفارسية م مد عب  الدين منصور، دار الاقافة، القاهرا 

 ااافظ أباارو، شااهاا الاادين عبااد اه باان ل اا  اه الخااوافي: زباادا التااواريخ، بسااعي واهتمااا   (4 
 AL- yazdi, Sherefedden Ali: 11 ، ل 5716فاااايلك  تااااارو، بااااراغ، 

ZeferNama, trans, to English by Darby, vol, 1, p. 257 . 
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وانااااس قااااد أعااااد خمسااااين الاااا  فااااار  قاااارا الدربنااااد فااااي القوقاااااز (1 يااااة معهاااا تأريخال
وقد لقاي هاذا العارى ، (2 لبنق اى على القوات التيمورية المتواجدا في اذربيجان

القبول لد  برقوق وما ينيد ذل  نشار المماليا  لعادد مان الجواساي  فاي بابد اياران 
 . (3 يلمراقبة ت ركات الجي  التيمور 

الااذي  (4 الجبئااري أ ماادوبهااد  تعزيااز هااذا الت ااال  ان اا  الاايه  الساال ان 
ت امبكاس فاي أصاب اياران و  د استولى على معظ  امبكس في  اراكان تيمورلن  ق

 . العراق الهد  القاد 
ويبدو ان خ ة الت ال  كانات تق اي بقياا  توقتاامي  بجار تيمورلنا  الاذي 

التااااي ا تلهااااا فااااي اذربيجااااان وانساااا ا الااااى  كااااان قااااد تاااار   اميااااات لااااس فااااي الماااادن
بجاااره اانياااة الاااى  رباااي اياااران بقياااا  توقتاااامي  بغااازو اذربيجاااان عناااد ذا   (5 سااامرقند

يجااااد القااااوات المملوكيااااة والجبئريااااة وقااااوات ت ر  تيمورلناااا  الااااى هااااذا االقلااااي  فسااااي
توقتامي  فاي انتظااره و ينماا يصال يكاون توقتاامي  قاد  قاق اهدافاس فاي اذربيجاان 

القوات التيمورية فيها قبل وصول تيمورلن  لها ا  يانار االنسا اا لتشاا ل ب را 

                                                 

لمعرفاة دول الملاو ، ت قياق ساعيد عباد الفتاال  بن علي: السالو  أ مدالمقريزي، تقي الدين  (1 
بن علي:  أ مد. ابن  جر، 165، ل 6، ج5725عاشور، منشورات م بعة دار الكتا، 

انبااا  الغماار بابنااا  العماار، ت قيااق  ساان  بشااي، منشااورات لجنااة ا يااا  التاارا  االساابمي، 
نفااااو  . الصااايرفي، علااااي بااان داود بااان الخ يااااا: نزهاااة ال625، ل 5 ، ج5767القااااهرا 

 ، 5722وااليااوان فااي تااواريخ الزمااان، ت قيااق  ساان  بشااي، دار الكتااا المصاارية، القاااهرا 
 . 551، ل 5ج

. الرماااازي، تلفيااااق 28هااااا، ل 5611ال جبياااار، دانشااااكاا تهااااران،  تااااأريخبياااااني، شاااايرين:  (2 
 . 181، ل 5،  اأخبار

منشااورات الم بعااة  ال نفااي: باادائل الزهااور فااي وقااائل الاادهور، أ مااداباان ايااا ، م مااد باان ( 3 
 . 762، ل 5ها، ج5655االمريكية الكبر ، بوالق، 

 . 181، ل 5،  اأخبارالرمزي: تلفيق ( 4 

. السااخاوي، شاام  الاادين م مااد باان عبااد 167، ل 1اباان خلاادون، ج تااأريخاباان خلاادون: ( 5 
ل ، 6الر من: ال و  البمل الهل القرن التاسل، منشورات دار مكتباة ال يااا، بياروت، ج

 . 22. بياني: تأريخ ال جبير، ل 18.  افظ ابرو: زبدا التواريخ، ل 116
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القااوات المملوكيااة والمت الفااة معهااا تيمورلناا  فااي  ااين يكااون توقتااامي  قااد اسااتغل 
علاى  وجس الى بابد ماا ورا  النهار لايقىفرصة  ياا تيمورلن  عن سمرقند بان يت

 . نفوذ تيمورلن  فيها
ل لهذه الخ ة توصل توقتامي  على تفااه  مال وبهد  ت قيق النجال الكام

بعى القاو  المانارا فاي بابد ماا ورا  النهار فنج ات م اوالتاس مال قمار الادين خاان 
الاااذي كانااات بااابده قاااد عانااات الاااويبت علاااى ياااد تيمورلنااا   (2 ومغلساااتان  (1 كاشاااغر

مل  كما ت ال  (3 فتعهد لتوقتامي  باسناده عسكريا   ينما يدخل ببد ما ورا  النهر
 ااااك  خاااوارز  شااااه صاااوفي الاااذي تعهاااد لاااس باااالتمرد علاااى تيمورلنااا  ومسااااعدتس فاااي 

 . (4 الق ا  عليس
وهكذا اكتملت صيغة الت ال  والذي بدأت باوادر ت بيقاس بارساال توقتاامي  

فماا كاان مان تيمورلنا  اال وان ، قواتس المتواجدا في الدربناد فهااجموا اران واذربيجاان
 اال  ااد لغااارات جااي  توقتااامي  وبهااذا الز اا  يكااون ز اا  مساارعا  ماان ساامرقند لو 

و مااا ان اقتاارا تيمورلناا  ماان ، توقتااامي  قااد جاار تيمورلناا  لمااا كااان قااد خ اا  لااس
ذربيجاااان  تاااى انسااا بت قاااوات توقتاااامي  منهاااا ليااادخل تيمورلنااا  تبرياااز دون أياااة أ

 . (5  (5686 ها288مقاومة وذل  في صي  سنة  
مور معتمدا  على المعلومات التاي وكان برقوق خبل ذل  يرصد ت ركات تي
وعلاى المعلوماات التاي تصالس مان  (6 كان يرسالها جواسيساس الاذين بااه  فاي المشارق

                                                 

  7الصين. ينظر على الخار ة قس   قل   اقلي  التركستان شرقكاشغر مدنية ت (1)
اقلي  مغلستان و يسامى أي اا ارى المغاول ويقال فاي ال ار  الشامال الغرباي مان تركساتان (2) 

 . 7ر ة القس  الغربية شمال منابل نهر سي ون. ينظر لخا
 . 622ايران، ل  تأريخ. اقبال: 172 -187، ل 5،  اأخبارالرمزي: تلفيق  (3 

 . 576يكوبوفسكي: تيمورلن ، ل ( 4 

 ااافظ اباارو: ذياال جااامل التااواريخ رشاايدي، بسااعي خانبايااا بياااني، منشااورات، شااركة ت ااامني ( 5 
مي، نظاااااا  . الشاااااا16، ل 6. الساااااخاوي: ال اااااو  البمااااال، ج761هاااااا، ل 5652علاااااي، 

. 78 -72 ، ل 5762الاااااااااادين: ظفرنامااااااااااس، بساااااااااااعي واهتمااااااااااا  فلكااااااااااا  تاااااااااااور، باااااااااااراغ 
Vernadisky: op. cit, vol, 111, p. 270 . 

 . 762، ل 5ابن ايا : بدائل الزهور، ج( 6 
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وكااان  (1 الجبئااري الااذي كااان قااد انساا ا ماان اذربيجااان الااى بغااداد أ ماادالساال ان 
 اااااك  ماااااردين مجااااد الاااادين عيسااااى االرتقااااي قااااد  ااااذر برقااااوق ماااان خ ااااورا الو اااال 

شمالية لدولة الممالي  والتخو  من اندفاع تيمور الاى بابد العسكري على الجبهة ال
كااااااان قااااااد اسااااااتولى بالكاماااااال علااااااى اذربيجااااااان وذلاااااا  ساااااانة  سالساااااايما واناااااا (2 الشااااااا 

ن يكااون هدفااس التااالي كمااا جااا  ذلاا  وأن العااراق ماان الممكاان أ (3  (5686 هااا288 
 . (4 الجبئري أ مدبت ذير السل ان 

االتصاال بينهماا قائماا  اذ وصالت فكاان ، وبخصول الموقا  مال توقتاامي 
ذه لاى هااوماال أن مان أشااار   (5  (5686 هاا288سافارا مان برقااوق لتوقتاامي  ساانة  

م اامون الرسااالة التااي  ملهااا الساافرا  لكنهااا كاناات  الساافارا ماان الماانرخين لاا  يااذكر
علاااى ماااا يبااادو تتعلاااق باااا بع توقتاااامي  علاااى االجااارا ات العساااكرية التاااي اتخاااذها 

مااارا القااره قوينلااو التابعااة لااس فااي  ركااات تيمااور ومنهااا تسااخير  تبرقااوق فااي مواجهااة 
وهذا ما  اد  فعاب  عنادما  (6 شرق االنا ول لمشا لة تيمورلن  وال د من ت ركاتس

ا اا ر تيمورلناا  علااى وقاا  ت ركاتااس العسااكرية فااي  اارا ايااران واقتصااارها علااى 
انزل خساائر جسايمة  ميره  قره م مد والذيالقره قوينلو الذين كان يقوده  أ مواجهة

بالقوات التيمورية التي كان يقودها ميرانشااه بغاراتاس المفاجئاة واال تماا  فاي الشاعا 

                                                 

. 656-657، ل5. اباان  جاار: انبااا  الغماار، ج117، ل 7، ق6المقرياازي: الساالو ، ج( 1 
 . 577، ل 7ا تبلين، م بعة بغداد، جالعراق بين  تأريخالعزاوي، عبا : 

. ابااان   577، ل 5. الصااايرفي: نزهاااة النفاااو ، ج117، ل 7، ق6المقريااازي: السااالو ، ج( 2 
 . 761، ل 5ايا : بدائل الزهور، ج

 . AL- yazdi: op. cit, vol,1, p. 264. 77الشامي: ظفرنامس، ل ( 3 
. 656-657، ل5الغمااار، ج . ابااان  جااار: انباااا 117، ل 7، ق6المقريااازي: السااالو ، ج(4 

 . 577، ل7العراق، ج تأريخ. العزاوي، 57، ل5الصيرفي: نزهة النفو ،  
 . 182، ل 5،  اأخبار. الرمزي، تلفيق 625، ل 5ابن  جر: أنبا  الغمر، ج( 5 

قداوي، عاب  م ماود: العاراق فاي القارن التاسال الهجري الخاام  عشار المايبدي، ا رو اة ( 6 
 -61 ، ل 5776را مقدمااة الااى عمااادا كليااة االداا، جامعااة الموصاال دكتااوراه  ياار منشااو 

61 . 
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قاره كي يب اق بنفساس كال ق عااته لقيادتسمما ا  ر تيمورلن  ، (1 الجبلية العاصية
وعلااى الاار   ماان  مبتااس ، م مااد والقااره قوينلااو فااي منااا ق جبااال شاارق االنا ااول

وهكااذا اسااتغل . (2 ساار شااوكته  وتكباادت قواتااس خسااائر جسااميةالخماا  علاايه  لاا  يك
ندفل بكامل قواتس الى ورلن  في  ربس مل القره قوينلو فاتوقتامي  فرصة انشغال تيم

ببد ما ورا  النهر معقل تيمورلن  بعد ان أمن المداخل المندية الى ببده من جهة 
لااى خااوارز  بسااهولة و سااا مااا كااان مرسااو  لخ ااة الهجااو  بااان اساات وذ ع، القوقاااز

بمساااعدا  ليفااس  اااك  خااوارز  شاااه صااوفي وليناادفل جيشااس فااي م ااورين االول اتجااس 
ليااس جااي  قماار الاادين ولتنهااار امامااس اساات كامات ساانجاق  ن ااو التركسااتان لين اا  

فسااق ت بايااديه  ااا  هاااجموا ساايرا  الواقعااة الااى الشاامال ماان مدينااة  مكناار فانهااارت 
ميار خواجاس باان أقبو اا لتتسااق  بعاادها مادن التركسااتان مقاوماة  اكمهاا التيمااوري اأ

 . (3 دون جهد كبير
فقاااده توقتااامي  ليعباار نهاار سااي ون داخااب  باابد ماااورا   اآلخاارمااا الم ااور أ

لعمر شيخ بن تيمورلن   اك  بانادجان مان بابد  اأخبارالنهر وخبل ذل  وصلت 
وا جميعااا  بااالقرا ماان فر انااس فجماال عساااكره وعااددا اخاار ماان اماارا  الو اادات فاااجتمع

فياس معركاة مان اول النهاار الاى دارت نهر سي ون في مو ال يقاال لاس انازار  يا  
، باالفراربن تيمورلن  واتباعس ومن نجاا الذ الغروا لتقل الهزيمة بجي  عمر شيخ ا

ن ااو بخااار  هااذا فااي الوقاات الااذي كااان الجااي  الااااني ومعااس قماار الاادين قااد توجااس 
ساوار سامرقند التاي المدينة ولكنس اص د  بمناعة أ ا  ر وتمكن من السي را على أ

 . (4 عصيت عليس
مااااا عاااان تيمورلناااا  فانااااس  المااااا ساااامل  اااازو توقتااااامي  لااااببده أوكاااال البنااااس أ

ميرانشاه مهمة اال تفاظ بالسي را على اذربيجان لينس ا هاو مان شارق االنا اول 
                                                 

(1) AL- yazdi: op. cit, vol,1, p. 280. Unknown: Modern History, 
BiengAconuation of the universal History, London Rublished after 
1973, vol. 11, p. 100.  

(2) Minorsky, V: The QaraQoyunlu and the Qutbshahs “Bulletin of the 
school of Oriental and African Studies, university of London” Xvilll, 
part,1, 1955, p. 55-56.  

 . 172، ل 5،  اأخبارالرمزي: تلفيق ( 3 
 . 175 -172، ل 5،  اأخبارالرمزي: تلفيق ( 4 
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عودتاااس  يصاااال خبااارن اااو بااابده تسااابقس كتيباااة مااان جيشاااس إباتجااااه اصااافهان ومنهاااا 
وخاابل انساا ابس ماان شاارق . (1 للم اصاارين لباا  رول المقاومااة فاايه  ل ااين وصااولس

االنا ااااول عاااااود القااااره قوينلااااو هجااااومه  علااااى ال اميااااات التيموريااااة فااااي اذربيجااااان 
مااا توقتااامي  أ. (2 وتمكنااوا بسااهولة ماان ا ااتبل تبريااز و اارد ال اميااة التيموريااة فيهااا

ل ة تقت ااااي االنساااا اا نظاااارا  المصاااف اااال سااااماعس خباااار قااادو  تيمورلناااا  وجااااد ان 
صاااا جيشااس ماان  ااول ماادا ال صااار وقلااة الماانن التااي باادأت تنفااذ لبرهاااق الااذي أ

و ساامرقند ليتخااذها مكااان الااببد وعااد  نجا ااس فااي فااتح بخااار  أوبعااد المسااافة عاان 
فأمر جنده ب رق قصر تيمور ب وا ي سمرقند المسمى ، ليوفر فيها ال ماية لجنده
ن يصا د  بجااي  المديناة اا  انسا ا الاى بابده دون أرا  زنجيار ساراي ونهاا ا ا

ن توقتاامي  ا ا ر  يار أ. (3  (5682 هاا287تيمور وكان ذلا  فاي اواخار سانة  
 ا  للعااودا اانيااة لقتااال تيمورلناا  امااب  فااي اسااتخبل خااوارز  التااي كااان يعتبرهااا ملكاا
عها الجااداده  ياا  كااان جنكيزخااان قااد من هااا لجااوجي وان تيمورلناا  كااان قااد اسااترج

اانياة وارتكااا فيهااا مجااازر الساايما فااي مديناة خااوارز  "اوركاان "  ياا  ساااو  المدينااة 
ماال االرى وانااتق  ماان  اكمهااا شاااه صااوفي  لياا  توقتااامي  بقتلااس ومعظاا  سااكان 

 ( وكاااان 5688 هاااا272عبااار توقتاااامي  نهااار ساااي ون فاااي شاااتا  سااانة  . (4 المديناااة
لعاااد  مجالااادا جناااده البااارد  يأمااال ان تقااال المعركاااة مااال تيماااور فاااي هاااذا الفصااال نظااارا  

ن تكااااون ذرلااااوق وماااال ان تيمورلناااا  كااااان يف اااال أوعسااااكر فااااي مو اااال يقااااال لااااس 
المواجهاااة فاااي الصاااي   تاااى يساااهل علياااس الت ااار  ولتفويااات الفرصاااة علاااى جاااي  

اار مااال ذلااا  االساااراع فاااي فااا، توقتاااامي  االساااتفادا مااان موسااا  البااارد المتكيااا  معاااس
فااي ا ااوال ال اارا واالرى وهكااذا  التصاادي لتوقتااامي  مسااتفيدا  ماان عاماال الخباارا

ن وجاد الفرصاة ا االسات بع لجمال المعلوماات وماا أاخذ يب  كمائناس ويرسال كتائا
                                                 

 . 177 -175، ل 5،  اأخبارالرمزي: تلفيق (1 

. 61. قداوي: العاراق فاي القارن التاسال الهجاري، ل181، ل7، ق6قريزي: السو ، جالم( 2 
Minorisky: op. cit, p. 56 . 

 . 177، ل 5،  اأخبار. الرمزي: تلفيق 522 -526الشامي: ظفرنامة، ل ( 3 
Vernadisky: op. cit, vol,111, p. 270- 201.  

 . 576وبوفسكي: تيمورلن ، ل . يك176 -177، ل 5،  اأخبارالرمزي: تلفيق ( 4 
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مناتية  تى اندفل بكامل قواتس ليلتقي بعسكر توقتامي  عند مو ل يقال لس صاري 
خر فا اا ر  ا نااة لاا  تساافر عاان ظفاار أ اادهما باااالقااامي  فوقعاات بينهمااا  اارا 

 . (1  (5687 ها275الى بلديهما وذل  في ربيل االول سنة  االنس اا  الى كبهما
 

 محلة املائيت الف على بالد توقتاميش ومعركة قندزجة: خامسا

ن وجااود دولااة توقتااامي  قوياة ياعااد خ اارا  مسااتديما  ومصاادر ادر  تيمورلنا  أ
كمااا أدر  أن ، قلااق دائاا  لااس ماان ا تمااال قيااا  هااذه الدولااة بغااارات أخاار  علااى باابده

قاماة امبرا وريااة ال يمكاان ت قيقاس مااا لا  يكاان م مئنااا  مااس التوساعية فااي   بأ ت قياق
ولاذل  كاان الباد مان تقاويى . على سبمة  دوده الشمالية مل دولة مغول القفجاق

 ،وهااذا يت لااا  شااد أكباار عاادد ممكاان ماان القااوات لت قيااق هااذا الغاارى، هااذه الدولااة
فأستنفر المقاتلين من كافاة ان اا   ،لقيا  ب ملة كبر  لغزو ببد توقتامي لفبدأ يعد 

كمااا اتصاال باااالمرا  المناااوئين لتوقتااامي  ماان ، دولتااس و ااالبه  بااللت اااق بمعسااكره
ابنااا  مملكتااس اماااال ايااديكو ماان قبيلااة قااونكرات وتيمااور قتلااغ وكونجااس او اابن  فيااد 

ن اما  الياس للتعاون معاس  اد توقتاامي  فاساتجابوا لاس واتفقاوا علاى اإاورو  خان 
 . (2 ل دخولس ببده  ا

لااا   (ماان سااامرقند علااى رأ  مئتاااي أ5672 هاااا277ت اار  تيمورلنااا  ساانة  
وعناد مادخل ، جندي فأم ى الشتا  في تاشقند ومنها الى سهوا قزاخستان ال الية

في المو ال الاذي يسامى قرسااقباي امار تيماور بعمال نقا  علاى  (3 جبل الوغ  اغ
تيمور خارج بمئتاي الا  م الباا  بارأ   جر من النفريت جا  فيس "ان سل ان توارن 

ن مااا قااا  بااس توقتااامي  وكااان الهااد  ماان هااذا الاانق   شااعار الجمياال   (4 توقتااامي "

                                                 

 . 171 -176، ل 5،  اأخبارالرمزي، تلفيق ( 1 

 . 177 -172، ل 5،  اأخبارالرمزي، تلفيق (2 
 Vernadisky: op. cit, vol,111, p. 272. 178، ل 5،  اأخباارالرمازي، تلفياق ( 3 

 . 7وعن موقل جبل الوغ  اغ في قزخستان، ينظر للخار ة قس  
  الااذي تاا  الكشاا  عنااس فااي الساابعينات ماان القاارن الما ااي م فااوظ االن بمت اا  هااذا الاانق( 4 

 . 571 -576االرميتاج في لينينغراد. يكوبوفسكي: تيمورلن ، ل 
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ورأ  كاال ماان يت اااول علااى ، ن يكااون امنااس رأسااسأ كااان الباادم ، ماان التعاارى لااببده
 . مملكتس

وعنااد مو اال يقااال لااس قاارا أساامان التقااى وفاادا  ارساالس توقتااامي   ااامب  هديااة 
قاراره بخ ئاس فاي االعتادا  وا  ، تت من اعترا  توقتامي  بف ل تيماور علياس ورسالة

 . (1 وي لا منس الصلح، على ببده
هذه الرسالة عدها تيمور ما هي اال وسيلة خداع لتانيس عن مواصالة  ملتاس 

وكانت خ ة توقتاامي  ، فواصل تقدمس عبر سهوا القبجاق الباردا في ستة اسابيل
اماا خشاية علايه  أو لمانعه  ، لقر  الواقعة في  ريق تيمورجب  السكان من اهي  

ومل ذل  وبمزيد من التقش  تمكن تيمورلن  مان ، من التعامل معس وتزويده بالمنن
ايااااااااار ساااااااانة  57 جمااااااااادي االخاااااااار 2فعباااااااار نهاااااااار توباااااااال فااااااااي  مواصاااااااالة تقدمااااااااس 

مامس وما أن عبر نهر اورال  تى انكش  أا  واصل تقدمس  ربا  ،  (5675 ها276
اساا ة قااوا اساات بعية معسااكر توقتااامي  الااذي كااان قااد تهااي  للمقابلااة عنااد قريااة بو 

 . (2 تسمى قندزجة القريبة من نهر صقمال ا د روافد نهر اورال
نهماا مساافة ب ادود كيلاومتر بالاة جاي  توقتاامي  وبيخّي  تيمورلن  بجيشس قم 

وت ات  ، زيران(58 رجا51يستعد للمعركة التي وقعت في   خذ كل  ر وا د وأ
وفااي اليااو  ، و ااأا الهجمااات المتعاقبااة والتااي صااا بتها خسااائر فاد ااة ماان ال اارفين

سااوا الاالاا  ماان القتااال تمكاان توقتااامي  ماان فااتح اغاارا اناادفل فيهااا بشااكل  ياار م 
ن تسااانده قااوا ا تيا يااة ت ميااس ماان الخلاا  وقااد ليجااد نفسااس قااد تو اال بعمااق دون أ
اللوذ بالفرار مل مجموعة من  ان منس االفما ك، التفت  ولس القوا اال تيا ية لتيمور

، اناا  ذلا  ساقو  راياة توقتاامي ولتنكش  أ، مرائس تاركا  جنوده يقاتلون جند تيمورأ
فمااا كااان ماان جنااده عنااد ذا  اال وأن انهااارت قااواه  ليقعااوا فريسااة لجنااد تيمااور وماان 

 . (3 نجا منه  الذ بالفرار
                                                 

 . 558الشامي: ظفرنامس، ل ( 1 

 . 557الشامي: ظفرنامس، ل ( 2 
Vernadis: op. cit, vol, 111, p. 273. Unknown: Modern History, vol, 

11, p. 267.  

 . 672 -658، ل 5،  اأخبارالرمزي: تلفيق ( 3 



 

 721 

ي  فاي مصايدا وقل توقتاامويبدو أن تيمور الخبير بشنون ال را وهو من ا
 تس ان ت اول المعركاة الواقعاة لي  من مصال سيقاع بخصمس انفتح الاغرا بهد  اإ
وكااان ماان تداعياتااس علااى ، وهكااذا كتااا لتيمااور النصاار. ر ااسفااي أرى هااي  ياار أ

توقتااااامي  ان قساااامت باااابده بااااين انصااااار تيمااااور ومن اااات كاق اعيااااات بمااااا فيهااااا 
 . (1  بن بوالدالعاصمة سراي التي كانت من نصيا او 

فكاان علياس  (2 ارتكا تيمور خ أ في االنس اا السريل من ببد توقتاامي ف
وهاااااذا الخ اااااأ ساااااهل ، أن يمسااااا  االرى ل اااااين تابيااااات أقااااادا  أعواناااااس فاااااي السااااال ة

لتوقتااااامي  القاااادرا فااااي تجمياااال اشااااب  جيشااااس لياااانقى سااااريعا علااااى سااااراي ويقتاااال 
 . خر  مل تيمورلن أا لجولة عد العدا وأخذ ي، ويعيد تو يد الببد، (3 او بن

 الضربة احلامسة ونهاية توقتاميش: سادسا

ن توقتامي  ل  يتعل  الدرو  في عبقاتس مل تيمورلن  فجميل  روبس يبدو أ
مورلنا  ن تعارى تيفلا  ي اد  أ، كاان توقتاامي  هاو المشاعل لفتيلهاا، مل تيمورلنا 

ومل ان تيماور كاان ال يرياد ، قا  بها توقتامي   ده فعال  لببده اال ردا  فعل على أ
، تساااخين جبهاااة الصاااراع مااال توقتاااامي  النشاااغالس فاااي جبهاااة الصاااراع مااال المماليااا 

ماره مال ن جديد مال توقتاامي  قبال ان ي سا  أولكن ا  ر الدخول في المواجهة م
 . دولة الممالي  في مصر والشا 

  وهذه المواجهة جا ت بعد ان استشعر الممالي  ان تيمورلن  سايهاج  الشاا
بعاااد ان انقاااى علاااى المناااا ق الغربياااة مااان الجزيااارا الفراتياااة المتاخماااة لاااببد الشاااا  

-هاااا276  االخااار وهاااي الرهاااا ومااااردين وذلااا  فاااي جماااادوالتابعاااة سياسااايا  للمماليااا  
 . (4  (5671 نيسان

                                                 

 . 672، ل 5،  اأخبارالرمزي: تلفيق ( 1 
Unknown: Modern History, vol, 11, p. 267. Vernadis: op. cit, vol, 111, 

p. 273.  
(2) Unknown: Modern History, vol, 11, p. 267.  

 . 672، ل 5،  اأخبارالرمزي: تلفيق  (3 
ابن صصري، م مد بن م مد: الدرا الم يئة في الدولة الظاهرية، ت قيق ولي .  . بريناي  ( 4 

 . 516. الشامي، ظفرنامة، ل 518 ، ل 5766بركلي، جامعة كاليفورنيا 



 م(8071-8708/هـ 878-087)خانية مغول القفجاق على عهد توقتاميش

 النجار أمحدرغد عبد الكريم .د 

 726 

ن  ااالبوا توقتااامي  بااالتعرى للجبهااة الخلفيااة فمااا كااان ماان الممالياا   ال أ 
ت التيموريااة باشااغالها فااي القوقاااز لغاارى تشااتيت القااواللقااوات التيموريااة فااي جنااوبي 

جااا  ذلاا  ماان خااب  . مااب  فااي القاادرا علااى ا ااعافها واالنق اااى عليهاااجبهتااين أ
رسااالس الاااى كاااان السااال ان المملاااوكي برقاااوق قاااد أ تفااااق الاااذي تااا  باااين الوفاااد الاااذياال

والاااذي اسااافر عااان ارساااال توقتاااامي  فاااي  (1  (5671 هاااا276توقتاااامي  فاااي سااانة  
. كرية عبااارت الدربناااد مااان جهاااة القوقااااز (  ملاااة عسااا5671 هاااا276ر سااانة  اواخااا
خااااذت تهاااادد خ ااااو  االمااااداد للقااااوات ق اااات علااااى شاااايروان شاااامالي اذربيجااااان وأوان

سايما وان فما كان من تيمورلنا   ال أن استشاعر الخ ار الم ادق باس ال، (2 التيمورية
 وتلقاات الاادع ، (3 خاار  كاناات قااد ز فاات ن ااو باابد الشااا القااوات المملوكيااة هااي اأا 

 . (5 والقره قوينلو بالت ر  من اجل التصدي لتيمورلن  (4 سناد من العامانيينواإ
لااى انفااراد ماان هاانال  ع رلناا  أنااس البااد ماان تصاافية كاال وا ااد وهكااذا وجااد تيو 

كار ت رشا  بمناا ق نفاوذه واعتبر توقتامي  هو اأخ ر أنس اأقرا الى ببده واأ
هدافس التوساعية فاي الشاا  والعاراق وشارقي االنا اول ف اب  في اذربيجان ومهددا  ال

وكان الوقت مناسبا  لتوجيس قواتس ن و ببده ل لول فصل الصي  ، عن ببد القوقاز
يكااون قاساايا  فااي الالااوج والباارد الااذي فااي العااادا  البااا  مااا الااذي يساااعده علااى تجنااا 

ليهاا ياة الوصاول  امكانكما ان قرا تواجد قواتاس مان بابد توقتاامي  و ، فصل الشتا 
من دون عبور الص اري والقفاار التاي عبرهاا فاي  ملتاس الساابقة والتاي كلفات قواتاس 

وهكذا اندفل تيمور بمعظ  قواتس عن  ريق اذربيجان ليدخل ببد . الكاير من الجهد

                                                                                                                       
AL- yazdi: op. cit, vol,1, p. 462- 463.  

ق قسا ن ين زرياق ابان الفارات: ت قيا تأريخابن الفرات، ناصر الدين م مد بن عبد الر ي : ( 1 
. الصاايرفي: نزهااة 156، ل 7، ق7ونجااب  عااز الاادين، الم بعااة االمريكانيااة، بيااروت، ج

 . 151، ل 5النفو ، ج

 . AL- yazdi: op. cit, vol,1, p. 486. 558 افظ ابرو: زبدا التواريخ، ل ( 2 
 . 562ابن صصري: الدرا الم يئة، ل ( 3 
 . 687، ل 7ق، 7ابن الفرات، ج تأريخابن الفرت: ( 4 

 . 521، 21 -26قداوي: العراق في القرن التاسل الهجري، ل ( 5 
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ارت هنااا  د (1 ن انساا ا توقتااامي  ماان شاايروان وعنااد نهاار تاار بعااد أ، توقتااامي 
 ( ومال 5671 هاا272نيساان سانة  56 جماادي االخارا56 ر ى معركة  ا نة في 

ن توقتااامي  وجنااده انزلااوا خسااائر جساايمة بااالقوات التيموريااة التااي لاا  يساابق لهااا ان أ
تلقتها من قبل وكادت ان تعص  بتيمورلنا  نفساس ولكان صابره وقدرتاس علاى ت مال 

ن ورا  الخسااائر وبسااالة اماارا ه وجنااده واصاااراره  علااى الابااات وقتاااله  الب ااولي كاااا
زعزعت معنويات توقتامي  الذي رأ  ان ماا ت ملتاس قواتاس مان خساائر تجعلاس  يار 

فأار االنس اا فكان ذل  بمااباة مقتال لقواتاس التاي ، قادر على االستمرار في القتال
عليها القوات التيمورية فما كان منس اال الفرار فتابعت القاوات التيمورياة فاي ق ت ان

فاي  ااين ، ا ااد روافاد نهاار تار  لتسااتولي علاى معسااكرهاااره  تااى  افا  نهاار كاورا 
التجأ توقتامي  ومن نجا من اتباعس الى  ابات البلغار على  فا  نهر كاما ا د 

لاااا  يكتاااا  تيمورلناااا  بهااااذا النصاااار وانمااااا اراد ت  ااااي  دولااااة . (2 روافااااد نهاااار الفولغااااا
توقتااااامي  كااااي ال ياااانهى ماااان جديااااد فاناااادفل بقواتااااس ن ااااو  ااااوى الفولغااااا صااااوا 

صمة سراي التي سق ت بعد مقاومة  عيفة فأمر با راقها بعد ان نهبها وسبى العا
كمدينااااة تانااااا وكافكااااا ذاتااااس  سااااكانها لتواجااااس باااااقي الماااادن الرئيسااااة االخاااار  المصااااير

االقتصاااااادية و ااااااجي  رخاااااان وأزاق "ازو " وكاااااان الهاااااد  هاااااو تقاااااويى ال يااااااا 
علاى الار   ماان  (3 ل ملاةاالقتصاادية لهاذه الدولاة التاي لا  تناتع  ا والهاا بعاد هاذه ا

 انسااا اا تيمورلنااا  مااان هاااذه الاااببد بعودتاااس الاااى عاصااامة بااابده سااامرقند فاااي العاااا 
 . (4 نفسس

اماااا عااان مصاااير توقتاااامي  فاناااس علاااى الااار   مااان اساااتعادتس الساااي را علاااى 
العاصمة الم روقة سراي فان االو اع ل  تستق  لس فيها لظهور مناف  قاو  تماال 

                                                 

( ويصا في اأبواانهر تر : ينبل من جبال القوقاز ويجري الى الشرق ورا  الدربند  باا ( 1 
القوقاااز، ترجمااة خوساانونس عباااد  تااأريخب اار قاازوين قاارا بلاادا قاازالر. يوساا ، عاازت باشااا: 

 . 57 ، ل 5766ال لبي، اس نبول ال ميد، م بعة عيسى البابي 

(2) Vernadis: op. cit, vol, 111, p. 274- 277.  

. الرمازي: 555 -525ولب بع على تفاصيل اكار ينظار ابان عربشااه: عجائاا المقادور، ل 
 . 676-657، ل 5،   اأخبارتلفيق 

 . 571. يكوبوفسكي: تيمورلن ، ل 555ابن عربشاه: عجائا المقدور، ل ( 3 

 . 555ابن عربشاه: عجائا المقدور، ل  (4 
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علااى معظاا  االجاازا  الجنوبيااة الغربيااة ماان الااببد ليقااود  بتيمااور قتلااغ الااذي اساات وذ
لكناس لا  يظفار بتوقتاامي  الاذي ، منها قواتس ويهاج  العاصمة سراي ويستولي عليها

تمكااااان واسااااارتس مااااان الهاااااروا منهاااااا ليظااااال م ااااااردا   تاااااى ق اااااى ن باااااس فاااااي سااااانة 
وبوفاتاااس تكاااون دولاااة مغاااول . (1  ( فاااي تاااومين ا اااد  مااادن سااايبريا5126 هاااا828 

اق قااد  ااوت اخاار صااف ة ماان صااف ات اخاار الخانااات الكبااار الااذين  كموهااا القفجاا
لتنقس  الببد بعده الى عدا خانيات وليدا ال ع  واالن بل فيها علاى الار   مان 

 . استمرار بقائها زمنا   ويب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 661 -677، ل 5،  اأخبارالرمزي: تلفيق ( 1 
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The Qufgaq Mongol Khandom During  
Tuktamish Reign 

(780-808AH/1378-1406AD) 

Dr.Raghad Abdul Kareem Ahmed AL-Najjar  

Abstract 
 

The present study tackles the status of  the Qufgaq 
Mongol Khandon state during Tuqtamish Reign it Elaborates 
on the state of division that afflicted the state twenty years 
before Tuqtamish assumed Power, the way this Khan came the 
throne unified the state and built up army to wage wars against 
his compete tors. This policy brought up his state many 
campaign the last of which was the destructive campaigns 
waged by Tamerlank in (797AH/1394AD)This campaigns but 
an end to this Khan's Power, completely destroyed his state 
and Disrupted it in to small state eventually fall under the 
control of modern Russia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


